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HİZMET REHBERİ VE DÜSTURLARI NEDİR 

Hizmet rehberinin mukaddimesinde de beyan edildiği gibi, bu hizmet 

rehberi ve hizmet düsturları kitabı, Kur’an ve İman hakikatlarını icra 

etmede ve iman hizmetini yürütmede bir takım hizmet düsturlarını, mes-

lek esaslarını ve rehberliği, yani yol gösterici prensipleri ihtiva etmekte-

dirler.  

Risale-i Nur Külliyatı, hususan Lahikalar bu hayattar düsturlarla dolu-

dur. Bu düsturların başında, olmazsa olmazlardan olan İHLAS RİSALE-

SİNİN DÜSTURLARI ve UHUVVET RİSALESİNİN HAKİKATLERİ 

geldiği, hizmet rehberinde vurgulanmıştır.  

İman hizmetini icra ederken uyulması gereken Hizmet düsturları Ri-

sale-i Nurun müteferrik yerlerine serpilerek dercedilmiştir. 1962 de başta 

Zübeyir Abi olmak üzere Üstadın talebeleri bu meslek-i nuriyenin esasla-

rını HİZMET REHBERİ ismi altında müstakil bir risale olarak cemedip 

topladılar. İlk basılan Hizmet rehberi daha sonraları üç dört kat daha 

genişletilerek neşredilmiş. Hatta Zübeyir Abi sonraları bunu bile az gör-

düğünü Rüştü Tafral ağabey naklediyordu. Sonra bu meslek esasları Rüş-

tü Ağabey tarafından Esasat-ı Nuriye ismiyle otuzüç esas halinde nere-

dildi. Rüştü Tafral ağabeyle olan beraberliğimizden sonra vakıflarla ekip 

çalışması olarak başladığımız bu HİZMET DÜSTURLARI çalışması, 

Esasat-ı Nuriyedeki düsturları ihtiva etmekle birlikte, yeni düstur topla-

maları yapılmaya devam edilmiştir. Medresede ve Hizmet Eğitim Merke-

zinde toplaması yapılarak ehl -i hizmete ders olarak okutulan bu on sene-

lik çalışma seksen düstur olarak elimizdeki şeklini almıştır.  

Kur’an hakikatleri iç içe gelip sonradan her taife kendi sahasına ait 

hakikatleri ondan alıp cemettiği ve tasnif ettiği gibi, mesela; duaya ve 

davete bakan ayetler toplanıldığı gibi, Risale-i Nurda da müteferrik yer-

lerde yazılan aynı hakikatler, cem edilip toplanılsa, mükemmel bir şerh 

ve izah olacağı Kastamonu Lahikasında Üstadımız tarafından beyan edi-

liyor. Üstadımızın hayatında bu tarz çalışmalar Asa-yı Musa, Zülfikar, 

Tılsımlar Mecmuası, İman ve Küfür Muvazeneleri, Gençlik Rehberi gibi 

eserlerle kendini gösterdiği gibi üstadın vefatından sonra Hizmet Rehberi 

gibi birçok toplama çalışmaları ve Asar-ı Bediyye gibi eserler abiler tara-

fından yapılmıştır.  
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İşte hizmet-i nuriyenin sevk ve idaresini ders veren lahikalardaki bu 

düsturlar sınıflandırılıp HİZMET REHBERİ ve HİZMET DÜS-

TURLARI kitabı haline getirilmiştir. 

 

BAŞLIKLARIN TESBİTİ NASIL YAPILDI 

Bu toplama eserde tespit edilen düsturların birçoğu Risale-i Nurda 

üstadın ifadesiyle düstur olarak vurgulanmıştır. İhlas risalesinin ve 

uhuvvet risalesinin düsturları gibi.  

 Bazıları ise esas olarak öne çıkarılmıştır: Esas-ı takva ve iktisad gibi. 

 Bazıları ise vazife olarak tevdi edilmiş ve mükellefiz gibi tabirlerle 

sorumlu tutulmuş. “İman hizmeti vazifesi ” gibi.  

 Bazıları ise “lazım, elzem” gibi ifadelerle gerekli bir hareket tarzı 

olarak yazılmış.  

 Diğer düsturlar ise hizmet rehberinde toplanıldığı gibi yön gösterici 

rehber prensipler ve nasihatler olarak lahikalarda ifade edilmiştir. 

Yoksa konulan herbir başlık düstur ve esas olarak vurgulanmamıştır. 

Bu çalışmada bir yerde ifade edilen bir düstur veya vazife başlık ha-

line getirilip başka yerlerdeki benzeri ifadeler o başlık altında toplanmış-

tır.  

 Risale-i nur hizmetinin rehberi ve kılavuzu olan bu düsturlar 80 baş-

lık altında toplandı. Ama erbabına malum olduğu üzere bu düsturlar 80 

adede münhasır değildir.  

Düsturların kitaptaki sıralaması hizmetteki elzemiyetine göre olmayıp 

Risale-i Nurun dairesine yeni giren birisine göre sıralanmştır. Birinci 

bölümde ihlas risalesi, ikinci bölümde uhuvvet risalesi, üçüncü bölüm-

de yirminci lema ve yirmialtıncı sözün zeyli, dördüncü bölümde hücu-

mat-ı sitte düsturları başa alınıp diğer başka yerlerde ifade edilen dustur-

lar ile beraber dercedilmiştir. 

 Günümüzün hizmet dünyasında, içtihadın giremiyeceği dinin zaruri-

yatında dahi tebdile ve tağyire teşebbüs edenlerin teşekkül etmesi ve Ri-

sale-i Nuru okuyup onun düsturları doğrultusunda gitmeyen bir kısım 

insanların, kendilerini ve etbalarını felakete sürüklemesi bu düsturların 

hayati bir önem taşıdığının şahididir.  
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Kur’an ve sünnet ışığında, Risale-i Nur düsturları doğrultusunda hiz-

mete medar olması temennisiyle bu düstur toplamalarında çalışması olan-

lar adına hayırlı istifadeler diliyor, hayır dualanızı bekliyorum. 

Ahmet Koçoğlu  

2018 

 

TAKRİZ 

 

Prof. Dr. Şadi Eren 

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

Yüz yıla yaklaşan Cumhuriyet tarihimize bakıldığında, ülkemiz sınırla-

rını da aşarak insanlığa evrensel mesajlar sunabilen İslam âlimi çıkarma-

dığımız görülecektir. Bediüzzaman Said Nursi, belki de bunun tek istis-

nasıdır diyebiliriz. Sekizyüz yıl evvel yaşamış olan Mevlana Celaleddin 

Rûmi, hem Doğuya hem Batıya mesajlarını sunabildiği gibi, Said Nursi 

de Şark ve Garba mesajlarını sunabilmiştir. Telif etmiş olduğu Risale-i 

Nur Külliyatı, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere, elliden fazla dile 

tercüme edilmiş ve daha başka dillere de tercümesi devam etmektedir. 

Şüphesiz bu muvaffakiyetin arka planında Nur Risalelerinin haiz 

olduğu özellikler vardır. Bu eserler iman rükünlerini akla ve kalbe hitap 

eden delillerle isbat ederek her şeyden önce kuvvetli bir iman kazandır-

makta, ayrıca bu imanı aksiyona dönüştürerek salih ameller işleyen salih 

insanlar yetiştirmektedir. 

Hasbel kader 1976 dan bu yana bu eserleri okuyan biriyim. Nasip oldu 

Tefsir alanında uzmanlık yaptım, bu vesileyle nice tefsir kitapları üzerine 

araştırmalar yaptım veya çalışmalarım esnasında tefsir alanındaki belli 

başlı eserlerden istifade ettim. Hiçbir aidiyet ve mensubiyet kaygısı taşı-

madan ilim adamlığının gerektirdiği objektiflik ölçüsüyle şunu rahatlıkla 

söyleyebilirim ki, Nur Risaleleri özgün, kıymettar, etkili bir tefsirdir, 

hem ülkemiz insanı hem de bütün insanlık için çok iyi bir kazanımdır. 
İnsanlar faraza Steve Jobs’un keşfinden istifade ettiği gibi, Said Nur-

si’nin değerlendirmelerinden de istifade etmektedirler ve etmelidirler. 

Dinin enfüsî boyutu olduğu gibi, başkalarına bakan boyutları da vardır. 

Bir Müslüman “ben kendi âlemimde dini yaşarım, başkalarının durumu 

beni ilgilendirmez” diyemez. Çünkü nebevi ölçüler çerçevesinde “kom-

şusu aç iken tok yatan biri, kâmil anlamda iman etmiş olamaz.” İşte, bu 

kıymetli ilimler hazinesinin önemli bir veçhesi, hizmet düsturlarını ay-
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rıntılı diyebileceğimiz şekilde ortaya koymasıdır. Nur Risalelerini oku-

yan biri, bu kıymettar eserlerdeki bilgileri ve esasları başkalarıyla pay-

laşmak ister. Ancak bunu yaparken belli kurallara a uyması gerekir. Çün-

kü “hedefe varmak için yola çıkmak yetmez, nasıl gidileceğini de bilmek 

gerekir.”  

Hemen her İslami cemaat ve camia, elbette dininin neşri ve intişarı için 

bir faaliyette bulunmak ister. Ama nasıl faaliyette bulunacağını bilme-

yenler, zaman zaman “hizmet ediyorum” zarar da verebilirler. Mesela 

mürşit pozisyonundaki önderini hatasız ve yanılmaz görmek, çok ciddi 

sıkıntıları beraberinde getirebilir. Said Nursi, beraber yürüdüğü yol arka-

daşlarına şu hatırlatmayı yaparak bu tür sıkıntıların önünü kapatır:  

"Aziz kardeşlerim! Üstadınız lâyuhtî değil. O'nu hatasız zannetmek ha-

tadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir 

hazinede silik para bulunmakla, hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasene-

nin on sayılmasıyla, seyyienin bir sayılmak sırrıyla insaf odur ki: Bir 

seyyie, bir hata görünse de, sâir hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz et-

memektir..."  

"Biliniz, kardeşlerim ve ders arkadaşlarım! Benim hatamı gördüğünüz 

vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hattâ başıma vursanız, 

Allah razı olsun diyeceğim. Hakk'ın hatırını muhafaza için başka hatırla-

ra bakılmaz. Nefs-i emmârenin enâniyeti hesabına, Hakk'ın hatırı olan 

bilmediğim bir hakikati müdafaa değil, âlerre'si vel'âyn kabul ederim." 

Nur Risalelerinde yer alan hizmet düsturları, “Hizmet Rehberi” adıy-

la derlenmiş, uzun yıllardan bu yana bir el kitabı olarak ciddi istifade-

lere medar olmuştur. Ahmet Koçoğlu kardeşimizin yapmış olduğu bu 

çalışma ise, “Hizmet Rehberi” muhtevasının daha mufassal bir şekli gi-

bidir. Ayrıca “Hizmet Rehberi”nde yer almayan nice hizmet düsturu bu 

çalışmada yer almıştır.  

Nur Risalelerine Reşha misal şeffaf bir ayine olmaya gayret eden Ah-

met Koçoğlu’nun derleme ve değerlendirmelerden meydana gelen bu 

çalışmasını baştan sona okudum, istifade ettim. Bu kıymettar çalışmanın 

ind-i İlahide makbul, inden- nas ise nice istifadelere medar olmasını Fey-

yaz-ı Müteal’den niyaz ediyorum. 
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1. DÜSTUR 
 

 AMELDE RIZA-YI İLAHÎ OLMALI  

(İHLASLI OLMAK) 
 

İHLASIN TANIMI 

 Hadîste vardır ki: 

 

 

Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir 

zerre ihlaslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran 

harekâtındaki sebebi, sırf bir emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu dü-

şünmeli ve vazife-i İlahiyeye karışmamalı. L. 133 

 İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için 

yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o ibadet 

bâtıldır. Faideler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. İş. 85 

 İkinci Mes'ele: Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiye-

tin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviye-

dir. 

Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait 

faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, 

ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne ge-

çerler. 

Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre 

illet veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli 

virdi akîm bırakır, netice vermez. 

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı 

Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o 
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faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göre-

miyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o 

evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki 

onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihla-

sı bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. 

Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir 

müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı 

sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu 

hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan 

faideleri görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder. L. 132 

 

YİRMİBİRİNCİ LEM'A 

İHLAS HAKKINDA 

 Bu Lem'a lâakal her onbeş günde bir defa okunmalı. 

 

 

 

Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve bili-

niz: 

Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir 

kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı 

hakikat, en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yük-

sek bir haslet, en safi bir ubudiyet: İhlastır.  

Madem ihlasta mezkûr hâssalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. 

Ve madem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şid-

detli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az 

ve zaîf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî 

ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı İlahî 

tarafından konulmuş; elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası ka-

zanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için 

gayet derecede muhtacız. 

Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi' olur, 

devam etmez; hem şiddetli mes'ul oluruz. 

*  * âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i İlahîye 

mazhar olup, saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hod-
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füruşane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi'-i cüz'iyenin hatırı 

için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna teca-

vüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin 

kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. 

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır manileri 

olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanla-

ra karşı, ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbabdan; yılandan, 

akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm 

*  * demesiyle, nefs-i emmareye itimad 

edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muha-

faza etmek ve manileri defetmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun. 

BİRİNCİ DÜSTURUNUZ: Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, 

bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri 

yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, 

sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da 

razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın 

rızasını esas maksad yapmak gerektir. L. 159-160 

 Bedîüzzaman Said Nursî'nin cihanşümul Kur'an ve iman ve İslâmiyet hiz-

metindeki müstesna muvaffakıyet ve zaferinin ve Risale-i Nur'daki kuvvetli 

tesiratın sırrı: Kendisinin ihlas-ı etemmi kazanmış olmasıdır. Yani, yalnız ve 

yalnız rıza-yı İlahîyi esas maksad edinmiştir. Bu hususta: "Mesleğimizin 

esası, a'zamî ihlas ve terk-i enaniyettir. İhlaslı bir dirhem amel, ihlassız yüz 

batman amele müreccahtır. İnsanların maddî manevî hediyelerinden, hürmet 

ve teveccüh-ü âmmeden, şöhretten şiddetle kaçıyorum." der. 

Ziyaretçi kabul etmemesinin bir hikmeti de bu sır olsa gerek. Hem ihlasa 

verdiği gayet fazla ehemmiyet, yüz otuz parça eserinden yalnız İhlas Risale-

si'nin başına, "Lâakal her onbeş günde bir defa okunmalıdır" kaydını koymasın-

dan da anlaşılıyor. "Büyük Mahkeme Müdafaatı" kitabında: "Risale-i Nur, değil 

dünyaya, kâinata da âlet edilemez; gayemiz, rıza-yı İlahîdir." demiştir. Tr. 699  

 Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek ye-

rine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda 

terakki etmeliyiz. K. 89 

 Hakikat-ı ihlas, benim için şan ü şerefe ve maddî ve manevî rütbelere ve-

sile 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. E. 75 

 Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da 
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benlik, enaniyet, hodfüruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçir-

mek iştihası, tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur'un Kur'andan aldığı der-

sin en birinci esası: Benlik, enaniyet, hodfüruşluğu terk etmek lüzumudur. Tâ 

ihlas-ı hakikî ile imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakk'a şükür, o 

a'zamî ihlası kazananların pek çok efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ü 

şerefini en küçük bir mes'ele-i imaniyeye feda eden çoktur. 

Hattâ Nur'un bîçare bir şakirdinin düşmanları dost olduğu vakit onunla soh-

bet etmek çoğaldığı için, rahmet-i İlahiye cihetinde sesi kesilmiş. 

Hem de ona takdirle bakanlar, isabet-i nazar hükmüne geçip onu incitiyor. 

Hattâ musafaha etmek de tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor. "Senin bu vaziyetin 

nedir?" diye soruldu, "Madem milyonlar kadar arkadaşların var, neden bunların 

hatırlarını muhafaza etmiyorsun?" 

Cevaben dedi: Madem mesleğimiz a'zamî ihlastır; değil benlik, enaniyet, 

dünya saltanatı da verilse, bâki bir mes'ele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek 

a'zamî ihlasın iktizasıdır. Em. 245-247 

 

İHLAS HAKKINDA 

  Üçüncü Mes'ele *  *  Yani: 

"Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez." 

Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden 

seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Herbirisi kabiliyetine göre güneşin aksi-

ni, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su, kendi kabiliyetine göre "Gü-

neş'in bir aksi bende vardır" der. Fakat "Ben de deniz gibi bir âyineyim" di-

yemez. 

Öyle de: Esma-i İlahiyenin cilvesinin tenevvüüne göre, makamat-ı evliyada 

öyle meratib var. Esma-i İlahiyenin herbirisinin bir güneş gibi kalbden Arş'a 

kadar cilveleri var. Kalb de bir Arş'tır, fakat "Ben de Arş gibiyim" diyemez. 

İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr, kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile 

dergâh-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; 

zerrecik kalbini Arş'a müsavi tutar. Katre gibi makamını, deniz gibi evliyanın 

makamatıyla iltibas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makam-

da kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız hodfüruşluğa 

ve birçok müşkilâta düşer. 

Elhasıl: Hadîste vardır ki: 
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Yani: Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühim-

dir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. İhlası ka-

zandıran harekâtındaki sebebi, sırf bir emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî oldu-

ğunu düşünmeli ve vazife-i İlahiyeye karışmamalı. 

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: 

 

Yani: "Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir 

mükâfat istemiyorum. Çünki mukabilinde bir mükâfat, bir sevab istenilen 

muhabbet zaîftir, devamsızdır." Hattâ hâlis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve 

umum vâlidelerde dercedilmiştir. 

İşte bu hâlis muhabbete tam manasıyla vâlidelerin şefkatleri mazhardır. Vâli-

deler o sırr-ı şefkat ile, evlâdlarına karşı muhabbetlerine bir mükâfat, bir rüşvet 

istemediklerine ve taleb etmediklerine delil; ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini 

de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yav-

rusunu itin ağzından kurtarmak için -Hüsrev'in müşahedesiyle- kafasını ite kap-

tırır. Ms. 172-173 

 

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA İHLASI KIRAN, KAYBEDEN, KAÇIRAN, 
BOZAN, İHLAL EDEN  SEBEPLER 

 
MADDİ MENFAAT İHLASI KIRAR. 

 İhlası kıran ve riyaya sevkeden pek çok esbabdan iki-üçünü muhtasaran 

beyan edeceğiz: 

Birincisi: Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlası 

kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. L-164 

 Hizmet-i diniyenin  mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki ih-

las kaçmasın. L-150  

 İhlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yok-

sa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi' olur, devam 

etmez; hem şiddetli mes'ul oluruz  

*  * âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i İlahîye maz-

har olup, saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı kederli, hodfü-

ruşane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi'-i cüz'iyenin hatırı 

için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna teca-

vüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin 
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kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. L. 160 

 Âhir ömrümde Risale-i Nur gibi sırf imanî ve uhrevî bir hizmet-i kudsiyeyi 

dünyaya âlet etmemek ve menafi'-i şahsiyeye vesile yapmamak için o makbul 

âdete ve o zararsız seciyeye karşı bana bir nefret ve bir kaçınmak ve şiddet-i 

fakr u zarureti kabul edip elini insanlara açmamak haleti verilmişti ki, Risale-i 

Nur'un hakikî bir kuvveti olan hakikî ihlas kırılmasın.  E.74-75 

 Eğer kabul etsem, yetmiş senelik hayatım gücenecek; ve bu zamandan ha-

ber verip tama' ve maaş yüzünden bid'alara giren ve ihlası kaybeden âlimle-

ri tokatlayan İmam-ı Ali Radıyallahü Anh dahi benden küsecek ihtimali var.  E. 

24 

 

RİYAKARLIK, HODFÜRUŞLUK, TASANNU, TEMELLUK  İHLASI KAYBEDER. 

 İhlası kıran ikinci mani: Hubb-u câhtan gelen şöhretperestlik saikasıyla 

ve şan ü şeref perdesi altında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikkati 

kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefs-i emmareye bir makam ver-

mektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhî olduğu gibi "şirk-i hafî" tabir edilen ri-

yakârlığa, hodfüruşluğa kapı açar, ihlası zedeler. L.165 

 Kendimizi satmak ve beğendirmek ve temeddüh etmek ve hodfüruşluk 

etmek ise; Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan ihlas sırrını bozmaktır. E. 

52 

 Hodbin mağrur insanlarla ihtilat neticesinde, mürüvveti kıran bir surette ri-

ya, tabasbus, tasannu, temelluk ve tezellüle  düşmekle kemal-i ihlas ve sırf  

livechillah için hizmet ihlal oluyor. (bilmana alıntı) L. 44  

 Elbette bu kadar fiat verip ve şiddetli hissiyat ile sarılmak, bâtıl yolunda 

dahi olsa samimî bir ihlas olduğundan, o mes'elede muvaffak olur ve ehl-i hak-

ka galebe eder. Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve mahkûmiyete ve 

tasannua ve riyaya düşüp, ihlası kaybeder. O nâmerd, himmetsiz, hamiyetsiz 

bir kısım ehl-i dünyaya dalkavukluk etmeğe mecbur olur.  L. 155 

 Temeddühü ve sevdirmesi ise, aks-ül amel ile istiskali celbeder, soğuk 

düşürtür. Hem amel-i uhrevîde ihlası kaybeder, riyayı karıştırır.  L. 275 

 
HUBB-U CÂH, TEVECCÜH-Ü NAS,  İNSANLARIN TAKDİRİ VE İSTİHSANI 

İHLASI KIRAR. 

 "Bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşad edeyim, benim sözümü 

dinlesinler." diye, karşısındaki hakikî kardeşi ve cidden muhabbet ve muavene-

tine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zâta karşı rekabetkârane vaziyet 

alır. "Şakirdlerim ne için onun yanına gidiyorlar? Ne için onun kadar şakirdle-

rim bulunmuyor?" diye, enaniyeti oradan fırsat bulup, mezmum bir haslet olan 

hubb-u câha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar.  L. 152 
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 Eğer asılsız ve riyaya sebeb ve ihlası kıracak bir şöhret-i kâzibeyi kır-

mak için teveccüh-ü âmmeyi hakkımda bozmak murad ise onlara rahmet. M. 

65 

 Hırs ihlası kırar, amel-i uhreviyeyi zedeler. Çünki bir ehl-i takvanın hırsı 

varsa, teveccüh-ü nâsı ister. Teveccüh-ü nâsı müraat eden, ihlas-ı tâmmı 

bulamaz. L. 146 

 Teveccüh-ü nas istenilmez: belki verilir.Verilse de onunla hoşlanılmaz. 

Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. L. 149  

 Rıza-yı İlahî kâfidir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır. Eğer o yâr değilse, bütün 

dünya alkışlasa beş para etmez. 

İnsanların takdiri, istihsanı, 

eğer böyle işde, böyle amel-i uhrevîde illet ise, o ameli ibtal eder. 

Eğer müreccih ise, o ameldeki ihlası kırar. 

Eğer müşevvik ise safvetini izale eder. 

Eğer sırf alâmet-i makbuliyet olarak, istemeyerek Cenab-ı Hak ihsan etse, o 

amelin ve ilmin insanlarda hüsn-ü tesiri namına kabul etmek güzeldir ki,  

*  *  buna işarettir. B. 78 

 Hüsn-ü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktaları-

nın Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde 

dâhil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmek-

le ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır.  L. 150 

 (Yani nefisperestliği hakperesliğe tercih etmekle ve nefsin ve enaniyetin hatırı 
hakkın hatırına galip gelmekle, nasdan gelen maddi ve manevi ücreti talep et-
mekle, Cenab-ı hakkın vazifesi olan hüsn-ü kabül ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü 
nası kazanmak noktalarını kendi vazifesi olan tebliğe dahil etmekle ihlası kaçı-
rır.) 

 

İHTİLAF VE REKABET İHLASI KAÇIRIR. 

 Hodgâmlık ve enaniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız tevehhüm 

ederek; ittifak ve muhabbet yerine, ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İhlası kaçı-

rır, vazifesi zîr ü zeber olur. L. 150 

 Ehl-i hidayet, âhirete ait ve ileriye müteallik semerat-ı uhreviyeye ve ke-

malâta, kalb ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için, esaslı bir 

istikamet ve tam bir ihlas ve gayet fedakârane bir ittihad ve ittifak olabilirken; 

enaniyetten tecerrüd edemedikleri için, ifrat ve tefrit yüzünden, ulvî bir men-

ba-ı kuvvet olan ittifakı kaybedip, ihlas da kırılır ve vazife-i uhreviye de ze-

delenir. Kolayca rıza-yı İlahî de elde edilmez. L. 153 

 Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendi-
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lerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını 

müftehirane alkışlamak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârane o hakikî 

kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor.  L. 

157 

 Dünya da umûr-u diniyeye ve a'mal-i âhirete iş ve hizmet için kurulmuş bir 

fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin se-

meresi öteki âlemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. 

Olduğu takdirde ihlası kaybolur.  Ms. 227   

 

HAKAİK-İ DİNİYENİN FEVAİD-İ DÜNYEVİYESİ EĞER İLLET DERECESİNE 
ÇIKSA İHLAS KIRILIR. 

 Saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan hakaik-i di-

niyenin 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. K. 110 

 Yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya 

bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o faidelerin bazılarını maksud-u 

bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve 

görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o evradların illeti olamaz ve on-

dan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî bir surette, o hâlis 

virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlası bir derece bozulur. Belki 

ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.   L. 132 

 Velayeti ve tarîkatı isteyenler; eğer velayetin bazı tereşşuhatı olan ezvak ve 

keramatı isterlerse ve onlara müteveccih ise ve onlardan hoşlansa; bâki 

uhrevî meyveleri, fâni dünyada, fâni bir surette yemek kabilinden olmakla bera-

ber; velayetin mayesi olan ihlası kaybedip, velayetin kaçmasına meydan açar. 

M. 451 

 Adem-i kabul esbabından biri de, duayı ibadet kasdıyla yapmayıp, mat-

lubun tahsiline tahsis ettiğinden aks-ül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırı-

lır, makbul olmaz. Ms. 225 

 Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerinde siper edilmez. 
Çünki, ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle, dünyevî maksadlar 

onunla kasden istenilmez, istenilse ihlas kırılır,  K. 262 

 "Bu dünya dâr-ül hizmettir, ücret almak yeri değildir. A'mal-i sâlihanın 

ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, âhirettedir. O bâki meyveleri bu dün-

yaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, âhireti dünyaya tâbi' etmek 

demektir. O amel-i sâlihin ihlası kırılır, nuru gider. Evet o meyveler istenil-

mez, niyet edilmez. Verilse, teşvik için verildiğini düşünüp şükreder."  K. 134 

 Dünyada muvakkat zevkler, kerametler tam nefsini mağlub etmeyen in-
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sanlara 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. E. 86 

 Emniyetsiz ve ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı; emniyetli, 

ihlaslı Barla Dağlarındaki halvete çevirdi. M. 46 

 

TARAFGİRLİK DAMARI İHLÂSI KIRAR. 

 İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost düşman 

derste fark etmez. Halbuki siyaset tarafgirliği, bu manayı zedeler. İhlas kırılır. 

Onun içindir ki, Nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip 

Nur'u hiç bir şeye âlet etmediler. Siyaset topuzuna el atmadılar. E. 36 

 Risale-i Nur'un bu kadar muarızlarına mukabil en büyük kuvveti ihlâs ol-

duğundan ve dünyanın hiçbir şeyine âlet olmadığı gibi, tarafgirlik hissiyatına 

bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alâkadar 

olmaz. Çünkü tarafgirlik damarı ihlâsı kırar, hakikati değiştirir.  E. 272 

 Hususan yirmibeş seneden beri ihlas ile hakikî hizmet-i imaniye, beni her 

nevi siyasetten çektiği ve yirmibeş sene zarfında bir gazeteyi okutturmadığı 

gibi; yirmi sene bu işkenceli esaretimde hayat-ı siyasiyeye bakmamak için 

hükûmete müdafaat-ı hapsiyeden başka müracaat etmeyen ve vazife-i imaniye-

ye noksan gelmemek ve ihlas kırılmamak ve siyasete bulaşmamak için on sene 

bu dehşetli harb-i umumîye bakmayan, baktırmayan bir halet-i ruhiyeyi 

taşımağa mecburiyetim varken;… E. 209 

 

HUSUMET VE ADAVETLE İHLAS KAYBOLUR 

 Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inad ile sarsılır. Çünki 

vasıta-i halas ve vesile-i necat olan "ihlas" zayi' olur. Zira tarafgir bir muannid, 

kendi a'mal-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Hâlisen livechillah amele 

pek de muvaffak olamaz. 

Hem hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. 

İşte ef'al ve a'mal-i hayriyenin esasları olan "ihlas" ve "adalet" husumet ve 

adavetle kaybolur. M. 27 
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2. DÜSTUR 
 

 TENKİD ETMEMEK  
 

HİZMET-İ KUR'ANİYEDE BULUNAN KARDEŞLERİ TENKİD ETMEMEK 

 İKİNCİ DÜSTURUNUZ: 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 et-

mek için yardım ederler, hakikî bir tesanüd bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine 

yürürler. 

Eğer zerre mikdar bir taarruz, bir tahakküm karışsa; o fabrikayı karıştıracak, 

neticesiz akîm bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıta-

cak. 

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 ebedi-

ye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmünde-

yiz.. 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. 
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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 kardeşle-

rin 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)
1
 

Lemalar 160 

 Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektrikle-

rin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mec-

burdur. 

Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden 

memnun olurlar. Şuurlu farzettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse 

memnun olur. Çünki vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatın, Kur'an ve ima-

nın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zâtlar, kuvvetli 

omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnetdar olur, şükreder. 

Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek şeyler, 

kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var.  B. 124-125 

 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 bulun-

durunuz. 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; mabeyniniz-

de gayet ehemmiyetsiz bir tenkid, bize burada zarar veriyor gibi size, hiç 

bilmediğim halde, bu noktaya dair iki mektub yazdım ve ruhen çok endişe 

ediyordum. "Acaba yeni bir taarruz mu var?" diye muzdarib idim. K. 236 

                                                 
1
 (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, âhire-

te 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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 Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkid etmeyiniz. Yoksa az bir za'f 

gösterseniz, ehl-i nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Herkes bir 

ahlâkta olamaz. Bazıları meşru' dairede rahatını istese de, itiraz edilmemeli. K. 

223 

 Birbirinizi tenkit etmeyiniz. Demeyiniz ki sen böyle yapmasaydın böyle 

olmayacaktı. Ln. 39 

 Risale-i Nur'un kahramanlarından baba-oğulun meşrepleri ayrı ayrı oldu-

ğundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. 

Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. 

Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez 

ve esirgememeli. Değil böyle baba ve evlat ve mümtaz seciyeli ve Risale-i 

Nur'un baş şakirtleri, belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i 

Nur'un hatırı için Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini 

tenkid etmemek, kusurunu afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve 

cüz'î ve hissî şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veledliğin iktiza 

ettiği hürmet ve şefkatle beraber, Nur'un şakirdliği iktiza ettiği kusura bakma-

mak ve afvetmek ve benim çok sevdiğim iki kardeşim -benim hatırım için- bir-

birini tenkid etmemek lâzım geliyor. E. 89 

 Bu şiddetli maddî ve manevî kıştaki galâ ve varlık içinde kaht ve derd-i ma-

işet fukaralara ağır basması cihetinde, ekseri fakir-ül hal olan Risale-i Nur şa-

kirdlerinin bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tesanüdleri bozulması ihtima-

liyle ziyade endişe ediyordum. 

Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve bir-

birinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkid etmemesi, Risale-i Nur'un vazi-

fe-i kudsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız.  K. 223 

 Konya'lı Hacı Sabri kardeşimiz yanıma geldi. Ben, Sadık, Hayri, Mustafa 

hazır iken çok ehemmiyetli sohbetimiz, Hacı Sabri'ye mühim bir ders oldu. 

Bilhassa Medreset-üz Zehra erkânlarının, hususan Hüsrev'in bu vatan ve mil-

let ve âlem-i İslâm'a hizmet-i imaniyeleri ve tahribçi dinsizlerin desiselerine sed 

çekmeleri o kadar büyük bir hasenedir ki, farz-ı muhal binler seyyie olsa afvet-

tirir. 

Öyle ise, başta Hüsrev olarak o erkânların hiçbir hareketini tenkid etme-

mek ve kemal-i ihlas ve samimiyet ile onlara tesanüd ve tam kardeş olmak 

lâzımdır diye bu mealde bir ders oldu. 

İnşâallah Hacı Sabri de Hoca Sabri ve Rüşdü ve emsalleri gibi ruh u can ile 

alâkadar ve Hüsrev'e tam kardeş olacak; meşreb ihtilafı daha tesir etmeyecek. Em. 

46 
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HAKLI TENKİDLERDEN MEMNUN OLMAK, HAKLI OLMASA DA  
MUKABELE ETMEMEK 

 Risale-i Nur'un bize verdiği ders de, hakikat-ı ihlas ve terk-i enaniyet ve da-

ima kendini kusurlu bilmek ve hodfüruşluk etmemektir. Kendimizi değil, Risa-

le-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gösteriyoruz. Bizler, kusurumuzu 

görene ve bize bildirene -fakat hakikat olmak şartıyla- minnetdar oluyo-

ruz, 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 

 Biliniz, kardeşlerim ve ders arkadaşlarım! Benim hatamı gördüğünüz va-

kit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hattâ başıma vursanız, Al-

lah razı olsun diyeceğim. Hakk'ın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakıl-

maz. Nefs-i emmarenin enaniyeti hesabına, Hakk'ın hatırı olan bilmediğim bir 

hakikatı müdafaa değil, alerre'si vel'ayn kabul ederim. B. 138 

 Sâniyen: O vaiz ve âlim zâta benim tarafımdan selâm söyleyiniz. Benim 

şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o 

zâtı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevketmeyiniz. Hattâ tecavüz 

edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı 

var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele 

edemeyiz. Çünki daha müdhiş düşman ve yılanlar var. K. 246 

 Sâniyen: Konya'daki Rıfat Filiz kardeşimizin mektubunda, bazı sofilerin bi-

ze hafif tenkidlerinin hiç ehemmiyeti yoktur. Sakın müteessir olmasınlar. Hiç-

bir vecihle mukabele etmesinler. Şimdi ehl-i imanın, hususan ehl-i tarîkatın ve 

bilhassa şahsıma ait tenkidlerini bir nevi nasihat ve bir nevi iltifat telakki 

ederim. Onlara hakkımı helâl ediyorum. 

Şimdi ehl-i ilhadın bize dehşetli zararlarına karşı; kardeşlerimiz olan ehl-i 

imanın gayet hafif, şahsıma karşı tenkidlerini bir nevi ikaz ve bizi ihtiyata sevk 

için bir dostluk telakki ediyorum. Em. 44 

 Bu günlerde sabah namazı tesbihatında İstanbul'daki ihtiyarın garazkârane 

ve şahsıma karşı galiz gıybeti üzerine, Eski Said damariyle nefs-i emmarem 

heyecana geldi; "Mazlumum, 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 “mec-

nun” tabiri istimal eden insanlar bulunduğu gibi; senin, o güneşe nisbeten 
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zerrecik bir izzet-i nefsinin kırılmasına ehemmiyet verme." diye ihtar edildi, 

benim de kalbim rahat etti. Tr. 307 

 

TENKİD MÜNAFIKLARIN PLANLARINDAN OLUP  
KUVVE-İ MANEVİYEYİ KIRAR 

 Münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plânı; böyle herbiri birer zabit, bi-

rer hâkim hükmündeki eşhası müşterek bir mes'elede böyle kaçınmak ve birbi-

rini tenkid etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, 

manevî kuvvetlerini dağıttırır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar, 

vurur. Risale-i Nur şakirdleri, hıllet ve uhuvvet ve fena fi-l ihvan mesleğinde 

gittiklerinden, inşâallah bu tecrübeli ve münafıkane plânı da akîm bırakacaklar. 

Ş. 318  

 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, on-

larda 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 enani-

yetten gelen hodfüruşluk ve tenkid ve telaş etmediklerinden, temkinleriyle 

ve metanet ve itminan-ı kalbleriyle Risale-i Nur şakirdlerinin yüzlerini ak etti-

ler, zındıkaya 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, âmîn! Ş. 318 

 Binler teessüf ki; şimdi müdhiş yılanların hücumuna maruz bîçare ehl-i ilim 

ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'î kusuratı bahane ederek birbirini 

tenkidle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini 

onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. K. 246 

 

NEFRETTEN GELEN MENFİ TENKİD VE ŞEFKATTEN GELEN MÜSBET 
TENKİD 

 S- Tenkidi nasıl görüyorsun? Hususan umûr-u diniyede. 

C- Tenkidin saiki, ya nefretin teşeffisidir veya şefkatın tatminidir. 

Dostun veya düşmanın ayıbını görmek gibi... 

Sıhhat ve fesada muhtemel bir şeyde; kabule temayül ve tercih şefkatten, 

redde temayül ve tercih -vesvese olmazsa- nefretten geldiğine ayardır. 

  Sti. 99 

 Saik-i tenkid, aşk-ı hak ve arzu-yu tenzih-i hakikat olmalı. Selef-i salihinin 

tenkidleri gibi... Hs. 56 
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 En müdhiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkiddir. 

Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikatı rendeçler. 

Eğer gurur istihdam etse tahrib eder, parçalar. 

O müdhişin en müdhişidir ki, akaid-i imaniyeye ve mesail-i diniyeye girse. 

Zira iman hem tasdik, hem iz'an, hem iltizam, hem teslim, hem manevî imtisal-

dir. 

Şu tenkid; imtisali, iltizamı, iz'anı kırar. Tasdikte de bîtaraf kalır. Şu zaman-

ı tereddüd ve evhamda, iz'an ve iltizamı tenmiye ve takviye eden nuranî sıcak 

kalblerden çıkan müsbet efkârı ve müşevvik beyanatı, hüsn-ü zan ile temaşa 

etmek gerektir. "Bîtarafane muhakeme" dedikleri şey, muvakkat bir dinsizliktir. 

Yeniden mühtedi ve müşteri olan yapar. H. 139 

 

ZARARLI ŞEYLERİ TENKİD İLE TEVSİ’ ETTİRMEMEK 

 Maddiyyunluk, Bir Taun-u Manevîdir 

Maddiyyunluk bir taun-u manevî, beşere de tutturdu şu müthiş bir sıtmayı 

(*)
2
. Hem de âni çarptırdı bir gazab-ı ilahî, telkin hem de taklid, 

Tenkide kabiliyet-i tevessüü nisbeten, o taun da ediyor tevessü' ve intişar. 

Telkini fenden almış, medeniyetten taklid. 

Hürriyet, tenkid vermiş, gururundan  dalalet çıkmış. S. 729 

 Bu zındık ve muannid ve mütemerrid ve ölen herifin ruh-u habisi olan zındı-

ğın yazdığı ve zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde, fakat hakikatta Kur'an 

ve Peygamber'in (A.S.M.) azamet ve haşmet-i maneviyelerini kırmak ve hiçe 

indirmek ve âdileştirmek niyetiyle yazılan bu matbu' eser de, Mu'cizat-ı Kur'a-

niye ve Mu'cizat-ı Ahmediye'ye (A.S.M.) karşı örümcek ağı da olamaz, parçala-

nır. 

Fakat binler teessüf ki; Risale-i Nur'u görmeyenlere kat'î zarar verdiği gi-

bi, Risale-i Nur'u görenler de merak edip, "Acaba ne var?" demekle, safi 

kalblerini bulandırır. Lâakall vesvese ve evham verir. 

Risale-i Nur'un kahraman şakirdleri böyle şeylere karşı müteyakkız davran-

mak 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 mübare-

kenin bazı meali içinden hariç kalmak itibariyle ehemmiyetsiz bir paçavradır, 

bilinsin. K. 150  

                                                 
2
 * Eski harb-i umumîye işaret eder. 
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VECİZELER 

 Bu hizmet-i Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onla-

rın üstünde faziletfüruşluk nev'inden gıbta damarını tahrik etmemektir. L. 

160 

 Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek şeyler, 

kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var.  B. 124 

 Saik-i tenkid, aşk-ı hak ve arzu-yu tenzih-i hakikat olmalı.Selef-i salihinin 

tenkidleri gibi... Hs. 56  
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3. DÜSTUR 
 

 BÜTÜN KUVVETİ İHLASTA   

VE HAKTA BİLMEK  
 

KUVVETİ; SAHİB OLDUĞUMUZ ŞEYLERDE  DEĞİL, İHLASTA ARAMAK 
VE ONDA BİLMEK LAZIM 

 ÜÇÜNCÜ DÜSTURUNUZ:  Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz.  

Evet kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde 

gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.  

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 dere-

ce 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 taz-

yikatları altında yedi-sekiz sene sizinle ettiğim hizmet; yüz derece eski hizmet-

ten fazla muvaffakıyeti gösteren manevî kuvvet, sizlerdeki ihlastan geldiğine 

kat'iyyen şübhem kalmadı. 

Hem itiraf ediyorum ki: Samimî ihlasınızla, şan ü şeref perdesi altında nef-

simi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşâallah tam ihlasa muvaffak 

olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız.  

Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (R.A.) o mu'cizevari kerametiyle ve Hazret-i Gavs-

ı A'zam (K.S.), o hârika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlasa binaen 

iltifat ediyorlar ve himayetkârane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar.  

Evet hiç şübhe etmeyiniz ki, bu teveccühleri, ihlasa binaen gelir. Eğer bile-

rek bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem'adaki şefkat tokat-
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larını tahattur ediniz. Böyle manevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda 

üstad bulmak isterseniz  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 masuma-

ne, zararsız bir menfaattir. Mümkün ise, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, 

istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer "Ben sevab kazana-

yım, bu güzel mes'eleyi ben söyleyeyim" arzunuz varsa, çendan onda bir günah 

ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlasa zarar gelebilir. L. 161 

 

 Âhir ömrümde Risale-i Nur gibi sırf imanî ve uhrevî bir hizmet-i kudsiyeyi 

dünyaya âlet etmemek ve menafi'-i şahsiyeye vesile yapmamak için o makbul 

âdete ve o zararsız seciyeye karşı bana bir nefret ve bir kaçınmak ve şiddet-i 

fakr u zarureti kabul edip elini insanlara açmamak haleti verilmişti ki, Risale-i 

Nur'un hakikî bir kuvveti olan hakikî ihlas kırılmasın. Em. 74 

 "Sakın sakın, hakaik-i imaniyenin tefsiri olan Risale-i Nur'u kendi şahsî 

menfaatlerine ve hattâ manevî kemalâtlarına ve belalardan ve muzır şeylerden 

kurtulmaklığına âlet yapma. Tâ ki Nur'un en büyük kuvveti olan ihlas-ı ha-

kikî zedelenmesin!" Em. 75 

 Nefs-i emmaremi tebrie etmem. Her fenalığa meyli olabilir. Fakat o nefsin 

kırk sene belasını çeken ve otuzbeş seneden beri onun şerlerinden ve hevesle-

rinden çekilmeğe çalışan ve a'malde bütün kuvvetini ihlasta gören ve o halini 

yakın dostları müşahede eden ve Nur'un eczaları ve onun müstenkifane ve müs-

tağniyane halkın hürmetinden ve medihlerinden çekilmesi, onun mahviyetkâra-

ne meşrebine şehadet eden bir adamı bu ittiham ile mes'ul etmek, pek insafsızca 

bir hatadır. Ş. 424 

 Birinci vazife, maddî kuvvetle değil, belki kuvvetli itikad ve ihlas ve sa-

dakatle olduğu halde; bu ikinci vazife, gayet büyük maddî bir kuvvet ve hâki-

miyet lâzım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin. Stg. 9 

 Aziz kardeşlerim! İşte böyle bir zamanda, bu dehşetli hâdisata karşı, ihlas 

kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz; iştirak-i a'mal-i uhrevî düstu-

ruyla birbirimize kalemler ile, herbirinin a'mal-i sâliha defterine hasenat yazdır-

dıkları gibi, lisanlarıyla herbirinin takva kal'asına ve siperine kuvvet ve imdad 

göndermektir. K. 149 

İHLASTAKİ KUVVETLER 

 Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve 

biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük 

bir kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir 
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tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i maka-

sıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet: İhlastır.  

Madem ihlasta mezkûr hâssalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. 
L.159    …   Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya 

mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet dere-

cede muhtacız. L.159 

 İşte ey Risale-i Nur şakirdleri ve Kur'anın hizmetkârları! Sizler ve bizler öy-

le bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin âzalarıyız.. ve hayat-ı ebe-

diye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmünde-

yiz.. 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 itti-

fak-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. L. 161 

 Risale-i Nur'un bu kadar muarızlarına mukabil en büyük kuvveti ihlas ol-

duğundan ve dünyanın hiçbir şeyine âlet olmadığı gibi, tarafgirlik hissiyatına 

bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alâkadar ol-

maz. Çünki tarafgirlik damarı ihlası kırar, hakikatı değiştirir. E. 272 

 

KUVVETİN HAKTA OLMASI BİR NÜBÜVVET DÜSTURUDUR 

 Felsefenin esasında, kuvvet müstahsendir. Hattâ "Elhükmü lil-galib" bir 

düsturudur. "Galebe edende bir kuvvet var. Kuvvette hak vardır." der. {(Haşiye) 

Düstur-u nübüvvet "Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir" der, zulmü keser, 

adaleti temin eder.} Zulmü manen alkışlamış; zalimleri teşci' etmiştir ve cebbar-

ları, uluhiyet davasına sevketmiştir. S. 541 

 Hikmet-i felsefe ise, hayat-ı içtimaiyede  Nokta-i istinadı, "kuvvet" kabul 

eder.     ….   Amma hikmet-i Kur'aniye ise, Nokta-i istinadı, kuvvete bedel 

"hakk"ı kabul eder. S. 132 

 Hakikat kuvvetlidir. *  * olan kaide-i esasiye ile, 

kuvvet haktadır. L. 85 

 "El-Hakku Ya'lû" bizzât, hem akibet muraddır  

Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: "Madem (El-hakku ya'lû) haktır. Neden 

kâfir, müslime; kuvvet hakka galibdir?" 
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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. S. 725 

 

EHL-İ DALALET KUVVETLERİNİ BİR NEVİ İHLAS OLAN SAMİMİ İTTİ-
FAKTA BİLİYORLAR VE MUVAFFAK OLUYORLAR. 

 Ehl-i dalaletin zilletindendir ittifakları, ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilafla-

rı. Yani ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalalet, hak ve hakikata istinad 

etmedikleri için zaîf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. 

Bu ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hattâ mes-

lekleri dalalet ise de, yine ittifakı muhafaza ederler. Âdeta o haksızlıkta bir 

hakperestlik, o dalalette bir ihlas, o dinsizlikte dinsizdarane bir taassub ve o 

nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. Çünki samimî bir ihlas, şerde 

dahi olsa neticesiz kalmaz.  

Evet ihlas ile kim ne isterse Allah verir. (Haşiye)
3
  L. 150 

 

KENDİ KUVVETİNE DAYANMAYIP İHLAS KUVVETİNE DAYANAN CE-
LALEDDİN-İ HARZEMŞAH ÖRNEĞİ 

 Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu 

müteaddid defa mağlub eden Celaleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerası 

ve etbaı ona demişler: "Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galib ede-

cek." O demiş: "Ben Allah'ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifeda-

rım, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam; muzaffer etmek veya mağlub etmek 

onun vazifesidir."  

İşte o zât bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, hârika bir surette çok defa mu-

zaffer olmuştur. 

Evet insanın elindeki cüz'-i ihtiyarî ile işledikleri ef'allerinde, Cenab-ı 

Hakk'a ait netaici düşünmemek gerektir. L. 131 

 
                                                 
3
 Evet,  bir düstur-u hakikattır. Külliyeti geniş ve genişliği 

mesleğimize de şamil olabilir. 
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4. DÜSTUR 
 

 FENA Fİ-L İHVAN  
 

 DÖRDÜNCÜ DÜSTURUNUZ: Kardeşlerinizin meziyetlerini şahısları-

nızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirane 

iftihar etmektir.  

Ehl-i tasavvufun mabeyninde "fena fi-ş şeyh, fena fi-r resul" ıstılahatı var. 

Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte "fena fi-l ihvan" 

suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna "tefani" denilir. Yani, 

birbirinde fâni olmaktır. Yani: Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşleri-

nin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır.  

Zâten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlâd, şeyh ile mürid mabey-

nindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstad-

lık ortaya girer.  

Mesleğimiz "Haliliye" olduğu için, meşrebimiz "hıllet"tir.  

Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yol-

daş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üss-ül esası, samimî 

ihlastır. 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 çu-

kurlara sukut etmeyeceklerdir. L. 162 

 

FENA Fİ-L İHVAN DÜSTURU BÜYÜK HİZMET GÖRÜYOR. 

 Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elekt-

riklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete 

mecburdur.  
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Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden 

memnun olurlar. Şuurlu farzettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse 

memnun olur. Çünki vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatın, Kur'an ve ima-

nın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zâtlar, kuvvetli 

omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnetdar olur, şükreder.  

Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek şeyler, kardeş-

lerinizden hariç dairelerde çok var.  

Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mah-

rum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir te-

lakki ediyorum.  

Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Âdeta her biriniz 

ötekinin faziletlerine naşir olunuz.  

Kardeşlerimizden İslâmköy'lü Hâfız Ali Efendi, kendine rakib olacak diğer 

bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti çok kıymetdar gördüğüm için 

size beyan ediyorum: 

O zât yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyle-

dim. O daha çok hizmet eder, dedim. Baktım ki; Hâfız Ali kemal-i samimiyet 

ve ihlas ile, onun tefevvuku ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem üstadının 

nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun oldu.  

Onun kalbine dikkat ettim; gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Ce-

nab-ı Allah'a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşâal-

lah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarı-

mızdaki kardeşlere sirayet ediyor.  B. 124 

 Bu defa Hüsrev'in, Hâfız Ali'nin, Hâfız Mustafa'nın, Küçük Ali'nin birbiri-

ne hitaben yazdıkları dört mektublarını okudum. En derin kalbimde bir 

sürur, bir hiss-i şükran, bir memnuniyet hissettim. Bu çok kıymetdar kardeşle-

rimin ne derece âlîhimmet ve yüksek ruhlu, Risale-i Nur hizmetinde ne 

derece fedakâr olduklarını anladım. Ve Risale-i Nur böyle kuvvetli ve hâlis 

ellere tevdi' edildiğinden, bize kat'î kanaat verdi ki; Risale-i Nur mağlub olma-

yacak. Bu kuvvetli tesanüd, onu daima yaşattırıp parlattıracak. 

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 ted-

birce 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 Abdur-

rahman, hem Lütfü, hem Hâfız Ali manasını taşıyan büyük ruhlu Küçük Ali, 

Risale-i Nur hizmetini dünyada herşeye tercihan hayatının en büyük maksadı 
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yapması ve sebeb-i ihtilafa karşı kuvvetli mukavemeti bulunduğunu bu dört 

mektubunuz bana bildirdi.  

    Aynı sistemde, mes'elede alâkadar kahraman Tahirî ve kahraman Rüş-

dü'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 alı-

yor.. diye, Cenab-ı Hakk'a Risale-i Nur hesabına hadsiz şükür ediyoruz ve sizi 

de tebrik ediyoruz. K. 241 

 Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez 

ve kalbi aklına rekabet etmez.  

Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir âza 

hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle 

iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. M. 426  

  

FENA Fİ-L İHVAN DÜSTURU RİYADAN KURTARIR 

 Hırs-ı şöhret, hubb-u câh, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek 

gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannu'kârane haddinden fazla kendine 

ehemmiyet verdirmek ve tekellüfkârane lâyık olmadığı yüksek makamlarda 

görünmek tarzını takınmak ile riya eder.  

Risale-i Nur şakirdleri ene'yi nahnü'ye tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp, 

Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevîsinin hesabına çalışması, ben yerine biz 

demeleri ve ehl-i tarîkatın "fena fi-ş şeyh" ve "fena fi-r resul" ve nefs-i emmare-

yi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de "fena fi-l 

ihvan" yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevîsi içinde eritip öyle dav-

randığı için, inşâallah ehl-i hakikatın riyadan kurtulmaları gibi, bu sır ile onlar 

da kurtulurlar. K. 184 

 

VECİZELER 

 Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde 

tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirane iftihar etmektir. L. 162 

 Her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. B. 124 

 Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir âza hükmünde-

siniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar 

etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. M. 426 
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5. DÜSTUR 
 

 VAZİFEMİZ İMAN HİZMETİ  
 

Mesleğimizin bize yüklemiş olduğu en büyük vazife iman hizmetidir. Saadet-
i ebediyeye baktığı için en küçük meselesi, dünyevi meselelerin en büyüğünden 
daha büyük olan iman hizmetinin ehemmiyeti hakkında üstadımız bir hayli 
tahşidad yapmıştır. İman hizmeti, sonsuz bir saadeti netice verdiği için kıymeti 
de sonsuzdur. 

 Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, 

başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. E. 62 

 Aziz kardeşlerim, siz kat’î biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul 

oldukları vazife, rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyük-

tür. Onun için, dünyevî merak âver meselelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur 

getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz kuvve-i 

mâneviyeniz kırılmasın. E. 43 

 Biz, imanı kurtarmak ve Kur’ân’a hizmet için, Mekke’de olsam da bu-

raya gelmek lâzımdı. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, 

binler hastalıklara müptelâ olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin ima-

nına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur’ân’dan aldığım dersle 

karar verdim ve vermişiz. E. 195 

 Bu zamanda herşeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir va-

zifedir. K. 89 

 Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil belki başkası-

nın imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî devamla 

olur. K. 202 

 Eğer Risale-i Nuru tenkid fikriyle tetkik eden adliye memurları, imanlarını 

onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idamla mahkûm etseler, 

şahit olunuz, ben hakkımı onlara helâl ediyorum. Çünkü biz hizmetkârız. Risa-

le-i Nur’un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı 
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tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya 

mükellefiz. Ş. 393 

 Benim eskiden beri tekrar ettiğim bir dâvâm-ki, Risale-i Nur’un hakikî şa-

kirdleri, hizmet-i imaniyeyi herşeyin fevkinde görür kutbiyet de verilse 

ihlâs için hizmetkârlığı tercih eder. K. 251 

 Eskiden beri, “İman kurtarmak zamanıdır” dediğimiz ve ihtiyarım ol-

madan tekrarla erkân-ı imaniyeye dâir burhanlardan tahşidat-ı azîmeyi 

yaptığımız çok haklı ve lüzumlu olduğunu zaman gösterdi. Size, bir ay evvel 

mânevî bir muhaverede Risale-i Nur’un azîm tahşidatına dair gayptan gelen bir 

cevabı yazmıştım. K. 34 

 Bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiâze etmesi 

cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü’minlerin imanlarını kurtarması 

noktasından, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki Kur’ân ona kuv-

vetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) üç kerametle ona beşaret 

vermiş. Ve Gavs-ı Âzam (r.a.) kerametkârâne ondan haber verip tercümanını 

teşci etmiş. 

Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidî olan itikadın istinad kaleleri sar-

sılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan, her mü’min, tek başıyla 

dalâletin 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’âniye ve imaniyenin en 

derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli burhanlarla ispat ederek, o iman-ı tahkikîyi 

taşıyan hâlis ve sâdık şakirdleri dahi, bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde, 

hizmet-i imaniye itibarıyla âdetâ birer gizli kutup gibi, mü’minlerin 

mânevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve 

görüşülmedikleri halde, kuvve-i mâneviye-i itikadları cesur birer zâbit gibi, 

kuvve-i mâneviyeyi ehl-i imanın kalblerine verip mü’minlere mânen mu-

kavemet ve cesaret veriyorlar. M. 466 
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 Hadîs-i şerifte vardır ki: “Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra do-

lusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır.” “Bazan bir saat tefekkür, bir sene 

ibadetten daha hayırlı olur.” E. 104 

 İmânın rükünlerinden birisinde hâsıl olacak bir şüphe veya inkâr, dinin te-

ferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felâketli ve zararlıdır. Bunun 

içindir ki şimdi en mühim iş, taklidî imânı tahkikî imâna çevirerek imânı 

kuvvetlendirmektir, imânı takviye etmektir imânı kurtarmaktır. Herşeyden 

ziyade imânın esasatıyla meşgul olmak kat’î bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, 

hattâ mecburiyet haline gelmiştir. Bu, Türkiye’de böyle olduğu gibi, umum 

İslâm dünyasında da böyledir. S. 749 

 Şimdi şu zamanda iman-ı tahkikînin dersini vermek pek büyük bir fazi-

lettir ve kudsî bir vazifedir. İman-ı tahkikîyi taşıyan bir mü’min, çok 

mü’minlere bir nokta-i istinad olur ki, şuursuz olarak avâm-ı mü’minîn ve iman-

ı tahkikî sahibinin kuvvet-i imanına istinad ederek kuvve-i mâneviyeleri kı-

rılmaz dalâletlere karşı dayanırlar.  

İşte şöyle bir derste bulunduğunuz için Cenab-ı Hakka şükretmelisiniz. B. 250 

 Hususi vazifemiz de, Kur’ân’ın imanî hakikatlerini tahkikî bir surette 

ehl-i imana bildirip, onları ve kendimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî 

haps-i münferitten kurtarmaktır. Ş. 313 

 Madem hakikat budur. Esrar-ı Kur’âniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın 

yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz 

heyet-i İslâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdilerinde hayrete düşenler için en 

doğru bir rehber olduğu itikadındayım. M. 23 

 Ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylanî (r.a.) ve Şah-ı 

Nakşibend (r.a.) ve İmam-ı Rabbanî (r.a.) gibi zatlar bu zamanda olsaydı-

lar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin tak-

viyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda 

kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. İmansız Cennete gidemez fa-

kat tasavvufsuz Cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat 

meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i İslâmiye gıdadır. Eskiden 

kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye 

ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o haka-

ike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. 

İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur’ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar 

hükmediyorlar. 

Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve şu-

hur-u selâsenin çok sevablı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla 

değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle; gayet kuvvetli bir me-

tanet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur'un hizmeti 

zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar. 
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Aziz kardeşlerim, siz kat'î biliniz ki: Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul 

oldukları vazife, rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyük-

tür. Onun için dünyevî merak-aver mes'elelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde 

fütur getirmeyiniz. Meyve'nin Dördüncü Mes'elesini çok defa okuyunuz, kuvve-

i maneviyeniz kırılmasın. 

Evet ehl-i dünyanın bütün muazzam mes'eleleri, fâni hayatta zalimane olan 

düstur-u cidal dairesinde gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi 

dünyaya feda etmek cihetiyle; kader-i İlahî onların o cinayetleri içinde, onlara 

bir manevî cehennem veriyor.  

Risale-i Nur ve şakirdlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fâni ha-

yata bedel, bâki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin peres-

tişkârlarına gayet dehşetli ecel celladının, hayat-ı ebediyeye birer perde ve 

ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine birer vesile olduğunu, iki kerre iki dört 

eder derecesinde kat'î isbat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikatı göstermişiz. 

Elhasıl: Ehl-i dalalet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar.  

Bizler, ölüme karşı nur-u Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük mes'elesi 

-muvakkat olduğu için-, bizim mes'elemizin en küçüğüne -bekaya baktığı 

için- mukabil gelmiyor.  

Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam mes'elelerimize tenezzül edip 

karışmıyorlar; biz, neden kudsî vazifemizin zararına onların küçük mes'elelerini 

merakla takib ediyoruz.  E. 44 

 Hem zındıka, nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost 

edip, sana düşman eder. Senin tarafdarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faidesiz 

boynunda kalır. Risale-i Nur şakirdlerinin vazifeleri iman olduğundan, hayat 

mes'eleleri onları çok alâkadar etmez ve merakla baktırmaz. İşte bu hakikata 

binaen, değil onüç ay, belki onüç sene  (Haşiye)
4
 dahi bakmasam hakkım var. 

Sizler baktınız. Günahlardan başka ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim? 

K. 207 

 İşte böyle bir zamanda en lüzumlu, en ehemmiyetli, en birinci vazife imanı 

kurtarmak olduğundan; bu zamana ve bu seneye bakan beşaret-i Kur'aniye ve 

 âyetlerin müjdesi en büyük bir fütuhat 

suretinde Risalet-ün Nur'un manevî fütuhat-ı imaniyesini gösteriyor. 

Evet bir adamın imanı, ebedî ve dünya kadar bir mülk-ü bâkinin anahtarı ve 

nurudur. Öyle ise, imanı tehlikeye maruz her adama, bütün küre-i arzın saltana-

tından daha faideli bir saltanat, bir fütuhat kazandıran Risalet-ün Nur; elbette bu 

âyetlerin, bu asırda, bu beşaretlerinin kasdî bir medar-ı nazarlarıdır. K. 22 

                                                 
4
 (Haşiye) Hem tam yedi senedir aynı hal devam etti. Ne merak etti ve ne de 

sordu ve ne de bildi. 
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RİSALE-İ NUR'UN ERKÂN-I İMANİYE HAKKINDA BU DERECE KESRETLİ 
TAHŞİDATI NE İÇİNDİR? 

 Mübareklerin pehlivanı hem Abdurrahman, hem Lütfü, hem Büyük Hâfız 

Ali manalarını taşıyan büyük ruhlu Küçük Ali kardeşimiz bir sual soruyor. Hal-

buki o sualin cevabı Risale-i Nur'da yüz yerde var.  

"Risale-i Nur'un erkân-ı imaniye hakkında bu derece kesretli tahşidatı ne 

içindir? Bir âmî mü'minin imanı büyük bir velinin imanı gibidir, diye eski 

hocalar bize ders vermişler?" diyor. 

Elcevab: Başta Âyet-ül Kübra meratib-i imaniye bahislerinde  

ve âhire yakın müceddid-i elf-i sâni İmam-ı Rabbanî beyanı ve hükmü ki: 

"Bütün tarîkatların müntehası ve en büyük maksadları, hakaik-i imaniyenin 

inkişafıdır. Ve bir mes'ele-i imaniyenin kat'iyyetle vuzuhu, bin kerametlerden ve 

keşfiyatlardan daha iyidir."  

ve Âyet-ül Kübra'nın en âhirdeki ve Lâhika'dan alınan o mektubun parçası 

ve tamamının beyanatı cevab olduğu gibi,  

Meyve Risalesi'nin tekrarat-ı Kur'aniye hakkında Onuncu Mes'elesi, tevhid ve 

iman rükünleri hakkında tekrarlı ve kesretli tahşidat-ı Kur'aniyenin hikmeti, ay-

nen bitamamiha onun hakikî tefsiri olan Risale-i Nur'da cereyan etmesi de ce-

vabdır. 

 Hem iman-ı tahkikî ve taklidî ve icmalî ve tafsilî ve imanın bütün tehacü-

mata ve vesveseler ve şübhelere karşı dayanıp sarsılmamasını beyan eden Risa-

le-i Nur parçalarının izahatı, büyük ruhlu Küçük Ali'nin mektubuna öyle bir 

cevabdır ki, bize hiçbir ihtiyaç bırakmıyor. 

İkinci Cihet: İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır değil.  

Bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede görünen 

misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar mertebeleri ve inki-

şafları olduğu gibi; imanın o derece kesretli hakikatları var ki, binbir esma-i 

İlahiye ve sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatlarıyla alâkadar çok hakikatları 

var ki: "Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü 

imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir" 
diye ehl-i hakikat ittifak etmişler. 

Evet iman-ı taklidî, çabuk şübhelere mağlub olur. Ondan çok kuvvetli ve çok 

geniş olan iman-ı tahkikîde pek çok meratib var.  

O meratiblerden ilmelyakîn mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle 

binler şübhelere karşı dayanır. Halbuki taklidî iman bir şübheye karşı bazan 

mağlub olur. 
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Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek 

çok mertebeleri var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün 

kâinatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir.  

Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. Böy-

le imanlı zâtlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez. 

Ve ulema-i İlm-i Kelâm'ın binler cild kitabları, akla ve mantığa istinaden 

te'lif edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermiş-

ler.  

Ve ehl-i hakikatın yüzer kitabları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniye-

yi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'anın mu'cizekâr cadde-i küb-

rası, gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye; o ulema ve evliyanın pek 

çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. 

İşte Risale-i Nur bu câmi' ve küllî ve yüksek marifet caddesini tefsir edip, 

bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına ve adem 

âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mu-

kabele ediyor, müdafaa ediyor.  

Elbette hadsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp 

ehl-i imanın imanını muhafazasına Kur'an nuruyla vesile olsun.  

Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra 

dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır."  

"Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı olur." Hattâ 

Nakşîlerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek 

içindir.  Umum kardeşlerime birer birer selâm ve dua ediyoruz. E. 103 

 

VECİZELER 

 Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, baş-

kaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. E. 62 

 Risale-i Nur’un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve 

düşmanı tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek 

yapmaya mükellefiz. Ş. 393 

 Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra 

dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." E. 103  
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6. DÜSTUR 
 

 ESAS-I TAKVA  

 
EMREDİLMESİ VE ESAS OLMASI 

 Nurun mesleği, hakikat ve sünnet-i seniye ve feraize dikkat ve büyük 

günahlardan çekinmek esastır. E. 241 

 Risale-i Nur’un hakikî şakirdleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnet-

teki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur’ân hesabına 

vazifedar sayılırlar. K. 185 

 Kardeşin hassası ve şartı şudur ki: Hakikî olarak Sözlerin neşrine ciddî ça-

lışmakla beraber, beş farz namazını edâ etmek, yedi kebâiri işlememektir. M. 

344 

 Yedi kebâiri soruyorsunuz. Kebâir çoktur fakat ekberü’l-kebâir ve mûbikat-ı 

seb’a tâbir edilen günahlar yedidir: Katl, zina, şarap, ukuk-u vâlideyn (yani 

kat-ı sıla-i rahim), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid’alara 

taraftar olmaktır. B. 335 

 Beş farz namazını kılan ve yedi kebâiri terk eden zatları, şu manevî 

münasebet ve görüşmek neticesi olarak, âhiret kardeşliğine kabul ediyo-

rum. Ben her sabah manevî kazancım ne ise, o âhiret kardeşlerimin sahife-i 

a’mâline geçmek için Cenab-ı Hakkın dergâhına niyaz edip hediye ediyorum. 

Onlar dahi beni manevî hayratlarına ve dualarına hissedar etmelidirler—tâ his-

selerini kazancımızdan alsınlar. B. 269 

 Üstadım bana ve dinleyen her zevi’l-ukule, “Tarikat zamanı değil, imanı 

kurtarmak zamanıdır. Beş vakit namazını hakkıyla edâ et namazın nihayetindeki 

tesbihleri yap ittibâ-ı sünnet et yedi kebâiri işleme” dersini vermiştir. B. 29 

 Risale-i Nur şakirdlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve 

günahlara karşı takvâyı esas tutup davranmak gerektir. K. 148 
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 Risaletü’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikat-i 

İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takvâ ve esas-ı 

azimet ve esâsât-ı Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esasları mu-

hafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisâtın fetvalarıyla 

onlar terk edilmez. K.  77 

 

EHEMMİYETİNE DAİR DERSLER 

  (Bu mektub gayet ehemmiyetlidir) 

Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutu-

lan takva ve amel-i sâlih esaslarını düşündüm.  

Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i sâlih, emir da-

iresinde hareket ve hayrat kazanmaktır.  

Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefa-

het ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def'-i mefasid ve terk-i 

kebair üss-ül esas olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş. 

Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata 

karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle 

kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir 

amel-i sâlih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. 

Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih var. Çünki bir haramın terki vâcibdir. 

Bir vâcibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda, 

binler günahın tehacümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkinde, 

yüzer vâcib işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva nâmıyla ve 

günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a'mal-i sâliha-

dır. 

Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve gü-

nahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. 

Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede yüz günah insana 

karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinab ile yüz amel-i sâlih işlemiş 

hükmündedir.  

Malûmdur ki; bir adamın bir günde harab ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi 

günde yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım ge-

lirken; şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu 

derece mukavemeti ve tesiratı pek hârikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir 

seviyede olsaydı, onun tamirinde mu'cizevari muvaffakıyet ve fütuhat görüle-

cekti. 
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Ezcümle: 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; Risa-

le-i Nur bu müdhiş tahribata karşı, girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir 

ediyor.  

Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada ver-

mesi gibi; şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'anînin tezelzülüyle 

Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müdhiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir 

anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. 

Risale-i Nur'un şakirdleri, böyle bir hâdisede manevî mücahedeleri, inşâallah 

zaman-ı Sahabedeki gibi az amelle, pek çok büyük sevab ve a'mal-i sâlihaya 

medar olur. 

Aziz kardeşlerim! İşte böyle bir zamanda, bu dehşetli hâdisata karşı, ihlas 

kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz; iştirak-i a'mal-i uhrevî düsturuy-

la birbirimize kalemler ile, herbirinin a'mal-i sâliha defterine hasenat yazdırdık-

ları gibi, lisanlarıyla herbirinin takva kal'asına ve siperine kuvvet ve imdad 

göndermektir. K. 148 

 Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve 

ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. K. 157 

 Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi 

dedi: “Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor, ne yapayım?” 

Ben de dedim: “Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme Çünkü rivayet 

var: İmam-ı Şâfiî’nin (r.a.) dediği gibi, Haram-ı nazar, nisyan verir.” 

Evet, ehl-i İslâmda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heye-

cana gelip, vücudunda su-i istimalâtla israfa girer. Haftada birkaç defa gusle 

mecbur olur. Ondan, tıbben kuvve-i hâfızasına zaaf gelir. K. 133 

 Suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği 

şununla anlaşılır: 

Nasıl ki, merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı 

şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrip eder. Öyle de, ölmüş kadınla-

rın suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan 

suretlerine hevesperverâne bakmak, derinden derine hissiyât-ı ulviye-i 

insaniyeyi sarsar, tahrip eder. S. 410 

 Âhirzamanda bir şahsın hatiât ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn 

teşkil ettiğine dair rivayetler vardır.. 

..Şimdi bu zamanda müteaddit esbabını gördük. 
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Ezcümle: Müteaddit o vücuhundan radyomla anlaşıldı ki, o birtek adam, bir-

tek kelimeyle bir milyon kebairi birden işler. Ve milyonlarla insanı dinlettir-

mekle günahlara sokar. K. 71 

 Yarın seni zillet ve rezaletlere mâruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın 

sefahetini bugün kemal-i izzet ve şerefle terk edersen, pek aziz ve yüksek olur-

sun. Çünkü, o seni terk etmeden evvel sen onu terk edersen, hayrını alır, şer-

rinden kurtulursun. Fakat vaziyet mâkûse olursa, kaziye de mâkûse olur. M. 

188 

 Üstadın iffet ve istikametteki hudutsuzluğu, bilmüşahede sabittir ve inkârı 

gayr-ı kabildir. Hayatı boyunca, hanımlarla konuşmaktan, nazarıyla dahi 

meşgul olmaktan şiddetle içtinap etmiştir. Bir mektubundan anlaşıldığı gibi, 

gençliğinde dahi iffet ve istikametin zirve-i müntehasında olduğu, onu ya-

kından tanıyan ve hayatına âşinâ olanların müşahedeleriyle sabittir. Tr. 464 

 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

 Evvelâ: Size hem acib, hem elîm, hem latif bir macera-yı hayatımı, düş-

manlarımın hem şeni', hem bin ihtimalden bir tek ihtimal ile hiçbir şeytan hiçbir 

kimseyi kandıramadığı bir iftiralarını ve Nur'a karşı istimal edilecek hiçbir 

silâhları kalmadığını beyan etmeğe bir münasebet geldi. Şöyle ki: 

Tarih-i hayatımı bilenlere malûmdur: Ellibeş sene evvel ben, yirmi yaşların-

da iken, Bitlis'te merhum vali Ömer Paşa hanesinde iki sene onun ısrarıyla ve 

ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Onun altı aded kızları vardı. Üçü küçük, üçü 

büyük. Ben, üç büyükleri, iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde, bir-

birinden tefrik edip tanımıyordum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. 

Hattâ bir âlim misafirim yanıma geldi, iki günde onları birbirinden farketti, 

tanıdı. Herkes ve ben de, bu hale hayret ederdik.  

Bana sordular: "Neden bakmıyorsun?"  

Derdim: "İlmin izzetini muhafaza etmek, beni baktırmıyor." 

Hem kırk sene evvel İstanbul'da Kâğıthane şenliğinin yevm-i mahsusunda, 

Köprüden tâ Kâğıthane'ye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık-saçık Rum ve 

Ermeni ve İstanbul'lu karı ve kızlar dizildikleri sırada, ben ve merhum meb'us 

Molla Seyyid Taha ve meb'us Hacı İlyas ile beraber kayığa bindik, o kadınların 

yanlarından geçiyorduk. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı 

İlyas beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle beni tarassud ettiklerini bir saat 

seyahat sonunda itiraf edip dediler: "Senin bu haline hayret ettik, hiç bakma-

dın."  

Dedim: "Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin akibeti elemler, teessüfler 

olmasından istemiyorum." E. 263 

 Gıybetin en fena ve en şenîi ve en zâlimâne kısmı, kazf-i muhsanât nev’idir. 

Yani, gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya 
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kadın hakkında zinâ isnat etmek, en şenî bir günah-ı kebâir ve en zâlimâne 

bir cinayettir, hayat-ı içtimâiye-i ehl-i imanı zehirlendirir bir hıyanettir. B. 

267 

 

İMAN İLE KABRE GİRMEK TAKVA İLEDİR. 

 Risale-i Nur şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair 

kuvvetli işaret-i Kur’âniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. 

Kalben dedim ki: “Herbiri bin yerden gelen günahlara karşı bir dille nasıl mu-

kabele eder, galebe eder, necat bulur?” diye mütehayyir kaldım. Bu tahayyürü-

me mukabil ihtar edildi ki: 

Risale-i Nur’un hakikî ve sâdık şakirdlerinin mâbeynlerindeki düstur-u esa-

siye olan iştirak-i a’mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve hâlis tesanüd sırrıy-

la herbir hâlis, hakikî şakird, bir dille değil, belki kardeşleri adedince dillerle 

ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dille muka-

bele eder. Bazı melâikenin kırk bin dille zikrettikleri gibi, hâlis, hakikî, müt-

takî bir şakird dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak 

ve inşaallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve 

takvâ ve içtinab-ı kebâir derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur. El-

bette, bu büyük kazancı kaçırmamak için, takvâda, ihlâsta, sadakatte çalışmak 

gerektir. K. 96 

 İman etmek, Kur’ân-ı Azîmüşşânın ders verdiği gibi, O Hâlıkı, sıfatlarıyla, 

isimleriyle, umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçi-

leriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, 

kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip 

istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. E. 

203 

 

GÜNAHLAR BİZE NE YAPAR 

 Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevîde da-

hi kalb, vicdan, ruh için manevî hastalıklardır.  L. 209 

 İşlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza 

yaralar açar. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyevi-

yesini tehdid ediyordu. Bizim manevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebedi-

yemizi tehdid ediyor. L. 8 

 Günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya 

kadar katılaştırıyor.L. 9  

 Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk 

imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor. L. 

9 
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 Masiyetin mahiyetinde, bilhassa devam ederse, küfür tohumu vardır. Çünki 

o masiyete devam eden, ülfet peyda eder. Sonra ona âşık ve mübtela olur. Ter-

kine imkân bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetinin ikaba mûcib ol-

madığını temenniye başlar. Bu hal böylece devam ettikçe, küfür tohumu yeşil-

lenmeye başlar. En nihayet, gerek ikabı ve gerek dâr-ül ikabı inkâra sebeb olur. 

Ms. 126 

 İman ilâcı ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. 

Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-ı meşrua, o tirya-

kın tesirini meneder.  L. 220 

 Bizde biri fasık olsa, galiben ahlâksız ve vicdansız olur. Zira arzu-yu mâsi-

yet, vicdandaki imânın sadasını susturmakla inkişaf edebilir. Demek vicdanını 

ve mâneviyatını sarsmadan, istihfaf etmeden tam ihtiyar ile şerri işlemez. Onun 

için, İslâmiyet, fâsıkı hain bilir, şehadetini reddeder.  H. 144 

 Sefine-i arz sür'atle yürürken, dünyanın gayr-ı meşru lezzetlerine uzatılan 

ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya ok-

larına bakıp el uzatma. Firakın elemi, telaki lezzetinden ağırdır.  Ms. 109 

 Lüzumsuz, geçici, günahlı zevklerin âkıbeti elemler, teessüfler olmasından, 

istemiyorum. E. 264 

 Bir şahsın kalbinde bir ihtilâl, bir fenalık hissi uyanırsa, yüksek hissiyatı, 

kemâlâtı sukut etmeye başlar. İ. 174 

 Sen, âni ve fâni zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için, onun zevaliyle ağ-

lamaya başlıyorsun. Kör hissiyatınla bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir da-

kika gülmeye bedel on saat ağlıyorsun. E. 198 

 Hevesli akılsız çocuklar gibi, muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde 

koşma. Düşün ki, fâni zevkler, sana mânevî elemler, teessüfler bırakıyor. E.    

199 

 Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır. 

Ms.125 

 Allah hem hain gözlerin (tecessüslerini) hemde (fasid) gönüllerin gizlediği 

temayülleri bilir  (Mümin-19) 

 Ey insanlar Allah’ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o 

aldatıcı (şeytan)da Allah’ın affına güvendirmek suretiyle sizi kandırmasın. 

Lokman. 33 
 

PEYGAMBERİMİZ DECCALI TAKVAYA TAARRUZUYLA TARİF EDİYOR 

 Birinci Mes'ele: Rivayette var ki: "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden 

olan Süfyan'ın eli delinecek." 
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Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile 

elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, "Filan adamın eli 

deliktir." Yani çok müsriftir. 

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama'ı uyandırarak in-

sanların o zaîf damarlarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadîs ihtar edi-

yor. İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer diye haber verir. Ş. 583 

 Üçüncü Mes'ele: Rivayette var ki: "Âhirzamanın müstebid hâkimleri, hu-

susan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur." 

َاْلِعْلُم ِعْنَد الّلِه  bunun bir tevili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı karşıya kuru-

lan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve 

gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azab ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. 

Ş. 583 

 Altıncı Mes'ele: Rivayette var ki: "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir 

ki, kimse nefsine hâkim olmaz." Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i 

Peygamberîyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra 

*  * vird-i ümmet olmuş. 

Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendile-

rine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâb ederler. Me-

selâ; 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 

 Onbirinci Mes'ele: 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. Ş. 

586 

 Onyedinci Mes'ele: Rivayette var ki: "Deccal çıktığı gün bütün dünya işi-

tir ve kırk günde dünyayı gezer ve hârikulâde bir eşeği vardır." 

Allahu a'lem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur: Bu 

rivayetler mu'cizane haber verir ki, "Deccal zamanında vasıta-i muhabere ve 

seyahat o derece terakki edecek ki, bir hâdise bir günde umum dünyada işitile-

cek. Radyo ile bağırır, şark garb işitir ve umum ceridelerinde okunacak.  
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Ve bir adam kırk günde dünyayı devredecek ve yedi kıt'asını ve yetmiş 

hükûmetini görecek ve gezecek." diye zuhurundan on asır evvel telgraf, tele-

fon, radyo, şimendifer, tayyareden mu'cizane haber verir.  

Hem Deccal, deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebid bir kral sıfa-

tıyla işitilir.  

Ve gezmesi de her yeri istilâ etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve 

insanları baştan çıkarmak içindir.  

Ve bindiği merkebi ve himarı ise; ya şimendiferdir ki bir kulağı ve bir başı 

cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve 

tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir.  

Veyahut onun eşeği, merkebi; dehşetli bir otomobildir  

veya tayyaredir  

  veyahut...... (sükût lâzım!) Ş. 589 

   

TAKVANIN   İZHARI  RİYA OLAMAZ 

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

arkadaşlarım! 

Bu yakında hem Isparta'da, hem bu havalide Risale-i Nur'un İhlas Lem'aları 

intişara başladığı münasebetiyle ve bir-iki küçük hâdise cihetiyle şiddetli bir 

ihtar kalbe geldi. Riyaya dair üç nokta yazılacak: 

Birincisi: Farz ve vâciblerde ve şeair-i İslâmiyede ve Sünnet-i Seniyenin itti-

baında ve haramların terkinde riya giremez. İzharı riya olamaz. Meğer gayet za'f-ı 

imanla beraber, fıtraten riyakâr ola. Belki şeair-i İslâmiyeye temas eden ibadetle-

rin izharları, ihfasından çok derece daha sevablı olduğunu, Hüccet-ül İslâm 

İmam-ı Gazalî (R.A.) gibi zâtlar beyan ediyorlar. Sair nevafilin ihfası çok sevablı 

olduğu halde; şeaire temas eden, hususan böyle bid'alar zamanında ittiba-ı Sünne-

tin şerafetini gösteren ve böyle büyük kebair içinde haramların terkindeki takvayı 

izhar etmek, değil riya belki ihfasından pek çok derece daha sevablı ve hâlistir. K. 

184 

 Risale-i Nur'un hakikî şakirdleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnet-

teki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında, Kur'an hesabına vazife-

dar sayılırlar. İnşâallah riya olmaz. Meğer ki, Risale-i Nur'a başka bir maksad-ı 

dünyeviye için girmiş ola. K. 185 

 

VECİZELER 

 Nurun mesleği, hakikat ve sünnet-i seniye ve feraize dikkat ve büyük 

günahlardan çekinmek esastır. E. 241 
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 Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve 

ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. K. 157 

 Risale-i Nur şakirdlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata 

ve günahlara karşı takvâyı esas tutup davranmak gerektir. K. 148 
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7. DÜSTUR 
 

 GÜCENMEMEK KÜSMEMEK  

 
 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Bu dünyada hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve bilhâssa 

Nur şakirdlerindeki dehşetli sıkıntılara ve me'yusiyetlere karşı en tesirli çare, 

birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i maneviyesini takviye etmek ve fe-

dakâr hakikî kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sür-

mek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır.  

Mabeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kal-

dırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimad edip bel bağlamışım ve sizin 

için, değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu 

da feda etmeğe karar verdiğimi bilirsiniz, belki de görüyorsunuz. Hattâ kasemle 

temin ederim ki: Sekiz gündür Nur'un iki rüknü zahirî birbirine nazlanmak ve 

teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hâdisenin bu sırada benim kal-

bime verdiği azab cihetiyle, "Eyvah, eyvah! El'aman, el'aman! Ya Erha-

merrâhimîn meded! Bizi muhafaza eyle, bizi cinn ve insî şeytanların şerrinden 

kurtar, kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet 

ve şefkatle doldur." diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryad edip ağla-

dılar. 

Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim! Bana yardım ediniz. Mes'elemiz çok 

naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki, bütün vazifelerimi şahs-ı manevînize 

bırakmıştım. Siz de, bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lâzım geliyor. 

Gerçi hâdise pek cüz'î ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zenbereğine ve 

gözümüzün hadekasına gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir. Ve bu noktada 

ehemmiyetlidir ki, maddî üç patlak ve manevî üç müşahedeler tam tamına haber 

verdiler. Ş. 498  

 

 Sobamın ve Feyzilerin ve Sabri ve Hüsrev'in iki su bardakları parça parça 

olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Evet bizim en kuvvetli 

nokta-i istinadımız olan hakikî tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak 
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ve Hüsrev gibi Nur kahramanından -benim yerimde ve Nur'un şahs-ı manevîsi-

nin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından- hiç bir cihetle gücenmemek 

elzemdir.  

Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve me'yusiyet hissettiğimden "Düşmanla-

rımız bizi mağlub edecek bir çare bulmuşlar" diye çok telaş ederdim. Hem so-

bam, hem hayalî ve ayn-ı hakikat müşahedem doğru haber vermişler.  

Sakın, sakın, sakın! Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünü-

zü tamir ediniz. Vallahi bu hâdisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade 

Kur'an ve iman hizmetimize -hususan bu sırada- zarar vermek ihtimali kavîdir. 

Ş. 499  

 

 Aziz, sıddık, muhlis kardeşlerim! 

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.  

Hem metin Nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri 

evhamlandırmak ve hizmet-i Nuriyeden vazgeçirmek için sebebsiz mahkeme-

mizi uzatıyorlar.  

Sakın sakın!. Şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârane uhuvvet ve samima-

ne muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile, bize büyük zarar olur. Çün-

ki pek az bir sarsıntı, Denizli'de (......) gibi hocaları yabanileştirdi.  

Bizler birbirimize -lüzum olsa- ruhumuzu feda etmeğe, hizmet-i Kur'aniye ve 

imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle 

hakikî fedakârlar birbirine karşı küsmeğe değil, belki kemal-i mahviyet ve teva-

zu ve teslimiyetle kusuru kendine alır; muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştir-

meğe çalışır. Yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. 

Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum. Ş. 500  

 

 Aziz, sıddık kardeşlerim Hüsrev ve Mehmed Feyzi, Sabri! 

Ben sizlere bütün kanaatımla itimad edip istirahat-ı kalble kabre girmek ve 

Nurların selâmetini size bırakmak bekliyordum ve hiç bir şey sizi birbirinden 

ayırmayacak biliyordum. Şimdi dehşetli bir plânla, Nur'un erkânlarını birbirin-

den soğutmak için resmen bir iş'ar var.  

Madem sizler lüzum olsa birbirinize hayatınızı, kuvvet-i sadakatınız ve Nur-

lara şiddetli alâkanızın muktezası olarak feda edersiniz.  
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Elbette gayet cüz'î ve geçici ve ehemmiyetsiz hissiyatınızı feda etmeğe mü-

kellefsiniz. Yoksa kat'iyyen bizlere bu sırada büyük zararlar olacağı gibi, Nur 

dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum. 

Üç günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Şimdi 

kat'iyyen bildim ki, göze bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak sizin gibilerin 

mabeyninde hayat-ı Nuriyemize bir bomba olur. Hattâ size bunu da haber vere-

yim: Geçen fırtına ile bizi alâkadar göstermeğe çok çalışılmış. Şimdi, mabeyni-

nizde az bir yabanilik atmağa çabalıyorlar.  

Ben sizin hatırınız için herbirinizden on derece ziyade zahmet çektiğim hal-

de, sizden hiç birinizin kusuruna bakmamağa karar verdim. Siz dahi, haklı ve 

haksız olsa benlik yapmamak, üstadımız olan şakirdlerin şahs-ı manevîsi namı-

na istiyorum. Eğer o acib yerde beraber bulunmaktan gizli parmaklar karışıyor-

lar, biriniz Tahirî'nin koğuşuna gidiniz. Ş. 504  

 

 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Rica ederim, üçünüzün hakkında birbirinden ziyade gücenmeğe ehemmi-

yet verdiğimden gücenmeyiniz. Çünki Hüsrev'le Feyzi'de benim gibi insanlar-

dan tevahhuş ve sıkılmak var. Hem birbirine bir derece meşrebce ayrıdırlar. Ve 

Sabri ise, akraba ve tarz-ı maişet cihetinde hayat-ı içtimaiye ile birkaç vecihte 

alâkadar ve ihtiyata mecburdur.  

İşte üçünüz bu ihtilaf-ı meslek ve meşreb haysiyetiyle o dağdağalı koğuşta ve sı-

kıntılı kalabalık içinde her halde tam tahammül ve sabır edemediğinizden ben telaş 

edip vesvese ediyorum. Çünki pek az bir muhalefet, bu sırada pek zararı var.  Ş. 

505  

 

 Aziz, sıddık, sarsılmaz kardeşlerim! 

Sizi ruh u canımla tebrik ederim ki, çabuk yaramızı tedavi ettiniz. Ben de bu 

gece şifadan tam ferahlandım. Zâten "Medreset-üz Zehra" tevessü' edip, hakikî 

ihlas ve tam fedakârane terk-i enaniyeti ve tevazu-u tâmmı daire-i Nur'da aşılı-

yor, neşreder. Elbette gayet cüz'î ve muvakkat hassasiyet ve titizlik ve nazlan-

mak, o kuvvetli dersini ve uhuvvet alâkasını bozamaz ve İhlas Lem'ası bu nok-

tada mükemmel nâsihtir.  

Şimdi en ziyade bizi ve Nurları vurmak ve sarsmak için en fena plân, Nur 

talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve meşreb ve fikir cihe-

tinde birbirinden ayırmaktır.  

Gerçi gayet cüz'î bir nazlanmak oldu. Fakat göze bir saç düşse başa düşen bir 

taş kadar incitir ki, büyük bir hâdise hükmünde mataram haber verdi. Merhum 

Hâfız Ali'nin (R.H.) küçücük böyle bir halden, vefatından bir parça evvel şek-

vası, o vakitten beri belki yüz defa hatırıma gelip beni müteessir etmiş. Ş. 512 
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 Aziz, sıddık kardeşim Re'fet Bey! 

Kur'an-ı Azîmüşşan'ın hürmetine ve alâka-i Kur'aniyenizin hakkına ve Nur-

lar ile yirmi sene zarfında imana hizmetinizin şerefine, çabuk bu dehşetli, zahi-

ren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elîm ve feci' ve bizi mah-

va çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve 

baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz.  

Yoksa bir dirhem şahsî hak yüzünden, bizlere ve hizmet-i Kur'aniyeye ve 

imaniyeye yüz batman zarar gelmesi -şimdilik- ihtimali pek kavîdir. 

Sizi kasemle temin ederim ki; biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve 

şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Kur'aniye ve imaniye ve 

Nuriyeden vazgeçmezse ben onu helâl ederim, barışırım, gücenmemeğe çalışı-

rım. 

Madem cüz'î bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını bili-

yorsunuz, çabuk barışınız. Manasız, çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz.  

Yoksa bir kısmımız Şemsi, Şefik, Tevfik gibi; muarızlara sureten iltihak 

edip, hizmet-i imaniyemize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Madem ina-

yet-i İlahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde vermiş. İnşâallah 

yine imdadımıza yetişir.  Ş. 513  

 

 Aziz, sıddık kardeşlerim Re'fet, Mehmed Feyzi, Sabri! 

Ben şiddetli bir işaret ve manevî bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un 

hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim 

ki, dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Çünki gizli düşmanlarımız 

iki plânı takib edip.. biri beni ihanetlerle çürütmek; ikincisi, mabeynimize bir 

soğukluk vermektir. Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkid ve itiraz ve gücen-

mek ile bizi birbirimizden ayırmaktır.  

Ben size ilân ederim ki; Hüsrev'in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bu-

lunmaktan korkarım. Çünki şimdi onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya 

Risale-i Nur aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir 

azîm hıyanettir ki, benim sobamın parçalanması gibi acib, sebebsiz bir hâdise 

başıma geldi. Ve bana yapılan bu son işkence dahi, bu manasız ve çok zararlı 

tesanüdsüzlüğünüzden geldiğine kanaatım var. Dehşetli bir parmak buraya, 

hususan altıncıya karışıyor. Beni bu bayramımda ağlatmayınız, çabuk kalben 

tam barışınız. Ş. 517  

 

 Salahaddin'in pek uzun ve on mektub kadar beni memnun eden ve sadakati-

ne ve sebatına bu fırtınalar hiç tesir etmediğini ve daima bir Abdurrahman hük-

münde bulunduğunu ve o havalideki kardeşlerimiz fütursuz çalıştıklarını bildi-

ren mektubunu aldım, mâşâallah dedim. Baba ve oğlu Isparta kahramanları gibi 

sarsılmıyorlar.  
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Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab' suretiyle intişarı, hakikî bir ihlas ve kuv-

vetli bir tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak lâzım geldiğinden, 
Kastamonu Vilayetindeki kardeşlerimiz, Isparta'lılara ihlas ve tesanüdde ben-

zemeye mecburdurlar. İnşâallah onlar dahi, şahsî hissiyatlarını bu kudsî hiz-

metin zararına istimal etmeyecekler. E. 80 

 

 İkinci Nokta: Bir zaman Küçük Isparta namını alan ve her yerden ziyade, 

geçen mes'elemizde hapis musibetini çeken İnebolu ve civarı kardeşlerimin 

gayet güzel ve samimane mektubları, beni çok mesrur eyledi. Yalnız, Risale-i 

Nur'un kahramanlarından baba-oğulun meşrebleri ayrı ayrı olduğundan, birbi-

riyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum.  

Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur.  

Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez 

ve esirgememeli.  

Değil böyle baba ve evlâd ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur'un baş şakird-

leri, belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i Nur'un hatırı için 

Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, 

kusurunu afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz'î ve hissî şey-

leri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veledliğin iktiza ettiği hürmet ve 

şefkatle beraber, Nur'un şakirdliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve afvetmek 

ve benim çok sevdiğim iki kardeşim -benim hatırım için- birbirini tenkid et-

memek lâzım geliyor. E. 90 

 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Bu şiddetli maddî ve manevî kıştaki galâ ve varlık içinde kaht ve derd-i mai-

şet fukaralara ağır basması cihetinde, ekseri fakir-ül hal olan Risale-i Nur şa-

kirdlerinin bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tesanüdleri bozulması ihtima-

liyle ziyade endişe ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanü-

dünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkid 

etmemesi, Risale-i Nur'un vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve 

muhtaçsınız. 

Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkid etmeyiniz. Yoksa az bir za'f 

gösterseniz, ehl-i nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derd-i mai-

şet zaruretine karşı iktisad ve kanaatla mukabele etmeye zaruret var. Menfaat-i 

dünyeviye, çok ehl-i hakikatı, ehl-i tarîkatı dahi bir nevi rekabete sevkettiği için 

endişe ederim. Risale-i Nur şakirdleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zede-

lememiş. İnşâallah yine zedelemez. Fakat herkes bir ahlâkta olamaz. Bazıları 

meşru' dairede rahatını istese de, itiraz edilmemeli. Zarurete düşen bir şakird, 

zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetine hasr-ı vakit eden rükünlere ve 

çalışanlara zekatla yardım etmek de, Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. 
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Hem yardım edilmeli. Fakat hırs ve tama' ve lisan-ı hal ile istemek olmamalı. 

Yoksa ehl-i dalalet ki, hırs ve tama' yolunda dinini feda etmiş. Onlar nazarında 

kıyas-ı binnefs cihetiyle, "Risale-i Nur'un bir kısım şakirdleri dahi, dinini dün-

yaya âlet ediyorlar" diye çirkin bir ittiham ile taarruzlarına meydan açar. 

Sizler arasıra İhlas'ı ve İktisad Lem'alarını ve bazan Hücumat-ı Sitte 

Risalesi'ni mabeyninizde beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fev-

kalâde 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 

VECİZELER 

 Mabeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kal-

dırmaz. Ş. 498 

 Şimdi en ziyade bizi ve Nurları vurmak ve sarsmak için en fena plân, Nur 

talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve meşreb ve fikir cihe-

tinde birbirinden ayırmaktır.   Ş. 511 

 Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, 

kusurunu afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz'î ve hissî şey-

leri medar-ı münakaşa etmesinler. E. 89 
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 8. DÜSTUR
 

 SİYASETTEN UZAK DURMAK  

 
Risale-i nurun müteaddid yerlerinde siyasetle iştigalin iman hizmetine 

zaraları ve nur talebelerinin siyasetten uzak durmaları, tarafsız bir şekilde 
iman hizmetini yapmaları, Kur'an ve imanın hizmetinin bizi siyasetten  
menettiği ısrarla vurgulanmaktadır. 

Şimdi bu derslerden bazılarını dinleyelim.  

 

SİYASETİN ZARARLARI 

 Birinci nokta: Denilmiş: "Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyor-

sun?" 

Elcevab: Dokuz-on sene evveldeki Eski Said, bir mikdar siyasete girdi. Bel-

ki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu.. ve 

gördü ki; o yol meşkuk ve müşkilâtlı ve bana nisbeten fuzuliyane, hem en 

lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek 

ecnebi parmağına âlet olmak ihtimali var.  

Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya muhalif olur.  

Eğer muvafık olsa; madem memur ve meb'us değilim, o halde siyasetçilik 

bana fuzulî ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhude karışayım.  

Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle karışacağım.  

Eğer fikirle olsa, bana ihtiyaç yok. Çünki mesail tavazzuh etmiş, herkes be-

nim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır.  

Eğer kuvvet ile ve hâdise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşkuk bir 

maksad için binler günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya 

düşer.  



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

58 

Hem on ihtimalden bir-iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumları gü-

naha atmak; vicdanım kabul etmiyor diye Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri 

ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terketti. Buna kat'î şahid, o va-

kitten beri sekiz senedir birtek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu 

ve dinlediğimi, biri çıksın söylesin. Halbuki sekiz sene evvel, günde belki sekiz 

gazete Eski Said okuyordu.  

Hem beş senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari 

bir tereşşuh gören söylesin. Halbuki benim gibi asabî ve  ِاِنََّما اْلِحيلَةُ فِى تَْرِك اْلِحيَل 

düsturuyla, en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alâkasız bir insanın, 

değil sekiz sene, sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete iştihası ve arzusu 

olsaydı; tedkikata, taharriyata lüzum bırakmayarak top güllesi gibi sadâ vere-

cekti. 

İkinci nokta: Yeni Said ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecennüb edi-

yor? 

Elcevab: Milyarlar seneden ziyade olan hayat-ı ebediyeye çalışmasını ve 

kazanmasını; meşkuk bir-iki sene hayat-ı dünyeviyeye lüzumsuz, fuzulî bir 

surette karışma ile feda etmemek için.. 

Hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatlı olan hizmet-i iman ve 

Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünki diyor: "Ben ihtiyar oluyorum, 

bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyle ise bana en mühim iş, 

hayat-ı ebediyeye çalışmak lâzım geliyor. Hayat-ı ebediyeyi kazanmakta en 

birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır; ona çalışmak lâzım geli-

yor. M. 61-63  

 Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabı-

na aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât dahi bu 

zamanda gelse idi, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âle-

mindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin 

ediyorum. K. 90  

 Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabi ruhları azab içinde 

bırakır. Selamet-i kalb ve istirahat-ı ruh istiyen adam, siyaseti bırakmalı. K. 

123 

 Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve 

âhireti unutturacak olan en geniş daire ise, siyaset dairesidir. E. 57  

 Beşinci Esas: 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 cere-
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yan 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 ha-

kikatlarda 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 

 

KUR'AN VE İMAN HİZMETİ NE İÇİN EHL-İ HİZMETİ SİYASETTEN  
MEN'EDİYOR 

 Amma Kur'an ve imanın hizmeti ne için beni men'ediyor dersen, ben de 

derim ki: Hakaik-i imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, 

siyaset ile âlûde olsa idim; elimdeki o elmaslar iğfal olunabilen avam tarafından, 

"Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?" diye düşünür-

ler. O elmaslara, âdi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas 

etmekle, o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. M. 

63  

 İman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta herşeyin fevkindedir hiç bir 

şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat bu zamanda ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini 

dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o 

hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi’ veya âlet telâkki etmek 

ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle, Kur’an-ı 

Hakîm’in hizmeti bize kat’î bir surette siyaseti yasak etmiş. K. 137 

 Hem Kur’an bizi siyasetten şiddetle men’etmiş. Evet Risale-i Nur’un va-

zifesi ise, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir 

zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imanî olan hakikatlarla gayet kat’î ve en 

mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli bürhanlar ile 

Kur’ana hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur’u hiçbir şeye âlet edemeyiz. 

Ş. 349 

 Benim ile temas eden bütün dostlarım bilirler ki siyasete değil karışmak, 

değil teşebbüs, belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahval-i ruhiyeme 

ve hizmet-i kudsiye-i imaniyeme muhaliftir ve olamıyor. Bana nur verilmiş, 

siyaset topuzu verilmemiş. 

Bu halin bir hikmeti şudur ki hakaik-i imaniyeye müştak ve memuriyet 
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mesleğine giren birçok zatları, bu hakaika endişeli ve tenkidkârane bak-

tırmamak, onlardan mahrum etmemek için, Cenab-ı Hak kalbime siyasete karşı 

şiddetli bir kaçınmak ve bir nefret vermiştir kanaatındayım. Tr. 221 

 Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur’anın elmas gibi haki-

katlarını propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine 

indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak 

bir tarzda ziyadeleştiriyor. M. 49 

 

İman hizmeti kâinatın en büyük mes’elesidir Siyaset iman hizmetine 
nisbetle ancak onuncu derecededir 

 Aziz kardeşlerim, siz kat’î biliniz ki: Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul 

oldukları vazife, rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyük-

tür. Onun için dünyevî merak-aver mes’elelere bakıp, vazife-i bâkıyenizde 

fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Mes’elesini çok defa okuyunuz, kuvve-

i maneviyeniz kırılmasın. E. 43 

 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 va-

zife ve hizmet olan hakaik-ı imaniyenin çalışmasına racih gördüklerinden o 

tercümana karşı arkadaşlarının pek ziyade hüsn-ü zanları ehl-i siyasete, inkılap-

çı bir siyaset-i İslâmiye fikrini vermek cihetinde, Risale-i Nur’a karşı hayat-ı 

içtimaiye noktasında cephe almak ve fütuhatına mani olmak pek kuvvetli ihti-

mali 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 ulemadan 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. K. 193 

 Evet bu zaman hem iman ve din için, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için, 

hem hukuk-u âmme ve siyaset-i İslâmiye için, gayet ehemmiyetli birer müced-

did ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik-i imaniyeyi muhafaza noktasında 

tecdid vazifesi, en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı içtimaiye ve 

siyasiye daireleri ona nisbeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor. 

Rivayat-ı hadîsiyede, tecdid-i din hakkında ziyade ehemmiyet ise, imanî 

hakaikteki tecdid itibariyledir. ... Bu asırda, Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür 

olsun ki, Risale-i Nur’un hakikatına ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsine, hakaik-ı 

imaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmış. K. 189 

 Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şer'an 

hizmete mükellef olduğumdan, hizmet etmek isterim.  
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Lâkin o hizmet, ya hayat-ı içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak; o ise elim-

den gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez.  

Onun için o ciheti bırakıp, en mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan imana 

hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakaik-i imaniyeyi ve 

nefsimde tecrübe ettiğim manevî ilâçları, sair insanların eline geçmek için o 

kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski gü-

nahıma keffaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan-ı racîmden başka hiç kimsenin, -

mü'min olsun kâfir olsun, sıddık olsun zındık olsun- karşı gelmeye hakkı yok-

tur. Çünki imansızlık başka şeylere benzemiyor. Zulümde, fıskta, kebairde birer 

menhus lezzet-i şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet-i lezzet 

yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azab içinde azabdır. 

İşte böyle hadsiz bir hayat-ı ebediyeye çalışmayı ve iman gibi kudsî bir nura 

hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncakla-

rına atılmak; benim gibi alâkasız ve yalnız ve eski günahlarına keffaret arama-

ğa mecbur bir adamda ne kadar hilaf-ı akıldır, ne kadar hilaf-ı hikmettir, ne 

derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler.  Mektubat 61-63  

 Hem Risale-i Nur’un has talebeleri, bâki elmaslar hükmünde olan hakaik-ı 

imaniyenin vazifesi içinde iken, zâlimlerin satranç oyunlarına bakmakla 

vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaştırmamak 

gerektir. Cenab-ı Hak bize nur ve nuranî vazifeyi vermiş onlara da, zulümlü 

zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istiğna edip yardım etmedikleri ve eli-

mizdeki kudsî nurlara müşteri olmadıkları halde, biz onların karanlıklı oyun-

larına vazifemizin zararına bakmağa tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımı-

za, dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar-ı imaniye kâfi ve vâfidir. K. 

118 

 

Risale-i Nur şakirdleri dünya siyasetine karışmıyorlar. İman dersi için 
gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. 

 Risale-i Nur şakirdleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddî müca-

delelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar. Ş. 

271 

 Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işi-

ne ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünki 

hâlisane hizmet-i Kur'aniye, onlara her şeye bedel kâfi geliyor. 

Hem milletin her tabakası; muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o ha-

kikatlarda hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirdleri, tam bîta-

rafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karış-

mamak lâzım gelmiş. Ş. 362 

 Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. 

Çünki iman, mâl-i umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahibleri var. Taraf-



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

62 

girlik giremez. Yalnız küfre, zendekaya, dalâlete karşı cephe alır. Nur mesle-

ğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır. E. 180 

 Risale-i Nur’un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşma-

nı tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yap-

maya mükellefiz. Ş. 393 

 Nur Risalelerinin ve Nurcuların siyasetle alâkaları yok ve Risale-i Nur, 

rıza-i İlahîden başka hiç bir şeye âlet edilmediğinden, mümkün olduğu kadar 

Risale-i Nur’un mensubları, içtimaî ve siyasî cereyanlara karışmak istemiyorlar. 

Yalnız Sebilürreşad, Doğu gibi mücahidler iman hakikatlarını ehl-i dalâletin 

tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh u canımızla onları takdir ve 

tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz, fakat siyaset noktasında değil. Çünki 

iman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost düşman derste 

fark etmez. Halbuki siyaset tarafgirliği, bu manayı zedeler. İhlas kırılır. Onun 

içindir ki, Nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip Nur’u hiç 

bir şeye âlet etmediler. Siyaset topuzuna el atmadılar. Em. 36 

 Risale-i Nur’un bu kadar muarızlarına mukabil en büyük kuvveti ihlâs oldu-

ğundan ve dünyanın hiçbir şeyine âlet olmadığı gibi, tarafgirlik hissiyatına 

bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alâkadar 

olmaz. Çünkü tarafgirlik damarı ihlâsı kırar, hakikati değiştirir. E. 272 

 

Ahirzamanın dehşetli şahıslarının tahribatına karşı siyasetle değil 
iman hizmeti ile mukabele etmek gerektir. 

 Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı âhirzamana ait haberlerin mühim 

bir kısmını ve hürriyetten evvel İstanbul’da te’vilini söylediği hadîslerin ihbar 

ettiği âhirzamanın dehşetli şahıslarının Âlem-i İslâm ve insaniyette zuhur 

ettiğini görür. Ve yine gelen rivayetlerden, onlara karşı çıkacak ve mukabele 

edecek olan Hizb-ül-Kur’an hakkında, “O zamana yetiştiğiniz zaman siyaset 

cânibiyle onlara galebe edilmez ancak manevî kılınç hükmünde i’caz-ı 

Kur’an’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.”  Tr. 147 

 Bir zaman sonra Mustafa Kemal iki defa şifre ile, Van vilayetinin eski valisi 

ve benim dostum Tahsin Bey'in vasıtasıyla beni -neşredilen Hutuvat-ı Sitte'ye 

mükâfaten taltif için- Ankara'ya celb etti, gittim.  

Şeyh Sünusî Kürdçe lisanı bilmediğinden beni onun yerinde üçyüz lira ma-

aşla vilayat-ı şarkıye vaiz-i umumîsi, hem meb'us, hem diyanet riyaseti daire-

sinde Dâr-ül Hikmet a'zalarıyla beraber eski vazifem ile memnun etmek ve be-

nim Van'da temelini attığım Medreset-üz Zehra ve şark dâr-ül fünunuma Sultan 

Reşad'ın verdiği ondokuz bin altun lira -ikiyüz meb'us içinde yüzaltmışüç 

meb'usun imzasıyla- yüzellibin banknota iblağ edilerek kabul edildiği halde; 

ben Beşinci Şua aslının verdiği haberin bir kısmını, orada bir adamda gör-

düm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri bıraktım. Ve bu adamla 
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başa çıkılmaz, mukabele edilmez diye, dünyayı ve siyaseti ve hayat-ı içti-

maiyeyi terk edip yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarfettim. Fakat 

bazı zalim ve insafsız memurlar, bana dünyaya bakacak iki-üç risaleyi yazdırdı-

lar. Ş. 359  

 

Nurcular siyasi bir tarafa tâbi olmaz. Nur’ların intişarı ve maslahatı 
hesabına, mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı, dost ve  nok-

ta-i istinat olur. Ve kendi şahısları namına siyasete girebilir. 

 Maksad-ı aslî siyasetini yapanlarda din ikinci derecede kalır, tebeî 

hükmüne geçer. Hakiki dindar ise “bütün kâinatın en büyük gayesi ubudiyet-i 

insaniyedir” diye siyasete aşk u merak ile değil ikinci üçüncü mertebede onu 

dine ve hakikata âlet etmeye -eğer mümkünse- çalışabilir. Yoksa bâki el-

masları, kırılacak adi şişelere âlet yapar.  E. 57  

 Evet Nurcular, siyasetlerle alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatlarıyla 

bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden, siyaseti dinsizliğe ve 

zındıkaya âlet edenler, istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler. İnşâallah bir sebeb 

çıkar (Haşiye)
5
 o istibdadı kıracak, masum ve mazlum Nurcuları kurtaracak. 

Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır.  

Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı 

olması cihetiyle, bir tarafa tâbi' ve dâhil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere 

karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde 

onlara bir nokta-i istinad olur. Fakat siyaset hesabına değil; belki Nurların 

intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler; Nurlar namına değil, belki 

kendi şahısları namına girebilir. Hususan mübarek Isparta'nın şimdiye kadar 

Nurlar medresesi olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, 

dâhilde tarafgirane vaziyet almamak, mu'terizlerin nedametine ve hakikata 

dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. E. 160 

 

VECİZELER 

 Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabi ruhları azab içinde bı-

rakır. Selamet-i kalb ve istirahat-ı ruh istiyen adam, siyaseti bırakmalı. K. 123 

 Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve 

âhireti unutturacak olan en geniş daire ise, siyaset dairesidir. E. 57 

 Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işi-

ne ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünki 

hâlisane hizmet-i Kur'aniye, onlara her şeye bedel kâfi geliyor. Ş. 362 

                                                 
5
 (Haşiye)  Demokrat çıktı, bir derece kırdı. 
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9. DÜSTUR 
 

 TESANÜD ETMEK  
 

TESANÜD: Karşılıklı yardımlaşma. Birbirine istinad etme. Birbirinin fazilet-
leriyle iftihar edecek bir dayanışma. 

 Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara al-

malısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği 

vakit, manevî hayat da gider.  *  * işaret ettiği 

gibi, tesanüd bozulsa cemaatın tadı kaçar.  

Bilirsiniz ki; üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedî ile iç-

tima etse, yüzonbir kıymetinde olduğu gibi.. sizin gibi üç-dört hâdim-i hak, ayrı 

ayrı ve taksim-ül a'mal olmamak cihetiyle hareket etse, kuvvetleri üç-dört adam 

kadardır. Eğer hakikî bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir 

tesanüdle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler; o 

dört adam, dörtyüz adam kuvvetinin kıymetindedirler  B. 124 

 Sizin tesanüdünüze benim ziyade ehemmiyet verdiğimin sebebi yalnız 

bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkikî imanın dairesinde olma-

yan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kat'î buldukları bir hakikata 

dayanmağa pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet cereyanlarına 

karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci', bir mürşid, bir hüccet 

olmak cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki; bir hakikat 

var, hiç bir şeye feda edilmez, ehl-i dalalete başını eğmez, mağlub olmaz diye 

kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur, ehl-i dünyaya ve sefahete iltihaktan 

kurtulur. Ş. 320 

 Hem nasılki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbi-

rinin 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 tesa-

nüd bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre mikdar bir taarruz, 
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bir tahakküm karışsa; o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akîm bırakacak. Fabrika 

sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. L. 160 

 İslâmiyet'in hayat-ı içtimaiyeye dair bir kanun-u esasîsi dahi bu hadîs-i şeri-

fin 

   hakikatıdır.  

Yani, hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı dâhildeki adaveti unutmak 

ve tam tesanüd etmektir. Hattâ en bedevi taifeler dahi bu kanun-u esasînin 

menfaatini anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı vakit, o taife birbirinin ba-

basını, kardeşini öldürdükleri halde, o dâhildeki düşmanlığı unutup, hariçteki 

düşman def' oluncaya kadar tesanüd ettikleri halde; binler teessüflerle deriz ki: 

Benlikten, hodfüruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dâhildeki taraf-

girane fikriyle, kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine 

melek yardım etse lanet edecek gibi hâdisatlar görünüyor. Em. 174 

 O şahs-ı manevî, çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkârın 

telahukundan ve birbirine yardımından ve kalblerin birbirine in'ikasından ve 

ihlas ve samimiyetlerinden, mezkûr bir heyetten çıkabilir. O heyetin bir ruh-u 

manevîsi hükmüne geçer. Evet "mecmuunda bir hassa bulunur ki, ondaki her 

ferdde bulunmaz". Em. 89 

 Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve 

zahirde müttakiler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muha-

faza edip onlar ile uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir. Ş. 315 

 Biliniz: En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sa-

kın bu sıkıntıların verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Ş. 

310 

 Biz hem burada, hem Eskişehir'de tecrübe ile kat'î anladık ki: Biz, vahdet-i 

mes'ele cihetiyle tam bir tesanüde şiddetle muhtacız. Sıkıntıdan gelen gücen-

mekler ve titizlikler ve itirazlar, bizim perişaniyetimizi ikileştirir. Maatteessüf 

en ziyade güvendiğim ve itimad ettiğim, sizlerdiniz. Bazı hatırıma bir telaş gel-

diği vakit, İstanbul'dan gelen kâmil ve sıddık hocalar ve Kastamonu Vilayetinde 

fevkalâde sadakat gösteren zâtları tahattur ile o endişem zâil olurdu. 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.  Ş. 

327 

 Sobamın ve Feyzilerin ve Sabri ve Hüsrev'in iki su bardakları parça parça 

olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Evet bizim en kuvvetli 

nokta-i istinadımız olan hakikî tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak 
ve Hüsrev gibi Nur kahramanından -benim yerimde ve Nur'un şahs-ı manevîsi-

nin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından- hiç bir cihetle gücenmemek 
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elzemdir. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve me'yusiyet hissettiğimden 

"Düşmanlarımız bizi mağlub edecek bir çare bulmuşlar" diye çok telaş ederdim. 

Hem sobam, hem hayalî ve ayn-ı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. 

Sakın, sakın, sakın! Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünü-

zü tamir ediniz. Vallahi bu hâdisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade 

Kur'an ve iman hizmetimize -hususan bu sırada- zarar vermek ihtimali kavîdir. 

Ş. 499 

 Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab' suretiyle intişarı, hakikî bir ihlas ve kuvvetli 

bir tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak lâzım geldiğinden, Kastamonu 

Vilayetindeki kardeşlerimiz, Isparta'lılara ihlas ve tesanüdde benzemeye mec-

burdurlar. İnşâallah onlar dahi, şahsî hissiyatlarını bu kudsî hizmetin zararına 

istimal etmeyecekler. E. 80 

 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 dün-

yada 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 

 Mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüdlerini 

tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lâzım ve za-

rurîdir. Ş. 315 

 Münafıklar, böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı 

hüsn-ü zanlarını bozmak için derler: "İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zâtlar; 

âdi, âciz insanlardır." Ş. 320 

 Kardeşlerim! Sizin zekâvetiniz ve tedbiriniz, benim tesanüdünüz hakkında 

nasihatıma ihtiyaç bırakmıyor. Fakat bu âhirde hissettim ki, Risale-i Nur şa-

kirdlerinin tesanüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında sû'-i zan 

verdiriyorlar, tâ birbirini ittiham etsin. Belki filan talebe bize casusluk 

ediyor, der; tâ bir inşikak düşsün. Dikkat ediniz; gözünüzle görseniz dahi 

perdeyi yırtmayınız. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat 

ediniz, sır vermeyiniz. Zâten sırrımız yok, fakat vehhamlar çoktur. Eğer tahak-
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kuk etse, bir talebe onlara hafiyelik ediyor; ıslahına çalışınız, perdeyi yırtmayı-

nız. Sizin, hususan Isparta medresesindeki tesanüdünüz; hem Risale-i Nur'u, 

hem şakirdlerini, hem bu memleketin yüzünü ak etmiş. E. 108 

 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 karde-

şimiz, 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 

 Bir taş, taşlığıyla beraber kubbeli binalarda ustanın elinden çıkar çıkmaz ba-

şını eğer, arkadaşıyla birleşmeğe meyleder ki, sukut tehlikesinden kurtulsunlar. 

Maalesef insanlar, teavün sırrını idrak edememişler. Hiç olmazsa, taşlar arasın-

daki yardım vaziyetinden ders alsınlar. İş 39  

 

AZİZ KARDEŞLERİM EVVEL VE AHİR TAVSİYEMİZ 

 Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i 

dem ve ihtiyattır. Ş. 312 

 Üstadımızın Vasiyetnamesi; Şimdiye kadar birkaç senedir tayinatları veri-

len Nur talebeleri, haslara malûm olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeş-

lerimi kendime vâris ve benim vazifemi yapmaya çalışmak lâzım. Tesanüdü de 

tam muhafaza etsinler. Em. 200 

 

VECİZELER 

 Biliniz: En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sa-

kın bu sıkıntıların verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Ş. 

310 

 Aziz Kardeşlerim Evvel Ahir Tavsiyemiz Tesanüdünüzü muhafaza; enani-

yet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır. Ş. 312   

 Mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüdlerini 

tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lâzım ve za-

rurîdir. Ş. 315 
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10. DÜSTUR 
 

 İKTİSAD YAPMAK  
 

İktisadın tarifi: Bu kelime lûgat mânâsiyle, “amelde ve hayatta i’tidal ve 
istikamet” demek olup “kasd” kelimesinden alınmıştır. Doğru yolu tanıyan 
kimse, onu kendine maksad yapar ve o yolda gider. Onu tanımayan ise, ifrat 
ve tefritte kalır. İsraf, iktisadın zıddı olup hayatta ve amelde hadd-ı istikameti 
aşmaktır. 

 İkinci Sebeb: Hırs u tama', za'f u fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine 

medar riyakârane vaziyet almaya sevkediyor. Risale-i Nur'un şakirdleri, iktisad 

ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur'un dersinden aldık-

ları izzet-i imaniye, inşâallah onları riyadan ve dünya menfaatleri için hodfüruş-

luktan men'eder. K. 184 

 İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır 

Ey müsrifli kardeşim! Tegaddi noktasında bir iken iki lokma; bir lokma bir 

kuruşa, bir lokma on kuruşa. 

Hem ağıza girmeden, hem boğazdan geçtikten, müsavi bir olurlar. Yalnız 

ağızda, o da kaç sâniyede bîhûşe verir nûşe. 

Zevkî bir fark bulunur, daim onu aldatır o kuvve-i zaika; bedene, hem mide-

ye kapıcı, müfettişe. 

Onun tesiri menfî, müsbet değil! Vazife yalnız kapıcıyı taltif ve memnun 

etmek! Nûş verirsin o bîhûşe 

Aslî vazifesinde onu müşevveş etmek, tek bir kuruş yerine onbir kuruşu 

vermek, olur şeytanî pişe. 

İsrafın en sefihi, tebzirin en sakîmi, bir tarzdır bir çeşidi; heves etme bu 

işe...  S. 721 

 Birinci Mes'ele: Rivayette var ki: "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden 

olan Süfyan'ın eli delinecek." 
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Allahu a'lem, bunun bir tevili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf 

ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, "Filan ada-

mın eli deliktir." Yani çok müsriftir. 

İşte, Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tama'ı uyandırarak in-

sanların o zaîf damarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadîs ihtar edi-

yor. İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer diye haber verir. Ş. 583  

  şu âyet-i kerime, iktisada kat’î emir ve is-

raftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. L. 139 

Ali Ulvi Kurucu ve Zübeyir abi üstadın iktisadçılığını şöyle anlatır. 

 İktisadçılığı: İktisad, bundan evvel bahsettiğimiz istiğnanın tefsir ve izahın-

dan başka bir şey değildir. Zâten iktisad sarayına girebilmek için, evvelâ istiğna 

denilen kapıdan girmek lâzımdır. Bu sebeble iktisadla istiğna, lâzımla melzum 

kabîlindendir. 

Üstad gibi, istiğna hususunda Peygamberleri kendine örnek kabul eden bir 

mücahidin iktisadçılığı kendiliğinden husule gelecek kadar tabiî bir haslet hali-

ni alır ve artık ona günde bir tas çorba, bir bardak su ve bir parça ekmek kâfi 

gelebilir. Zira bu büyük insan; büyük ve munsif Fransız şâiri Lamartin'in dediği 

gibi: "Yemek için yaşamıyor, belki yaşamak için yiyor." 

Üstad'ın meşreb ve mesleğini tamamen anladıktan sonra, artık onun yüksek 

iktisadçılığını böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok 

görüyorum. Zira bu büyük insanın yüksek iktisadçılığını manevî sahalarda 

tatbik etmek ve maddî olmayan ölçülerle ölçmek lâzım gelir. 

Meselâ Üstad, bu yüksek iktisadçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek 

gibi basit şeylerle değil; bilakis fikir, zihin, istidad, kabiliyet, vakit, zaman, 

nefis ve nefes gibi manevî ve mücerred kıymetlerin israf ve heder edilmemesi 

ile ölçen bir dâhîdir. Ve bütün ömrü boyunca bir karakter halinde takib ettiği bu 

titiz muhasebe ve murakabe usûlünü, bütün talebelerine de telkin etmiştir. Bina-

enaleyh bir Nur talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek 

kolay bir şey değildir. Zira onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu 

"Dikkat!" kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir. 

İşte Bedîüzzaman, kudretli bir ıslahatçı ve hârikalar hârikası bir "Pedagog" -

mürebbi- olduğunu, yetiştirdiği tertemiz nesille fiilen isbat etmiş ve iktisad 

tarihine nurdan pırıltılarla yazılan bir atlas sahife daha ilâve eden bir nadire-i 

fıtrattır. Tr. 14  

 Van’da inzivada iken garba nefyedilip Isparta’nın Barla nahiyesinde ikame-

te memur edildiği zamandan başlar ki, Risale-i Nur’un zuhuru ve intişarıdır. 

Âzamî ihlâs, âzamî fedakârlık, âzamî sadakat, metanet ve dikkat ve iktisat 
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içinde Risale-i Nur’la giriştiği hizmet-i imaniye ve mânevî cihad-ı diniyedir.  

Tr. 27 

 Bediüzzaman, Kur’ân, imân, İslâmiyet hizmeti için, dünyevî rahatlıklarını 

fedâ etmiş dünyevî, şahsî servetler edinmemiş, zühd ve takvâ ve riyâzet, iktisad 

ve kanaatla ömür geçirerek dünya ile alâkasını kesmiştir.  S. 757 

Bu iktisad hakikati, insan hayatında olduğu gibi bütün kainat niza-
mında da şâmil bir hikmet ahengini gösteriyor. 

 Sâni-i Zülcelâl, ism-i Hakîmin muktezasıyla, herşeyde en hafif sureti, en kı-

sa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, 

israf, abesiyet, faydasızlık, fıtratta yoktur. İsraf ise, ism-i Hakîmin zıd-

dı olduğu gibi, iktisat onun lâzımıdır ve düstur-u esasıdır. 

Ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kâinatın en esaslı düsturu olan iktisadı yap-

madığından, ne kadar hilâf-ı hakikat hareket ettiğini bil

  âyeti ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders verdiğini 

anla.  L. 316 

 Peygamberimiz (asm) “ Bütün sünen-i seniyyesinde, ahvâl-i fıtriyesinde 

ve ahkâm-ı şer’iyesinde hadd-i istikameti ihtiyar edip, zulüm ve zulümat olan 

ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinap etmiştir. L. 60 

 Ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyeden olan ve belki kâinattaki nizam-ı hik-

met-i İlâhiyenin medarlarından olan iktisat ise, sefillik ve bahillik ve ta-

mahkârlık ve hırsın bir halitası olan hısset ile hiç münasebeti yok. Yalnız sure-

ten bir benzeyiş var.  L. 144  

 Semavî Kur’ân’ın kanun-u esasîsi, 

    ferman-ı esasîsiyle, “beşe-

rin saadet-i hayatiyesi, iktisat ve sa’ye gayrette olduğunu ve onunla beşerin 

havas, avâm tabakası birbiriyle barışabilir” diye Risale-i Nur bu esası izaha bi-

naen, kısa bir iki nükte söyleyeceğim: 

Birincisi: Bedevîlikte beşer üç dört şeye muhtaç oluyordu. O üç dört hâcâtını 

tedarik etmeyen, on adette ancak ikisiydi. Şimdiki garp medeniyet-i zâlime-i hâ-

zırası, su-i istimâlât ve israfat ve hevesatı tehyiç ve havâic-i gayr-ı zaruriye-

yi, zarurî hâcatlar hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle, şimdiki o 

medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hâcâtı yerine, yirmi şeye bu zamanda 

muhtaç oluyor. O yirmi hâcâtı tam helâl bir tarzda tedarik edecek, yirmiden an-

cak ikisi olabilir on sekizi muhtaç hükmünde kalır. Demek, bu medeniyet-i 

hâzıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram ka-

zanmaya sevk etmiş.  Em. 99 
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 Elhasıl: Medeniyet-i garbiye-i hâzıra, semavî dinleri tam dinlemediği için, 

beşeri hem fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş. İktisat ve kanaat esasını bo-

zup israf ve hırs ve tamahı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış. 

Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle, o biçare muhtaç beşeri tam tem-

belliğe atmış, sa’y ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata, sefahete sevk edip öm-

rünü faydasız zayi ediyor.  Em. 100 

 Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalâletin münafık-

ları, sizi, insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden yakalasalar, geçen 

hakikati düşünüp, bu fakir kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuv-

vetimle temin ederim ki, kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı 

idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayr-ı meşru para, siz-

den, ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir hazi-

neyi açabilir olan hizmet-i Kur’âniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle 

bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz.  M. 418 

 Ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyedeki kemâl-i ihlâs ve sırf livec-

hillâh için hizmeti, iki vaziyetim ihlâl ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü 

ben bu memlekette garip hükmündeyim, garibim. Hem, şekvâ olmasın, Üsta-

dımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaate riayet etmediğimden, 

fakr-ı hale mâruzum. Hodbin, mağrur insanlarla ihtilâta mecbur olduğum-

dan—Cenâb-ı Hak affetsin—mürüvvet kıran bir surette riyâya ve tabasbusa da 

mecbur oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. 

Maatteessüf kendimi kurtaramıyordum. Halbuki, Kur’ân-ı Hakîmin ruh-u hiz-

metine zıt olan bu vaziyetimden şeytan-ı cinnî ve insî istifade etmekle beraber, 

hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı 

şiddetli, fakat inşâallah şefkatli bir tokat yedim. Pür-kusur Şamlı Hâfız Tevfik 

L. 44 

 Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şey-

le değişilmez. İnsanlardan ahz-ı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri ka-

patmak istemem. Rezzâk-ı Zülcelâle yüz binler şükrediyorum ki, kü-

çüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun 

keremine istinaden, bakiye-i ömrümü de o kaideyle geçirmesini rahmetinden 

niyaz ediyorum.  M. 14 

 Ey kanaatsiz, hırslı ve iktisatsız, israflı ve haksız, şekvâlı, gafil insan! 

Kat’iyen bil ki, kanaat, ticaretli bir şükrandır hırs, hasâretli bir küfrandır. Ve ik-

tisat, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve 

zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa kanaate alış ve rızaya çalış.  M. 286 

 Şükrün mikyâsı kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şü-

kürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram-helâl demeyip rast 

geleni yemektir.  M. 366 
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 Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. 

İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisat ise, nimete 

karşı ticaretli bir ihtiramdır. 

Evet, iktisat hem bir şükr-ü mânevî, hem nimetlerdeki rahmet-i İlâhiye-

ye karşı bir hürmet, hem kat’î bir surette sebeb-i bereket, hem bedene per-

hiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem mânevî dilencilik zilletinden kurtaracak 

bir sebeb-i izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren lezzet-

siz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, 

mezkûr hikmetlere muhalif olduğundan, vahîm neticeleri vardır. L. 139 

 Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye 

namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde 

bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukaddesât-ı diniye mukabil alı-

nıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî 

yüz paralık bir mal alınır. L. 141 

 İsraf, hırsı intaç eder. Hırs üç neticeyi verir: 

BİRİNCİSİ: Kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise sa’ye, çalışmaya şevki kırar. Şü-

kür yerine şekvâ ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, helâl, az malı terk edip, gayr-ı 

meşru, külfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. L. 

144 

 Derd-i maişet sersemliğiyle, ekser halk âhiret işlerine ikinci derecede bak-

malarından, ehl-i dalâlet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakirdleri 

kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevî hastalığa da mukabele ederler 
inşaallah.  K. 154 

 Hakikî ihlâslı Nurcular, menfaat-i maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi, 

bir kısmı, âzamî iktisat ve kanaatle ve fakirü’l-hal olmalarıyla beraber, sabır 

ve insanlardan istiğna ile ve hizmet-i Kur’âniyede hakikî bir ihlâs ve fedakârlık-

la ve çok kesretli ve şiddetli ehl-i dalâlete karşı mağlûp olmamak için ve muh-

taçları hakikate ve ihlâsa dâvet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve rızâ-yı 

İlâhîden başka o hizmet-i kudsiyeyi hiçbirşeye âlet etmemek için, bir cihette 

hayat-ı içtimaiye faydalarından çekiniyorlar. Em. 170 

 Hırs ve tamah, za’f-ı fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine medar 

riyâkârâne vaziyet almaya sevk ediyor. 

Risale-i Nur’un şakirdleri, iktisat ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza 

gibi, Risale-i Nur’un dersinden aldıkları izzet-i imaniye, inşaallah onları riyadan 

ve dünya menfaatleri için hodfuruşluktan men eder. K. 184 

 İşte, hakaik-i Kur’âniyeden ve desâtir-i İslâmiyeden olan adalet, iktisat, 

nezafet hayat-ı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. L. 

310 
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VECİZELER 

     Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye 

namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde 

bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukaddesât-ı diniye mukabil alı-

nıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî 

yüz paralık bir mal alınır. L. 141 

 Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şey-

le değişilmez. İnsanlardan ahz-ı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri ka-

patmak istemem. Rezzâk-ı Zülcelâle yüz binler şükrediyorum ki, kü-

çüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. Onun 

keremine istinaden, bakiye-i ömrümü de o kaideyle geçirmesini rahmetinden 

niyaz ediyorum. M. 14 

 Ey kanaatsiz, hırslı ve iktisatsız, israflı ve haksız, şekvâlı, gafil insan! 

Kat’iyen bil ki, kanaat, ticaretli bir şükrandır hırs, hasâretli bir küfrandır. Ve ik-

tisat, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve 

zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa kanaate alış ve rızaya çalış. M. 286 
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11. DÜSTUR 
 

 UHUVVET DÜSTURU  

 

MESLEĞİMİZ UHUVVETTİR 

Aziz, sıddık, sadık, çalışkan kardeşim, hizmet-i Kur'an'da arkadaşım Re'fet Bey! 

Senin gördüğün vazife-i Kur'aniyenin hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi 

muvaffak etsin, fütur vermesin, şevkinizi artırsın. 

Senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız, yazıyı terk etmeyiniz. 

Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara 

almalısınız.  

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği vakit, ma-

nevî hayat da gider.  işaret ettiği gibi, tesanüd 

bozulsa cemaatın tadı kaçar. Bilirsiniz ki; üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. 

Tesanüd-ü adedî ile içtima etse, yüzonbir kıymetinde olduğu gibi.. sizin gibi üç-

dört hâdim-i hak, ayrı ayrı ve taksim-ül a'mal olmamak cihetiyle hareket etse, 

kuvvetleri üç-dört adam kadardır.  

Eğer hakikî bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüd-

le, birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler; o dört adam, 

dörtyüz adam kuvvetinin kıymetindedirler. 

Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elekt-

riklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete 

mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvve-

tinden memnun olurlar. Şuurlu farzettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı 

görse memnun olur. Çünki vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatın, Kur'an ve 

imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zâtlar, kuv-

vetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnetdar olur, şükreder.  

Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek şeyler, kardeş-

lerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyo-
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rum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun 

oluyorum, kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirini-

ze bakmalısınız. Âdeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz.  

Kardeşlerimizden İslâmköy'lü Hâfız Ali Efendi, kendine rakib olacak diğer 

bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti çok kıymetdar gördüğüm 

için size beyan ediyorum: 

O zât yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyle-

dim. O daha çok hizmet eder, dedim. Baktım ki; Hâfız Ali kemal-i samimiyet ve 

ihlas ile, onun tefevvuku ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem üstadının nazar-ı 

muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim; gösteriş 

değil, samimî olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah'a şükrettim ki, kardeşlerim 

içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşâallah bu his büyük hizmet görecek. El-

hamdülillah yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor. B. 

124  

 Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde ta-

savvur edip, onların şerefleriyle şâkirane iftihar etmektir. Ehl-i tasavvufun ma-

beyninde "fena fi-ş şeyh, fena fi-r resul" ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat 

onların bu düsturu, bizim meslekte "fena fi-l ihvan" suretinde güzel bir düstur-

dur. Kardeşler arasında buna "tefani" denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. 

Yani: Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıy-

la fikren yaşamaktır. Zâten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlâd, 

şeyh ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. 

Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz "Haliliye" olduğu için, meşrebi-

miz "hıllet"tir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir 

edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üss-ül esası, 

samimî ihlastır. Samimî ihlası kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin 

başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutuna-

cak yer bulamaz. L. 162 

 Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir olurdu veyahut mahdud 

makamlar bulunurdu. O makama müteaddid istidadlar namzed olurdu. Gıb-

takârane bir hodgâmlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş karde-

şe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. 

Gıbtakârane müzahameye medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe muavin ve 

zahîr olur; hizmetini tekmil eder. Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıbtakâra-

ne hırs-ı sevab ve ulüvv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vü-

cuda geldiğine delil: Ehl-i tarîkatın o kadar mühim ve azîm kemalâtları ve men-

faatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki; onların o 

azîm, kudsî kuvvetleri bid'a rüzgârlarına karşı dayanamıyor. L. 166 

 Evet velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. 

Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus Lillah için olan bir uhuvvet daire-

sindeki kardeşlerin içinde ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri olabilir. 
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Hattâ şöyle bir cemaatin şahs-ı manevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, 

inayata mazhar olur. M. 372 

 

VECİZELER 

 Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir olurdu veyahut mahdud 

makamlar bulunurdu. O makama müteaddid istidadlar namzed olurdu. Gıb-

takârane bir hodgâmlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş karde-

şe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. L. 

166 

 Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara alma-

lısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği vakit, 

manevî hayat da gider. B. 124 

 Evet velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. 

Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus Lillah için olan bir uhuvvet daire-

sindeki 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 
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12. DÜSTUR 
 

 MÜNAKAŞA ETMEMEK  

 
 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Sakın sakın münakaşa etmeyiniz, casus kulaklar istifade ederler. Haklı 

olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı 

varsa, münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir.  

Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikâyeyi tek-

rar ediyorum:  

Eski harb-i umumîde Rusya'nın şimalinde doksan zabitimiz ile beraber bir 

uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zâtların bana karşı haddimden çok 

ziyade teveccühleri bulunmasından, nasihatla gürültülere meydan vermezdim. 

Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara 

sebebiyet vermeye başladı. Ben de üç-dört adama dedim: Siz nerede gürültü 

işitseniz, gidiniz haksıza yardım ediniz. Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı mü-

nakaşalar kalktı.  

Benden sordular: "Neden bu haksız tedbiri yaptın?"  

Dedim: Haklı adam, insaflı olur; bir dirhem hakkını, istirahat-ı umumînin 

yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda 

etmez, gürültü çoğalır. Ş. 321 

 Bir zât, uzunca bir mektub yeni hurufla bana yazmış, kendisinin kim oldu-

ğunu bildirmemiş. Üç noktada şübhe edip bir nevi itiraz gibi yanlış mana verdi-

ği için güya bizi ikaz ediyor. Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadı-

ğından ve kusurumuzu hakikî olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan, 

bu meçhul zâtın mektubunda üç esasın hakikatını gösterip yanlışını tashih etmek 

istedim. Em. 150  
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MÜNAKAŞANIN İKİ VEÇHİ 

Münakaşanın iki vechi vardır biri müsbet diğeri menfi. 

Müsbet münakaşa; Hakikatı Öğrenmek için tartışmak ve hakkını savunmak 
amaçlı münakaşa etmek. 

Menfi münakaşa: izhar-ı fazl suretinde avukat gibi kendi sözünü doğru gös-
termek ve enaniyetini, hakka ve insafa tercih etmek,kendi istediğini  başkasına 
zorla kabul ettirmek. 

 

MÜZAKERE MANASINDAKİ MÜSBET MÜNAKAŞADA ÖLÇÜ 

  [Hazret-i Musa Aleyhisselâm, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm'ın gözüne tokat 

vurmuş, ilâ âhir mealindeki hadîse dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak 

ve halletmek için yazılmıştır.]  

Eğirdir'de bir münakaşa-i ilmiye işittim. O münakaşa, hususan şu zamanda 

yanlıştır. Hattâ münakaşayı  bilmiyordum. Benden de sual edildi.  

 Mu'teber bir kitabda, Hadîs-i Şeyheyn'in ittifakına alâmet olan ق işaretiyle 

bir hadîs bana gösterildi. "Hadîs    midir, değil midir?" sual edildi. Ben dedim: 

Böyle mu'teber bir kitabda, Şeyheyn Hadîsinin ittifakına hükmeden bir zâta 

itimad etmek lâzım; demek  hadîstir.Fakat hadîsin, Kur'an gibi bazı müteşabiha-

tı var. Ancak havas onların manalarını bulabilir. 

Şu hadîsin zahiri dahi, müşkilât-ı hadîsin müteşabihat kısmından olmak ih-

timali var, dedim. Eğer bilseydim medar-ı münakaşa olmuş, öyle kısa değil, 

belki böyle cevab verecektim: 

Evvelâ: Bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı; insaf ile, hakkı 

bulmak niyetiyle, inadsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû'-i telakkiye 

sebeb olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil 

şudur ki:  

Eğer hak, muarızın elinde zahir olsa, müteessir olmasın, belki memnun ol-

sun; çünki bilmediği şey'i öğrendi.  

Eğer kendi elinde zahir olsa, fazla birşey öğrenmedi, belki gurura düşmek ih-

timali var. 

Sâniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadîs ise; hadîsin meratibini ve vahy-i 

zımnînin derecatını ve tekellümat-ı Nebeviyenin aksamını bilmek lâzım. Avam 

içinde müşkilât-ı hadîsiyeyi münakaşa etmek, suretinde deliller aramak caiz 

değildir. 

    Madem şu mes'ele açılmış, medar-ı münakaşa edilmiş, bîçare avam-ı 

nâsın zihninde sû'-i tesir ediyor. Çünki şu gibi müteşabih hadîsleri aklına sığıştı-
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ramadığı için; eğer inkâr etse dehşetli bir kapı açar, yani küçücük aklına sığış-

mayan kat'î hadîsleri dahi inkâra yol açar. 

Eğer zahir-i hadîsin manasını tutarak öyle kabul edip neşretse, ehl-i dalaletin 

itirazatına ve "hurafattır" demelerine yol açar. 

Madem bu müteşabih hadîse, lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazar-ı dikkat 

celbedilmiş ve bu çeşit hadîsler çok vârid olmuş, elbette şübheleri izale edecek 

bir hakikatı beyan etmek lâzım gelir. Şu hadîs kat'î olsun veya olmasın, o haki-

katı zikretmek gerektir. M. 350 

 

MENFİ MÜNAKAŞA ETMEMEK 

 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Sakın sakın münakaşa etmeyiniz, casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, 

haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, 

münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. 

Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikâyeyi tek-

rar ediyorum: Eski harb-i umumîde Rusya'nın şimalinde doksan zabitimiz ile 

beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zâtların bana karşı had-

dimden çok ziyade teveccühleri bulunmasından, nasihatla gürültülere meydan 

vermezdim. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli mü-

nakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Ben de üç-dört adama dedim: 

Siz nerede gürültü işitseniz, gidiniz haksıza yardım ediniz. Onlar dahi öyle 

yaptılar, zararlı münakaşalar kalktı. 

  Benden sordular: "Neden bu haksız tedbiri yaptın?" 

  Dedim: Haklı adam, insaflı olur; bir dirhem hakkını, istirahat-ı umumînin 

yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda 

etmez, gürültü çoğalır. Ş. 321                                                      

 Aziz kardeşlerim! O gece benden sual ettiniz, ben cevabını vermedim.  

Çünki mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz mü-

nakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan üç suali-

nize gayet muhtasar bir cevab yazıyorum. Tafsilini, eczacı efendinin isimlerini 

yazmış olduğu Sözler'de bulursunuz.  

İşte, münakaşanızın içindeki üç sualinizin muhtasar cevabları bu kadardır. 

İzahları otuzüç aded "Sözler"dedir. 

Aziz kardeşim, sen bu mektubu eczacıya ve münakaşayı işitenlerden müna-

sib gördüklerine oku. Benim   tarafımdan da, yeni bir talebem olan eczacıya 

selâm et; de ki: 
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"Mezkûr mesail gibi dakik mesail-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde 

cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak 

iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesail-i imaniye-

nin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir." Mektu-

bat 42                

 Re'fet Bey mektubunda diyor: "Bu mes'ele (Lihye-i şerif mes’elesi….)  ih-

vanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş."    

Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren 

münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde niza'sız mübaha-

seye alışsınlar. L. 106 

 

HOCALARLA MÜNAKAŞA ETMEMEK 

 Kardeşlerim! (Nefis ve şeytanı susturan bir hakikat.....) 

Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve za-

hirde müttakiler çıkartılır.Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza 

edip onlar ile uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir. Ş. 315 

 Bu defa yazılarınızda İhlas Risalelerini gördüğüm için, sizi o gibi risalelerin 

dersine havale edip, ziyade bir derse ihtiyaç görmedim. Yalnız bunu ihtar ediyo-

rum ki: 

Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için; hayat-ı dün-

yaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve taraf-

girliğe ve mübarezeye sevkeden hâlâttan tecerrüd etmeğe mesleğimiz itibariyle 

mecburuz.  

Binler teessüf ki; şimdi müdhiş yılanların hücumuna maruz bîçare ehl-i ilim 

ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'î kusuratı bahane ederek birbirini 

tenkidle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların 

eliyle öldürmesine yardım ediyorlar.  

Gayet muhlis kardeşimiz Hasan Âtıf'ın mektubunda, bir ihtiyar âlim ve vaiz, 

Risale-i Nur'a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş. Benim gibi binler kusurları 

bulunan bir bîçarenin, ehemmiyetli iki mazeretine binaen, bir sünneti (sakal) 

terkettiğim bahanesiyle şahsımı çürütüp, Risale-i Nur'a ilişmek istemiş. 

Evvelâ: Hem o zât, hem sizler biliniz ki: Ben, Risale-i Nur'un bir hiz-

metkârıyım ve o dükkânın bir dellâlıyım. O ise (Risale-i Nur), Arş-ı A'zam'la 

bağlı olan Kur'an-ı Azîmüşşan ile bağlanmış bir hakikî tefsiridir. Benim şah-

sımdaki kusurat, ona sirayet edemez. Benim yırtık dellâllık elbisem, onun bâki 

elmaslarının kıymetini tenzil edemez. K. 246 

 Hem, Hasan Avni ismindeki zât, madem evvelce Risale-i Nur'a girmiş ve 

yazısıyla da iştirak etmiş, o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa da 
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afvediniz. Biz, değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarîkata mensub müslümanlar, 

şimdi bu acib zamanda, imanı bulunan ve hattâ fırak-ı dâlleden bile olsa onlarla 

uğraşmamak; ve Allah'ı tanıyan ve âhireti tasdik eden, hristiyan bile olsa, on-

larla medar-ı niza' noktaları medar-ı münakaşa etmemeyi; hem bu acib 

zaman, hem mesleğimiz, hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor.  

Ve Risale-i Nur'un Âlem-i İslâm'da intişarına karşı, hayat-ı içtimaiye ve si-

yasiye cihetinde maniler çıkmamak için, Risale-i Nur şakirdleri musala-

hakârane vaziyeti almağa mükelleftirler. K. 246 

 Üçüncü Nokta: Ey müdakkik ve hakikatlı ve insaflı ehl-i vukuf âlimleri-

miz! Eskiden beri ehl-i ilim mabeyninde bir makbul âdet-i müstemirreye binaen 

yeni te'lif edilen güzel kitabların âhirlerinde başkaların o kitaba medhiyeleri ve 

takrizleri ve mübalağane ve bazan müfritane senaları yazılıp neşredildiği ve 

müellif kemal-i memnuniyetle o takrizcilere minnettar olduğu ve rakibleri dahi 

onu hodfüruşlukla ittiham etmedikleri halde, Nur'un bir kısım has ve hâlis şa-

kirdlerinin ve merhum Hasan Feyzi ve şehid Hâfız Ali tarzında yazdıkları tak-

rizleriyle aleyhime şiddetli hücum eden pekçok insafsız muarızlara karşı aczi-

me, za'fıma, garibliğime, kimsesizliğime yardım ve Nurlara muhtaçları teşvik 

fikriyle olan medhiyelerini bütün bütün reddetmediğimi ve şahsıma ait kısmını 

Nurlara çevirdiğimi bir hodfüruşluk telakki etmenizi kemal-i dikkatinize ve 

tahkikî ilminize ve şefkatkârane muavenetinize ve insafınıza yakıştıramadığım-

dan müteessir oldum. Ve o medhiyeleri yazan sâfi arkadaşlarımın hiç siyaseti 

düşünmeyerek riyazî bir hesabla: "Mana-yı işarî külliyetinin bir mâsadakı ve 

cüz'î bir ferdi bu zamanda Risale-i Nur'dur." demelerine hata denilmez. 

Çünki, zaman tasdik ediyor. Haydi çok mübalağa veya hata dahi olsa, ilmî 

bir hatadır. Herkes kendi kanaatını yazabilir. 

Acaba Şeriatta oniki mezheb; hususan Hanefî, Mâlikî, Şafiî, Hanbelî Mez-

heblerinde ve yetmişe yakın ilm-i kelâm ve usûl-üd din dairesindeki allâmelerin 

fırkalarında ne kadar ayrı ayrı kanaatlar ve fikirler kitablara yazılmış bilirsiniz. 

Halbuki bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimlerinin ittifakına ve müna-

kaşa etmemesine muhtaç olmamış. Şimdilik teferruattaki ihtilafı bırakmağa ve 

medar-ı münakaşa etmemeğe mecburuz. Ş. 402 

 Hem münakaşa, münazaa ve mesail-i diniyede damarlara dokunacak ta-

rafgirane  mübahase  etmemek lâzımdır ki, Nur aleyhinde garazkârlar çıkma-

sın. 

 Hattâ bir hiss-i kabl-el vuku' ile Mustafa Oruç kardeşimizin Risale-i Nur'un 

mesleğine muhalif olarak birisiyle mübahasesi aynı dakikada ona gayet hiddet 

ve şiddetle bir gücenmek kalbe geldi. 

Hattâ o Nur'dan kazandığı çok ehemmiyetli makamından atmak arzusu oldu, 

kalben müteessir oldum. Bu benim için bir Abdurrahman'dı, neden böyle şiddet-

li hiddet ettim. 
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 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. 

Tr. 522 

 İkinci Nokta:Bir zaman Küçük Isparta namını alan ve her yerden ziyade, 

geçen mes'elemizde hapis musibetini çeken İnebolu ve civarı kardeşlerimin 

gayet güzel ve samimane mektubları, beni çok mesrur eyledi.  

Yalnız, Risale-i Nur'un kahramanlarından baba-oğulun meşrebleri ayrı ayrı 

olduğundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. 

Baba ne kadar haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. 

Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve 

esirgememeli. 

Değil böyle baba ve evlâd ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur'un baş şakird-

leri, belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i Nur'un hatırı için 

Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, kusu-

runu afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz'î ve hissî şeyleri me-

dar-ı münakaşa etmesinler. 

Pederlik ve veledliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle beraber, Nur'un şakird-

liği iktiza ettiği kusura bakmamak ve afvetmek ve benim çok sevdiğim iki kar-

deşim -benim hatırım için- birbirini tenkid etmemek lâzım geliyor. E. 89 

 

VECİZELER 

 Sakın sakın münakaşa etmeyiniz, casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, 

haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, 

münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Ş. 321 

 Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren 

münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde niza'sız mübaha-

seye alışsınlar. L. 106 

 Mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. 

 Hem münakaşa, münazaa ve mesail-i diniyede damarlara dokunacak ta-

rafgirane  mübahase  etmemek lâzımdır ki, Nur aleyhinde garazkârlar çıkma-

sın. Tr. 522 
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13. DÜSTUR 
 

 HÜSN-Ü ZAN ETMEK  

SU-İ ZAN ETMEMEK 

 

ZAN :"Sanmak, tahmin etmek" manalarına gelir. İki çeşit zan vardır. Hüsn-ü 
zan ve Sû-i zan  

Hüsn-ü zan: Bir kimsenin veya bir hadisenin hakkında kesin hüküm bulun-
mayan bir şeyi iyiye yorumlamak.  

 
Sû’-i zan: Kesin hüküm bulunmayan bir şey hakkında kötü zanna sahip olma, 

başkasının hareketlerini kötü sanma. 

Kardeşlerim!  

 Sizin zekâvetiniz ve tedbiriniz, benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma ih-

tiyaç bırakmıyor. Fakat bu âhirde hissettim ki, Risale-i Nur şakirdlerinin tesa-

nüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında sû'-i zan verdiriyorlar, tâ birbi-

rini ittiham etsin. Belki filan talebe bize casusluk ediyor, der; tâ bir inşikak düş-

sün.  

Dikkat ediniz; gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. Fenalığa 

karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz, sır vermeyiniz. Zâten 

sırrımız yok, fakat vehhamlar çoktur.  

Eğer tahakkuk etse, bir talebe onlara hafiyelik ediyor; ıslahına çalışınız, 

perdeyi yırtmayınız. Sizin, hususan Isparta medresesindeki tesanüdünüz; hem 

Risale-i Nur'u, hem şakirdlerini, hem bu memleketin yüzünü ak etmiş. Ve her 

tarafta Risale-i Nur'a çalıştıran ehemmiyetli bir sebeb, tesanüdünüzdür ve şevk 

ve gayretinizdir.  

Cenab-ı Hak sizleri bu hizmet-i imaniyede daim ve muvaffak eylesin, âmîn 

âmîn. Umum kardeşlerime taife taife, birer birer selâm ve dua; ve dualarını rica 

ediyoruz.   E. 108  
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 İnad bazan müfrit fırka mutaassıblara, dalal ve bâtılı iltizam ettirir. Şeytan 

birisine yardım etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını 

değiştirmiştir der, lanet eder. Sû'-i zan ve hüsn-ü zan nazarıyla dûrbînin iki 

tarafı gibi leh aleyhtar, vâhî emareyi bürhan, bürhanı vâhî emare görür. Sti. 55 

 

 HÜSN-Ü ZAN EDİNİZ; SÛ’-İ ZAN, HEM SİZE, HEM ONLARA ZARAR VERİR. 

S- Neden sû’-i zannımız onlara zarar versin? 

C- Onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz, taklid ile İslâmiyetin zevahirini bi-

lirler. Taklid ise, teşkikat ile yırtılır. O halde bazılarına -bahusus dinde sathî, 

felsefe ile mütevaggil olursa- dinsiz dediğiniz vakit, ihtimal ki tereddüde düşüp, 

mesleği İslâmiyet’ten hariçmiş gibi vesveselerle “Herçi bâd âbâd” diyerek, 

me’yusane belki muannidane İslâmiyete münafî harekâta başlar.  

İşte ey bî-insaflar! Gördünüz, nasıl bazı bîçarelerin dalaletine sebeb olu-

yorsunuz. Fena adama, iyisin iyisin denilse iyileşmesi iyi adama, fenasın 

fenasın denildikçe fenalaşması çok vuku’ bulmuştur. 

S- Neden? 

C- Faraza, bazılarının altında büyük bir fenalıkları varsa da, hücum edilme-

mek gerektir. Zîrâ çok fenalıklar vardır ki; iyilik perdesi altında kaldıkça ve 

perde yırtılmadıkça ondan tegafül edildikçe, mahdud ve mahsur kaldığı gibi, 

sahibi perde-i hicab ve hayâ altında ıslahına çalışır. Lâkin vakta ki perde yırtıl-

sa, hayâ atılır; hücum gösterilse, fenalık fena tevessü’ eder.  

Ben Mart hâdisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Zîrâ İslâmiyet’in meşruti-

yetperver ve hamiyetli fedaileri, cevher-i hayat makamında bildikleri nimet-i 

meşrutiyeti şeriata tatbik ile, ehl-i hükûmeti adalet namazında kıbleye irşad ve 

nam-ı mukaddes-i şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i’lâ; ve meşrutiyeti şeriat kuvve-

tiyle ibka; ve bütün seyyiat-ı sâbıkayı, muhalefet-i şeriat üzerine ilka etmek için 

bazı telkinatta ve teferruatın tatbikatında bulundular.  

Sonra, sağını solundan farkedemiyen, hâşâ şeriatı istibdada müsaid zannede-

rek, tuti taklidi gibi “Şeriat isteriz!” demekle, maksad ortada anlaşılmaz oldu. 

Zâten plânlar serilmişti. İşte o vakit yalan olarak hamiyet maskesini takınan bazı 

herifler, o ism-i mukaddese tecavüz ettiler. İşte cây-ı ibret bir nokta-i siyah! Ab. 

32 

 

HÜSN-Ü ZAN İLE TAHKİKİ ELDEN BIRAKMAMAK 

 SUAL: “Neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki hayırhahımız 

gibi görünüyorlar. 

CEVAP: Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. 

Yahut bâtılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mehenge 

vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü 
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de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben 

de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sö-

zün kalbe girmesine yol vermeyiniz. 

İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mehenge vurunuz. Eğer al-

tun çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı 

arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz.  

Sual: Neden hüsn-ü zannımıza sû'-i zan edersin? Eski padişahlar ve eski 

hükûmetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine râm ve müda-

heneci edemediler. Zira seni hapis ettiler, asacaklardı; sen tezellül etmedin. 

Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi; kabul etmedin. Demek sen 

onların tarafdarlığı için demiyorsun. Demek hak tarafdarısın... 

Cevap: Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, 

hakkın hatırı âlîdir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü 

zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. 

Mn. 14 

                              

SÛ-İ  ZANNIN ZARARI 

 Hem Tahtiecilik fikri, sû'-i zan ve tarafgirlik hissinin menbaı olduğundan, 

İslâmda lâzım olan tesanüd-ü ervah, tevhid-i kulûb, tahabüb ve teavüne büyük 

rahneler açmıştır. Halbuki hüsn-ü zanla, muhabbet ve vahdetle memuruz. Sti. 

34 

 Sû'-i zanla yeistir saadet muharribi, hem de hayatın katili.  S. 711 

 İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Demek sefahetin 

menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni: Yeisle sû'-i zandır.  S. 726 

 

HÜSN-Ü ZANNIN FAYDASI 

 SUAL: Neden meşrutî hükûmete ve dinsiz olmayan Jön Türklere mümkün 

olduğu kadar hüsn-ü zan ediyorsun? 

CEVAP: Mümkün olduğu derecede sû'-i zan ettiğiniz için, ben hüsn-ü zan 

ederim. Eğer öyle ise zâten iyi; yoksa, tâ öyle olsunlar, yol gösteriyorum. Mn. 

94 

 Nev'-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki, hakikata nüfuz etsin ve 

hakikatı hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsn-ü zanna binaen, mak-

bul ve mutemed insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. M. 370 

 

HÜSN-Ü ZANNA EMİR VE SÛ-İ ZANNA NEHİY VARDIR 

" Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bazısı ağır günahtır."  
Hücurât sûresi (12) 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

86 

"Allah’a hüsn-ü zan ibadettir. "  Hadis-i şerif 

İnsanı Sû-i zanna sevk eden en önemli sebep, kendi mizacının bozukluğudur. 
Daima karşısındakileri aldatan bir insan, herkesin sözlerini şüphe ile karşılar ve 
her işin altında bir hile, bir oyun arar. Risale-i Nur da bu mânâyı ders veren bir 
parça şöyledir. 

 Evet! insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bil-

melidir. Kendisinde bulunan sû'-i ahlâkı, sû'-i zan saikasıyla başkalarına teşmil 

etmesin. Ve başkaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden, takbih etme-

sin. Binaenaleyh eslaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenme-

mek, sû'-i zandır. Sû'-i zan ise, maddî ve manevî içtimaiyatı zedeler. Ms. 66-

67 

 Hayat içinde hayattır, hüsn-ü zanda emeli. Sû'-i zanla yeistir saadet mu-

harribi, hem de hayatın katili. S. 711 

 

RİSALE-İ NURDA HUSUSAN SEKİZİNCİ SÖZDE İNSANIN HÜSN-Ü NİYETİ 
VE HÜSN-Ü ZANNI VE HÜSN-Ü HASLETİ VE HÜSN-Ü FİKRİ, İNSANA NASIL 
SAADET GETİRDİĞİNİ VE SÛ'-İ ZANNIN VE BEDBİNLİĞİN NASIL FELAKET-

LERE SEBEB OLDUĞU TEMSİLLERLE İZAH EDİLİYOR. 

 Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. M. 

473 

 Eski zamanda iki kardeş, uzun bir seyahate beraber gidiyorlar.  

Gitgide tâ yol ikileşti. O iki yol başında ciddî bir adamı gördüler.  

Ondan sordular: "Hangi yol iyidir?" O dahi onlara dedi ki:  

Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır.  

Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır.  

Sol yolda ise, serbestiyet ve hürriyet vardır.  

Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır.  

Şimdi intihabdaki ihtiyar sizdedir. 

********** 

Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola  *  *  de-

yip gitti ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti.  

Ahlâksız ve serseri olan diğer kardeş, sırf serbestlik için sol yolu tercih et-

ti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takib ediyoruz:  

İşte bu adam, dereden tepeden aşıp, git gide tâ hâlî bir sahraya girdi. Bir-

den müdhiş bir sadâ işitti. Baktı ki: Dehşetli bir arslan, meşelikten çıkıp ona 

hücum ediyor. O da kaçtı. Tâ altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast-
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geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp, elleri bir ağaca 

rastgeldi, yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki 

fare, biri beyaz biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar.  

Yukarıya baktı gördü ki: Arslan, nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor.  

Aşağıya baktı gördü ki: Dehşetli bir ejderha, içindedir. Başını kaldırmış, 

otuz arşın yukarıdaki ayağına takarrüb etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir.  

Kuyunun duvarına baktı gördü ki: Isırıcı muzır haşerat, etrafını sarmışlar.  

Ağacın başına baktı gördü ki: Bir incir ağacıdır. Fakat hârika olarak muhte-

lif çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar başında yemişleri var.  
 

İşte şu adam, sû'-i fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki, bu âdi bir iş 

değildir. Bu işler tesadüfî olamaz. Bu acib işler içinde garib esrar var. Ve pek 

büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi.  

Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı, şu elîm vaziyetten gizli feryad u figan et-

tikleri halde; nefs-i emmaresi, güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip, ruh ve 

kalbin ağlamasından kulağını kapayıp, kendi kendini aldatarak, bir bahçede 

bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeğe başladı. Halbuki o meyvelerin bir 

kısmı zehirli ve muzır idi.  

Bir hadîs-i kudsîde Cenab-ı Hak buyurmuş:  *  *  Yani 

"Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim." 

İşte bu bedbaht adam, sû'-i zan ile ve akılsızlığı ile, gördüğünü âdi ve 

ayn-ı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek! 

Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor, böylece azab çekiyor. Biz de şu meş'umu, 

bu azabda bırakıp döneceğiz. Tâ, öteki kardeşin halini anlayacağız. 

********** 

İşte şu mübarek akıllı zât gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. 

Çünki güzel ahlâklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder. 

Kendi kendine ünsiyet eder.  

Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünki nizamı bilir, tebai-

yet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor.  

İşte bir bahçeye rastgeldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem ba-

kılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. 

Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç 

istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zât ise, "Her şeyin iyisine bak" kaidesiyle 

amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce 

istirahat ederek çıkıp gidiyor.  
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Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i azîmeye girdi. Birden 

hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu, fakat biraderi kadar korkmadı. 

Çünki hüsn-ü zannıyla ve güzel fikriyle; "Şu sahranın bir hâkimi var. Ve bu 

arslan, o hâkimin taht-ı emrinde bir hizmetkâr olması ihtimali var" diye düşü-

nüp teselli buldu.  

Fakat yine kaçtı. Tâ altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rastgeldi, 

kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı; havada muallak 

kaldı. Baktı iki hayvan, o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı arslan, 

aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acib vaziyet gördü. Bu 

dahi tedehhüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünki güzel 

ahlâkı, ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise, ona her şeyin güzel cihetini 

gösteriyor.  

İşte bu sebebden şöyle düşündü ki: Bu acib işler, birbiriyle alâkadardır. 

Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyle ise, bu işlerde bir tılsım 

vardır. Evet bunlar, bir gizli hâkimin emriyle dönerler. Öyle ise ben yalnız deği-

lim, o gizli hâkim bana bakıyor; beni tecrübe ediyor, bir maksad için beni bir 

yere sevkedip davet ediyor.  

Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neş'et eder ki: Acaba beni tecrübe 

edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acib yol ile bir maksada sevkeden 

kimdir?  

Sonra, tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neş'et etti ve şu mu-

habbetten, tılsımı açmak arzusu neş'et etti ve o arzudan, tılsım sahibini razı ede-

cek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neş'et etti.  

Sonra ağacın başına baktı, gördü ki, incir ağacıdır. Fakat başında, binlerle 

ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünki kat'î anladı 

ki bu incir ağacı, bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfî hâkim, bağ ve 

bostanındaki meyvelerin nümunelerini, bir tılsım ve bir mu'cize ile o ağaca 

takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği et'imeye birer işaret suretinde o ağacı 

tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç, binler ağaçların meyvelerini vermez.  

Sonra niyaza başladı. Tâ, tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki: "Ey 

bu yerlerin hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana 

hizmetkârım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum."  

Ve bu niyazdan sonra, birden kuyunun duvarı yarılıp, şahane, nezih ve güzel 

bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı, o kapıya inkılab etti ve arslan 

ve ejderha, iki hizmetkâr suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. 

Hattâ o arslan, kendisine müsahhar bir at şekline girdi. 

********** 

İşte ey tenbel nefsim! Ve ey hayalî arkadaşım! 
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Geliniz! Bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim. Tâ, iyilik nasıl iyi-

lik getirir ve fenalık, nasıl fenalık getirir; görelim, bilelim. 

Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu, her vakit ejderhanın ağzına girmeye 

muntazırdır; titriyor  

ve şu bahtiyar ise, meyvedar ve revnakdar bir bahçeye davet edilir.  

Hem o bedbaht, elîm bir dehşette ve azîm bir korku içinde kalbi parçalanı-

yor  

ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde ga-

rib şeyleri seyr ü temaşa ediyor.  

Hem o bedbaht, vahşet ve me'yusiyet ve kimsesizlik içinde azab çekiyor.  

Ve şu bahtiyar ise, ünsiyet ve ümid ve iştiyak içinde telezzüz ediyor.  

Hem o bedbaht, kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus 

hükmünde görüyor.  

Ve şu bahtiyar ise, bir aziz misafirdir ki, misafiri olduğu Mihmandar-ı Ke-

rim'in acib hizmetkârları ile ünsiyet edip eğleniyor.  

Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını ta'cil 

ediyor. Zira o meyveler, nümunelerdir. Tatmaya izin var, tâ asıllarına talib olup 

müşteri olsun. Yoksa, hayvan gibi yutmaya izin yoktur.  

Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar. Yemesini te'hir eder ve intizar ile telezzüz 

eder.  

Hem o bedbaht, kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikatı 

ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir 

evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstehaktır ve ne de kim-

seden şekvaya hakkı vardır. 

Meselâ: Bir adam, güzel bir bahçede, ahbablarının ortasında, yaz mevsimin-

de hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip; 

kendisini kış ortasında, canavarlar içinde aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve 

ağlamaya başlasa, nasıl şefkate lâyık değil, kendi kendine zulmediyor. Dostları-

nı canavar görüp, tahkir ediyor.  İşte bu bedbaht dahi öyledir  

Ve şu bahtiyar ise, hakikatı görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatın hüsnünü 

derk etmekle, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstehak 

olur. İşte "Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil" olan hükm-ü Kur'anînin sırrı 

zahir oluyor.  

Daha bunlar gibi sair farkları müvazene etsen anlayacaksın ki:  

Evvelkisinin nefs-i emmaresi, ona bir manevî cehennem ihzar etmiş.  

Ve ötekisinin hüsn-ü niyeti ve hüsn-ü zannı ve hüsn-ü hasleti ve hüsn-ü 

fikri, onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar 

etmiş. S. 34-36 
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VECİZELER 

 Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bazısı ağır günahtır. 
Hücurât sûresi (12) 

 Hayat içinde hayattır,  hüsn-ü zanda emeli. Sû'-i zanla yeistir saadet 

muharribi, hem de hayatın katili. S. 711 

 Sizin zekâvetiniz ve tedbiriniz, benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma ihti-

yaç bırakmıyor. Fakat bu âhirde hissettim ki, Risale-i Nur şakirdlerinin tesanüdle-

rine zarar vermek için birbirinin hakkında sû'-i zan verdiriyorlar, tâ birbirini itti-

ham etsin. Belki filan talebe bize casusluk ediyor, der; tâ bir inşikak düşsün. E. 

108 

 İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Demek sefahetin 

menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni: Yeisle sû'-i zandır. S. 726 
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14. DÜSTUR 
 

 HÜRMET VE  MERHAMET ETMEK  
 

Risale-i Nur, meşruiyet şartları dairesindeki hürmeti, ehemmiyetli bir seciye 
ve esas olarak nazara verir. 

HÜRMET: Müslüman bir cemiyette küçüklerin büyüklere yaş veya diyanet, 
ilim, hamiyet, fedakârlık, dirayet gibi faziletler itibariyle kendinden üstün olana 
karşı, kalbde duyulan his ve bu hissin neticesi olarak da o şahsa karşı tavır ve 
hareketlerinde gösterilen edepli davranış diye tarif edilebilir. 

Evet hürmet, bir kimsenin şahsında bulunan İslâmî ahlâk, fazilet ve mezi-
yetlerinden dolayı o zâta karşı kalbde duyulan bir his ve bu hissin fiilî tezahürü 
olduğuna binaen hürmet edenin de, hürmet etmesinin sebebi olan meziyetleri 
bilen ve takdir eden kâmil bir kimse olduğu anlaşılır. 

Buna göre şayan-ı hürmet olan zâtlara hürmet etmeyen kişinin bu hür-
metsizliği ile, sebeb-i hürmet olan kâmil sıfat ve meziyetlere takdir hisleri bu-
lunmayan sönük bir kalb ve vicdan sahibi olduğuna, manevî değerlere ehem-
miyet vermeyen basitlikte kaldığına veya “enesini sevenler başkasını sevmez-
ler” (Sözler 708) hükmünce hissine mağlub olduğuna bir alâmet göstermiş olu-
yor. 

Bu hakikî hürmetten başka, kişiden zarar görmemek için zâhiren hürmetkâr 
davranmak, hürmet değil, tabasbustur. 

Risale-i Nurda hürmet esası, milletin anarşiliğe düşüp düşmemesine se-
bebiyet vermek gibi çok ehemmiyetli bir unsur olarak nazara verilir. 

MERHAMET: Acımak, şefkat göstermek. Korumak, iyilik etmek. Biçârelere 
yardımda bulunmak. Esirgemek. 
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RİSALE-İ NUR HAYAT-I İÇTİMAİYEYE BAKTIĞI VAKİT   
BEŞ ESAS ÜZERE BAKAR 

 Bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtul-

mak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beş esas lâzım ve zarurîdir. 

Birincisi: merhamet. 

İkincisi: hürmet. 

Üçüncüsü: emniyet. 

Dördüncüsü: haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek. 

Beşincisi: serseriliği bırakıp itaat etmelidir. 

İşte Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit bu beş esası temin edip, 

hem âsâyişin temel taşını tesbit ve temin eder.  K. 241 

 Hayat-ı içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet 

gayet sarsılmış. Bazı yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler 

hakkında dehşetli neticeler veriyor. 

Cenab-ı Hakka şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı girdiği yer-

lerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. K.149 

 

HÜRMET RESMİ VAZİFEDARLARA MÜNHASIR DEĞİLDİR 

 Mağlâtalı, divanecesine bir sual: 

Bir kısım ehl-i hüküm diyorlar ki: “Madem sen bu memlekette duruyorsun. 

Şu memleketin cumhurî kanunlarına inkıyad etmek lâzım gelirken, sen neden 

inzivâ perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ezcümle, şimdiki 

hükûmetin kanununda, vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine takıp, 

onunla bir kısım millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek, müsavat esasına 

istinad eden cumhuriyetin bir düsturuna münâfidir. Sen neden vazifesiz olduğun 

halde elini öptürüyorsun? Halk beni dinlesin diye hodfuruşâne bir vaziyet ta-

kınıyorsun?” 

Elcevap: Kanun tatbik edenler, evvelâ kendilerine tatbik ettikten sonra baş-

kasına tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz bir düsturu başkasına 

tatbik etmekle, herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve 

karşı geliyorsunuz. Çünkü bu müsavat-ı mutlaka kanununun bana tatbikini isti-

yorsunuz. Ben de derim: 

Ne vakit bir nefer, bir müşirin makam-ı içtimaîsine çıkarsa ve milletin o mü-

şire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühe iştirak ederse ve onun gibi o te-

veccüh ve hürmete mazhar olursa veyahut o müşir, o nefer gibi âdileşirse ve o 

neferin sönük vaziyetini alırsa ve o müşirin vazife haricinde hiçbir ehemmiyeti 

kalmazsa hem eğer en zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir 

erkân-ı harp reisi, en aptal bir neferle teveccüh-ü âmmede ve hürmet ve mu-
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habbette müsavata girerse, o vakit sizin bu müsavat kanununuz hükmünce bana 

şöyle diyebilirsiniz:  

 “Kendine hoca deme. Hürmeti kabul etme. Faziletini inkâr et. Hizmet-

çine hizmet et, dilencilere arkadaş ol!” 

Eğer deseniz: “Bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu 

vakte mahsustur ve vazifedarlara hastır. Sen vazifesiz bir adamsın, vazifedarlar 

gibi milletin hürmetini kabul edemezsin.” 

Elcevap: Eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada 

lâyemûtâne daimî kalsa ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse, o vakit vazi-

fe yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa, sözünüzde dahi bir 

mânâ olurdu. 

Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil, cesedi beslemek için kalb, 

dil, akıl, dimağ koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar imhâ edilmez onlar da 

idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor. Ve madem kabrin öbür tarafın-

daki endişe-i istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve 

hürmetine istinad eden vazifeler, yalnız milletin hayat-ı dünyeviyesine ait içti-

maî ve siyasî ve askerî vazifelere münhasır değildir. 

Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tara-

fına giden yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir 

vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. L. 172 

 

Yukarıda ehl-i dünya tarafından ileri sürülen “Hürmet vazife başında iken 
resmî vazifedarlara mahsustur” şeklindeki iddia, hakikî imandan mahrum 
olmanın ve bundan doğan anlayışın bir neticesidir. Çünkü yalnız fanî dünyayı 
esas bilen bu tarz anlayışta, hürmetin asıl sebebi olan manevî değerler ve 
değer ölçüleri ve ebedî hayat inancı bulunmaz ve bulunamaz. Bu hakikatı 
nazara veren Üstad diyor ki: 

 Aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet 

ve hakiki ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet 

ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî 

bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, 

ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akide-

siyle olabilir.  Ş. 183 

 Senin medar-ı fahrın olan uhuvvet ve hürmet ve hamiyet gibi güzel has-

letlerin, incecik bir zamana, büyük bir sahradan bir parmak kadar yere inhisar 

ve hadsiz zamanda yalnız hazır saate mahsus olduğundan, sun’i ve muvakkat ve 

sahtekâr ve asılsız ve gayet cüz’i olup, senin insaniyetin ve kemalâtın o nisbette 

küçülür, hiçe iner. Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve 

hamiyeti, iman cihetiyle mevcut bulunan mâzi ve müstakbeli ihata ettiğinden, 

insaniyeti ve kemalâtı o nisbette teâli eder. G. 19 
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HİZMET-İ DİNİYEDE HÂLİSANE ÇALIŞANLARA GÖSTERİLMESİ GERE-
KEN HÜRMET VE MUAVENET 

 Hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muave-

net fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-i ihlâslarına ve sâdıkane 

olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hâcât-ı maddiyele-

rinin 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.  L. 164 

 

HÜRMET VE MERHAMET, AİLE HAYATININ TEMELİNİ TEŞKİL EDER 

 Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zem-

berek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile haya-

tıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının ha-

yatı ve saadeti ise  

- samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet  

- ve hakiki ve şefkatli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. 

Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve da-

imî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir 

hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetlerin 

bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir.  

Meselâ der: “Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta daimî bir refi-

ka-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedî 

bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimî arkadaşlığın hatırı için herbir fe-

dakârlığı ve merhameti yaparım” diyerek, o ihtiyare karısına, güzel bir hûri 

gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir.  

Yoksa, kısacık bir iki saat sûrî bir refakatten sonra ebedî bir firak ve müfa-

rakate uğrayan arkadaşlık, elbette gayet sûrî ve muvakkat ve esassız, hayvan 

gibi bir rikkat-i cinsiye mânâsında ve bir mecazî merhamet ve sun’î bir hürmet 

verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi,başka menfaatler ve sair galip hisler, o 

hürmet ve merhameti mağlûp edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. Ş. 

183 

  Demek imandan gelen hürmet ve merhamet, hakikî insaniyetin esası-

dır. 

Eğer âhirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak. Ortalarındaki müna-

sebet ve şefkat ve karâbet ve muhabbet, kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki 

dâr-ı âhirette, saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle sa-
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mimî hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz 

gibi ahlâk yükseklenir. Hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Ş. 227 

 

 

PEDER VE VALİDEYE HÜRMET VE MUHABBET  

 Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman 

kardeşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil! Şu âyet-i 

kerimeye dikkat et, bak: Nasıl ki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar 

valideyne şefkati celb ediyor! 

Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlâtlarına karşı şef-

katleridir. Ve en âli hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet hak-

larıdır. Çünkü onlar, hayatlarını, kemâl-i lezzetle evlâtlarının hayatı için feda 

edip sarf ediyorlar. Öyleyse, insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılâp et-

memiş herbir veled, o muhterem, sâdık, fedakâr dostlara hâlisâne hürmet ve 

samimâne hizmet ve rızalarını tahsil ve kalblerini hoşnut etmektir. (Amca 

ve hala, peder hükmündedir teyze ve dayı, ana hükmündedir. M. 259 

 Hem peder ve valideyi şefkatle teçhiz eden ve seni onların merhametli elle-

riyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, 

Cenâb-ı Hakkın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, lillâh için 

olduğunun alâmeti şudur ki: Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydaları 

kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman, daha ziyade mu-

habbet ve merhamet ve şefkat etmektir. S. 639 

 Peder ve valideye karşı muhabbetin, Cenâb-ı Hak hesabına olduğu için, 

hem bir ibadet, hem de onlar ihtiyarlandıkça hürmet ve muhabbeti ziyadeleş-

tirirsin. En âli bir hisle, en merdâne bir himmetle onların tûl-ü ömrünü ciddî 

arzu edip bekalarına dua etmek, tâ “Onların yüzünden daha ziyade sevap kaza-

nayım” diye samimî hürmetle onların elini öpmek, ulvî bir lezzet-i ruhanî al-

maktır. Yoksa, nefsanî, dünya itibarıyla olsa, onlar ihtiyar oldukları ve sana bâr 

olacak bir vaziyete girdikleri zaman, en süflî ve en alçak bir hisle vücutlarını 

istiskal etmek, sebeb-i hayatın olan o muhterem zatların mevtlerini arzu etmek 

gibi vahşî, kederli, ruhanî bir elemdir.  S. 644 

 

İMANDAN GELEN HÜRMET VE MERHAMET OLMAZSA, ANARŞİ  
DOĞAR, MİLLÎ AHLÂK VE AİLE HAYATI ÇÖKER 

 İhtilâl-i Fransevîde hürriyetperverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik 

türedi, tevellüd etti.  

Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden, aşıladığı fikir, 

bilâhare bolşevikliğe inkılâp etti.  
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Ve bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi 

bozduğundan, elbette, ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan 

anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü 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 

 İslâm Deccalı olan “Süfyan” dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (a.s.m.) ebedî 

bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat-ı 

beşeriyenin maddî ve mânevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem 

nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nuranî zincirleri çözer, 

hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet 

ve ayn-ı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, 

o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz. Ş. 593 

 Hem Kur'an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, hayâ perde-

sini takmasını emreder. Tâ hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri 

zillet çekmesinler. Âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta' hükmüne geçmesin-

ler.  

Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de 

baştan çıkarmıştır. Halbuki, aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil 

hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki, açık saçıklık, samimî hürmet ve 

muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir.  S. 410 

 Bütün ihtilalat-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı 

seyyienin menbaı dahi bir kelimedir. 

Birinci kelime: "Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne." 

İkinci kelime: "Sen çalış, ben yiyeyim." 

Evet hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakir-

ler, müvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O müvazenenin esası ise: Havas tabaka-

sında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattir.  

Şimdi birinci kelime, havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe 

sevketmiştir. İkinci kelime, avamı kine, hasede, mübarezeye sevkedip rahat-ı 

beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi; şu asırda sa'y, sermaye ile mübareze 

neticesi herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi. S. 408 

Yukarıda kaydedilen mezkûr parçalarda meşru şartları içinde olmak şartiy-
le samimî hürmet, aile, cemaat ve cemiyetin hayatı bakımından elzemdir. 

 

VECİZELER 

 Hayat-ı içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet 

gayet sarsılmış. Bazı yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler 

hakkında dehşetli neticeler veriyor. K. 149 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

98 

 Bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtul-

mak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beş esas lâzım ve zarurîdir.  

Birincisi: merhamet. İkincisi: hürmet. Üçüncüsü: emniyet. Dördüncüsü: ha-

ram ve helâlı bilip haramdan çekilmek. Beşincisi: serseriliği bırakıp itaat etme-

lidir. Ş. 349 

 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 
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15. DÜSTUR 
 

 GAYE-İ HAYAL SAHİBİ OLMAK  
 

Rıza-yı İlahîyi esas maksad yapıp gaye-i hayal sahibi olmakla dava adamı 
vasfını kazanmak ve dünyayı ahirete vesile yapmak. İnsanın değeri bu gayeye 
bağlılığı derecesine göre olur. Fâni dünya hayatını gaye yapan insan, hakikat-
te değer kazanamaz. 

 

GAYE-İ HAYAL SAHİBİ OLMAK 

 Gaye-i hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir 

Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya tenâsi edilse elbette zi-

hinler enelere dönerler, etrafında gezerler. 

Ene kuvvetleşiyor, bazan sinirleniyor. Delinmez, tâ “nahnü” olsun. Enesini 

sevenler başkalarını sevmezler. S. 708 

 Esefâ, gaye-i hayalden tenâsi veya nisyan olmakla, ezhan ene’lere dönüp 

etrafında gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âli bütün vuzuhuyla meyda-

na atılmıştır. Sti. 83 

Bu vecizenin beyan ettiği hakikat, gayet ciddiye alınmalıdır. İnsan için 
kendisini ona bağladığı ebedî bir gayesi olmazsa, kendi hayatını kendisine 
gaye yapmaktan başka bir şık yoktur. Böylece insan faniyatta boğulur gider. 

Müslümanda bulunması gereken meşru gaye-i hayal, hamiyet-i diniye ola-
rak tezahür eder. 

Bu hamiyete sahib olan şahsın, derecesi nisbetinde millet-i İslâmın küçük 
bir nümunesi olduğunu söyleyen üstad hazretlerinin birkaç veciz ifadeleri 
aynen şöyledir: 

 Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. H. 59 
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 İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti 

nisbetindedir. Himmeti ise, hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine 

bakar. İş. 75 

 Maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Ve hamiyet-i İslâmiyenin galeyanı 

ile ahlâk da tekemmül ve teâlî eder. D. 52 

 İnsanın kıymet ve mahiyeti, himmeti nispetindedir. Himmetin derecesi ise, 

maksat ve iştigal ettiği şeyin nispetindedir. Hem de insan teveccüh ve kastettiği 

şeyde, güya fena fi’l-maksat oluyor. Mu. 127  

Bunun gibi ifadeler, ideal sahibi bir dava adamı olmanın üstün derecesini 
nazara verir. Evet kendi hayatını, şahsî rahat ve menfaatını ve enaniyetini 
kendine gaye yapan kişinin çok basit kalacağını bildiren üstad hazretleri şu 
hususa hasseten dikkat çeker: 

 Herkes “Nefsî, nefsî” demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle, men-

faat-i şahsiyesini düşünmekle, bin adam, bir adam hükmüne sukut eder. Yani, 

kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil. H. 59 

 

KUR’ANA VE İMANA HÂLİSEN HİZMET GAYESİNİ TAŞIMAK: 

 Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip 

sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. M. 

344 

 Bütün makasıd-ı hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları, o nurlu 

Sözler vasıtasıyla Kur’ân’a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i hakiki-

yesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi, hakaik-i ima-

niyeye hizmet olduğunu telâkkileridir. B. 21 

 Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve 

sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur’la onlara hiz-

met etmek en birinci vazife ve medâr-ı merak ve maksud-u bizzat olmak lâzım.K. 

117 

 Bu ikinci nefs-i emmârede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin 

sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yal-

nız tokatlar ve elemlerle nefret edip, veya tam bir fedailiğe her hissini maksadına 

feda etsin. Ve Risale-i Nur’un erkânları gibi, herşeyini, enaniyetini bıraksın. K. 

233 

 Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetini dünyada herşeye tercihan hayatının 

en büyük maksadı yapması ve sebeb-i ihtilâfa karşı kuvvetli mukavemeti bu-

lunduğunu 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. K. 242 
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 Bu zamanda Risale-i Nur’da, nokta-i istinad olarak avam-ı mü’minînin en 

ziyade muhtaç oldukları ve Nurda buldukları öyle bir hakikattir ki hiçbir şeye 

âlet olmayacak ve hiçbir garaz ve maksat, içine girmeyecek ve hiçbir şüphe ve 

vesveseye meydan vermeyecek ve hiçbir düşman ona bahane bulup çürütmeye-

cek ve yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar bulunacak, dünya maksatları 

ona karışmayacak, tâ ki, uzakta olan ehl-i iman, o hakikate ve sâdık nâşirlerine 

tam itimad edip imanlarını, zındıkların ve dinsizlerin, din aleyhindeki dehşetli 

filozofların itirazlarından ve inkârlarından kurtarsınlar. E.  214 

 Risale-i Nur hiçbir şeye âlet olamadığını ve rıza-yı İlâhiyeden başka hiç-

bir maksada vesile olamadığını ve doğrudan doğruya herşeyden evvel iman 

hakikatlerini ders vermek ve biçare zayıfların ve şüpheye düşenlerin iman-

larını kurtarmak olduğunu, elbette sizin gibi nurun has şakirdleri biliyor-

lar. E. 272 

 Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddî ve 

mânevî kemalât ve terakkiyatıma ve azaptan ve Cehennemden kurtulma-

ma ve hattâ saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma, yahut herhangi bir 

maksada âlet yapmaklığıma mânevî gayet kuvvetli mânialar beni men edi-

yordu. Bu derunî hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin 

hoşlandığı mânevî makamatı ve uhrevî saadetleri a’mâl-i saliha ile kazanmak ve 

bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı olduğu, hem de hiç kimseye hiçbir 

zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Rıza-yı 

İlâhîden başka fıtrî vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yalnız ve yalnız imana hiz-

met hususu bana gösterildi. Em. 79 

 

ÜSTADIN GAYE-İ HAYALİ 

 Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm mem-

leketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i 

İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhâssa gençleri imansız yaparak ken-

disine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri 

ve müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele 

ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün 

faaliyetim budur.  

Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun! Bu iman 

düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için 

mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehir-

lenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet ede-

yim. Ş. 497 

 Eski Said çok zaman Medreset-üz Zehra'yı gaye-i hayal ederek çalışmış. 

Cenab-ı Hak kemal-i merhametinden, Isparta'yı o Medreset-üz Zehra hükmüne 

getirdi.  K. 206  
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 Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki: Isparta Vilayetini, eskiden beri bir 

gaye-i hayalim olan bir Medreset-üz Zehra, bir Câmi-ül Ezher yapmış. K. 229  

Netice: Hizmet ehli, dava ve gaye sahibi olup, bu ana gayeleri için lüzumunda ra-
hatını, hissiyatını ve menfaatlerini feda etmekle bu meziyetini fiilen isbat etmeğe ça-
lışmalıdır.  

 

MARİFETULLAHI KAZANMAK GAYESİ: 

 Bu âyet-i uzmânın sırrıyla, insanın bu 

dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Hâlık-ı Kâinatı tanımak ve Ona 

iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve fariza-i zimmeti, 

mârifetullah ve iman-ı billâhtır ve iz’an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini 

tasdik etmektir. Ş. 100

 Vicdanın anâsır-ı erbaası ve ruhun dört havassı olan “irade, zihin, his, lâtife-

i Rabbaniye” herbirinin bir gayetü’l-gàyâtı var: İradenin ibadetullahtır. Zihnin, 

mârifetullahtır. Hissin, muhabbetullahtır. Lâtifenin, müşahedetullahtır. Takvâ 

denilen ibadet-i kâmile, dördünü tazammun eder. Şeriat, şunları hem tenmiye, 

hem tehzip, hem bu gayetü’l-gàyâta sevk eder. H. 136 

 Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen, Cenâb-ı Hakkın marifetini ka-

zan. Çünkü, bütün hakaik-ı mevcudat, ism-i Hakkın şuââtı ve esmâsının 

tezâhürâtı ve sıfâtının tecelliyâtıdırlar. Maddî ve mânevî, cevherî-arazî, herbir 

şeyin, herbir insanın hakikati, birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad 

ederler. Yoksa, hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. S. 473 

 Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. 
Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh 

içindeki marifetullahtır. Cin ve 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 sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. 

M. 222 

 

AHİRETİ KAZANMAK GAYESİ: 

 Hayatın başına gelen ecel ise, şuhud derecesinde kat’î iman etmişim ki, ta-

gayyür etmiyor, mukadderdir. Madem böyledir hak yolunda şehadetle ölsem, 

çekinmek değil, iştiyakla bekliyorum. Bahusus ben ihtiyar oldum bir seneden 

fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zâhirî bir sene ömrü, şehadet vasıtasıyla 

kazanılan hadsiz bir ömr-ü bâkiye tebdil etmek, benim gibilerin en âli bir 

maksadı, bir gayesi olur. M. 424 

 Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile 

ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanâtın büyük bir kumandanı 
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hükmünde ve şu dünyada Cenâb-ı Hakkın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem 

ve muhterem bir misafiri olursun. S. 24 

 Eğer insan enâniyetine istinad edip, hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ede-

rek, derd-i maişet içinde, muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir 

daire içinde boğulur, gider. Ona verilen bütün cihazat ve âlât ve letâif, ondan 

şikâyet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve dâvâcı olacaklar-

dır. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zât-ı Kerîmin izni dairesinde ser-

maye-i ömrünü sarf etse, öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat-ı ebediye için 

güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder, sonra âlâ-yı illiyyîne kadar gidebilir. 

S. 323 

 Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa 

da, mânen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bâkıyeye ciddî müteveccih ise, 

saadet-i dâreyne mazhardır.  S. 39 

 

KEMALÂT-I MANEVİYE KAZANMAK: 

 Nübüvvet ise, gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlâk-ı İlâhiye ile ve 

secâyâ-yı hasene ile tahallûk etmekle beraber, aczini bilip kudret-i İlâhiyeye 

iltica, zaafını görüp kuvvet-i İlâhiyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i İlâhiyeye 

itimad, ihtiyacını görüp gınâ-yı İlâhiyeden istimdad, kusurunu görüp aff-ı 

İlâhîye istiğfar, naksını görüp kemâl-i İlâhîye tesbihhân olmaktır diye, ubudi-

yetkârâne hükmetmişler. S. 540 

 Gayâtı, hevesât-ı nefsaniyenin nâmeşru tecavüzâtına sed çekip ruhu 

maâliyâta teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı kemâlât-ı 

insaniyeye sevk edip insan etmektir. S. 408 

 Maksad-ı aslî siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kalır, tebeî hükmü-

ne geçer. Hakikî dindar ise, “Bütün kâinatın en büyük gayesi ubudiyet-i in-

saniyedir” diye, siyasete, aşk-ı merak ile değil, ikinci üçüncü mertebede onu 

dine ve hakikate âlet etmeye—eğer mümkünse—çalışabilir. Yoksa, bâki elmas-

ları kırılacak âdi şişelere âlet yapar. E. 57 

 

MUHABBET VE RIZA-YI İLÂHÎYİ KAZANMAK GAYESİ: 

  Hikmet-i Kur’âniye ise, nokta-i istinadı, kuvvete bedel “hakkı” kabul eder. 

Gayede menfaate bedel “fazilet ve rıza-i İlâhîyi” kabul eder. S. 133 

  Kur’ân’ın tilmizi ise, yalnız liveçhillah ve rıza-yı İlâhî için ve fazilet için 

o derece nefsinin menfaatinden tecerrüd eder ki, Cennet-i ebediyeyi dahi hakikî 

maksat ve gaye-i ibadet yapmaz. Nerede kaldı ki, bu dünya-yı zailenin fâni 

olan menafii onu, hakikî maksat ve gayesinden çevirsin. N. 93 

 Cennetin bütün letâif ve mehâsini ve lezâizi ve niamâtı bir cilve-i rah-

meti olan bir Zâtın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar 
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mühim ve âli bir maksat olduğu bilbedâhe anlaşılır. Madem, nass-ı ke-

lâmıyla, Onun muhabbetine, yalnız ittibâ-ı Sünnet-i Ahmediye (a.s.m.) ile maz-

har olunur elbette ittibâ-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 

 Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas 

maksat yapmak gerektir. L. 160 

 Rıza-yı İlâhî kâfidir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır. Eğer o yâr değilse, bü-

tün dünya alkışlasa beş para değmez. B. 78 

 Bu musibet zamanında ihlâsı kaçırdığınızdan ve rıza-yı İlâhîyi münhasıran 

gaye-i maksat yapmadığınızdan, ehl-i hakkın bu zillet ve mağlûbiyetine 

sebebiyet verdiniz. L. 156 

 

VECİZELER 

 Gaye-i hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir 

Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya tenâsi edilse elbette zihin-

ler enelere dönerler, etrafında gezerler. Ene kuvvetleşiyor, bazan sinirleniyor. 

Delinmez, tâ “nahnü” olsun. Enesini sevenler başkalarını sevmezler. S. 708 

 Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm mem-

leketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i 

İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhâssa gençleri imansız yaparak ken-

disine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri 

ve müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele 

ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün 

faaliyetim budur. Ş. 497 

 Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. H. 59 

 İnsanın kıymetini tayin eden, mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise, himmeti 

nisbetindedir. Himmeti ise, hedef ittihaz ettiği maksadın derece-i ehemmiyetine 

bakar. İş. 75 
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16. DÜSTUR 
 

 SIDK ÜZERE OLMAK  
(YALAN SÖYLEMEMEK) 

 
Üstadımız şarktaki aşiretlere verdiği derslerinde ve Şam'da Câmi-ül 

Emevî'deki hutbesinde, müslümanların terakkisi doğru islamiyete bağlı oldu-
ğunu, herşeyden evvel bize lazım olan doğruluk üzere olup yalan söylememek 
olduğunu, maslahat dahi olsa zararları menfaatlerine galebe ettiğinden ve sû'-i 
istimale müsait bir bataklık olması hasebiyle zamanın onu neshettiğini ısrar ile 
vurguluyor.  

Abiler tarafından rehber,  yani yön gösterici bir düstur olarak kısaca hizmet 
rehberine dercedilen bu yalan söylememek hakikatının tafsilatı külliyatta şöyle 
geçmektedir. 

 

HERŞEYDEN EVVEL BİZE LÂZIM OLAN DOĞRULUKTUR 

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 tesa-

nüdün devamıyladır. Mn. 64 

 Hülâsa: Yol ikidir:  

- Ya sükût etmektir.  Çünki söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır.  
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- 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 

 

YALAN, BİR LAFZ-I KÂFİRDİR 

 Bir dane sıdk, yakar milyonla yalanı. Bir dane-i hakikat, yıkar kasr-ı ha-

yali. Sıdk büyük esastır, bir cevher-i ziyalı. 

Yeri verir sükûta, eğer çıksa zararlı... Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa 

faydalı. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. 

Lâkin hakkın olamaz, her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. 

 kendine düstur etmeli. S. 711 

 

SIDK, İSLÂMİYETİN ÜSS-ÜL ESASIDIR 

 ÜÇÜNCÜ KELİME ki; bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimai-

yenin çalkamasıyla hülâsa ve zübdesi bana kat'î bildirmiş ki: Sıdk, İslâmiyetin 

üss-ül esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacı-

dır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya 

edip onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. 

Evet sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesi-

dir.  

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. 

Bu sıdk ve kizb, küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr-ı Saadette sıdk 

vasıtasıyla Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın a'lâ-yı illiyyîne çıkması ve o 

sıdk anahtarıyla hakaik-i imaniye ve hakaik-i kâinat hazinesi açılması sırrıyla, 

içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında sıdk en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıy-

metli bir meta hükmüne geçmiş. 
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Ve kizb vasıtasıyla Müseylime-i Kezzab'ın emsali, esfel-i safilîne sukut et-

miş. Ve kizb o zamanda küfriyat ve hurafatın anahtarı olduğunu o inkılab-ı 

azîm gösterdiğinden, kâinat çarşısında en fena, en pis bir mal olup, o malı satın 

almak değil; herkes nefret etmesi hükmüne geçen kizb ve yalana, elbette o 

inkılab-ı azîmin saff-ı evveli olan ve fıtratlarında en revaçlı ve medar-ı iftihar 

şeyleri almak ve en kıymetli ve revaçlı mallara müşteri olmak fıtratında bulunan 

sahabeler; elbette şübhesiz bilerek ellerini yalana uzatmazlar. Kizb ile kendile-

rini mülevves etmezler. Müseylime-i Kezzab'a kendilerini benzetemezler.  

Belki bütün kuvvetleriyle ve meyl-i fıtrîleriyle en revaçlı mal ve en kıymet-

tar meta ve hakikatların anahtarı Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın a'lâ-yı 

illiyyîne çıkmasının basamağı olan sıdk ve doğruluğa müşteri olup, mümkün 

olduğu kadar sıdktan ayrılmamağa çalıştıklarından, ilm-i hadîsçe ve ulema-i 

şeriat içinde bir kaide-i mukarrere olan "Sahabeler, daima doğru söylerler. On-

lardaki rivayet tezkiyeye muhtaç değil. Peygamber'den (Aleyhissalâtü Ves-

selâm) rivayet ettikleri hadîsler, bütün sahihtir" diye ehl-i şeriat ve ehl-i hadîsin 

ittifakına kat'î hüccet, bu mezkûr hakikattır. 

İşte Asr-ı Saadetteki inkılab-ı azîm, sıdk ile kizb, iman ile küfür kadar birbi-

rinden uzak iken zaman geçtikçe gele gele birbirine yakınlaştı. Ve siyaset pro-

pagandası bazan yalana ziyade revaç verdi. Fenalık ve yalancılık bir derece 

meydan aldı. İşte bu hakikat içindir ki, sahabelere kimse yetişemez. Yirmiye-

dinci Söz'ün zeyli olan sahabeler hakkındaki risaleye havale edip kısa kesiyo-

ruz. 

Ey bu Câmi-i Emevî'deki kardeşlerim! Ve kırk-elli sene sonra âlem-i İslâm 

mescid-i kebirindeki dörtyüz milyon ehl-i iman olan ihvanımız! Necat yalnız 

sıdkla, doğrulukla olur. "Urvet-ül vüska" sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla 

bağlanacak zincir doğruluktur. H. 45-51 

 Yedinci Cümleyi teşkil eden  nin vech-i irtibatı: 

Münafıkların azabları, mezkûr cinayetleri arasında yalnız "kizb" ile alâka-

landırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin 

ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır.  

Zira kizb küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alâmetidir. Kizb kudret-i İla-

hiyeye bir iftiradır. Kizb hikmet-i Rabbaniyeye zıddır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrib 

eden kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahva-

lini fesada veren kizbdir. Nev'-i beşeri kemalâttan geri bırakan kizbdir. Müsey-

lime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ü rüsvay eden kizbdir. İşte bu sebebler-

den dolayıdır ki; bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen kizbdir. 

Bu âyet, insanları bilhâssa müslümanları dikkate davet eder. İş. 82 
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MASLAHAT İÇİN YALAN SÖYLENEBİLİRMİ? 

 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 edil-

mez. Öyle ise  *  * 

Yani yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir. 

İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla emni-

yet-i umumiyenin ve rûy-i zemin asayişlerinin zîr ü zeber olması kizble ve mas-

lahatın 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. 45-51 

 

 Sual: Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle mi-

dir? 

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 isti-

male 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.  
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- Veya sıdktır. Çünki İslâmiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası, sıdktır. Bü-

tün 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 yükse-

ğine çıkaran, sıdktır. İş. 82 

 

ASR- I SAADETTE SIDK VE KİZB 

 Altıncısı: Selef-i Sâlihînin müçtehidîn-i izamı, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan 

asr-ı sahabeye yakın olduklarından, safi bir nur alıp, hâlis bir içtihad edebilirler-

di. Şu zamanın ehl-i içtihadı ise, o kadar perdeler arkasında ve uzak bir mesafe-

de hakikat kitabına bakar ki, en vâzıh bir harfini de zor ile görebilirler. 

Eğer desen: Sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan hâlî olmazlar. Hal-

buki içtihadatın ve ahkâm-ı şeriatın medarı, sahabelerin adaleti ve sıdkıdır ki, 

hattâ ümmet "Sahabeler umumen âdildirler, doğru söylerler" diye ittifak etmiş-

ler. 

Elcevab: Evet sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibariyle hakka âşık, sıdka 

müştak, adalete hahişgerdirler. Çünki yalanın ve kizbin çirkinliği, bütün çirkin-

liğiyle 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 görülmüş-

tür.  

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 bulu-

nan ve şaşaa-i cemaliyle içtimaat-ı insaniyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa 

ve hakka -ve bilhâssa ahkâm-ı şer'iye rivayetinde ve tebliğinde- elbette ellerin-

den geldiği kadar talib ve muvafık ve âşık olmaları kat'îdir, zarurîdir, şübhesiz-

dir. S. 484 

 İkinci Sebeb: Yirmiyedinci Söz'deki içtihad bahsinde beyan ve isbat edildi-

ği gibi; sahabeler, ekseriyet-i mutlaka itibariyle kemalât-ı insaniyenin en a'lâ 

derecesindedirler. Çünki o zamanda, o inkılab-ı azîm-i İslâmîde hayır ve hak 

bütün güzelliğiyle, şer ve bâtıl bütün çirkinliğiyle görülmüş ve maddeten hisse-

dilmiş.  
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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 ihtiyarlarıy-

la, 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 himmetle-

riyle, o tarafa koşmak mukteza-yı seciyeleridir. 

Meselâ: Nasılki zaman oluyor; medeniyet-i beşeriye çarşısında ve hayat-ı iç-

timaiye-i insaniye dükkânında, bazı şeylerin verdiği müdhiş neticeleri ve çirkin 

eserleri zehr-i katil gibi herkes onu satın almak değil, bütün kuvvetiyle ondan 

nefret edip kaçar ve bazı şeylerin ve manevî meta'ların verdikleri güzel neticeler 

ve kıymetdar eserler, bir tiryak-ı nâfi' ve bir pırlanta gibi, herkesin nazar-ı rağ-

betini 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 Ves-

selâm 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 sahabe-

ler, bütün kuvvetleriyle ve hissiyat ve letaifleriyle, onlara müşteri ve müştak 

olması zarurîdir. S. 489-491 

 

ZAMANIMIZDA SIDK VE KİZB 

 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. Sözler  484  

 Halbuki o zamandan sonra, git gide ve gele gele sıdk ve kizb ortasındaki 

mesafe azala azala, omuz-omuza geldi. Bir dükkânda, ikisi beraber satılmağa 

başladığı gibi, ahlâk-ı içtimaiye bozuldu. Propaganda-i siyaset, yalana fazla 

revaç verdi. Yalanın müdhiş çirkinliği gizlenip, doğruluğun parlak güzelliği 

görünmemeye başladığı zamanda, kimin haddi var ki, sahabenin adalet ve sıdk 
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ve ulviyet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetlerine, takvalarına 

yetişebilsin veya derecelerinden geçsin. 

 Kur'an-ı Hakîm'in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, 

çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermi-

yor.M.48 

 Denilmiş: "Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun? 

Elcevab: Dokuz-on (*)
6
 sene evveldeki Eski Said, bir mikdar siyasete girdi. 

Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu.. 

ve gördü ki; o yol meşkuk ve müşkilâtlı ve bana nisbeten fuzuliyane, hem en 

lüzumlu hizmete mâni' ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek 

ecnebi parmağına âlet olmak ihtimali var. Ş. 461  

 S- Neden (İ G Z) siyaseti galib çıkar? 

C- Siyasetinin hâssa-i mümeyyizesi; fitnekârlık, ihtilaftan istifade, menfaat 

yolunda her alçaklığı irtikâb etmek, yalancılık, tahribkârlık, hariçte menfîliktir. 

Bir adam kocaman bir binayı bir günde harab eder, bir taburu ihtilale verir. 

Şu alçak siyasettir ki (k t t) ni zahiren tel'in ettiği halde, gizlice dehalet ediyor. 

Fenalık ve ahlâk-ı seyyie, siyasetine vasıta olduğu için, her yerde ahlâk-ı sey-

yieyi himaye ederek teşci' eder. Şimdiki İstanbul hali şahiddir. Sti. 90  

 Vefa, gavr-ı in'idama çekildi.. tufan-ı gadr feverana başladı. Kavl ve amel 

ortasında uzun bir mesafe açıldı..." Mu. 96 

 

VECİZELER 

 Sıdk, İslâmiyetin üss-ül esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı 

ulviyesinin mizacıdır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğru-

luğu içimizde ihya edip onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. H. 45 

 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. S. 484 

 Yol ikidir:  

-Ya sükût etmektir. Çünki söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır.  

-Veya sıdktır. Çünki İslâmiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası, sıdktır. Bü-

tün 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 yükse-

ğine çıkaran, sıdktır. İş. 82 

                                                 
6
 (*): Şimdi otuz seneden geçti. 
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17. DÜSTUR 
 

 İSTİĞNA DÜSTURU  
 

Dinî hizmetlerde maddî ve manevî menfaatleri istememek olan istiğna 
düsturu, Risale-i Nurun hizmetinde ehemmiyetle ve ısrarla nazara verilen bir 
düsturdur. 

Bediüzzaman Hazretleri bir talebesine yazdığı, fakat umuma bakan istiğna 
düsturu hakkındaki dersinde diyor ki: 

 Bana bir hediye gönderdin gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak is-

tersin. Ben demiyorum ki: “Kardeşim ve biraderzadem olan Abdülmecid ve 

Abdurrahman’dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem.” Çünkü sen 

onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan, herkesin hediyesi red-

dedilse, seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez. Fakat bu münase-

betle 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 biçare kardeşine irsiyet kalan şu hasleti ise, tezehhüd ve sun’î bir istiğnâ 

değil, belki dört beş ciddî esbaba istinat eder. 

Birincisi: Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle itham ediyor-

lar, “İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar” deyip insafsızcasına 

onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lâzımdır. 

İkincisi: Neşr-i hak için enbiyaya ittibâ etmekle mükellefiz. Kur’ân-ı 

Hakîmde, hakkı neşredenler:  diyerek, 

insanlardan istiğnâ göstermişler. Sure-i Yâsin'de 

 cümlesi, mes'elemiz hakkında çok manidardır. 

Üçüncüsü: Birinci Sözde beyan edildiği gibi, Allah namına vermek, Allah 

namına almak lâzımdır. Halbuki, ekseriya ya veren gafildir kendi namına verir, 
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zımnî bir minnet eder. Ya alan gafildir Mün’im-i Hakikîye ait şükrü, senâyı 

zâhirî esbaba verir, hata eder. 

Dördüncüsü: Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, 

hiçbir şeyle değişilmez. İnsanlardan ahz-ı mal edip o tükenmez hazine ve 

defineleri kapatmak istemem. Rezzâk-ı Zülcelâle yüz binler şükrediyorum ki, 

küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş. 

Onun keremine istinaden, bakiye-i ömrümü de o kaideyle geçirmesini rahme-

tinden niyaz ediyorum. 

Beşincisi: Bir iki senedir çok emâreler ve tecrübelerle kat’î kanaatim oldu 

ki, halkların malını, hususan zenginlerin ve memurların hediyelerini alma-

ya mezun değilim. Bazıları bana dokunuyor belki dokunduruluyor, ye-

dirilmiyor, bazan bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek gayrın malını alma-

maya mânen 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 temellukten 

beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir libas giymek, 

bana daha hoş geliyor. Gayrın en âlâ baklavasını yemek, en murassâ libasını 

giymek ve onların hatırını saymaya mecbur olmak, bana nâhoş geliyor. 

Altıncısı: Ve istiğnâ sebebinin en mühimi, mezhebimizce en muteber olan 

İbn-i Hâcer diyor ki: “Salâhat niyetiyle sana verilen birşey sâlih olmazsan 

kabul etmek haramdır.” 

   İşte, şu zamanın insanları, hırs ve tama’ yüzünden, küçük bir hediyesini 

pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkâr bir biçareyi, sâlih veya velî tasavvur 

ederek, sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer—hâşâ—ben kendimi sâlih bilsem, o 

alâmet-i gururdur, salâhatin ademine delildir. Eğer kendimi sâlih bilmez-

sem, o malı kabul etmek caiz değildir. Hem âhirete müteveccih a’mâle mukabil 

sadaka ve hediyeyi almak, âhiretin bâki meyvelerini dünyada fâni bir surette ye-

mek demektir. M. 13 

 Çok rica ederim ki, gücenmeyiniz, hediyeyi kabul edemedim. Adem-i ka-

bulün esbabı çoktur. En mühim bir sebep, benim kardeşlerim ve talebelerimle 

olan münasebetin samimiyetini ve ihlâsı zedelememektir. Hem iktisat, bereket 

ve kanaat sayesinde, şiddetli ihtiyacım olmadığı halde, dünya malına el uzatmak 

elimde değil, ihtiyarım haricindedir. Hem bir misalle ince bir sebebi anlata-

cağım: 

Mühim bir tüccar dostum otuz kuruşluk bir çay getirdi, kabul etmedim. “İs-

tanbul’dan senin için getirdim, beni kırma” dedi. Kabul ettim. Fakat iki kat 

fiyatını verdim. 

Dedi: Niçin böyle yapıyorsun, hikmeti nedir? 
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Dedim: Benden aldığın dersi, elmas derecesinden şişe derecesine indirme-

mektir. Senin menfaatin için, menfaatımı terk ediyorum. Çünkü, dünyaya te-

nezzül etmez, tamah 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 muz-

tar kalmış, tamah zilletiyle izzet-i ilmini feda etmiş, sadaka verenlere hoş 

görünmek için riyakârlığa temayül etmiş, âhiret meyvelerini dünyada ye-

meye cevaz göstermiş bir üstaddan alınan aynı ders-i hakikat, elmas dere-

cesinden şişe derecesine iner. 

  İşte, sana mânen otuz lira zarar vermekle, otuz kuruşluk menfaatimi ara-

mak, bana ağır geliyor ve vicdansızlık telâkki ediyorum. Sen mâdem fedakârsın 

ben de o fedakârlığa mukabil, menfaatinizi menfaatime tercih ediyorum, gü-

cenme. O da, bu sırrı anladıktan sonra kabul etti, gücenmedi. B. 122 

 Ehl-i dünya bana der: “Neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? 

Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sa’yiyle geçinenleri iste-

miyoruz.” 

Elcevap: Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzâkımdan başka kimsenin 

minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde yüz 

para, belki kırk para ile yaşayan bir adam, başkasının minnetini almaz. 

Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti 

ihsas eder fikriyle, beyan etmek bana pek nâhoştur. Fakat, madem ehl-i dünya 

evhamlı bir surette soruyorlar. Ben de derim ki: 

Küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek (velev zekât dahi ol-

sa), hem maaşı kabul etmemek (yalnız bir iki sene Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyede 

dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum), o parayı da mânen millete 

iade ettik. Hem maişet-i dünyeviye için minnet altına girmemek, bütün öm-

rümde bir düstur-u hayatımdır. M. 66 

 Şarkî Anadolu’da medrese teşkilâtındaki hususiyetlerden birisi şudur ki: 

İcazet almış bir âlim, istediği köyde hasbeten lillâh bir medrese açar. Medrese 

talebelerinin ihtiyacı, iktidarı olursa medrese sahibi tarafından, iktidarı yoksa 

halk tarafından temin edilir hoca meccanen ders verir, talebelerin iaşe ve leva-

zımatını da halk deruhte ederdi. Bunların içinde yalnız Molla Said, hiçbir 

suretle zekât almıyordu. Zekât ve başkasının eser-i minneti olan bir parayı 

kat’iyen kabul etmiyordu. T. 31 

 Bu gelen şuhur-u selâsenin hürmetine ve Nur şakirdlerinin sadakat ve ih-

laslarının 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 
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mükelleftin ve bu asırda  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, tecrübe-

sini görüyorsun. Senin en ziyade itimad ettiğin ve Risale-i Nur'un fedakâr kah-

ramanlarının 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 hâdi-

senin çare-i yegânesi; bu otomobili alan sizler ilân edeceksiniz ki, "Bu karde-

şimiz Said, bunu kabul edemedi, manevî, dehşetli bir zarar hissetti." 

İkincisi: Otomobil şimdi Konya'lı Sabri'nin yanına gönderilmeli, oraya git-

sin. O razı olmazsa Medreset-üz Zehra erkânlarına gitsin. Sabri merak etmesin, 

her ay Nurlara onun hârika hizmeti, bir otomobil fiatından ziyadedir. Onun için 

gücenmesin. 

Sâniyen: Kat'iyyen biliniz ki, bu dehşetli itabı gördüğümün sebebi; istirahat 

için bir arzu nevinde ve bir temenni tarzında, bir otomobil ile gezmeğe gittiğim 

vakitte, otomobilci dedi ki: "Küçücük otomobiller çıkmış, bin lira gibi bir fiatla 

satılıyor." Ben de temenni nevinden dedim ki: "Keşki, öyle bir emanet küçük 

otomobil elimize geçseydi, sair yerlerdeki Nurcu kardeşlerimi ziyaret etseydim" 

demiştim. Buna hakikî ve ciddî bir karar vermemiştim. Bir arzu iken; buradaki 

iki has kardeşimiz, bu arzuyu ciddî bir karar zannedip bin lira değil, dört bin 

liraya kadar fedakârane çalışmışlar. Buraya geldikleri vakit, yedi saat memnu-

niyetle telakki edip, o arzuyu bir dua-yı makbule zannettiğim halde, birden bu 

gecede manevî itiraz ve itab gördüm. O arzumun hatasını anladım. Hiç görme-

diğim bu tarz manevî itabın üç sebebi var, başka vakit izah edilecek. 

Bu otomobili alan beş kardeşimiz kat'iyyen bilsinler ki, değil beşinin bir 

otomobili sadaka ve ihsan ve hediye etmişler, belki onların hayırlı niyetleri ci-

hetinde Risale-i Nur dairesi hizmetinde herbiri tam bir otomobil fiatı kadar bir 

hediye bilfiil yapmışlar gibi manen kabul edildiğine bana bir işaret ve kanaat 

var. Madem kardeşlerim, sizin hâlisane bu hizmetiniz hakkınızda böyle makbu-

liyet var. Siz müteessir olmayınız. Beni de bu manevî itabdan kurtarınız.  

Hem benim düstur-u hayatıma, hem Risale-in Nur'un sırr-ı ihlasına gelmek 

ihtimali bulunan zararı çabuk tamir ediniz.  

Hem o otomobil burada kalmasın, en büyük hisseyi veren zâtın yanına gitsin. 

Üç ehemmiyetli sebebi izah ettiğim vakit, bu telaşımın hakikatini anlarsınız. 

Zâten hem şuhur-u selâse, hem üç ay mühim mecmuaların çıkmasına kadar 

bütün dünya saltanatı verilse de bakmamağa mecburum. Şayet otomobile verdi-

ğiniz para tam çıkmazsa, o noksanını alâküllihal ben her şeyimi satıp tekmil 

etmeğe karar verdim. Umumunuza selâm. Hakkınızı bana helâl ediniz. Ben de 

sizi helâl ediyorum. E. 231-233 
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 Vasiyetnamenin bir zeyli 

Eşref Edib’in neşrettiği Tarihçe-i Hayat’ın otuzuncu sayfasındaki Said’in 

hususiyetlerinden altı nümunesinden yedinci nümunesi ki, mukabelesiz hediyeyi 

ömründe kabul etmemek, kanaat ve iktisada istinaden, şiddet-i fakriyle beraber, 

altmış yetmiş sene evvelki kendi talebelerinin tayınatını da kendisi verdiği acip 

vaziyetin şimdiki bir misâli ve bir sırrı kaç senedir anlaşıldı diye, vasiyetname-

nin âhirinde bunu yazmanın zamanı geldi. 

Evet, şiddet-i fakr ve istiğna ile hediye almamakla beraber, Cenab-ı Hakka 

hadsiz şükür olsun ki, yasak olmayan daktilo makinesiyle intişar eden Risale-i 

Nur’un verdiği sermaye ile, şimdi mânevî Medresetü’z-Zehranın dört beş 

vilâyetinde hayatını Risale-i Nur’a vakfeden ve nafakasına çalışmaya zaman 

bulamayan fedakâr Nur talebelerinin tayınatına acip bir bereketle kâfi gelen ve 

Nur nüshalarının fiyatı olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o hâlis, 

fedakâr kardeşlerime vasiyet ediyorum ki, altmış yetmiş sene evvelki kaidemi 

yetmiş sene sonraki şimdiki düsturlarıma aynen tatbik etsinler. İnşaallah 

Risale-i Nur’un tab’ serbestiyeti olsa, o düstur daha fazla inkişaf eder. 

Medâr-ı hayrettir ki, o eski zamanda evkaftan beş talebenin tayınatını Van’da 

Eski Said kabul etmiş, o az para ile bazan talebesi yirmiye, otuza, altmışa kadar 

çıktığı halde kendi talebelerinin tayınatını kendisi veriyordu. O kanaat ve iktisa-

dın bereketiyle ve kendi beş altı mavzer tüfeğini satmakla istiğna kaidesini boz-

madı. O zaman meşhur Tâhir Paşa gibi çok yardımcılar varken kaidesini 

bozmadı. O altmış yetmiş senelik düstur-u hayatının, bir işaret-i gaybiye ile 

altmış yetmiş sene sonra o kanaat ve istiğnanın bir meyvesi inâyet-i İlâhiye ile 

ihsan edildi ki, o kadar mahkemeler ve yasaklar ve müsadereler ve eski hurufla 

izin vermemekle beraber, kaç senedir dört beş vilâyet vüs’atindeki mânevî Med-

resetü’z-Zehranın fedakâr talebelerinin tayınatını Risale-i Nur kendisi hediye 

etti. Em. 216 

 Hem öyle bir tarzda izzet-i ilmiyeyi hayatta muhafaza etmiş ki asla kimseye 

arz-ı iftikar etmemek, hayatının en mühim bir düsturu olmuştur. Dünya 

kendilerine teveccüh etmişse de, ondan yüz çevirmiş olan Üstadımız, emr-i 

maaşta Cenab-ı Hakkın inayetiyle, iffet ve nezahetini daima muhafaza eder sa-

daka, zekât ve hediyeleri almaz. Yakinen biliyoruz ki, Kastamonu’da bu-

lundukları zaman, oturdukları evin îcarını vermek için yorganını sattılar da, yine 

hiçbir suretle hediye kabul etmediler. T. 326 

Hazret-i Üstad anlatıyor: 

 Benimle beraber Burdur’a nefyedilen reislerden bir kısmı, parasızlıktan zil-

let ve sefalete düşmemekliğim için, zekâtlarını bana kabul ettirmeye çok ça-

lıştılar. O zengin reislere dedim: “Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var, 

kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim.” Mükerrer ve musırrâne teklifle-

rini reddettim. Câ-yı dikkattir ki, iki sene sonra, bana zekâtlarını teklif edenlerin 

bir kısmı, iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Lillâhilhamd, onlardan yedi sene 
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sonra, o az para, iktisat bereketiyle bana kâfi geldi, benim yüz suyumu dök-

türmedi, beni halklara arz-ı hâcete mecbur etmedi. Hayatımın bir düsturu olan 

“nâstan istiğnâ” mesleğini bozmadı. L. 141 

 Bediüzzaman, küçük yaşından beri, halkların mukabilsiz hediyelerinden is-

tiğnâ etmiştir. Hediye kabul etmemeyi meslek edinmiştir. Zindandan zindana, 

memleketten memlekete sürgün edildiği zamanlarda, ihtiyarlığın tahmil ettiği 

zaruretler içinde dahi, bu seksen senelik istiğnâ düsturunu bozmamıştır. En 

has bir talebesi, bir lokma birşey hediye etse, mukabilini verir, vermese do-

kunur. 

Neden hediye kabul etmediğinin sebeplerinden birisi olarak der ki: “Bu za-

man, eski zaman gibi değildir. Eski zamanda imânı kurtaran on el varsa, şimdi 

bire inmiş. İmânsızlığa sevk eden sebepler eskiden on ise, şimdi yüze çıkmış. 

İşte, böyle bir zamanda imâna hizmet için, dünyaya el atmadım, dünyayı 

terk ettim. Hizmet-i imâniyemi hiçbir şeye âlet etmeyeceğim” der. 

Hazret-i Üstad, kendi şahsı için birisi zahmet çekse, bir hizmetini görse, mu-

kabilinde bir ücret, bir teberrük verir. Aksi halde, ruhuna ağır gelir, hoşuna git-

mez. S. 760 

 

Hükümetin verdiği maddî yardım için Bediüzzamanın cevabı 

 Aziz sıddık kardeşlerim, 

Şimdi bir emrivaki 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 Dârü’l-Hikmeti’l-

İslâmiyede bir iki sene maaşı kabul ettim, fakat o parayı kitaplarımın tab’ına 

sarf ederek ve ekserini meccânen millete verip, milletin malını yine millete 

iade ettim. 

Şimdi eğer mecbur olsam ve size ve Risale-i Nur’a zarar gelmemek için ka-

bul etsem, yine ileride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zaruret-i kat-

’iye derecesinde, kendime yalnız az bir parça sarf edeceğim. İşittim ki, eğer 

reddetsem, onlar, hususan lehimde iaşem için çalışanlar gücenecekler. Ve aley-

himde 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 ha-

ber verip tama’ ve maaş yüzünden bid’alara giren ve ihlâsı kaybeden âlimleri 

tokatlayan İmam-ı Ali Radıyallahu Anh dahi benden küsecek ihtimali var ve 

Risale-i Nur’un hakiki ve sâfi olan ihlâsı beni de ihlâssızlıkla itham etmek ciheti 

var. Ben, hakikaten tahayyürde kaldım. 
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Ben işittim ki, eğer kabul etmesem, beni daha ziyade sıkacaklar ve belki Ri-

sale-i Nur’un tam serbestiyetine ilişecekler. Hattâ şimdiki tazyikleri, beni o iaşe 

tekliflerine mecbur etmek içinmiş. Madem hâl böyledir kaidesiyle, zaruret dere-

cesinde olsa, inşaallah zarar vermez. Fakat ben reddettim reyinize havale edi-

yorum. E. 24 

 Ben işittim ki, benim iaşeme ve istirahatime buradaki hükûmet müracaat 

etmiş, kabul cevabı gelmiş. Ben bunların insaniyetine teşekkürle beraber, derim: 

En ziyade muhtaç olduğum ve hayatımda en esaslı düstur olan, hürriye-

timdir. Asılsız evham yüzünden, emsalsiz bir tarzda hürriyetimin kayıtlar ve 

istibdatlar altına alınması, beni hayattan cidden usandırıyor. Değil hapis ve zin-

danı, belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat, hizmet-i imaniyede ziyade meşak-

kat ise ziyade sevaba sebep olması bana sabır ve tahammül verir. Madem bu 

insaniyetli zatlar benim hakkımda zulmü istemiyorlar, en evvel benim meşru 

dairedeki hürriyetime dokundurmasınlar. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz 

yaşayamam. 

Evet, on dokuz sene bu gurbette yalnız iki yüz banknot ile, şiddetli bir iktisat 

ve kuvvetli bir riyazet içinde kendini idare ederek, hürriyetini ve izzet-i ilmi-

yesini muhafaza için kimseye izhar-ı hâcet etmeyen ve minnet altına girme-

yen ve sadaka ve zekât ve maaş ve hediyeleri kabul etmeyen bir adam, el-

bette iaşeden ziyade, adalet içinde hürriyete muhtaçtır. E. 18 

 Bilirsiniz ki, kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi, öyle yar-

dımlara da vesile olamadığımdan, kendi elbisemi ve lüzumlu eşyamı satıp o 

parayla kendi kitaplarımı, yazan kardeşlerimden satın alıyorum. Tâ Risa-

le-i Nurun ihlâsına dünya menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin ve baş-

ka kardeşler de ibret alıp hiçbir şeye âlet edilmesin. E. 272 

 Safranbolu, Eflâni Nahiyesi Mülâyim Köyünde mütekait muallim bir karde-

şimiz ve Nurun has şakirdi, Nurların neşri ve tab’ı için âdetâ sermayesinin 

kısm-ı âzamını teberru etmek istiyor, kabulünü rica ediyor. Ben, bu hâlis ve 

has kardeşimizin fedakârâne ve hâlisane ricasını reddedemiyorum. Ve dünya 

malları kaide-i şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim 

için, bu işteki maslahatı da bilemiyorum. İki Isparta’nın kahramanlarına ve Hüs-

rev ve Tahirî ve arkadaşlarına ve Nazif ve refiklerine bu meseleyi havale edi-

yorum. Nurun neşri için böyle çok büyük bir hayır ve sevaba mâni olamam. 

Sizler ya bütün niyet ettiği miktarı, veyahut bir kısmını, iki hisse ile, biri 

büyük Isparta’nın, biri küçük Isparta’nın makinelerine verilsin. Onun istediği 

gibi, ya teberru veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabele 

nev’inde, ya Nurlardan veya başka bir istediği ne varsa vermek suretiyle o 

has kardeşimizi memnun edersiniz. E. 182 

Bu mektubda dikkati çeken ehemmiyetli noktalar var: Evvela, muaveneti 
yapmak isteyen hâlis bir Nur şakirdidir. Saniyen, yapılmak istenen yardım he-
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men kabul görmüyor, ancak hayra mani olmak endişesiyle reddedilmiyor. 
Salisen, yapılmak istenen yardımın bir kısmının alınması teklifi getiriliyor. 
Çünkü hissî bir heyecan anında böyle büyük bir yardım yapılmak istenmiş 
olabilir. Rabian, bu yardım bir borç şeklinde olması veya karşılığında kitab 
verilmesi gibi şıklar ortaya konulup muavenetin, ihlas ve samimiyetinin tam 
tebarüzüne çalışılmaktadır. Bütün bu tekliflere rağmen muavenette yine ısrar 
gösteriliyorsa, o zaman tam bir gönül rahatlığı mevzubahis demektir.  

 Üstadımız gençliğinde bu kadar muhtaç değildi. Tek başına yaşadığı zaman-

lar pek az bir masraf kendisine kâfi idi. Şimdi pek çok talebelerine tayın verdiği 

ve birkaç hastalıkla hasta bulunduğu bir zamanda, o istiğna düsturunun muha-

fazası için, rahmet-i İlâhiye onu mukabilsiz hediyelerden hasta ediyor. Em. 228 

 Risale-i Nur şakirdlerinin bir fıkrasıdır  

   

İlm-i cifirle mânâsı: “Ey Said! Sen, zamanın Abdülkadiri ol, ihlâs-ı tâmmı ka-

zan, fakrınla beraber maişetini düşünme, nâstan minnet alma ismin ‘Said’ 

olduğu gibi maişette de mes’ud olacaksın. Muhabbetimde sâdık olduğundan ve 

ihlâsa çalıştığından, Hulûsi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar ve Süleyman, 

Bekir gibi sâdık hizmetkârlar ve Sabri gibi tam takdir edici ve ciddi müştak 

talebeler size verilmiş.” St. 152 

 

Bediüzzaman Hazretleri mezkûr istiğna düsturuna ittiba etmeyi ta-
lebeleri için de ister ve der ki: 

 Ben maddî ve mânevî herşeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her iş-

kenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-i imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede 

Nur mekteb-i irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık 

bu yolda, hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddî ve 

mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yal-

nız Allah rızası için çalışacaklardır. Em. 80 

 Yanında bulunan talebelerini aynı kendisi gibi zekât ve hediye almaktan 

men etmek. Onları da yalnız rıza-yı İlâhî için çalıştırırdı. Hattâ çok zamanlar 

talebelerini kendi iaşe ederdi. T. 48 

 Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalâletin münafık-

ları, sizi, insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden yakalasalar, geçen 

hakikati düşünüp, bu fakir kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün 

kuvvetimle temin ederim ki, kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı 

idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayr-ı meşru para, sizden, 

ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir hazineyi 
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açabilir olan hizmet-i Kur’âniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir 

zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz. M. 418 

 

İSTİĞNAYI BOZACAK OLAN SEBEBLERDEN KAÇMAK 

 Menfaat-i maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlâsı 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 mua-

venet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-i ihlâslarına ve sâdıkane 

olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hâcât-ı maddi-

yelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için, sadaka ve 

hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu mu-

avenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır 

kalmakla, lisan-ı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. 

Yoksa ihlâsı zedelenir. Hem *  * âyetinin nehyine 

yanaşır, ameli kısmen yanar. 

İşte bu maddî menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefs-i emmâre, 

hodgâmlık cihetiyle, o menfaati başkasına kaptırmamak için, hakikî bir kardeşi-

ne ve o hususî hizmette arakadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlâsı 

zedelenir, hizmette kudsiyeti kaybeder, ehl-i hakikat nazarında sakîl bir vaziyet 

alır. Ve maddî menfaati de kaybeder. L. 164 

 Derd-i maişet zaruretine karşı, iktisat ve kanaatle mukabele etmeye zaruret 

var. Menfaat-i dünyeviye, çok ehl-i hakikati, ehl-i tarikatı dahi bir nevi rekabete 

sevk ettiği için endişe ederim. Risale-i Nur şakirdleri içinde şimdiye kadar bu 

cihet onları zedelememiş. İnşaallah yine zedelemez. Fakat herkes bir ahlâkta 

olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de, itiraz edilmemeli. Zarurete 

düşen bir şakird zekâtı kabul edebilir. Risale-i Nur’un hizmetine hasr-ı 

vakit eden rükünlere ve çalışanlara zekâtla yardım etmek de Risale-i Nur’a 

bir nevi hizmettir. 

Hem yardım edilmeli. Fakat hırs ve tamah ve lisan-ı hal ile istemek olma-

malı. Yoksa, ehl-i dalâlet ki, hırs ve tamah yolunda dinini feda etmiş onlar na-

zarında kıyas-ı binnefs cihetiyle, “Risale-i Nur’un bir kısım şakirdleri dahi, 

dinini dünyaya âlet ediyorlar” diye çirkin bir ithamla taarruzlarına meydan açar. 

K. 223 

 Hakikî ihlâslı Nurcular, menfaat-i maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi, 

bir kısmı, âzamî iktisat ve kanaatle ve fakirü’l-hal olmalarıyla beraber, sabır ve 

insanlardan istiğna ile ve hizmet-i Kur’âniyede hakikî bir ihlâs ve fedakâr-

lıkla ve çok kesretli ve şiddetli ehl-i dalâlete karşı mağlûp olmamak için ve 

muhtaçları hakikate ve ihlâsa dâvet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve 
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rızâ-yı İlâhîden başka o hizmet-i kudsiyeyi hiçbirşeye âlet etmemek için, 

bir cihette hayat-ı içtimaiye faydalarından çekiniyorlar. Em. 170 

 Sahabelerin senâ-i Kur’âniyeye mazhar olan îsâr hasletini kendine rehber 

etmek, yani, hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve 

hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-i maddiyeyi istemeden ve 

kalben talep etmeden, sırf bir ihsan-ı İlâhî bilerek, nâstan minnet almaya-

rak ve hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünkü, hizmet-i di-

niyenin mukabilinde dünyada birşey istenilmemeli ki, ihlâs kaçmasın. Çen-

dan hakları var ki, ümmet onların maişetlerini temin etsin. Hem zekâta da 

müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakit de “Hizme-

timin ücretidir” denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaatkârâne, başka ehil ve 

daha müstehak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek,  

sırrına mazhariyetle, bu 

müthiş tehlikeden kurtulup ihlâsı kazanabilir. L. 150 

 Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istiğnâ etmek cihetinde, teveccühle-

rini aramaz. İhlâs kapısı açılır, riyâ kapısı kapanır. L. 146 

İşte pek çok ders ve ikazları ihtiva eden ve kısmen alınan bu parçalarda sa-
rahatla nazara verilen istiğna düsturu, Risale-i Nurda te’vil kaldırmaz bir düs-
turdur. Bilhassa Risale-i Nurun hizmet ehli, bu dersin birinci muhatabıdır. 

Risale-i Nur Külliyatı müvacehesinde istiğna düsturunun esas mahiyeti ehl-i 
hizmetin maddî yardım istememesinden ve ehl-i himmetin de, emr-i İlâhiyi ve 
vazife-i diniyesini ifa etmesinden ve hizmet-i diniyeye hissedar olmanın ehem-
miyetini anlayarak yardım etmesinden ibarettir.  

Bir elyazma Emirdağ Lâhikasındaki, Üstadın ifadesiyle:  

“... ihlâs zararına ver dememek belki istemeden verilse ve kabulü rica edil-

mek şartıyla alınmaktır.” cümlesi, en öz bir tariftir. 

 

VECİZELER 

 Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle itham ediyorlar, “İlmi 

ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar” deyip insafsızcasına onlara hü-

cum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lâzımdır. M. 13 

 Neşr-i hak için enbiyaya ittibâ etmekle mükellefiz. Kur’ân-ı Hakîmde, 

hakkı neşredenler diyerek insanlardan istiğnâ göstermişler. Sûre-i 

Yâsin’de cümlesi, meselemiz hakkında çok mânidardır. M. 13 
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 Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzâkımdan başka kimsenin minne-

tini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde yüz para, belki 

kırk para ile yaşayan bir adam, başkasının minnetini almaz. M. 66 
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18. DÜSTUR 
 

 HAVARİK-I MEDENİYETİN   
ZARARLARINDAN KAÇINMAK 

 
Medeniyet harikaları olan radyo televizyon internet ve telefon gibi ihsa-

nat-ı ilahiye eğer istikamette kullanılmazsa nev-i beşere hem şahsi hem 
umumi olarak çok zararlı düşeceğini üstadımız ifade ediyor.  

Bu zararlar; sefahet, iman hakikatlerine ait zevki ve şevki kırmak, dar daire-
sindeki hususi vazifelerini ihmal ettirmek, mü’minlerin islami tarafgirliklerini ve 
fikir istikametini bozmak, itikadlarına zarar vermek gibi çeşitleriyle Risale-i 
Nurda ehemmiyetle vurgulanmıştır.  

Medeniyet harikalardan olan medya kısmının zararlarını üstad hazretleri se-
fahete sevketmesi ve zararlı havadis olarak iki kısma ayırır. 

 

MEDYANIN SEFAHET KISMI 

 MİLYONLARLA İNSANA KEBAİR İŞLETTİRİP GÜNAHA SOKAR. 

 BEŞERİ VESAİT-İ SEFAHETE TEŞVİK EDER 

 BEŞERİ TENBELLİĞE VE HEVESATA SEVK EDER 

 BEŞERİN LÜZUMLU VAZİFELERİNİ NOKSAN BIRAKTIRIR  

 BEŞERE LÂZIM OLAN SA'YE ŞEVKİ KIRAR. 

 İKTİSAD VE KANAAT ESASINI BOZAR 

 İSRAF VE HIRS VE TAMA'I ZİYADELEŞTİRİR 

 ZULÜM VE HARAMA YOL AÇAR 
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 Birden ihtar edilen bir mes’ele: 

Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn 

teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide acaba âdi bir adam, binler adam 

kadar günah işleyebilir mi ve o âhirzamanda bildiğimiz günahlardan başka han-

gi 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 dinlet-

tirmekle 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 tevel-

lüd eden sefahet-i beşeriye, o azîm nimeti şükrün aksine istimal ettiğinden elbet-

te tokat yiyecek.  

Nasılki havarik-ı medeniyet namı altındaki ihsanat-ı İlahiyeyi, bu mimsiz, 

gaddar medeniyet hüsn-ü istimal ile şükrünü eda edemeyerek tahribata sarfe-

dip küfran-ı nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki, bütün bütün saadet-i haya-

tiyeyi kaybettirdi. Ve en medenî tasavvur ettiği insanları, en bedevi ve vahşi 

derekesinden daha aşağıya indirdi. Cehennem’e gitmeden evvel, Cehennem 

azabını tattırıyor. K. 71 

 Evet beşer, hakikata muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı 

var. Fakat bu keyifli hevesat, beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırr-ı hikmetine 

münafî olur. Hem beşerin tenbelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin 

noksan bırakılmasına sebebiyet verip beşere büyük bir nimet iken, büyük bir 

nıkmet olur. Beşere lâzım olan sa'ye şevki kırar. 

Şimdi gözümün önündeki makinecik ve radyo kabı, Kur'anı dinlemek için 

odama getirilmişti. Baktım, on hissede bir hisse kelimat-ı tayyibeye veriliyor. 

Bunu da bir hata-yı beşerî olarak anladım. İnşâallah beşer bu hatasını tamir 

edecek. Ve bütün zemin yüzünü bir meclis-i münevver, bir menzil-i âlî ve bir 

mekteb-i imanî hükmüne geçirmeğe vesile olan bu radyo nimetine bir şükür 

olarak beşerin hayat-ı ebediyesine sarfedilecek kelimat-ı tayyibe, beşte dördü 

olacak. Em. 67  

 Bu medeniyet-i hazıranın hârikaları, beşere birer nimet-i Rabbaniye ol-

masından, hakikî bir şükür ve menfaat-ı beşerde istimali iktiza ettiği halde, şim-

di görüyoruz ki: Ehemmiyetli bir kısım insanı tenbelliğe ve sefahete ve sa'yi 

ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı dinlemek meylini verdiği için 

sa'yin şevkini kırıyor. Ve kanaatsizlik ve iktisadsızlık yoluyla sefahete, isra-

fa, zulme, harama sevkediyor.  
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Meselâ: Risale-i Nur'daki "Nur Anahtarı"nın dediği gibi: "Radyo büyük bir 

nimet iken, maslahat-ı beşeriyeye sarf edilmek ile bir manevî şükür iktiza ettiği 

halde, beşte dördü hevesata, lüzumsuz malayani şeylere sarf edildiğinden; ten-

belliğe, radyo dinlemekle heveslenmeye sevk edip, sa'yin şevkini kırıyor. 

Vazife-i hakikiyesini bırakıyor.  

Hattâ çok menfaatli olan bir kısım hârika vesait, sa'y ve amel ve hakikî mas-

lahat-ı ihtiyac-ı beşeriyeye istimali lâzım gelirken, ben kendim gördüm; ondan 

bir-ikisi zarurî ihtiyacata sarfedilmeye mukabil, ondan sekizi keyf, hevesat, 

tenezzüh, tenbelliğe mecbur ediyor. Bu iki cüz'î misale binler misaller var. 

Elhasıl: Medeniyet-i garbiye-i hazıra, semavî dinleri tam dinlemediği için, 

beşeri hem fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş. İktisad ve kanaat esasını bo-

zup, israf ve hırs ve tama'ı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış.  

Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle o bîçare muhtaç beşeri tam 

tenbelliğe atmış. Sa'y ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata, sefahete sevk edip 

ömrünü faidesiz zayi' ediyor. Hem o muhtaç ve tenbelleşmiş beşeri hasta et-

miş. Sû'-i istimal ve israfat ile yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile 

olmuş. 

Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren 

kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılma-

sıyla; intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü i'dam-ı ebedî suretin-

de gösterip, her vakit beşeri tehdid ediyor. Bir nevi cehennem azabı veriyor. 

İşte bu dehşetli musibet-i beşeriyeye karşı Kur'an-ı Hakîm'in dörtyüz milyon 

talebesinin intibahıyla ve içinde semavî, kudsî kanun-u esasîleriyle bin üçyüz 

sene evvel gösterdiği gibi, yine bu dörtyüz milyonun kendi kudsî esasî kanunla-

rıyla beşerin bu üç dehşetli yarasını tedavi etmesini; ve eğer yakında kıyamet 

kopmazsa, beşerin hem saadet-i hayat-ı dünyeviyesini, hem saadet-i hayat-ı 

uhreviyesini kazandıracağını ve ölümü, i'dam-ı ebedîden çıkarıp âlem-i nura bir 

terhis tezkeresi göstermesini ve ondan çıkan medeniyetin mehasini, seyyiatına 

tam galebe edeceğini ve şimdiye kadar olduğu gibi; dinin bir kısmını, medeni-

yetin bir kısmını kazanmak için rüşvet vermek değil, belki medeniyeti ona, o 

semavî kanunlara bir hizmetkâr, bir yardımcı edeceğini Kur'an-ı Mu'ciz-ül Be-

yan'ın işarat ve rumuzundan anlaşıldığı gibi rahmet-i İlahiyeden şimdiki uyan-

mış beşer bekliyor, yalvarıyor, arıyor! Em. 99-101 

 

TELEVİZYON VE İNTERNET GİBİ MEDENİYET HARİKALARININ TAHRİBATI  

 Sanem-perestliği şiddetle Kur'an men'ettiği gibi, sanem-perestliğin bir nevi 

taklidi olan suret-perestliği de men'eder.  

Medeniyet ise, suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'ana muaraza etmek iste-

miş.  
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Halbuki gölgeli gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riya-yı 

mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyaya ve heva-

ya, hevesi kamçılayıp teşvik eder.  

Hem Kur'an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, hayâ perde-

sini takmasını emreder. Tâ hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri 

zillet çekmesinler. Âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta' hükmüne geçmesin-

ler.  

Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de 

baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil 

hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık-saçıklık, samimî hürmet ve 

muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir.  

Hususan suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebe-

biyet verdiği şununla anlaşılır:  

Nasılki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şeh-

vet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrib eder.  

Öyle de: Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenaze-

leri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine hissi-

yat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrib eder. S. 410 

 

MEDENİYET ADINA DESSASANE TEKLİFLERE CEVAP 

Yedinci sözdeki temsilde bir asker dehşetli bir vaziyete düşer. Hızır gibi nurani 
bir zat peyda olarak onu dehşetli vaziyetten kurtarmak için tılsımlar ve ilaçlar 
verir. O askerde onları kulllanmaya başlar. Bundan sonra şeytan gibi bir adam 
çıkıp onu nurani zatın yolundan vesveselerle, suretlerle yani filimlerle çevirmeye 
çalışır. O nurani zatta o şeytanın vesveselerine cevap verir. 

 Bundan sonra birden gördü ki: Sol cihetinden Şeytan gibi dessas, ayyaş al-

datıcı bir adam, çok zînetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber 

olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi: 

–Hey arkadaş! Gel gel, beraber işret edip keyfedelim. Şu güzel kız suretle-

rine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. 

Sual: Hâ hâ, nedir ağzında gizli okuyorsun? 

Cevab: Bir tılsım. 

–Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. 

S- Hâ, şu ellerindeki nedir? 

C- Bir ilâç. 

- At şunu. Sağlamsın. Neyin var. Alkış zamanıdır. 

S- Hâ, şu beş nişanlı kâğıt nedir? 

C- Bir bilet. Bir tayinat senedi. 
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- Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lâzım! der. 

Herbir desise ile onu iknaa çalışır. Hattâ o bîçare, ona biraz meyleder. Evet, 

insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. 

Birden sağ cihetinden ra'd gibi bir ses gelir.  

Der: "Sakın aldanma.  

Ve o dessasa de ki: Eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki darağa-

cını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def'edip peşimdeki yolculuğu 

men'edecek bir çare sende varsa, bulursan; haydi yap, göster, görelim. 

Sonra de: Gel keyfedelim. Yoksa sus hey sersem!. Tâ Hızır gibi bu zât-ı 

semavî dediğini desin. S. 30 

 

MEDENİYET HARİKALARI SEFAHETE KULLANILIRSA UMUMİ  
MUSİBETE SEBEBİYET VERİR 

 Birinci Sual: Bu büyük zelzelenin maddî musibetinden daha elîm manevî bir 

musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve me'yusiyet ekser halkın 

ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azab vermesi nedendir? 

Yine manevî cevab: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde 

kemal-i neş'e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârane şarkıları ve bazan 

kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyetin her kö-

şesinde cazibedarane işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi. S. 171 

  Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat 

bir akşam, kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime 

zarar verdi. Ben hiddet ettim, çıktım gördüm ki; hilaf-ı âdet Ömer'dir. Ben de 

hilaf-ı âdet bir tokat vurdum. Birden, sabahleyin hilaf-ı âdet olarak Ömer, başka 

hapse gönderildi.  Ş. 334 

  Hamza namında onaltı yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor, 

başkalarının da iştihalarını açıyor, haylazlık ediyordu. Ona dedim: "Böyle 

yapma, tokat yiyeceksin." Birden, ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta 

azabını çekti. Ş. 334 

 

MEDENİYET HARİKALARI NASIL KULLANILMALI 

 Birinci Nokta: Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi 

 âyetinin sırrıyla, güzel ve manidar ve imanî ve hakikatlı kelimelerin 

kalem-i kaderin istinsahıyla ve izn-i İlahî ile intişar etmesiyle bütün küre-i ha-

vadaki melaike ve ruhanîlere işittirmek ve Arş-ı A'zam tarafına sevketmek için 

kudret-i İlahî kaleminin mütebeddil bir sahifesi olmaktır.  

Madem havanın kudsî vazifesinin, hikmet-i hilkatinin en mühimmi budur.  
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Ve rûy-i zemini radyolar vasıtasıyla bir tek menzil hükmüne getirip nev'-i 

beşere pek büyük bir nimet-i İlahiye olmaktır.  

Elbette ve elbette beşer bu pek büyük nimete karşı, bir umumî şükür olarak; 

o radyoları herşeyden evvel kelimat-ı tayyibe olan Kelâmullah'ın, başta Kur'an-ı 

Hakîm ve hakikatları ve imanın ve güzel ahlâkların dersleri ve beşerin lüzumlu 

ve zarurî menfaatlerine dair kelimatları olmalı ki o nimete şükür olsun. Yoksa 

nimet böyle şükür görmezse, beşere zararlı düşer. Em. 67 

 Evet radyonun küllî nimetiyet ciheti, küllî bir şükür iktiza eder. Ve o küllî 

şükür de, Hâlık-ı Arz ve Semavat’ın kelâm-ı ezelîsinin şimdiki bütün muhatab-

larına birden yetiştirmek için, küllî yüzbin dilli semavî bir hâfız hükmünde, her 

vakit kâinatta Kur’an’ı okumalıdır. Tâ o nimetin küllî şükrünü eda ve o nimeti 

idame etsin. K. 71 

 

KEYİFLİ HEVESATTA ÖLÇÜ 

 Evet beşer, hakikata muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı 

var. Fakat bu keyifli hevesat, beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırr-ı hikmetine 

münafî olur. Em. 67 

 Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, kerim 

re'fetiyle, azîm kudretiyle, latif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar 

havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif a'za ve âlât ile 

ve mütenevvi letaif ve maneviyat ile, techiz ve tezyin etmiştir ki; tâ, mütenevvi 

ve pekçok âlât ile, hadsiz enva'-ı nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmeti-

ni, o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem tâ binbir esmasının 

hadsiz enva'-ı tecelliyatlarını, insana o âlât ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin. Ve 

o insandaki pek kesretli âlât ve cihazatın herbirisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti 

olduğu gibi, ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükâfatı vardır.  S. 64     

 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 karan-

lıklı bir hüzündür ki; dalalet-âlûd, tabiatperest, gafletpîşe olan medeniyetin ede-

biyatının 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 mede-

niyetin edebiyatının şe'nidir.  
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İkinci neş'e, nefsi susturup, ruhu, kalbi, aklı, sırrı maaliyata, vatan-ı aslîleri-

ne, makarr-ı ebedîlerine, ahbab-ı uhrevîlerine yetişmek için latif ve edebli ma-

sumane bir teşviktir ki, o da Cennet ve saadet-i ebediyeye ve rü'yet-i cemalulla-

ha beşeri sevkeden ve şevke getiren Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın verdiği neş'e-

dir. S. 411 

 İkisi birer şevki de verir:  

O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana, heves olur mün-

basit; ruha ferah veremez. 

Kur'anın şevki ise: Ruh düşer heyecana, şevk-i maâlî verir.  

İşte bu sırra binaen, Şeriat-ı Ahmediye (A.S.M) lehviyatı istemez. 

Bazı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye izin verip..  

Demek hüzn-ü Kur'anî veya şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez. 

Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsanî verse, âlet haramdır. Değişir eş-

hasa göre, herkes birbirine benzemez. S. 737 

 Ve keza,  kelimesiyle, küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir 

nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir.  

Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen ma-

nevî nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hattâ o 

nur-u iman sayesinde, rüzgârların terennümatını, bulutların na'ralarını, denizle-

rin dalgalarının nağamatını ve hâkeza yağmur, kuş ve saire gibi her nev'den 

Rabbanî kelâmları ve ulvî tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesi-

dir. Türlü türlü âvâzlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbanî 

aşkları intıba' ettirmekle kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, pek garib 

misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder. 

 Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, manevî yüksek savtlardan 

mahrum kalır. Ve o lezzetleri îras eden âvâzlar, matem seslerine inkılab eder. 

Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin 

ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sırra binaendir 

ki, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır.  

Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane hü-

zünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği 

kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. İş. 70  

 

YUKARIDA KAYDEDİLEN ŞERİATCA TAYİN EDİLMEYEN KISMIN HÜK-
MÜ, KAMİL VE FASIK İNSANLARA GÖRE DEĞİŞİR. 

Mübah nağmelerden, kâmil insanlar ulvî, sefih insanlar ise süfli te’sir alırlar. 
Bir nağmeden kâmil insanların ulvî te’sir almaları o nağmenin sefihlere helal 
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olmasını gerektirmez. Yani mübah nağme, sefihlerin süfli hislerini tahrik ettiği 
cihetle onlara caiz olmaz.   

“Lâübaliler ruhsatlarla okşanılmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir.” M. 

478 

 Kâmilîn insanların zevk-i maalîsini hoşnud eden bir halet, çocukça bir heve-

se, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, 

Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve 

şehvanî içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez. S. 736 

 İşte haram olmayan sefahet ve levhiyattan yani mübah zevklerden, zevk-ı 
manevi alabilen kâmil zatlara mahsus ve gayr-i ahlak-i olmadığından haram 
olmayan nağmeler için Hz. Üstadın verdiği geçici bir fetva: 

 Aziz Sıddık Kardeşlerim 

 Medrese-i Yusufiyenin birden açılmaları biçare mahbuslara bir bayramdır. 

Ve  çobanların kavalı ve Mevlevilerin ney’i ve dervişlerin tekkelerde def 

çalmaları gibi, burada düdük ve def çalınması dinleyenlere  ya Şafi mezhebini 

taklid veya ehl-i tarikatın Mevlana Celaleddi’nin fetvalarına ve Kur’anın neş’e 

ve şevk-i uhrevi veren ve toprağı altın yerine çeviren bir nev’i müsaadesine ve 

ehl-i kalbe mahsus haram olmayan aynı sefahat ve lehviyatta bir çeşit zevk-i 

maneviyye te’minine binaen muvakkaten dinlenebilir. İnşaallah hüsn-ü niyete 

ve  sırriyle size zararı olmaz. Hem istemeden kulağa kendi kendine gelen çalgı 

sesleri, zararı yoktur.  

Fıtratımda ziyade şefkat bulunmasından hapistekilerin sıkıntıları ve teneffüse 

beraber çıkmamaları beni sıkıyor. Sıkıntılarıma yüz derece sıkıntıları ilave 

ederdi. Bu hal beni sıkıntılardan kurtardığı için hem kendimi, hem onları tebrik 

ederim.  Elyazma Emirdağ Lahikasından  

 

BEŞTE BİR OLARAK RUHSAT VERİLEN KEYİFLİ HEVESAT; LEMALARDA 
İFADE EDİLEN “MASUMANE EĞLENCELERDİR VE SEVAB CİHETİYLE BÂKİ 

KALAN SEVİNÇLERDİR” DİYEBİLİRİZ. 

 Madem dünyanın gafletkârane gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin per-

desidir ve muvakkat ve zevale maruzdur; elbette bîçare insanların ebedperest 

kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru 

dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir 

ve sevab cihetiyle bâki kalan sevinçlerdir.  

Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip, gayr-ı meşru daireye sap-

mamak için, rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki; 

bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve zi-

yadeleştirsin. Çünki şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.  L. 274 
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 Madem hakikat böyledir. Manasız bir eğlence hükmünde olan fonoğraf iş-

lettirmek, güvercinlerle oynamak, mektub postacılığı yapmak, papağanları ko-

nuşturmaya 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 kula-

ğına gelsin ve dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acaib-ül mahlukat mahi-

yetini 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 

 

MEDYANIN HAVADİS KISMI 

 AKLI, FİKRİ VE KALBİ DAĞITARAK MANEVİ DİVANE YAPAR. 

 İSLAMİYET VE HAKKA TARAFGİRLİĞİNİ KAYBETTİRİR. 

 HAKAİK-İ İMANİYE VE İSLÂMİYEYE AİT ZEVKLERİ VE  ŞEVKLERİ KIRAR  

 VE KALBLERİ SERSERİ EDER  

 VE MANEN ÖLDÜRÜP DİNSİZLİĞE YER İHZAR EDER 
   

 Emin'le Feyzi'nin sordukları bir suale Üstad'dan aldıkları cevab  

Sual: Bize verdiğiniz cevabda diyorsunuz: "Siyasî geniş daireleri merak ile 

takib eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder." Bunun izahını 

istiyoruz? 

Elcevab: Üstadımız diyor ki; Evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla, 

ciddî alâkadarane küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat eden-

ler, 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 
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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 dü-

şündükçe tüyler ürperir. 

Evet herbir adam vatanıyla, milletiyle, hükûmetiyle alâkadardır. Fakat bu 

alâkadarlık, muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanını ve hükûmetin men-

faatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tâbi' etmek, belki aynını telakki 

etmek çok yanlış olmakla beraber; o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve 

vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi kalb ve ruhundan, idare-i şahsi-

ye ve beytiye ve diniye ve hâkeza çok dairelerde hakikî vazifedar olduğu hizmet 

ve alâka ve merak on, yirmi belki yüz'dür. Bu ciddî ve lüzumlu bu kadar çok 

alâkaların zararına olarak, o bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset 

cereyanlarına feda etmek, divanelik değil de nedir? 

Üstadımızın bize gayet acele ile verdiği cevabı bu kadar. Biz de, o acele ifa-

deyi acele kaydettik, kusura bakmayınız. 

Biz de, bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünki bunu kendimizde ve 

gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hattâ çokları merakla-

rından, cemaati belki de namazı terkeder derecede ifratla, tam namaz vaktinde 

konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz medeniyetin sefahet ve dalalet ve İslâm'a 

ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokadlara ve boğuşmaları-

na ve geniş siyaset dairelerine alâkadarane dikkat etmekle; ve nefesi zehirli ve 

başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak, kudsî ve mühim vazifelerine 

de tam zarar ediyorlar. K. 37-39 

 

RADYONUN ZEHİRLİ ÜFLEMELERİ İLE MÜMÜNLERİ YANILTARAK Fİ-
KİR İSTİKAMETLERİNİ BOZMASI 

 Hem meselâ:   cümlesi -şeddeler sayılmaz- bin üçyüz yir-

misekiz (1328); eğer şeddedeki (lâm) sayılsa, bin üçyüz ellisekiz (1358) adediy-

le bu umumî harbleri yapan ecnebi gaddarların, hırs ve hased ile bizdeki Hür-

riyet İnkılabı'nın Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikri ile tebeddül-ü 

saltanat ve Balkan ve İtalyan Harbleri ve Birinci Harb-i Umumî'nin patlamasıy-

la maddî ve manevî şerlerini, siyasî diplomatların radyo diliyle herkesin kafa-

larına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve 

ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiya-

tını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine teva-

fuk ederek,  in tam manasına tetabuk eder. Ş. 267  
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VECİZELER 

  Nasılki havarik-ı medeniyet namı altındaki ihsanat-ı İlahiyeyi, bu mim-

siz, gaddar medeniyet hüsn-ü istimal ile şükrünü eda edemeyerek tahribata 

sarfedip küfran-ı nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki, bütün bütün saadet-i 

hayatiyeyi kaybettirdi. K. 71 

 Nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak, kudsî ve 

mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. K. 37 

 Evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i arz-

daki 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. K. 37 
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19. DÜSTUR 
 

 KAZAYA RIZA GÖSTERMEK   

 VE KADERE TESLİM OLMAK 

 
 Kardeşlerim! Gerçi yeriniz çok dardır, fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıya 

aldırmaz, hem yerlerimize nisbeten daha serbesttir. Biliniz: En esaslı kuvveti-

miz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği 

asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz 

hükmünde olan şekvalar ve "Böyle olmasaydı şöyle olmazdı" diye birbirinizden 

gücenmeyiniz.  

Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu, ne yapsay-

dık onlar hücumu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere 

teslim ile mukabele ederek tâ inayet-i İlahiye imdadımıza gelinceye kadar, az 

zamanda ve az amelde pek çok sevab ve hayrat kazanmağa çalışmalıyız. Orada-

ki kardeşlerimizin selâmetlerine dualar ediyoruz. Ş. 309  

 Madem biz kadere teslim olup, bu sıkıntıları  sırrıyla zi-

yade sevab kazanmak cihetiyle manevî bir nimet biliyoruz.  

Madem geçici, dünyevî musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı olu-

yor.  

Ve madem hakkalyakîn derecesinde yakînî bir kat'î kanaatımız var ki: Biz 

öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi 

güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.  

Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftehirane, müteşekkirane bir mücahede-i 

maneviye yapıyoruz diye şekva etmemek lâzımdır. Ş. 312 

 Hem bu yılanları yaralandırıp bize canavarcasına saldırıyorlar. Her fırsattan 

sıkıntı vermeye çalışıyorlar. Zâten ben meb'uslardan hayır beklemiyordum. 

Bunlara iliştiler, kaldırmadılar, bütün bütün düşman ettiler.  
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İşte maatteessüf bunlar dünyayı hatırıma getirdikleri için, tulûat-ı kalbiye te-

vakkuf ediyor. Başlarını yesin, bu ehl-i dünyanın dünyasını düşünmek bana 

zehir oluyor. Ben dünyanıza karışmıyorum, buna mukabil o pis dünyanızı bana 

düşündürmeyiniz, dediğim halde olamıyor.  

Ben de Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim ki; bana kuvvetli bir sabır, bir tecrid-i 

zihin ihsan etsin ki, düşünmeyeyim.  

Lillahilhamd kalbime bu esas geldi ki: "Bu hizmet-i Kur'aniyede başa ne ge-

lirse gelsin, hattâ her günde birer başım olsa da kesilse, yine o hizmetin kudsi-

yetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kâfidir" diye kemal-i teslim ile 

kazaya rıza, kadere teslim ve Cenab-ı Hakk'a tefviz-i umûr düsturunu reh-

ber ittihaz ettim. 

Nuh'a yazdığım gibi size de diyorum ki: Eskide bir zât, haksız bir mesleği 

hak zannederek, ondan aldığı bir muhabbet ile, diri iken derisinin soyulduğuna 

tahammül ederek, kahramanane bir tavır gösterdiği gibi; acaba ayn-ı hak ve 

mahz-ı hakikat ve bütün envâr-ı hakaikın menba' ve madeni olan hakikat-ı 

Kur'aniyeye hizmetimizdeki kudsî lezzet, bu mülhidlerin muvakkat, ehemmi-

yetsiz iz'açlarına ve kalbimizde açtıkları yaralara tiryak ve merhem ola-

maz mı? Elbette olur ve olmuş ve oluyor. B. 338   

 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fâni, aki-

betsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı 

teselli ise, samimî dostlar ile görüşmektir.  

Evet bazan birtek dostunu bir-iki saat görmek için, yirmi gün yol gider ve 

yüz lirayı sarfeder. Şimdi bu acib, dostsuz zamanda samimî kırk-elli dostunu 

birden bir-iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp 

vermek; elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zayiat-ı maliye ona karşı pek 

ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardeşlerimden on sene 

firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkati kabul ederdim. Teşekki ka-

deri tenkid ve teşekkür kadere teslimdir. Hz. 177 

 Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat *  * kazaya rı-

za, kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabr-ı cemil 

versin. Merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçı yapsın. M. 77 

 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 tesli-

miyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i İlahiyeden 

daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azab çeksinler.  
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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  

 Hazret-i Eyüb Aleyhisselâm münacatında istirahat-ı nefsi 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 ma-

nevî 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 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 kı-

rılmasını tezyid ediyor. Öyle de: Musibete giriftar olan adam, itirazkârane şekva 

ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileştiriyor. 

İkinci Mes'ele: Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe 

küçülür.  

Meselâ: Gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe 

şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla teha-

cüm göstermeleri, lâkayd kaldıkça dağılmaları gibi; maddî musibetlere de bü-

yük nazarıyla ehemmiyetle baktıkça büyür. Merak vasıtasıyla o musibet cesed-

den geçerek kalbde de kökleşir, bir manevî musibeti dahi netice verir; ona isti-

nad eder, devam eder. Ne vakit o merakı, kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla 

izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddî musibet hafifleşe hafifleşe kökü 

kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikatı ifade için bir vakit böyle demiştim: 

Bırak ey bîçare feryadı, beladan kıl tevekkül. 

Zira feryad bela-ender, hata-ender beladır bil. 

Eğer bela vereni buldunsa, safa-ender, atâ-ender beladır bil. 

Eğer bulmazsan bütün dünya cefa-ender, fena-ender beladır bil. 

Cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl! 

Tevekkül ile bela yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül. 

Nasılki mübarezede müdhiş bir hasma karşı gülmekle; adavet musalahaya, 

husumet şakaya döner, adavet küçülür mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı 

çıkmak dahi öyledir. L. 12 

 Madem hakikat budur ve madem şimdiye kadar Risale-i Nur'un hizmetinde 

inayet-i Rabbaniyenin tecellisini inkâr edilmeyecek derecede gördük; herbirimiz 

cüz'î ve küllî bunu hissetmişiz.  

Ve madem şimdi siyasetin ve dünyanın çok cereyanlarının birbirine karşı 

tahşidatı oluyor.  
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Ve madem elimizden kazaya rıza ve kadere teslim ve hizmet-i imaniye 

ve Kur'aniye ve Nuriyenin verdikleri büyük ve kudsî teselliden başka bir 

şey gelmiyor.  

Elbette bize en elzem iş, telaş etmemek ve me'yus olmamak ve birbirinin 

kuvve-i maneviyesini takviye etmek ve korkmamak ve tevekkülle bu musibeti 

karşılamak ve habbeyi kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe 

görüp ehemmiyet vermemektir. Bu dünya hayatı, hususan bu zamanda, bu şerait 

altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin, hoş görmeli. Ş. 336 

 Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç 

hazîn gurbetin tesiri ve üç asabî hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlık ile 

kabil-i tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde, Hâlıkıma had-

siz şükür ederim ki, her derdin en kudsî dermanı olan imanı; ve iman-ı bilkader-

den, kazaya rıza ilâcını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi. K. 

14 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Dünyada görülen bilhâssa nebatî ve hayvanî hayatlar-

da müşahede edilen ademler, i'damlar, tebeddül ve teceddüd-ü emsalden ibaret-

tir. İmanlı olan kimselere göre zeval ve firakın acısı değil, yerlerine gelen em-

salleriyle visalin lezzeti hasıl oluyor. Öyle ise, imana gel ki, elemden emin ola-

sın. Kadere teslim ol ki, selâmette kalasın. Ms.112 

 Sâniyen:   "Kadere iman eden gam ve hüzün-

den emin olur" sırrıyla,  "Herşeyin güzel cihetine ba-

kınız" kaidesinin sırrıyla, 

 

gayet kısacık bir meali: "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi' olup fenasına 

bakmayanlar, hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır." mealinde. 

Bizler için şimdi herşeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek 

vechine bakmak lâzımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici 

haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin.  

Sekizinci Söz'de bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bah-

çedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, te-

mizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini 

bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider.  

Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi 

bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler 

beraber bulunur. Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, 

sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevi-

nir. Ş. 509 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

138 

 Bunu iyi bilmeli.  kendine düstur etmeli. S. 711 

 Kardeşlerim! Merak musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalbde de yerleş-

tirmek için bir kök olur; hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve rahmete 

karşı bir nevi ittihamı işmam eder.  

Madem her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve 

kader adalet ve hikmetle iş görür; elbette bu zamanda umum âlem-i İslâmı 

alâkadar edecek bir kudsî vazife yüzünden hafif bir zahmete ehemmiyet 

vermemekle mükellefiz.” Ş. 323 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Mer'ayı 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 âsi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan 

bir musibet taşına maruz kaldığın zaman, *  * söyle ve 

Merci-i Hakikî'ye dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha 

ziyade düşünür. Ms.120 

 Ehl-i iman, ehl-i hakikat, hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi; bu 

musibetli açlığı, Ramazan riyazet-i diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesile-i 

iltica ve nedamet ve teslimiyet yapmağa çalışmaktır.  

Ve zaruret bahanesiyle, dilenciliğe ve hırsızlığa ve anarşiliğe yol açmasına 

meydan vermemektir.  

Ve aç fakirlere acımayan bir kısım zengin ve bazı ehl-i maaş dahi Risale-i 

Nur’u dinleyip, bu mecburî açlık hissiyle açlara merhamete gelip zekatla yar-

dımlarına koşmaktır.  

Ve nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden ve hevesat-ı rezile ve tuğ-

yanlara sevkedip sarhoş eden gençler dahi, Risale-i Nur’un irşadıyla, bu hâdise-

den merdane istifade ederek, fuhşiyat ve günahlardan ellerini bir derece çektiği 

ve nefislerinin zevklerini ve pisliklere karşı galeyanlarını kırdığı vesilesiyle taate 

ve hayrata girip, o hâdiseyi kendi aleyhlerinden çıkarıp, lehlerinde istimal etmek-

tir.  

Ve ehl-i ibadet ve salahat dahi, ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve 

çok karışmış ve haram ve helâl farkedilmeyecek bir tarza gelmiş ve şübheli mal 

hükmünde ve manen müşterek olan erzak-ı umumiyeden helâl olmak için mik-

dar-ı zaruret derecesine kanaat ediyorum diye, bu mecburî belaya bir riyazet-i 

şer’iye nazarıyla bakmaktır. Kader-i İlahiyeye karşı şekva ile değil, rıza ile 

karşılamaktır. K. 141  
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 MEŞİET-İ İLAHiYE ASILDIR VE KADER HÂKİMDİR. KADER SÖYLESE; 
 İKTİDAR-I BEŞER KONUŞMAZ, İHTİYAR-I CÜZ'Î SUSAR.

 Eğer denilse: Hazret-i Ömer'in (R.A.) minber üstünde, bir aylık mesafede 

bulunan Sâriye namındaki bir kumandanına 

*  * deyip, Sâriye'ye işittirip, sevk-ül ceyş noktasından za-

ferine sebebiyet veren kerametkârane kumandası ne derece keskin nazarlı oldu-

ğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazar-ı velayetiy-

le görmedi? 

Elcevab: Hazret-i Yakub Aleyhisselâm'ın verdiği cevab ile cevab veririz.  

(Haşiye)
7
   

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: İnsan her ne kadar fâil-i muhtar ise de, fakat  

*  * sırrınca, meşiet-i İlahiye asıldır ve kader 

hâkimdir. Meşiet-i İlahiye, meşiet-i insaniyeyi geri verir. 

 *  * hükmünü icra eder. Kader söylese; iktidar-ı be-

şer konuşmaz, ihtiyar-ı cüz'î susar. M. 52 

 işaratıyla, insanın kalbine ve 

iradesine müdahalesinden tut, tâ *  * yani, bütün sema-

vatı bir kabzasında tutmasına kadar;  S. 396 

 Hem meselâ: *   *  

İşte şu âyet Cenab-ı Hakk'ın, nev'-i beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarru-

fatını şöyle gösteriyor ki; izzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya Ce-

nab-ı Hakk'ın meşietine ve iradesine bağlıdır.  

                                                 
7
 (Haşiye) 
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Demek kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar, meşiet ve tak-

dir-i İlahiye iledir. Tesadüf karışamaz. S. 418 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Nefis daima ızdırablar, kalâklar içinde evhamdan kur-

tulup tevekküle yanaşmıyor. Hükm-ü kadere razı olmuyor. Halbuki şemsin 

tulû' ve gurubu mukadder olduğu gibi, insanın da bu dünyada tulû' ve gurubu 

ve sair mukadderatı, kalem-i kader ile cebhesinde yazılıdır. İsterse başını 

taşa vursun ki, o yazıları silsin; fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz hâ!  Ms. 

122 

 

VECİZELER 

 Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi 

bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler 

beraber bulunur. Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, 

sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. 

Ş. 509 

 "Bu hizmet-i Kur'aniyede başa ne gelirse gelsin, hattâ her günde birer ba-

şım olsa da kesilse, yine o hizmetin kudsiyetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil 

geliyor ve kâfidir" diye kemal-i teslim ile kazaya rıza, kadere teslim ve Ce-

nab-ı Hakk'a tefviz-i umûr düsturunu rehber ittihaz ettim. B. 338 

 Teşekki kaderi tenkid ve teşekkür kadere teslimdir. Hz. 177 
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20. DÜSTUR 
 

 DİKKAT VE TEENNİ İLE OKUMAK   
 

RİSALE-İ NURU DİKKAT, TEENNİ VE YAVAŞ YAVAŞ OKUMAK 

 Bu cildde az ve sair altı cild-i âherde masumların ve ihtiyar ümmilerin yazı-

larının tashihinde çok zahmet çektim; vakit müsaade etmiyordu.  

Hatırıma geldi ve manen denildi ki: Sıkılma! Bunların yazıları çabuk 

okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumağa mecbur ettiğinden, Risa-

le-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlarından hem akıl, hem kalb, hem 

ruh, hem nefis, hem his, hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'î bir hisse alır, 

ötekiler gıdasız kalabilirler.  

Risale-i Nur, sair ilimler ve kitablar gibi okunmamalı. Çünki ondaki 

iman-ı tahkikî ilimleri, başka ilimlere ve maariflere benzemez. Akıldan başka 

çok letaif-i insaniyenin kut ve nurlarıdır.  

Elhasıl: Masumların ve ümmi ihtiyarların noksan yazılarında iki faide var: 

Birincisi: Teenni ve dikkatle okumağa mecbur etmektir. 

İkincisi: O masumane ve hâlisane ve samimî ve tatlı dillerinden, derslerinden 

Risale-i Nur'un şirin ve derin mes'elelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders 

almaktır. Em. 65 

 Sözler'in tedkikatıyla meşgulüm. Evvelki okuyuşlarımda hazmedemi-

yordum. Şimdi gayet yavaş ve dikkatli okuyup anlamaya çalışıyorum. Ta-

kıldığım noktalar oluyor, soruyorum. Bu vesile ile istifade fazladır.  B. 190 

 :  zamirinde iki nükte vardır... İkincisi: Elfaz okunurken manala-

rını düşünmek, belâgat mezhebinde vâcib olduğuna işarettir. Çünki manalar 

düşünülürse, nâzil olduğu gibi okunur ve o okuyuş; tabiatıyla, zevkiyle hitaba 

incirar eder.  İş. 20 

 Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu 

zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir. L. 167 
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 Kardeşlerim! Siz, küçük mektublar risalesinde medar-ı teselli ve sabır ve ta-

hammül için yazılan parçaları dikkatle ve tekrarla okuyunuz. Şualar sh:321 

 İşte insan üzerindeki tesiri pek büyük olan böyle bir eseri devamlı olarak, 

teenni ile ve lügatların manalarını öğrenerek, dikkatle okuyabilseniz, geceli 

gündüzlü çalışan birçok Nur talebeleri gibi siz de büyük bir huzur ve saadete 

kavuşursunuz. G. 250 

 Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevab 

yazıyorum. Tafsilini, eczacı efendinin isimlerini yazmış olduğu Sözler'de bulur-

sunuz. Yalnız, kader ve cüz'-ü ihtiyarîye ait Yirmialtıncı Söz hatırıma gelme-

mişti, size söylememiştim, ona da bakınız, fakat gazete gibi okumayınız. M. 

42 

 Şimdi size Mirac'a dair bir Söz yazıldı, arzu ettiğiniz için. Yoksa ben hasta 

idim, halim müsait değildi. Güzel, dikkatle okuyunuz. B. 383 

 İşte bu hakikatlara binaen, biz de tahkikî imanı ders vererek, imanı kuvvet-

lendirip insanı ebedî saadet ve selâmete götürecek Kur'an ve iman hakikatlarını 

câmi' bir eseri, sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyyetle lâzım ve el-

zem gördük. Aksi takdirde, bu zamanda dünyevî ve uhrevî dehşetli musibetler 

içine düşmek, şübhe götürmez bir hakikat halindedir.  S. 749 

 Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşâallah… Bu risale-

nin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyve'yi ve 

âhirdeki hâtimeyi ve hâtimeden iki sahife evvelki mes'eleyi evvelce dikkatle 

okuduktan sonra tamamını teenni ile mütalaa eyle!. Ş. 5 

 Evvelen: Size Otuzikinci Söz'ün ikinci mevkıfını gönderdim.. dikkat ile 

okuyunuz. B. 249  

 

ÜLFET VE SATHÎ NAZARDAN KAÇINMAK 

 Evet şimdi Siracünnur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve âdet ve yekne-

saklık perdeleri altında çok hârika hakikatler gizleniyor gördüm.  Em. 121 

 İşte kardeşlerim hakikaten bugün, Siracünnur'un başındaki münacatı tashih 

niyetiyle okudum. Kuvve-i hâfızam tam söndüğü için, birden o münacatın haki-

katlerine karşı -güya seksen yaşında iken yeni dünyaya gelmişim gibi- birden 

ülfet ve âdetleri bilmiyor gibi, o malûm âdetler perde olamadı. Kemal-i 

şevk ile tam istifade edip okudum. Pek hârika gördüm. Em. 122 

  Bana karşı umumen dost bir şehir ahalisinden bir müftü, sathî bir nazarıy-

la, vâhî bazı tenkidatı, Onuncu Söz'ün teferruat kısmına etmiş diye Abdülmecid 

yazıyor. Abdülmecid'in ona verdiği cevablar, iki yer müstesna, mütebâkisi kâfi-

dir. Fakat iki yerde, o da o zâtın sathî sualine, sathî olarak cevab vermiş: 
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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 işa-

retle 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 "Haki-

kat"ların herbirisi, başka risaleler ve Sözler'de kemal-i izahla tafsil edilmiş. B. 

320 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden biri; ülfeti, 

ilim telakki etmeleridir. Yani melufları olan şeyleri kendilerince malûm 

bilirler. Hattâ ülfet dolayısıyla âdiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. 

Halbuki ülfetlerinden dolayı malûm zannettikleri o âdi şeyler, birer hârika ve 

birer mu'cize-i kudret oldukları halde,  ülfet saikasıyla onları teemmüle, dikkate 

almıyorlar; tâ onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye im'an-ı nazar ede-

bilsinler.  

Bunların meseli deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve 

sair garib hâlâtına bakmayarak, yalnız rüzgâr ile husule gelen dalgalara ve şem-

sin şuaatından peyda olan parıltısına dikkat etmekle Mâlik-ül Bihar olan Al-

lah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir. Ms. 196  

 İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanların arza ait malûmat ve müsellemat-ı bedihiyat-

ları 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  

 Vakta beşer, nazar-ı sathî ile kâinat kaplarında ülfet kapağı altında olan 

gıda-yı ruhanîyi zevkedemediğinden kabı ve kapağı yalamakla usanmak ve 

kanaatsızlık ve hârikulâdeye meyil ve hayalâta iştihadan başka netice vermedi-
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ğinden meyl-i hârikulâde ile ya teceddüd veya tervic için meyl-ül mübalağa 

tevellüd eder. Mu. 50 

 S- Bütün silsilelerin Hâlık'ın vücub-u vücuduna kat'î şehadetleri gözönünde 

olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine 

zâhib olmakla dalalete düştüklerinin esbabı nedendir? 

C- Kasd ve dikkatle değil, sathî ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve bâtıla, 

mümkin nazarıyla bakılabilir. Meselâ: 

Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilâli arayanlar içinde ihtiyar bir zât da bu-

lunur. Bu zât, gökteki hilâli görmek için bütün kasd ve dikkatiyle nazarını göğe 

tevcih edip hilâli araştırmakla meşgul iken, gözünün kirpiklerinden uzanan ve 

gözünün hadekası üzerine eğilen beyaz bir kıl nasılsa gözüne ilişir. O zât derhal 

"Hilâli gördüm" der. "İşte bu gördüğüm Ay'dır" diye hükmeder. 

İşte sathî ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek 

bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete mâlik olan insan, kasdı ve dikkati ile 

daima hak ve hakikatı ararken, bazan sathî ve dikkatsiz bir nazarla bâtıla 

bakar. O bâtıl da ihtiyarsız, talebsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de çar-nâçar 

alır saklar, yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur….  

Kezalik nizam-ı âlemdeki bütün hikmetlerin, faidelerin tam bir ihtiyara ve şa-

mil bir ilme ve kâmil bir kudrete yaptıkları şehadetten gaflet eden gafiller, sathî 

nazarlarınca, tesir-i hakikîyi esbab-ı camideye vermeye mecbur kalmışlardır. İş. 

89 

 

MEDRESELERDE MÜZAKERE VE MÜTALAA İLE DAHA İYİ ANLAMAK 

 Bizlere lâzım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için 

hususî dershaneler açılma ve izin verilmesine binaen, Nur şakirdleri mümkün 

olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Ger-

çi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir mes'e-

lesini tam anlamaz.  

Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için; hem ilim, (Haşiye)
8
 hem ma-

rifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş-on seneye mukabil, inşâallah Nur 

medreseleri beş-on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.  

Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiye-

sine ve uhreviyesine pek çok faidesi bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellâlı 

bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları 

elzemdir ki; geçen dehşetli günahlara keffaret ve gelecek müdhiş belalara ve 

anarşistliğe bir sed olabilsin. E. 249 

                                                 
8
 (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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 Evet Hücumat-ı Sitte saklandığı muayyen yerinde fevkalâde bir surette kay-

bolması, ehemmiyetli bir hâdisenin önünü aldı. Üstada ârız olan bu hilaf-ı âdet 

halet ve o risalenin muayyen yerinde bulunmaması, kat'iyyen tesadüfe hamle-

dilmez. Bir hafta sonra o risaleyi hilaf-ı me'mul bir yerde bulduk. Üstadımın 

emriyle Emin kardeşime ehemmiyetli bir surette okudum. Üstad bize izahat 

veriyordu. O vakte kadar böyle mühim ve tesirli ders almamıştık. K. 59 

 Kardeşlerim! Bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektublar 

arasıra okunsa ve Meyve'nin hususan âhirleri beraber mütalaa edilse ve hatı-

ra gelen Risale-i Nur'un mes'eleleri müzakere olsa, inşâallah talebe-i ulûmun 

şerefini kazandırır. İmam-ı Şafiî (K.S.) gibi büyük zâtlar, "Talebe-i ulûmun 

hattâ uykusu dahi ibadet sayılır" diye ziyade ehemmiyet vermişler. Ş. 314 

 Herbiriniz herbirisine birer tesellici ve ahlâkta ve sabırda birer nümune-i im-

tisal ve tesanüd ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer 

zeki muhatab ve mücîb” ve güzel seciyelerin in'ikasında birer âyine olmanız, o 

maddî sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp ruhumdan ziyade sevdiğim sizler 

hakkında teselli buluyorum. Ş. 306 

 Siz hem birbirinizi teselli, hem kuvve-i maneviyeyi takviye, hem tatlı soh-

betle müzakere-i ilmiye, hem Nurların yazması ve mütalaalarıyla bu geçici 

zahmetin noktasını siler rahmet yapmağa, bu fâni saatleri bâki saatlere çevirme-

ğe muvaffak olursunuz inşâallah. Ş. 520 

 Hz. Üstad, Lahika mektublarının tamamını, müzakere ve müdavele-i efkâr 

olarak tavsif eder. Şöyleki: 

Şu risale (Yani Lahika mektublarının tamamı) bir meclis-i nuranîdir ki, 

Kur'an'ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere 

ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur'an'ın 

şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. B. 65 
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21. DÜSTUR 
 

  TARAFGİRLİK YAPMAMAK 

 
Bu tarafgirlik mes’elesi birkaç maddede ele alınıyor. 

Menfi tarafgirlik olan başkasına adavetle beslenen garazkârane tarafgirlik, 
guruplaşma, hizipleşme ve siyasi tarafgirlik nehyedilirken 

Müsbet tarafgirlik olan hakkı iltizam ve hakikata tarafdarlık istihsan edili-
yor. 

Bunlar sırasıyla aşağıda dercedilecektir. 
   

 

 

MENFİ TARAFGİRLİK YAPMAMAK 

 Mâbeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kal-

dırmaz. Ş. 498 

 Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve 

inad ve hased; hakikatça ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetçe ve 

hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve mer-

duddur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. M. 262 

 Malûmdur ki; iki kahraman birbiriyle boğuşurken; bir çocuk, ikisini de dö-

ğebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı müvazenede bulunsa; bir küçük taş, 

müvazenelerini bozup onlarla oynayabilir; birini yukarı, birini aşağı indirir.  

İşte ey ehl-i iman! İhtiraslarınızdan ve husumetkârane tarafgirlikleriniz-

den kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz.  
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Hayat-ı içtimaiyenizle alâkanız varsa,  

*  * düstur-u âliyeyi düstur-u ha-

yat yapınız, sefalet-i dünyeviyeden ve şekavet-i uhreviyeden kurtulunuz!..  mek. 

270 

 Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için; hayat-ı dün-

yaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve tarafgir-

liğe ve mübarezeye sevkeden hâlâttan tecerrüd etmeğe mesleğimiz itibariyle 

mecburuz.  K. 246 

 Bu defa yazılarınızda İhlas Risalelerini gördüğüm için, sizi o gibi risalelerin 

dersine havale edip, ziyade bir derse ihtiyaç görmedim. Yalnız bunu ihtar ediyo-

rum ki: Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için; hayat-ı 

dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve ta-

rafgirliğe ve mübarezeye sevkeden hâlâttan tecerrüd etmeğe mesleğimiz 

itibariyle mecburuz. Binler teessüf ki; şimdi müdhiş yılanların hücumuna ma-

ruz bîçare ehl-i ilim ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'î kusuratı ba-

hane ederek birbirini tenkidle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve 

kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar...T. 313 

 Tahtîecilik fikri, sû-i zan ve tarafgirlik hissinin menbaı olduğundan, 

İslâmda lâzım olan tesanüd-ü ervah, tevhid-i kulûb, tehâbbüb ve teâvüne büyük 

rahneler açmıştır. Halbuki hüsn-ü zanla, muhabbet ve vahdetle memuruz. Sti. 30 

 Beşinci vecih: Hayat-ı içtimaiyece, inad ve tarafgirlik, gayet muzır oldu-

ğunu beyan eder. 

1- Eğer denilse: Hadîste  denilmiş. İhtilaf ise, tarafgirli-

ği iktiza ediyor.  

2- Hem tarafgirlik marazı; mazlum avamı, zalim havassın şerrinden kur-

tarıyor. Çünki bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avamı 

ezerler. Tarafgirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır.  

3- Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukûlden hakikat tamamıyla teza-

hür eder. 

1- Elcevab: Birinci suale deriz ki: Hadîsteki ihtilaf ise, müsbet ihtilaftır. 

Yani: Herbiri kendi mesleğinin tamir ve revacına sa'yeder. Başkasının tahrib ve 

ibtaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır.  

Amma menfî ihtilaf ise ki: Garazkârane, adavetkârane birbirinin tahribine 

çalışmaktır; hadîsin nazarında merduddur. Çünki birbiriyle boğuşanlar, müsbet 

hareket edemezler. 

2- İkinci suale deriz ki: Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara 

melce' olabilir.  
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Fakat şimdiki gibi garazkârane, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara 

melce'dir ki; onlara nokta-i istinad teşkil eder. Çünki garazkârane tarafgirlik 

eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o 

adam o şeytana rahmet okuyacak.  

Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona hâşâ lanet okuyacak de-

recede bir haksızlık gösterecek.  

3- Üçüncü suale deriz ki: Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü 

efkâr ise; maksadda ve esasta ittifak ile beraber, vesailde ihtilaf eder. Hakikatın 

her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet eder.  

Fakat tarafgirane ve garazkârane, firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına 

hodfüruşluk, şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan bârika-i hakikat 

değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünki maksadda ittifak lâzım gelirken, öylele-

rin efkârının Küre-i Arz'da dahi nokta-i telakisi bulunmaz. Hak namına olmadı-

ğı için, nihayetsiz müfritane gider. Kabil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebi-

yet verir. Hâl-i âlem buna şahiddir. 

Elhasıl:   olan desatir-i âliye düs-

tur-u harekât olmazsa nifak ve şikak meydan alır.  

Evet *    demezse, o düsturları nazara almazsa, 

adalet etmek isterken zulmeder. 

 

NEFSİN TARAFGİRLİĞİNİ KARIŞTIRMAMAK 

Cây-ı ibret bir hâdise: Bir vakit, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, bir kâfiri ye-

re atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman, o kâfir ona tükürmüş. O kâfiri bırak-

mış, kesmemiş.  

O kâfir, ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?"  

Dedi: "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. 

Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim."   

O kâfir ona dedi: "Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem 

dininiz bu derece sâfi ve hâlistir, o din haktır." dedi. 

Hem medar-ı dikkat bir vakıa: Bir zaman bir hâkim, bir hırsızın elini kes-

tiği vakit eser-i hiddet gösterdiği için, ona dikkat eden âdil âmiri onu o vazife-

den azletmiş. Çünki şeriat namına, kanun-u İlahî hesabına kesse idi, nefsi ona 

acıyacak idi. Ve kalbi hiddet etmeyip, fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda 

kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için, adaletle iş 

görmemiştir.  M. 268-269  
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SİYASET TARAFGİRLİKLERİNE KAPILMAMAK 

 Milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikat-

lerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirdleri, tam bî-

tarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç 

karışmamak lâzım gelmiş. Ş. 362 

 Risale-i Nur’un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşma-

nı tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yap-

maya mükellefiz. Ş. 393 

 Risale-i Nur’un bu kadar muarızlarına mukabil en büyük kuvveti ihlâs oldu-

ğundan ve dünyanın hiçbir şeyine âlet olmadığı gibi, tarafgirlik hissiyatına 

bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alâkadar 

olmaz. Çünkü tarafgirlik damarı ihlâsı kırar, hakikati değiştirir. E. 272 

 İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost düşman, 

derste farketmez. Halbuki siyaset tarafgirliği, bu mânâyı zedeler, ihlâs kırı-

lır. Onun içindir ki, Nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip 

Nuru hiçbir şeye âlet etmediler. Siyaset topuzuna el atmadılar. Em. 36 

 Gördüm ki, siyaset cereyanlarında, hem muvafıkta, hem muhalifte o nurların 

âşıkları var. Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve 

onların garazkârâne telâkkiyatlarından müberrâ ve sâfi olan bir makamda veri-

len ders-i Kur’ân ve gösterilen envâr-ı Kur’âniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kı-

sım çekinmemek ve itham etmemek gerektir—meğer dinsizliği ve zendekayı 

siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer 

kıyafetinde hayvanlar ola! 

Elhamdü lillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur’ân’ın elmas gibi hakikat-

lerini propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirme-

dim. Belki, gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir 

tarzda ziyadeleştiriyor.  M. 49 

 Sakın, sakın! Dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhâssa 

harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dala-

let fırkalarına karşı perişan etmesin!  düstur-u Rah-

manî yerine, el'iyazü billah  düstur-u şeytanî 

hükmedip, melek gibi bir hakikat kardeşine adavet ve el-hannas gibi bir siyaset 

arkadaşına muhabbet ve tarafdarlık ile zulmüne rıza gösterip, cinayetine ma-

nen şerik eylemesin. K. 122 
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 Mesleğimiz, sırr-ı ihlâsa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için, hayat-ı dün-

yaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve ta-

rafgirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlâttan tecerrüt etmeye mesleğimiz 

itibarıyla mecburuz.  K. 246 

 Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı 

olması cihetiyle, bir tarafa tâbi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere 

karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara 

bir nokta-i istinat olur. Fakat siyaset hesabına değil, belki Nur’ların intişarı ve 

maslahatı hesabına, bazı kardeşler, Nurlar namına değil, belki kendi şahısları 

namına girebilir. Hususan, mübarek Isparta’nın şimdiye kadar Nurlar medrese-

si olması ve muarızların dahi ona çok ilişmemesi noktasında, dahilde tarafgi-

rane vaziyet almamak, muterizlerin nedametine ve hakikate dönmelerine 

bir vesile olabilir. E. 160 

 Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünkü 

iman, mâl-ı umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahipleri vardır. Tarafgirlik 

giremez. Yalnız küfre, zendekaya, dalâlete karşı cephe alır. Nur mesleğinde, 

mü’minlerin uhuvveti esastır. E. 180 

 Câ-yı dikkat bir hadise: Bir zaman, bu garazkârâne tarafgirlik neticesi ola-

rak gördüm ki, mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhalif bir âlim-i sa-

lihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hür-

metkârâne medhetti. İşte, siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, Eûzü billâhi 

mine’ş-şeytâni ve’s-siyaseti dedim, o zamandan beri hayat-ı siyasiyeden çekil-

dim. M. 267 

 Sual: Neden ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhâssa siyasetli 

cemaatlara hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirdlerini müm-

kün olduğu kadar o cereyanlara temastan men' ediyorsun. Halbuki eğer temas 

etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip parlak 

hakikatlarını neşredeceklerdi; hem bu kadar sebebsiz sıkıntılara hedef olmayacak-

tın! 

Elcevab: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin 

esası olan "ihlas" bizi men'ediyor. Çünki bu gaflet zamanında, hususan tarafgi-

rane mefkûreler sahibi, herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hattâ dinini ve 

uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe bir nevi âlet hükmüne getiriyor. Halbuki 

hakaik-i imaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir şeye âlet olamaz. 

Rıza-yı İlahîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların tarafgi-

rane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya 

âlet etmemek müşkilleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve 

tevfik-i İlahiyeye dayanmaktır. 

İçtinabımızın çok sebeblerinden bir sebebi de; Risale-i Nur'un dört esasından 

birisi olan "şefkat etmek", zulüm ve zarar etmemektir. Çünki,  
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*  * Yani "Birisinin hatasıyla, başkası veya akrabası 

hatakâr olmaz; cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlahiyeye karşı, bu 

zamanda  sırrıyla şedid bir zulüm ile mukabele eder. Taraf-

girlik hissiyle, bir câninin hatasıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına 

dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hata-

sıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı, yüz câni için feda edil-

mez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç 

câni için zararlara sokar.  

Meselâ: Hatalı bir adama müteallik, bîçare ihtiyar vâlide ve pederi ve masum 

çoluk-çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirane adavet etmek, şefkatin 

esasına zıddır. Müslümanlar içinde tarafgirane cereyanlar yüzünden, böyle 

masumlar zulümden kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyet-

ler, 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 edil-

mez, 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 olabilir-

ler. E. 38-40 

 
ZALİMLERE TARAFDAR OLMAMAK 

 Bu asırdaki ehl-i İslâmın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de 

âlicenâbâne affetmesive bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler mânevî 

ve maddî hukuk-u ibâdı mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çık-

masıdır.  

Bu suretle, ekall-i kalîl olan ehl-i dalâlet ve tuğyan,safdil taraftarla ekseri-

yet teşkil ederek, ekseriyetin hatâsına terettüp eden musibet-i âmmenin de-

vamına ve idamesine, belki teşdidine kader-i İlâhiyeye fetva verirler “Biz buna 

müstehakız” derler. K. 25 

 Binler Müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın 

su-i âkıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârâne taraftar ol-

mak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum 

ehl-i imana dehşetli bir merhametsizlik ve şenî bir gadirdir. K. 75 

   âyetine en a'zam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazhar 

olmalarından, onlara değil tarafdar olmak veya merakla o cereyanları takib 

etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane 
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mücadelelerini seyretmek, belki o acib zulümlere bakmak da caiz değil. Çünki 

zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zalim olur.   

Meyletse  âyetine mazhar olur. K. 207  

 Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser 

nâsın o zalim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar 

olmasıyla mânen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir. S. 172 

İSLÂM DÜNYASINDA VE MÜSLÜMANLAR MABEYNİNDE GARAZKA-
RANE TARAFGİRLİKLER ŞİDDETLE YASAKLANIRKEN,  MÜSLÜMANLARIN 

İSLÂM TARAFTARLIĞI DA EMREDİLEREK TERĞİB EDİLMİŞTİR. 

 Sözler, tûbâ-i Cennetin meyveleri gibi tatlı ve güzel olan iman ve İslâmiye-

tin meyvelerini ve saadet-i dâreynin mehâsini 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 burhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir iz’an ve kuvvet-i 

iman verirler. Hattâ, bazı defa Evrâd-ı Şah-ı Nakşibendîde şehadet getirdiğim 

vakit, *  * dediğim zaman nihayetsiz 

bir tarafgirlik hissediyorum. M. 35 

 Evet, Âl-i Beytin efradı ise, itikad ve iman hususunda sairlerden çok ileri 

olmasa da, yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünkü 

İslâmiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibillî taraftarlık 

zayıf ve şansız, hattâ haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki, gayet kuv-

vetli, gayet hakikatli, gayet şanlı bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref ka-

zandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık, ne kadar esaslı ve 

fıtrî olduğunu bilbedâhe hisseden bir zat, hiç taraftarlığı bırakır mı?  

Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle, din-i İslâm le-

hinde ednâ bir emâreyi kuvvetli bir burhan gibi kabul eder. Çünkü fıtrî taraf-

tardır. Başkası ise, kuvvetli bir burhan ile sonra iltizam eder. L. 22 

 Sünnet-i Seniyyenin herbir nev’ine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı 

havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, ta-

raftarâne ve iltizamkârâne talip olmak, herkesin elinden gelir. L. 56 

 Dostun hassası ve şartı budur ki: Kat’iyen Sözlere ve envâr-ı Kur’âniyeye 

dair olan hizmetimize ciddî taraftar olsun ve haksızlığa ve bid’alara ve dalâle-

te kalben taraftar olmasın kendine de istifadeye çalışsın. M. 344 

 

VECİZELER 

 Mâbeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik kal-

dırmaz. Ş. 498 
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 Ey ehl-i iman! İhtiraslarınızdan ve husumetkârane tarafgirliklerinizden 

kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. M. 270 

 Hatalı bir adama müteallik, bîçare ihtiyar vâlide ve pederi ve masum çoluk-

çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirane adavet etmek, şefkatin esasına 

zıddır. Müslümanlar içinde tarafgirane cereyanlar yüzünden, böyle masumlar 

zulümden kurtulamıyorlar. E. 39  
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22. DÜSTUR 
 

  İNAD ETMEMEK  
 

İNAD ZULÜMDÜR VE ZEHİRDİR 

 Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve 

inad ve hased; hakikatça ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetçe ve 

hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve mer-

duddur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. M. 262  

 İnadın gözü, meleği şeytan görür 

İnadın işi budur: Şeytan yardım ederse birisine "melek" der, rahmeti de 

okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse; libasını değişmiş, onu şeytan zan-

neder, adavet lanet eder. S. 718 

 İnad bazan müfrit fırka mutaassıblara, dalal ve bâtılı iltizam ettirir. Şeytan 

birisine yardım etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını 

değiştirmiştir der, lanet eder. Sû'-i zan ve hüsn-ü zan nazarıyla dûrbînin iki tara-

fı gibi leh aleyhtar, vâhî emareyi bürhan, bürhanı vâhî emare görür. 

İşte şu zulümdür,  sırrını gösterir. Zira hayvanın aksine olarak 

kuvâ ve meyilleri fıtraten tahdid edilmemiş, meyl-i zulüm hadsizdir. Lâsiyyema 

enenin eşkâl-i habisesi olan hodgâmlık, hodfikirlik, hodbinlik, hodendişlik, 

gurur ve inad o meyle inzimam etse, öyle ekber-ül kebairi icad eder ki, daha 

beşer ona isim bulmamış. Cehennem'in lüzumuna delil olduğu gibi, cezası da 

yalnız Cehennem olabilir. Sti. 55-56 

İNAD MANEVİ HAYATI SARSAR 

 Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inad ile sarsılır. Çünki va-

sıta-i halas ve vesile-i necat olan "ihlas" zayi' olur. Zira tarafgir bir muannid, 

kendi a'mal-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Hâlisen livechillah amele 

pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, 

adalet edemez. İşte ef'al ve a'mal-i hayriyenin esasları olan "ihlas" ve "adalet", 

husumet ve adavetle kaybolur. M. 270 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

156 

İNAD EHL-İ DALALETİN HASLETİDİR.  
EHL-İ İMAN İNADDA ISRAR ETMEZ 

 İşte küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki; 

bâki meta' yerine fâni meta'ı alır.  

İşte şu sırdandır ki, ehl-i dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi 

gibi herşeyi şediddir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye, bir sene inad eder. 

Evet küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten 

ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder; ebedî şeyler yerine 

fâni şeyler alır, yüksek fiyat verir.  

Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî bulunuyor veya maraz-ı kalbî var. O 

dahi ehl-i dalalet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. Lâkin 

çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. 

   B. 272-273 

 

DARGINLIKTA İNAD ETMEMEK 

 Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniyede ve imaniyede hâlis arka-

daşlarım ve hak ve hakikat ve berzah ve âhiret yolunda ayrılmaz yoldaşlarım! 

Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle, sıkıntıdan neş'et 

eden gerginlikler ve kusurlar yüzünden "İhlas Risalesi"nin düsturları muhafaza 

edilmediğinden, siz birbirinizle tamam helâllaşmak lâzımdır ve zarurîdir. Siz, 

birbirinize en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise, 

kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder.  

Ben burada hilaf-ı me'mul ihtilafınızı ve enaniyetinizi nefs-i emmareye ver-

miyorum ve Risale-i Nur şakirdlerine yakıştıramıyorum; belki nefs-i emmaresi-

ni terkeden evliyalarda dahi bulunan bir nevi muvakkat enaniyet telakki ediyo-

rum. Siz benim bu hüsn-ü zannımı inad ile kırmayınız, barışınız. Ş. 345 

 

ADAVETKÂRANE İNAD EHL-İ İMANA YAKIŞMAZ 

 İşte ey mü'minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne ka-

dar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler 

gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüd ederek, el-ele verip 

müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken; onların hücumunu teshil etmek, onların 

harîm-i İslâma girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârane taraf-

girlik ve adavetkârane inad; hiçbir cihetle ehl-i imana yakışır mı?  

O düşman daireler ehl-i dalalet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i küfrün âlemine, tâ 

dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet 

alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar 

var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silâhın ve siperin ve kal'an: Uhuvvet-i İslâmi-
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yedir. Bu kal'a-i İslâmiyeyi, küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak; ne kadar 

hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslâmiye olduğunu bil, ayıl!.. M. 

269 

 S- (Şimdiki şeyhler) Nasıl olsunlar? 

C- Ya başlarımızdan kalksınlar yahut inad, gıybet ve tarafdarlığı mabeynle-

rinden kaldırsınlar. Zira bir kısım dalalet ve bid'at fırkalarının teşekkülüne, bazı 

bidatkâr müteşeyyihler sebebiyet vermiştir. Mn. 75 

 

İNADÇI EFKARI TEŞVİŞ EDER VE GÜZEL ŞEYLERİ TAKDİR ETMEZ 

 S- Efkârı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir? 

C- Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklid haz-

retlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde, insan milletinden menba'-ı 

saadetimiz olan meşvereti inciten bir cem'iyettir. Mn. 12-13 

 

İNAD GIYBETE SEBEBİYET VERİR 

 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.  M. 276  

 

İLMİ MES’ELELERDE İNAD ETMEMEK 

 Bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı; insaf ile, hakkı bulmak ni-

yetiyle, inadsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû'-i telakkiye sebeb 

olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: 

Eğer hak, muarızın elinde zahir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun; 

çünki bilmediği şey'i öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, fazla birşey öğren-

medi, belki gurura düşmek ihtimali var. M. 351 

 

İNADIN MECRALANDIRILMASI 

 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 sarfet-

mek, 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 hide-

mat-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 dav-

ransa, ahlâk-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya 

umûruna ve şiddetlilerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarfetse, ahlâk-ı 
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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 değişti-

riniz." Hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur. M. 

33 

 

VECİZELER 

 İnadın işi budur: Şeytan yardım ederse birisine "melek" der, rahmeti de 

okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse; libasını değişmiş, onu şeytan zan-

neder, adavet lanet eder. S. 718 

 Ehl-i dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi herşeyi şedid-

dir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye, bir sene inad eder. B. 272 

 Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inad ile sarsılır.  M. 270  
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23. DÜSTUR 
 

 HASED VE REKABET ETMEMEK  

 
HASEDİN ZARARLARI 

 Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve 

inad ve hased; hakikatça ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetçe ve 

hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve mer-

duddur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir... M. 262 

 Dördüncü Düstur: Ehl-i kin ve adavet hem nefsine, hem mü'min kardeşine, 

hem rahmet-i İlahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünki kin ve adavet ile nefsini 

bir azab-ı elîmde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan 

gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adavet hasedden gelse, o 

bütün bütün azabdır. Çünki hased evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. 

Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur. 

Hasedin çaresi: Hâsid adam, hased ettiği şeylerin akibetini düşünsün. Tâ 

anlasın ki; rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet; fâni-

dir, muvakkattır. Faidesi az, zahmeti çoktur.  

Eğer uhrevî meziyetler ise, zâten onlarda hased olamaz. Eğer onlarda dahi 

hased yapsa; ya kendisi riyakârdır, âhiret malını dünyada mahvetmek ister 

veyahut mahsudu riyakâr zanneder, haksızlık eder, zulmeder. M. 266 

 Yedinci sebeb: Ehl-i hak ve hakikatın ihtilaf ve rekabetleri, kıskançlıktan 

ve hırs-ı dünyadan gelmediği gibi; ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları 

dahi, civanmerdlikten ve ulüvv-ü cenabdan değildir.  

Belki ehl-i hakikat, hakikattan gelen ulüvv-ü cenab ve ulüvv-ü himmet ve 

tarîk-ı hakta memduh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve 

nâehillerin girmesi yüzünden bir derece sû'-i istimal ettiklerinden; rekabetkâra-

ne ihtilafa düşüp hem kendine, hem cemaat-ı İslâmiyeye ehemmiyetli zarar 

olmuş.  
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Ehl-i gaflet ve ehl-i dalalet ise, meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak 

ve menfaat için perestiş ettikleri reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için, 

zilletlerinden ve nâmerdliklerinden, hamiyetsizliklerinden; mutlak arkadaşlarıy-

la, hattâ denî ve hain ve muzır olsalar dahi, hâlisane ittihad.. hem menfaat etra-

fında toplanan ne şekilde olursa olsun şerikleriyle samimane ittifak ederler. 

Samimiyet neticesi olarak istifade ederler. 

İşte ey musibetzede ve ihtilafa düşmüş ehl-i hak ve ashab-ı hakikat! Bu mu-

sibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rıza-yı İlahîyi münhasıran gaye-i 

maksad yapmadığınızdan, ehl-i hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet 

verdiniz.  

Umûr-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıbta, hased ve kıskançlık olmamalı 

ve hakikat nokta-i nazarında olamaz. Çünki kıskançlık ve hasedin sebebi; bir 

tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve 

bir tek ekmeği çok mideler istemesinden müzahame, münakaşa, müsabaka se-

bebiyle gıbtaya, sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir şey-i vâhide çoklar 

talib olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz 

arzularını tatmin edemediği için, rekabete düşüyorlar.  

Fakat, âhirette tek bir adama beşyüz sene ve yetmiş bin kasır ve huriler ve-

rilmesi ve ehl-i Cennet'ten herkes kendi hissesinden kemal-i rıza ile memnun 

olması işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette medar-ı rekabet birşey yoktur ve re-

kabet de olamaz. Öyle ise, âhirete ait olan a'mal-i sâlihada dahi rekabet ola-

maz; kıskançlık yeri değildir.  

Kıskançlık eden ya riyakârdır, a'mal-i sâliha suretiyle dünyevî neticeleri 

arıyor. veyahud sadık cahildir ki, a'mal-i sâliha nereye baktığını bilmiyor ve 

a'mal-i sâlihanın ruhu, esası ihlas olduğunu derketmiyor. Rekabet suretiyle 

evliyaullaha karşı bir nevi adavet taşımakla, vüs'at-ı rahmet-i İlahiyeyi ittiham 

ediyor.  

Bu hakikatı teyid eden bir vakıa: 

Eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı adaveti vardı. O adamın 

yanında senakârane onun düşmanı amel-i sâlihle, hattâ velayetle tavsif edildi. O 

adam kıskanmadı, sıkılmadı.  

Sonra birisi dedi: "Senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir."  

Baktık ki o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı.  

Ona dedik: "Velayet ve salahat hadsiz bir hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi 

bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette kıskanmadın. Dünyevî kuv-

vet 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. 
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Onun için kıskandım. Âhiret makamatı hadsizdir. O burada benim düşmanım 

iken, orada benim samimî ve sevgili kardeşim olabilir." 

Ey ehl-i hakikat ve tarîkat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak 

ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli 

eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle 

dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade 

olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane alkışla-

mak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârane o hakikî kardeşlere ve fedakâr 

yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Vazifenizde müttehem olup, 

ehl-i dalaletin nazarında, sizden ve sizin mesleğinizden yüz derece aşağı olan, 

din ile dünyayı kazanmak ve ilm-i hakikatla maişeti temin etmek, tama' ve hırs 

yolunda rekabet etmek gibi müdhiş ittihamlara maruz kalıyorsunuz. 

Bu marazın çare-i yegânesi: Nefsini ittiham etmek ve nefsine değil, daima 

karşısındaki meslekdaşına tarafdar olmak.  

Fenn-i Âdâb ve İlm-i Münazara'nın uleması mabeynindeki hakperestlik ve 

insaf düsturu olan şu: "Eğer bir mes'elenin münazarasında kendi sözünün haklı 

çıktığına tarafdar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve 

yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır."  

Hem zarar eder. Çünki haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi 

öğrenmiyor, belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir.  

Eğer hak hasmının elinde çıksa; zararsız, bilmediği bir mes'eleyi öğrenip, 

menfaatdar olur, nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest, hakkın 

hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse, yine rıza ile ka-

bul edip, tarafdar çıkar, memnun olur. 

İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarîkat, ehl-i ilim kendilerine reh-

ber ittihaz etseler, ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. 

Ve bu feci' sukut ve musibet-i hazıradan rahmet-i İlahiye ile kurtulurlar. L. 156-

158 

 

KISKANÇLIK HİZMETİMİZDE EN TEHLİKELİ CİHETLERDENDİR 

 Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer 

sırf lillah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar.  

Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez 

ve kalbi aklına rekabet etmez.  

Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir âza 

hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle 

iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. 

Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir 

kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mü-
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him ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. 

Kendi mütevazi de olsa, o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. 

Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, 

kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri 

sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i il-

miyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in kıy-

metlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, 

onlar gibi satılsın. Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki: 

"Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de 

olsalar; vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri 

ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: Bu ulûm-u 

imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz.  

Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh 

ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik 

hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i 

Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbiri-

miz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiri-

yoruz!.." M. 426 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Ücret alındığı zaman veya mükâfat tevzi edildiği vakit, 

rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet 

vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hattâ tenbel olan adam çalışkanı sever. 

Zaîf olan kavîyi takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki, iş hafif olsun, 

zahmetten kurtulsun. 

Dünya da umûr-u diniyeye ve a'mal-i âhirete iş ve hizmet için kurulmuş bir 

fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin se-

meresi öteki âlemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. 

Olduğu takdirde ihlası kaybolur.  

Ve o rekabeti yapan, halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevî bir mükâfatı 

düşünür. Zavallı düşünmüyor ki, o düşünce ile amelini adem-i ihlas ile ibtal 

eder. Çünki sevab i'tasında ve ücret aldığında, nâsı Rabb-i Nâs'a şerik yapar ve 

halkın nefretlerine hedef olur. Ms. 227 

 Bu acib asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakikî, hem mecazî 

iki nefs-i emmare ittifak edip; öyle seyyiata öyle günahlara severek giriyor, 

kâinatı hiddete getiriyor. Hattâ kendim, bir dakika zarfında yirmi paralık bir 

sıkıntı ile, altmış liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem on dakika 

zarfında, büyük bir mücahede-i manevîde, benim cephemde kırkikilik bir top 

gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde; o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir 

gaflet fırsatında, hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı 

hissiyle, büyük bir şükür ve teşekkür yerine, "Ne için ben atmadım" diye en 

çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. 
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Cenab-ı Hakk'a yüzbin şükür ediyorum ki, Risale-i Nur ve bilhâssa İhlas Risale-

leri o iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi, 

o bir dakika ve on dakikadaki haletleri birden izale etti. Ve manevî bir istiğfar 

olan kusurumu bildim. O hatanın muaccel cezası olan içindeki elemden ve 

azabdan kurtuldum... K. 233 

 Aziz kardeşlerim! 

Bu defa yazılarınızda İhlas Risalelerini gördüğüm için, sizi o gibi risalelerin 

dersine havale edip, ziyade bir derse ihtiyaç görmedim. Yalnız bunu ihtar ediyo-

rum ki: Mesleğimiz, sırr-ı ihlasa dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için; hayat-ı 

dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve taraf-

girliğe ve mübarezeye sevkeden hâlâttan tecerrüd etmeğe mesleğimiz itibariyle 

mecburuz. Binler teessüf ki; şimdi müdhiş yılanların hücumuna maruz bîçare 

ehl-i ilim ve ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'î kusuratı bahane ederek 

birbirini tenkidle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini 

onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar... T. 313 

 Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır:  

Bu lem'a-i i'caziyede, baştaki  da   hem  hem  kelimeleri 

hesaba girmesi  ve âhirde  yalnız  kelimesi girmesi,  

girmemesi ve  ikisi de hesab edilmemesi gayet ince ve 

latif bir münasebete îma ve remz içindir. Çünki, halklarda şerden başka hayır-

lar da var. Hem bütün şer herkese gelmez. Buna remzen, bazıyeti ifade eden  

ve  girmişler. Hâsid hased ettiği zaman bütün şerdir, bazıyete lüzum yok-

tur.  

Ve  remziyle, kendi menfaatleri için küre-i arza ateş atan üf-

leyicilerin ve sihirbaz o diplomatların tahribata ait bütün işleri ayn-ı şerdir diye, 

daha  kelimesine lüzum kalmadı. Ş. 268-269 

 İşte küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki; 

bâki meta' yerine fâni meta'ı alır. İşte şu sırdandır ki, ehl-i dalaletin hissiyatları 

şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi herşeyi şediddir. Bir dakika meraka değme-

yen bir şeye, bir sene inad eder. B. 273  

 Aziz kardeşlerim! Evvel âhir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enani-

yet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır... Ş. 312  
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Rekabetin müsbet kısmı, hayırlı işlerde ve fazileti ve kemalatı elde etmek 
için kişinin o iyiliklere erişebilmek isteği ve gayretini ifade eder.  

Rekabetin menfi ciheti ise, başkasında olan iyiliği elinden almak ve kendini 
önde ve üstün göstermek hırsıdır. Bu ise menfi mücadeleye kapı açar ve büyük 
zararlara vesile olur. 

 Üçüncü Kuvvet: Yüksek şeylere müsabaka suretinde beşere yüksek mak-

sadları ders veren ve o yolda çalıştıran ve istibdadatı parça parça eden ve ulvî 

hisleri heyecana getiren ve gıbta ve hased ve kıskançlık ve rekabetle ve tam 

uyanmakla ve müsabaka şevkiyle ve teceddüd meyliyle ve temeddün meyela-

nıyla teçhiz edilen üçüncü kuvvet, yalnız hürriyet-i şer'iyedir. Yani insaniyete 

lâyık en yüksek kemalâta olan meyl ve arzu ile cihazlanmış olmak. H. 34 

 Evet fikr-i san'at, meyl-i marifet, kesretten çıkar. Avrupa'nın darlığı ve deniz 

ve enharı olan vesait-i tabiiye-i münakale içinde dolaşması sebebiyle; tearüf 

ticareti, teavün iştirak-i mesaîyi intac ettikleri gibi, temas dahi telahuk-u efkârı, 

rekabet de müsabakatı tevlid ederler. Ve bütün sanayiin maderi olan demir 

madeni kesretle içinde bulunduğundan, o demir, medeniyetlerine öyle bir silâh-ı 

kuvvet vermiştir ki, dünyanın bütün enkaz-ı medeniyetlerini gasb u garet edip, 

gayet ağır bastı, mizan-ı zeminin müvazenetini bozdu. 

Hem de herşeyi geç almak, geç bırakmak şanından olan bürudet-i mu'tedila-

ne, sa'ylerine sebat ve metanet verip, medeniyetlerini idame etmiştir. Hem de 

ilme istinad ile devletlerinin teşekkülü, mütekabil kuvvetlerinin tesadümü, gad-

darane istibdadlarının iz'acatı, engizisyonane taassublarının aks-ül amel yapan 

tazyikatı, mütevazî unsurlarının rekabetle müsabakatı, Avrupalıların istidadla-

rını inkişaf ettirip, mezaya ve fikr-i milliyeti uyandırdı. Sti. 65-66 

 Birincisi: 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 mua-

venet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-ı ihlaslarına ve sadıkane 

olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyele-

rinin 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 li-

san-ı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zede-

lenir. Hem  âyetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen ya-

nar.  

İşte bu maddî menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefs-i emmare 

hodgâmlık cihetiyle, o menfaati başkasına kaptırmamak için, hakikî bir kardeşi-

ne ve o hususî hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası 

zedelenir, hizmette kudsiyeti kaybeder. Ehl-i hakikat nazarında sakîl bir vaziyet 
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alır. Ve maddî menfaati de kaybeder. Her ne ise.. bu hamur çok su götürür, kısa 

kesip yalnız hakikî kardeşlerimin içinde sırr-ı ihlası ve samimî ittifakı kuvvet-

leştirecek iki misal söyleyeceğim. 

Birinci Misal: Ehl-i dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde et-

mek için, hattâ bir kısım ehl-i siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim 

âmilleri ve komiteleri, iştirak-i emval düsturunu kendilerine rehber etmişler. 

Bütün sû'-i istimalat ve zararlarıyla beraber, hârika bir kuvvet, bir menfaat elde 

ediyorlar. Halbuki iştirak-i emvalin çok zararlarıyla beraber, iştirakle mahiyeti 

değişmez. Herbirisi umuma -gerçi bir cihette ve nezarette- mâlik hükmündedir, 

fakat istifade edemez. Her ne ise.. bu iştirak-i emval düsturu a'mal-i uhreviyeye 

girse; zararsız azîm menfaate medardır. Çünki bütün emval, o iştirak eden her-

bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünki nasılki dört beş 

adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit 

getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenle-

rin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parça-

lanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer. 

 Aynen öyle de: Emval-i uhreviyede sırr-ı ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet 

ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesaî.. o iştirak-i a'malden hasıl olan 

umum yekûn ve umum nur herbirinin defter-i a'maline bitamamiha gireceği ehl-

i hakikat mabeyninde meşhud ve vaki'dir ve vüs'at-ı rahmet ve kerem-i İlahînin 

muktezasıdır.  

İşte ey kardeşlerim! Sizleri inşâallah menfaat-ı maddiye rekabete sevket-

meyecek. Fakat menfaat-ı uhreviye noktasında bir kısım ehl-i tarîkat aldandık-

ları gibi, sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsî, cüz'î bir sevab nerede; 

mezkûr misal hükmündeki iştirak-i a'mal noktasında tezahür eden sevab ve nur 

nerede? 

 İkinci Misal: Ehl-i san'at, netice-i san'atı ziyade kazanmak için, iştirak-i 

san'at cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hattâ dikiş iğneleri yapan on 

adam, ayrı ayrı yapmağa çalışmışlar. O ferdî çalışmanın her günde yalnız üç 

iğne, o ferdî san'atın meyvesi olmuş.  

Sonra teşrik-ül mesaî düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, bi-

ri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hâkeza 

herbirisi iğne yapmak san'atında yalnız cüz'î bir işle meşgul olup, iştigal ettiği 

hizmet basit olduğundan vakit zayi' olmayıp, o hizmette meleke kazanarak, 

gayet sür'atle işini görmüş.  

Sonra, o teşrik-i mesaî ve taksim-i a'mal düsturuyla olan san'atın semeresini 

taksim etmişler. Herbirisine bir günde üç iğneye bedel üçyüz iğne düştüğünü 

görmüşler. Bu hâdise ehl-i dünyanın san'atkârları arasında, onları teşrik-i me-

saîye sevketmek için dillerinde destan olmuştur.  
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İşte ey kardeşlerim! Madem umûr-u dünyeviyede, kesif maddelerde böyle it-

tihad, ittifak ile neticeler, böyle azîm yekûn faideler verir; acaba, uhrevî ve nu-

ranî ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazl-ı İlahî ile herbirisinin 

âyinesine umum nur in'ikas etmek ve herbiri umumun kazandığı misil sevaba 

mâlik olmak, ne kadar büyük bir kâr olduğunu kıyas edebilirsiniz! Bu azîm 

kâr, rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. L. 164-165 

 

 

 

VECİZELER 

 Hased evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı 

ya azdır veya yoktur. M. 266 

 Evvel âhir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabet-

ten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır... Ş. 312 

 Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer 

sırf lillah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. M. 426 
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24. DÜSTUR 
 

 KİN VE ADAVET BESLEMEMEK  

 

ADAVET ZULÜMDÜR 

 Ey mü'mine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Nasılki sen bir gemide 

veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir câni var. O ge-

miyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın, ne derece zulmettiğini 

bilirsin. Ve zalimliğini, semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ bir tek 

masum, dokuz câni olsa; yine o gemi hiç bir kanun-u adaletle batırılmaz. 

Aynen öyle de: Sen, bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i İlahiye olan bir 

mü'minin vücudunda iman ve İslâmiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki 

yirmi sıfât-ı masume varken; sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir câni sıfatı 

yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla, o hane-i maneviye-i vücudun manen 

gark ve ihrakına, tahrib ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şeni' 

ve gaddar bir zulümdür. M. 263 

 

NEREYE ADAVET EDİLMELİ 

 Üçüncü Düstur: Adavet etmek istersen, kalbindeki adavete adavet et; 

onun ref'ine çalış.  

Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmarene ve heva-i nefsine adavet et, 

ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için, mü'minlere adavet etme. Eğer düşman-

lık etmek istersen; kâfirler, zındıklar çoktur; onlara adavet et.  

Evet nasılki muhabbet sıfatı, muhabbete lâyıktır; öyle de adavet hasleti, 

her şeyden evvel kendisi adavete lâyıktır. 

Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. 

Çünki eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zahiren 

mağlub bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder.  Eğer iyilikle mukabele 

etsen, nedamet eder; sana dost olur. 

  hükmünce;  
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mü'minin şe'ni, kerim olmaktır. Senin ikramınla sana müsahhar olur. Zahiren 

leîm bile olsa, iman cihetinde kerimdir.  

Evet fena bir adama "İyisin iyisin" desen, iyileşmesi ve iyi adama "Fenasın 

fenasın" desen, fenalaşması çok vukubulur.  

Öyle ise 

 gibi desatir-i kudsiye-i Kur'aniyeye kulak ver, saadet ve selâmet ondadır. 

M. 266 

 

Acaba, bir gün adavete değmeyen bir şey'e, bir sene kin ve adavetle mu-
kabele 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 kusuru-

nu gör; bir hisse de ona ver.  

 Sonra bâki kalan küçük bir hisseye karşı en selâmetli ve en çabuk hasmı-

nı 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, ehemmi-

yetsiz umûr-u dünyeviyeye; güya ebedî dünyada durup ebedî beraber kalacak 

gibi şedid bir hırs ile ve daimî bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele 

etmek, sîga-i mübalağa ile bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi 

divaneliktir. 

İşte hayat-ı şahsiyece bu derece muzır olan adavete ve fikr-i intikama, -eğer 

şahsını seversen- yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise, onun 

sözünü dinleme. Bak, hakikatbîn olan Hâfız-ı Şirazî'yi dinle: 

 

Yani: "Dünya öyle bir meta' değil ki, bir nizaa değsin." Çünki fâni ve geçici 

olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz'î işleri ne kadar 

ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın!.. Hem demiş: 
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Yani: "İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostları-

na karşı mürüvvetkârane muaşeret ve düşmanlarına sulhkârane muamele etmek-

tir." 

 

DÖRDÜNCÜ KELİME: Bütün hayatımda, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeden 

kat'î bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki: 

Muhabbete en lâyık şey muhabbettir ve husumete en lâyık sıfat husumet-

tir.  

Yani hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhab-

bet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeğe ve muhabbete lâyıktır.  

Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi zîr ü zeber eden düşmanlık ve adavet, her 

şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeğe müstehak ve çirkin ve 

muzır bir sıfattır.  

Bu hakikat Risale-i Nur'un "Yirmiikinci Mektub"unda izahıyla beyan edildi-

ğinden burada kısa bir işaret ediyoruz. Şöyle ki:  

Husumet ve adavetin vakti bitti. İki harb-i umumî adavetin ne kadar fena 

ve tahrib edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadı-

ğı tezahür etti.  

Öyle ise, düşmanlarımızın seyyiatı, -tecavüz olmamak şartıyla- adavetinizi 

celbetmesin. Cehennem ve azab-ı İlahî kâfidir onlara.. 

Bazan insanın gururu ve nefisperestliği, şuursuz olarak ehl-i imana karşı 

haksız olarak adavet eder; kendini haklı zanneder. Halbuki bu husumet ve ada-

vetle, ehl-i imana karşı muhabbete vesile olan iman, İslâmiyet ve cinsiyet gibi 

kuvvetli esbabı istihfaf etmektir, kıymetlerini tenzil etmektir. Adavetin ehem-

miyetsiz esbablarını, muhabbetin dağ gibi sebeblerine tercih etmek gibi bir di-

vaneliktir. 

Madem muhabbet adavete zıddır. Ziya ve zulmet gibi, hakikî içtima edemez-

ler. Hangisinin esbabı galib ise, o hakikatıyla kalbde bulunacak; onun zıddı 

hakikatıyla olmayacak.  

Meselâ: Muhabbet hakikatıyla bulunsa, o vakit adavet şefkate, acımağa inkı-

lab eder. Ehl-i imana karşı vaziyet budur.  

Yahut adavet hakikatıyla kalbde bulunsa, o vakit muhabbet mümaşat ve ka-

rışmamak, zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehl-i 

dalalete karşı olabilir.  

Evet muhabbetin sebebleri; iman, İslâmiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nu-

ranî, kuvvetli zincirler ve manevî kal'alardır. Adavetin sebebleri, ehl-i imana 

karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususî sebeblerdir. Öyle ise bir müslümana 
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hakikî adâvet eden, o dağ gibi muhabbet esbablarını istihfaf etmek hükmünde 

büyük bir hatadır. 

Elhasıl: Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır. Ehl-i 

adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki, ağlamak ister, birşey arı-

yor ki onunla ağlasın. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey, ağlaması-

na bahane olur.  

Hem insafsız, bedbîn bir adama benzer ki, sû'-i zan mümkün oldukça hüsn-ü 

zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu ise, seciye-i İslâmiye olan insaf 

ve hüsn-ü zan bunu reddeder. H. 51-54 

 S- Nasıl birbiriyle ittihad ve ittifak edecekler? Halbuki bazıları bazılarını 

münkirdir. Onların düsturlarındandır ki; münkir ile muhabbet, belki ünsiyet dahi 

haramdır. İnkâr mes'elesi mühimdir? 

C- Öyleyse size şöyle bir hitab etmek hakkımdır: 

Ey divaneler! İşitmediniz mi, anlamamış mısınız ki:  bir 

namus-u İlahîdir.  

Veya körleşmiş misiniz ki, görmüyor musunuz ki: 

  bir düstur-u Nebevîdir.  

Acaba şu sıdk ve kizb mabeyninde mütereddid olan inkâr mes'elesi, nasıl ol-

du şu iki esas-ı azîm ve metine nâsih olabildi? Bu inkâr mes'elesi doğru olsun; 

Allah'ın kelâmı değil ki, mensuh olmasın. İşte zaman onu nesheder. Zararı fai-

desine galebesi, neshine fetva verir. Mensuh ile amel caiz değildir. 

S- Belki birbirleriyle adavetleri, birbirinden gördükleri nâmeşru bazı ef'al 

içindir? 

C- Acaba ne cihetle, ne insaf ile, ne suretle Sübhan Dağı kadar ağır ve büyük 

olan iman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet sebebiyle hasıl olan muhabbet; 

şöyle çocuğun bahanesiyle bazı nâmeşru harekât vesilesinden mütehassıl olan 

adavete karşı hafif ve mağlub olmuştur?  

Evet muhabbeti iktiza eden İslâmiyet ve insaniyet, Cebel-i Uhud gibidir. 

Adaveti intac eden esbab, bazı küçük çakıl taşları gibidir.  

Muhabbeti adavete mağlub ettiren adam, nazar-ı hakikatta Cebel-i Uhud'u 

bir çakıl taşından aşağı derecesine indirmek kadar ahmakane hareket etmiştir. 

Adavetle muhabbet, ziya ile zulmet gibi içtima edemez.  

Adavet gelebe çalsa, muhabbet mümaşata inkılab eder.  

Muhabbet galebe çalsa, adavet terahhum ve acımağa inkılab eder.  



KİN VE ADAVET BESLEMEMEK 

 

171 

Benim mezhebim; muhabbete muhabbet etmektir, husumete husumet et-

mektir. Yani dünyada en sevdiğim şey muhabbet ve en darıldığım şey de hu-

sumet ve adavettir. Mn. 75-77 

 

ADAVETTEN VAZGEÇEMİYORSA NE YAPMALI 

 Eğer dersen: "İhtiyar benim elimde değil; fıtratımda adavet var. Hem da-

marıma 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. 266 

 

Cây-ı teessüf bir halet-i içtimaiye ve kalb-i İslâmı ağlatacak müdhiş 
bir maraz-ı hayat-ı içtimaî: 

 Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bı-

rakmak" olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip 

yaptıkları halde, şu cemaat-ı İslâmiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki; bir-

biri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz'î adavetleri 

unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, 

bir vahşettir. Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye bir hıyanettir. M. 269 

 

VECİZELER 

 Adavet etmek istersen, kalbindeki adavete adavet et; onun ref'ine çalış. 

Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmarene ve heva-i nefsine adavet et, 

ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için, mü'minlere adavet etme. Eğer düşman-

lık etmek istersen; kâfirler, zındıklar çoktur; onlara adavet et. M. 266 

 Ehl-i adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki, ağlamak ister, 

birşey arıyor ki onunla ağlasın. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey, 

ağlamasına bahane olur. H. 54 

 Hem insafsız, bedbîn bir adama benzer ki, sû'-i zan mümkün oldukça hüsn-ü 

zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu ise, seciye-i İslâmiye olan insaf 

ve hüsn-ü zan bunu reddeder. H. 54 
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25. DÜSTUR 
 

 MUHABBET FEDAİSİ OLMAK  

 
BİZ MUHABBET FEDAİLERİYİZ, HUSUMETE VAKTİMİZ YOKTUR. H. 88  

  Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır. 

Hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan, kâinatın en câmi' bir meyvesi 

olduğu için, kâinatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kal-

bine dercedilmiştir. S. 358 

 Adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıddırlar.  İkisi, mana-yı ha-

kikîsinde olarak beraber cem' olamazlar. 

Eğer muhabbet, kendi esbabının rüchaniyetine göre bir kalbde hakikî bu-

lunsa, o vakit adavet mecazî olur; acımak suretine inkılab eder.  

Evet mü'min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. 

Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nass-ı hadîs ile:  "Üç 

günden fazla mü'min mü'mine küsüp kat'-ı mükâleme etmeyecek."  

Eğer esbab-ı adavet galebe çalıp, adavet hakikatıyla bir kalbde bulunsa; o 

vakit muhabbet mecazî olur, tasannu' ve temelluk suretine girer. 

Ey insafsız adam! Şimdi bak ki: Mü'min kardeşine kin ve adavet ne kadar 

zulümdür. Çünki nasılki sen âdi küçük taşları, Kâ'be'den daha ehemmiyetli ve 

Cebel-i Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin.  

Aynen öyle de: Kâ'be hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametin-

de olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı İslâmiye; muhabbeti ve ittifakı istediği 

halde, mü'mine karşı adavete sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı 

kusuratı, iman ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve 

pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın!.. 

Evet tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbü ister.  

Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.  
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Evet inkâr edemezsin ki: Sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla, o 

adama karşı dostane bir rabıta anlarsın; ve bir kumandanın emri altında beraber 

bulunduğunuzdan arkadaşane bir alâka telakki edersin. Ve bir memlekette bera-

ber bulunmakla uhuvvetkârane bir münasebet hissedersin.  

Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i 

İlahiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebet-

leri var.  

Meselâ: Her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mabudunuz bir, Râzıkınız 

bir.. bir bir, bine kadar bir bir. Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir.. 

bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir.. 

ona kadar bir bir.  

Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuv-

veti iktiza ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevî zincirler 

bulundukları halde; şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı 

gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mü'mine karşı hakikî adavet 

etmek ve kin bağlamak; ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o 

esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebat-ı uhuvvete karşı ne dere-

ce bir zulüm ve i'tisaf olduğunu; kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlar-

sın! M. 265 

 

MUHABBETE MUHABBET ETMEK 

 Evet muhabbeti iktiza eden İslâmiyet ve insaniyet, Cebel-i Uhud gibidir. 

Adaveti intac eden esbab, bazı küçük çakıl taşları gibidir.  

Muhabbeti adavete mağlub ettiren adam, nazar-ı hakikatta Cebel-i Uhud'u 

bir çakıl taşından aşağı derecesine indirmek kadar ahmakane hareket etmiştir.  

Adavetle muhabbet, ziya ile zulmet gibi içtima edemez.  

Adavet gelebe çalsa, muhabbet mümaşata inkılab eder.  

Muhabbet galebe çalsa, adavet terahhum ve acımağa inkılab eder.  

Benim mezhebim; muhabbete muhabbet etmektir, husumete husumet etmek-

tir.  

Yani dünyada en sevdiğim şey muhabbet  ve en darıldığım şey de husumet 

ve adavettir. Mn. 77  

 DÖRDÜNCÜ KELİME: Bütün hayatımda, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeden 

kat'î bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki: 

Muhabbete en lâyık şey muhabbettir ve husumete en lâyık sıfat husumet-

tir.  

Yani hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden mu-

habbet ve sevmek sıfatı, en ziyade sevilmeğe ve muhabbete lâyıktır.  
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Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi zîr ü zeber eden düşmanlık ve adavet, her 

şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeğe müstehak ve çirkin ve 

muzır bir sıfattır.  

Bu hakikat Risale-i Nur'un "Yirmiikinci Mektub"unda izahıyla beyan edildi-

ğinden burada kısa bir işaret ediyoruz. Şöyle ki: 

Husumet ve adavetin vakti bitti. İki harb-i umumî adavetin ne kadar fena 

ve tahrib edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadı-

ğı tezahür etti.  

Öyle ise, düşmanlarımızın seyyiatı, -tecavüz olmamak şartıyla- adavetinizi 

celbetmesin. Cehennem ve azab-ı İlahî kâfidir onlara.. 

Bazan insanın gururu ve nefisperestliği, şuursuz olarak ehl-i imana karşı hak-

sız olarak adavet eder; kendini haklı zanneder. Halbuki bu husumet ve adavetle, 

ehl-i imana karşı muhabbete vesile olan iman, İslâmiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli 

esbabı istihfaf etmektir, kıymetlerini tenzil etmektir. Adavetin ehemmiyetsiz es-

bablarını, muhabbetin dağ gibi sebeblerine tercih etmek gibi bir divaneliktir. H. 

51-53 

 

MUHABBET ADAVETE ZIDDIR, BİR KALBDE BERABER BULUNMAZLAR 

 Madem muhabbet adavete zıddır. Ziya ve zulmet gibi, hakikî içtima ede-

mezler. Hangisinin esbabı galib ise, o hakikatıyla kalbde bulunacak; onun zıddı 

hakikatıyla olmayacak.  

Meselâ: Muhabbet hakikatıyla bulunsa, o vakit adavet şefkate, acımağa inkı-

lab eder. Ehl-i imana karşı vaziyet budur.  

Yahut adavet hakikatıyla kalbde bulunsa, o vakit muhabbet mümaşat ve ka-

rışmamak, zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehl-i 

dalalete karşı olabilir.  

Evet muhabbetin sebebleri; iman, İslâmiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nu-

ranî, kuvvetli zincirler ve manevî kal'alardır.  

Adavetin sebebleri, ehl-i imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususî se-

beblerdir. Öyle ise bir müslümana hakikî adâvet eden, o dağ gibi muhabbet 

esbablarını istihfaf etmek hükmünde büyük bir hatadır. 

Elhasıl: Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır.  

Ehl-i adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki, ağlamak ister, bir-

şey arıyor ki onunla ağlasın. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey, ağlama-

sına bahane olur.  

Hem insafsız, bedbîn bir adama benzer ki, sû'-i zan mümkün oldukça 

hüsn-ü zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu ise, seciye-i İslâmiye 

olan insaf ve hüsn-ü zan bunu reddeder. H. 54 
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  Belki daire-i İslâmiyet içinde hangi meşrebde olursa olsun, medar-ı mu-

habbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp 

ittifak ederek... H. 36 

MUHABBETİN SARSILMASI BİZE BÜYÜK ZARAR VERİR 

 Aziz, sıddık, muhlis kardeşlerim! 

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. 

Hem metin Nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri 

evhamlandırmak ve hizmet-i Nuriyeden vazgeçirmek için sebebsiz mahkeme-

mizi uzatıyorlar. Sakın sakın!. Şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârane uhuv-

vet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile, bize bü-

yük zarar olur. H. 80 

MUKABELESİZ MUHABBET ETMEK 

 Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir 

zerre ihlaslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran 

harekâtında sebebi, sırf bir emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu düşün-

meli ve vazife-i İlahiyeye karışmamalı. Herşeyde bir ihlas var. Hattâ muhabbe-

tin de ihlas ile bir zerresi, batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete tereccuh 

eder... 

"Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükâfat is-

temiyorum. Çünki mukabilinde bir mükâfat, bir sevab istenilen muhabbet 

zaîftir, devamsızdır." Hattâ hâlis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum vâlide-

lerde dercedilmiştir. İşte bu hâlis muhabbete tam manasıyla vâlidelerin şefkat-

leri mazhardır. Vâlideler o sırr-ı şefkat ile, evlâdlarına karşı muhabbetlerine bir 

mükâfat, bir rüşvet istemediklerine ve taleb etmediklerine delil; ruhunu, belki 

saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi 

kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için -Hüsrev'in müşahede-

siyle- kafasını ite kaptırır. L.132 

CEMAATLAR ARASINDA MUHABBET 

 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 sür-

mekle kendisine kıymet vermeğe çalışmamak. Birinde hata bulunsa, müfti-i 

ümmet cem'iyet-i ülemaya havale etmektir. H. 98 
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  S- Şimdiki şeyhlerden ne istersin? 

C- Daima onların demdemelerinin mevzuu olan ihlası; hem de tekke denilen 

manevîleşmiş kışlalarda, tarîkat denilen ruhanîleşmiş askerlikte ona murabıt 

oldukları cihad-ı ekberi ve terk-i iltizam-ı nefsi; hem de onların şiarı olan, 

zühdün manası olan terk-i menafi'-i şahsiyeyi; hem de daima iddiasında bu-

lundukları ve mizac-ı İslâmiyetin mayesi olan muhabbeti isterim... Yahut inad, 

gıybet ve tarafdarlığı mebeynlerinden kaldırsınlar... Mn. 75 

 Eğer mesleği tenkis-i gayr ile meziyetini izhar ve husumet-i gayr ile mu-

habbetini 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!. Mn. 77 

 Bizim cemaatımızın meşrebi: Muhabbete muhabbet ve husumete husu-

mettir. Yani beyn-el İslâm muhabbete imdad ve husumet askerini bozmaktır. 

H. 86  

 

VECİZELER 

 Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur.  H. 88 

  Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır. 

Hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. S. 358 

 Benim mezhebim; muhabbete muhabbet etmektir, husumete husumet et-

mektir. Yani dünyada en sevdiğim şey muhabbet ve en darıldığım şey de hu-

sumet ve adavettir. Mn. 77  
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26. DÜSTUR 
 

 CANİ BİR SIFAT YÜZÜNDEN MASUM  

SIFATLARI MAHKUM ETMEMEK 

 
MASUM SIFATLARI MAHKÛM ETMEK ZULÜMDÜR 

 ÜÇÜNCÜ VECİH: Adalet-i mahzayı ifade eden  sırrı-

na göre; bir mü'minde bulunan câni bir sıfat yüzünden sair masum sıfatla-

rını mahkûm etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak, ne derece hadsiz 

bir zulüm olduğunu ve bahusus bir mü'minin fena bir sıfatından darılıp 

küsüp, o mü'minin akrabasına adavetini teşmil etmek,  sîga-i 

mübalağa ile gayet azîm bir zulüm ettiğini, hakikat ve şeriat ve hikmet-i 

İslâmiye sana ihtar ettiği halde; nasıl kendini haklı bulursun, "Benim hakkım 

var" dersin? 

Hakikat nazarında sebeb-i adavet ve şerr olan fenalıklar, şerr ve toprak gibi 

kesiftir; başkasına sirayet ve in'ikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp 

şerr işlese, o başka mes'eledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi 

nurdur; sirayet ve in'ikas etmek, şe'nidir. Ve ondandır ki; "Dostun dostu dosttur" 

sözü, durub-u emsal sırasına geçmiştir.  

Hem onun içindir ki; "Bir göz hatırı için çok gözler sevilir" sözü umumun li-

sanında gezer. 

İşte ey insafsız adam! Hakikat böyle gördüğü halde, sevmediğin bir adamın, 

sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek; ne kadar hilaf-ı 

hakikat olduğunu hakikat-bîn isen anlarsın. M. 264 

 Bir câni yüzünden, çok masumları ihtiva eden bir gemi batırılmaz.  

Bir câni sıfat yüzünden, çok evsaf-ı masumeyi muhtevi bir mü'mine 

adavet edilmez. 
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Lasiyyema sebeb-i muhabbet olan iman ve tevhid, Cebel-i Uhud gibidir. Se-

beb-i adavet olan şeyler, çakıl taşları gibidir. Çakıl taşlarını Cebel-i Uhud'dan 

daha ağır telakki etmek ne kadar akılsızlıksa, mü'minin mü'mine adaveti, o ka-

dar kalbsizliktir. Mü'minlerde adavet, yalnız acımak manasında olabilir. 

Elhasıl: İman muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti istilzam eder. H. 144  

 

BİRİSİNİN HATASIYLA, BAŞKASI MAHKUM OLMAZ. 

 Birincisi: İslâmiyet'in pek çok kanun-u esasîsinden birisi:  

*  * âyet-i kerimesinin hakikatıdır ki; birisinin cina-

yetiyle başkaları, akraba ve dostları mes'ul olamaz.  

Halbuki şimdiki siyaset-i hazırada particilik tarafdarlığı ile, bir câninin yü-

zünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yü-

zünden, tarafdarları veyahut akrabaları dahi şeni' gıybetler ve tezyifler edilip, 

bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, gayet dehşetli bir kin ve adaveti 

damarlara dokundurup, kin ve garaza ve mukabele-i bil'misile mecbur ediliyor.  

Bu ise hayat-ı içtimaiyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir ve hariçteki 

düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mı-

sır'daki hissedilen hâdise ve buhranlar, bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat 

onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir nisbetindedir. Allah 

etmesin, bu hal bizde olsa, pek dehşetli olur. 

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet 

milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için, cânilerin cina-

yetlerini kendilerine münhasır bırakmak lâzımdır. 

 

HEM EMNİYETİN VE ASAYİŞİN TEMEL TAŞI, YİNE BU KANUN-U 
ESASÎDEN GELİYOR: 

Meselâ: Bir hanede veya bir gemide bir masum ile on câni bulunsa, hakikî 

adaletle ve emniyet ve asayiş düstur-u esasîsi ile o masumu kurtarıp tehlikeye 

atmamak için, gemiye ve haneye ilişmemek lâzım; tâ ki masum çıkıncaya ka-

dar. 

İşte bu kanun-u esasî-i Kur'anî hükmünce, asayiş ve emniyet-i dâhiliyeye 

ilişmek, on câni yüzünden doksan masumu tehlikeye atmak, gazab-ı İlâhiyenin 

celbine vesile olur. Madem Cenab-ı Hak, bu tehlikeli zamanda bir kısım hakikî 

dindarların başa geçmesine yol açmış. Kur'an-ı Hakîm'in bu kanun-u esasîsini 

kendilerine bir nokta-i istinad ve onlara garazkârlık edenlere karşı siper yapmak 

lâzım geldiğini, zaman ihtar ediyor. Em. 172 

 Bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hattâ otuz senede hapisler 

de tazyikler de olduğu halde, hakkımı helâl ettim. Ve azablarına mukabil, o 
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bîçarelerin yüzde doksanbeşini tezyif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan 

kurtulmaya vesile oldum ki,  

*  * âyeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe veril-

di. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvaya hakları 

yoktur. 

Hattâ bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamları ile; bizi, 

yetmiş kişiyi, mahkûm etmek için sû'-i fehmiyle, dikkatsizliği ile Risale-i 

Nur'un bazı kısımlarına yanlış mana vererek seksen yanlışla beni mahkûm et-

meye çalıştığı halde, mahkemelerde isbat edildiği gibi, en ziyade hücuma ma-

ruz bir kardeşiniz, mahpus iken pencereden o müddeiumumînin üç yaşın-

daki çocuğunu gördü, sordu, dediler: "Bu müddeiumumînin kızıdır." O 

masumun hatırı için o müddeîye beddua etmedi.  

Belki onun verdiği zahmetler; o Risale-i Nur'un, o mu'cize-i maneviyenin in-

tişarına, ilânına bir vesile olduğu için rahmetlere inkılab etti. Em. 245  

 Sâlisen: Hem eski partinin bana karşı zulümlerini helâl ettiğim, hem Kur'a-

nın bir kanun-u esasiyesi olan *  * yani, birisinin hatası 

ile başkası, partisi, akrabası mes'ul olmaz, olamaz, diye hem Anadolu, hem 

vilayet-i şarkıyede Risale-i Nur'la neşredildiği sebebiyle, asayişe tam kuvvetli 

bir tarzda hizmet edilmiş. Demek bir manevî zabıta hükmünde herkesin kalbin-

de bir yasakçı bırakıyor.  

Bu noktaya binaen, Risale-i Nur eski partinin dört-beş hatasını yüz derece 

ziyadeleştirmeye mani'dir. Yüzde beş adamın hatasını, doksanbeşe de verip 

yirmi-otuz derece ziyadeleştirmemiş. Onun için umum o partinin ekserîsi, 

iktidar partisi kadar Risale-i Nur'a minnetdar olmak lâzımdır. Çünki bu dersi, 

bu kanun-u esasiye-i Kur'aniyeyi Risale-i Nur ders vermeseydi, o beş ada-

mın hatası binler adamı da hatakâr yapardı. T. 704-705 

 Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek", zulüm ve zarar et-

memektir. Çünki, *   * yani "Birisinin hatasıyla, başka-

sı veya akrabası hatakâr olmaz; cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u ira-

de-i İlahiyeye karşı, bu zamanda *   * sırrıyla şedid bir zu-

lüm ile mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir caninin hatasıyla, değil yalnız 

akrabasına, belki taraftarlarına dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder. 
Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir 

masumun hakkı, yüz cani için feda edilmez; onların yüzünden ona zulme-

dilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç cani için zararlara sokar. H. 206 

 Kur’ân-ı Hakîmden aldığı hakikat dersi ve talebelerine verdiği ders şudur: 

Bir hanede veya bir gemide birtek mâsum, on câni bulunsa, adalet-i Kur’âniye o 

mâsumun hakkına zarar vermemek için, o haneyi yakmasını ve o gemiyi batır-



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

180 

masını men ettiği halde, dokuz mâsumu birtek câni yüzünden mahvetmek sure-

tinde o haneyi yakmak ve o gemiyi batırmak, en azîm bir zulüm, bir hıyanet, bir 

gadir olduğundan, dahilî âsâyişi ihlâl suretinde, yüzde on cani yüzünden 

doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet-i İlâhiye ve hakikat-i 

Kur’âniye ile şiddetle men edildiği için, biz bütün kuvvetimizle, o ders-i 

Kur’ânî itibarıyla, âsâyişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz. 

Em. 158 

 

KUR’ANIN BU KANUN-U ESASÎSİNİ TATBİK ETMEYENLER BEŞERİN 
VAHŞET VE BEDEVİLİK ZAMANLARINA DÖNÜYORLAR 

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

esasîsine medeniyet namına dine hücum edenler, irtica ile o vahşete ve bedevi-

liğe dönüyorlar. Beşerin selâmet, adalet ve sulh-u umumîsini mahveden o deh-

şetli vahşiyane kanun-u esasî, şimdi bizim bu bîçare memleketimize girmek 

istiyor. Garazkârane ve anudane particilik gibi bazı cereyanları aşılamağa baş-

laması 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 teveh-

hüm ediliyor. Bir hata, binler hata hükmüne geçiriliyor. İttifak ve ittihadın 

temel taşı olan kardeşlik ve vatandaşlık, muhabbet ve uhuvveti zîr ü zeber edi-

yor.  

Evet birbirine karşı gelen muannid ve muarız kuvvetler, kuvvetsiz oluyorlar. 

Bu kuvvetsizlikle zaîflendiği için millete ve memlekete ve vatana âdilane hiz-

mete muvaffak olunamadığından maddî ve manevî bir nevi rüşvet vermeğe 

mecbur oluyorlar ki, dinsizleri kendilerine taraftar yapmak için... O gaddar, 

engizisyonane ve bedeviyane ve vahşiyane bu mezkûr kanun-u esasîye karşı; 

ayn-ı adalet olan bu semavî ve kudsî  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 beşe-

riye, iki harb-i umumînin gösterdiği tahribatın emsaliyle esfel-i safilîn olan o 

vahşi irticaa düşecek. 

İşte Kur'anın bu gibi kudsî 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 

ferd feda edilir. Vatanın selâmeti için eşhasın hukuku nazara alınmaz. Devle-

tin siyasetinin selâmeti için cüz'î zulümler nazara alınmaz." diye,  
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 Bir tek câni yüzünden bir köyü mahvetmekle bin masumun hakkını 

nazara almaz.  

 Bir tek câninin 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 câniyane siyaset hatalarıyla 

otuz milyon bîçare nev'-i beşer aynı harbde mahvedildiği gibi, binler misal-

ler var. 

İşte bu vahşiyane irticaın bu dehşetli zulümlerine karşı gelen Kur'an şakird-

lerinin Kur'anın yüzer kanun-u esasîsinden  

*  * âyetinin ders verdiği kanun-u esasîsi ile adalet-i 

hakikiyeyi ve ittihadı ve uhuvveti temin etmeğe çalışan ehl-i iman fedakârlarına 

"mürteci" namını verip onları müttehem etmek; mel'un Yezid'in zulmünü, ada-

let-i Ömeriyeye tercih etmek misillü en vahşi ve zalimane bir engizisyon kanu-

nunu, beşerin en yüksek terakkiyatına ve adaletine medar olan Kur'anın mezkûr 

kanun-u esasîsine tercih etmek hükmündedir. Em. 82-83 

 

VECİZELER 

 Bir câni yüzünden, çok masumları ihtiva eden bir gemi batırılmaz. Bir 

câni sıfat yüzünden, çok evsaf-ı masumeyi muhtevi bir mü'mine adavet 

edilmez. H. 144 

 Birisinin hatasıyla başkası mes'ul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve tai-

fesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz.  Em. 82  

 İslâmiyet'in pek çok kanun-u esasîsinden birisi:  âyet-

i kerimesinin hakikatıdır ki; birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostla-

rı mes'ul olamaz. T. 618 
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27. DÜSTUR 
 

  HAKKI BULDUKTAN SONRA EHAK 

İÇİN İHTİLAF ÇIKARMAMAK, 
İNHİSAR-I ZİHNİYET YAPMAMAK 

 
HERKES EN GÜZEL KABUL ETTİĞİ MESLEĞİNİN ETRAFINDA İTTİHADA 

DAVET EDERSE İHTİLAF ÇIKAR. 

 DÖRDÜNCÜ VECİH: Hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür.  

Şu dördüncü vechin esası olarak birkaç düsturu dinle: 

Birincisi: Sen, mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit; "Mesleğim haktır 

veya daha güzeldir" demeye hakkın var. Fakat "Yalnız hak benim mesleğim-

dir" demeye hakkın yoktur. 

 

sırrınca, insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mes-

leğini butlan ile mahkûm edemez. M. 265  

 Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde 

hakkı ise: "Mesleğim haktır yahud daha güzeldir" diyebilir. Yoksa başkasının 

mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden, "Hak yalnız benim mesle-

ğimdir" veyahut "Güzel benim meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu 

rehber etmek. L. 151 

 Hakta ittifak, ehakta ihtilaf olduğundan; bazan hak, ehaktan ehaktır; hasen, 

ahsenden ahsendir. Herkes kendi mesleğine "Hüve hak" demeli, "Hüve-l hak" 

dememeli. Veyahut "Hüve hasen" demeli, "Hüve-l hasen" dememeli.  M. 475 

 

HAKKI BULDUKTAN SONRA EHAK İÇİN İHTİLAFI ÇIKARMA  

 Ey talib-i hakikat, madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır.  

Bazan hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.  
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İSLÂMİYET, SELM VE MÜSALEMETTİR; DÂHİLDE NİZA VE HUSUMET 
İSTEMEZ 

 Ey Âlem-i İslâmî! Hayatın ittihadda. Ger ittihad istersen düsturun bu olma-

lı: 

"Hüvel Hakku" yerine "Hüve Hakkun" olmalı.  

"Hüvel Hasen" yerine "Hüvel Ahsen" olmalı... 

Her müslim kendi meslek, mezhebine demeli:  

"İşte bu haktır, başkasına ilişmem. Başkaları güzelse, benim en güzelidir." 

Dememeli: "Budur hak, başkaları battaldır."  

Ya "Yalnız benimkidir güzeli; başkaları yanlıştır, hem çirkindir." 

Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor,  

sonra maraz oluyor, niza ondan çıkıyor.  

Derd ile dermanlar Taaddüdü hak olur, hak da taaddüd eder.  

Hacat ve ağdiyenin tenevvüü hak olur, hak da tenevvü eder.   

İstidad, terbiyeler, tekessürü hak olur, hak da tekessür eder.  

Bir madde-i vâhide, hem zehir ve hem panzehir. 

İki mizaca göre mesail-i fer'îde hakikat sabit değil, izafî ve mürekkeb, mü-

kellefîn mizaclar Ona bir hisse verip, ona göre ederek tahakkuk ve terekküb, her 

mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder. 

Mezhebinin hududu tayinini bırakır temayül-ü mizaca; taassub-u mezhebî 

tamime sebeb olur. 

Tamimin iltizamı sebeb olur nizaa. İslâmiyet'ten evvel tabakat-ı beşerde de-

rin uçurumlar, 

Hem tebaüd-ü acibi istedi bir vakitte taaddüd-ü enbiya, tenevvü-ü şerâyi', 

müteaddid mezhebler. 

Beşerde bir inkılab İslâmiyet yaptırdı, beşer tekarüb etti, Şer' etti ittihad, 

vâhid oldu Peygamber.  

Seviye bir olmadı; mezheb taaddüd etti.  

Terbiye-i vâhide kâfi geldiği zaman, ittihad eder mezhebler... S. 718  

 

SEBEB-İ İHTİLAF-I MUZIR:  

 "Bu haktır" düsturu yerine "Yalnız hak budur"  

Ve "En güzeli budur" hükmü yerine "Güzeli budur" hükmü ikame edil-

miştir. (Elhubbu fillah) esas-ı merhametkârı yerine (Elbuğzu fillah) ikame 

edilmiştir. Kendi mesleğinin muhabbeti yerine, başka meslekten nefret, ha-

rekâtında hâkim kılınmıştır.  
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Hakikata muhabbet yerine, ene tarafgirliği müdahale etmiştir.  

Vesail ve delail, makasıd ve gayat yerine ikame edilmiştir.  

Halbuki fasid bir delil ile, hak bir netice zihinde ikame edilir.  

Bâtıl bir vesile ile hak bir gaye, fikirde tesbit edilir.  

Madem gaye ve maksad haktır; delil ve vesilelerdeki fesad, böyle inşikak-ı 

kulûba sebebiyet vermemeli. Sti. 82 

 

İNHİSAR-I ZİHNİYET YAPMAMAK 

  Üçüncü sebeb: Ehl-i hakkın ihtilafı, himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i 

dalaletin ittifakı, ulüvv-ü himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilafı, 

ulüvv-ü himmetin sû'-i istimalinden ve ehl-i dalaletin ittifakı, himmetsizlikten 

gelen za'f ve aczdendir. Ehl-i hidayeti, ulüvv-ü himmetten sû'-i istimale ve do-

layısıyla ihtilafa ve rekabete sevkeden, âhiret nokta-i nazarında bir haslet-i 

memduha sayılan hırs-ı sevab ve vazife-i uhreviyede kanaatsızlık cihetinden 

ileri geliyor. Yani: "Bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşad edeyim, 

benim sözümü dinlesinler." diye, karşısındaki hakikî kardeşi ve cidden mu-

habbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zâta karşı reka-

betkârane vaziyet alır. "Şakirdlerim ne için onun yanına gidiyorlar? Ne için 

onun kadar şakirdlerim bulunmuyor?" diye, enaniyeti oradan fırsat bulup, 

mezmum bir haslet olan hubb-u câha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını 

açar. 

İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müdhiş maraz-ı ruhanînin ilâcı şudur 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 ba-

zan verilir. Evet bazan bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kem-

miyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünki bazan bir tek ada-

mın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-i İlahîye medar olur. Hem ihlas ve hak-

perestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine ta-

rafdar olmaktır. Yoksa, "Benden ders alıp sevab kazandırsınlar" düşüncesi, 

nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. 

Ey sevaba hırslı ve a'mal-i uhreviyeye kanaatsız insan! Bazı Peygamberler 

gelmişler ki, mahdud birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde, yine o 

peygamberlik vazife-i kudsiyesinin hadsiz ücretini almışlar.  

Demek hüner, kesret-i etba' ile değildir. Belki hüner, rıza-yı İlahîyi kazanmak-

ladır. Sen neci oluyorsun ki, böyle hırs ile "Herkes beni dinlesin" diye vazifeni 

unutup, vazife-i İlahiyeye karışıyorsun? Kabul ettirmek, senin etrafına halkı top-

lamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. L. 

151 

 Ey insafsızlar! Umum âlemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıra-

cak bir istidadında olan hakikat-ı İslâmiyeti nasıl dar buldunuz ki, fukaraya (ve 
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mutaassıb bir kısım hocalara) tahsis edip, yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsu-

nuz.  

Hem de, umum kemâlâtı câmi’, bütün nev’-i beşerin hissiyat-ı âliyesini bes-

leyecek mevaddı muhit olan o kasr-ı nuranî-yi İslâmiyeti, ne cür’etle matem 

tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukara ve bedevilere (ve mürteci’lere) has 

olduğunu tahayyül ediyorsunuz?  

Evet herkes âyinesinin müşahedatına tâbi’dir. Demek sizin siyah ve yalancı 

âyineniz size öyle göstermiştir. Ab. 328 

 

VECİZELER 

 Sen, mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit; "Mesleğim haktır veya daha 

güzeldir" demeye hakkın var. Fakat "Yalnız hak benim mesleğimdir" demeye 

hakkın yoktur. M. 265 

 Ey talib-i hakikat, madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazan hak, ehaktan 

ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.  S. 718 

 Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde 

hakkı ise: "Mesleğim haktır yahud daha güzeldir" diyebilir. Yoksa başkasının 

mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden, "Hak yalnız benim mesle-

ğimdir" veyahut "Güzel benim meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu 

rehber etmek. L. 151 
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28. DÜSTUR 
 

  HER DOĞRUYU HERYERDE 

SÖYLEMEMEK 

 
HER SÖYLEDİĞİN HAK OLSUN.  FAKAT  HER HAKKI SÖYLEMEĞE SE-

NİN HAKKIN YOKTUR. 

 İkinci Düstur: Senin üzerine haktır ki: Her söylediğin hak olsun. Fakat her 

hakkı söylemeğe senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her 

doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, 

nasihatı bazan damara dokundurur, aks-ül amel yapar. M. 265 

 (Bu düsturun uhuvvet risalesinde zikredilmesi gösteriyor ki mümünlerin ma-
beynlerindeki uhuvvete ve tesanüde zarar veren hallerden bir tanesi; bazı doğ-
ruların doğru olmayan bir zamanda münasebetsiz bir şekilde dile getirilmesi-
dir.) 

 

HER DEDİĞİN DOĞRU OLMALI 

 S- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir? 

C- Doğruluk. 

S- Daha? 

C- Yalan söylememek. 

S- Sonra? 

C- Sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüd. Mn. 64 

 Ey bu Câmi-i Emevî'deki kardeşlerim! Ve kırk-elli sene sonra âlem-i İslâm 

mescid-i kebirindeki dörtyüz milyon ehl-i iman olan ihvanımız! Necat yalnız 

sıdkla, doğrulukla olur. "Urvet-ül vüska" sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla 

bağlanacak zincir doğruluktur. 

Amma maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiş. Maslahat ve zaruret 

için bazı âlim "muvakkat" fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva verilmez. 
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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 edil-

mez. Öyle ise    

Yani 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 maslaha-

tın 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. 

51 

 Her söz doğru olmalı..  her doğru söz olmamalı. Asb. 658 

 

FAKAT HER DOĞRUYU DEMEK DOĞRU DEĞİLDİR 

 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. 50  

 (Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü üzere hayatta hep sıdk ve doğruluk üzere 
olmak, yalan söylememek lazım geliyor. Fakat doğruyu ifade ederken birtakım 
yanlışlar vücuda gelip zarar veriyorsa susmak daha doğru olacaktır. Bazı yer ve 
zamanlarda mukteza-yı hale mutabakat gerekiyor ki buralarda her doğruyu 
söylemek doğru değildir. Risale-i Nurda bunun örneklerini şöyle görebiliriz.) 

 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 me'yusane ağlattırdı. Ben bu musibetten evvel Kastamo-

nu'nun dağında bağırarak mükerrer defa dedim:  

"Kardeşlerim! Ata et, arslana ot atmayınız." Yani her risaleyi herkese 

vermeyiniz; tâ, bize taarruz edilmesin. Yaya gidilse yedi gün uzakta Hâfız Ali 

(Rahmetullahi Aleyh), manevî telefonuyla işitiyor gibi aynı vakit bana yazıyor 

ki: "Evet Üstadım, Risale-i Nur'un bir kerametidir ki; ata et, arslana ot 

atmaz. Belki ata ot, arslana et atar ki, o arslan hocaya İhlas Risalesi'ni ver-

di." Yedi gün sonra mektubunu aldık, hesab ettik; aynı zamanda, ben dağda 

bağırırken, o da garib sözleri mektubunda yazıyormuş. L. 265 
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 DÖRDÜNCÜ MERAKLI SUAL: Diyorlar ki: Madem sizin elinizdeki 

nurdur, topuz değildir; nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun 

izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? 

Çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men'ediyorsunuz? 

Bu suale karşı cevabın muhtasar meali şudur ki: Başlardaki başların çoğu 

sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemesi için, 

aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor.  

Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tama' veyahud havf cihetiyle 

nuru inkâr eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum 

ki: İhtiyat etsinler, nâ-ehillerin eline hakikatları vermesinler. Hem ehl-i 

dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. L. 105 

 Hem bir adam, kendi başına cesareti güzel de olsa, bir cemaat-ı mütesanide-

ye girdikten sonra, onların istirahatını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için, 

o şahsî cesareti istimal edemez.  hadîs-i şerifinin sırrıyla 

hareket etmek, hem şimdilik bu müşevveş vaziyetlerde çok zararlı hem hocaları, 

hem ehl-i siyaseti Risale-i Nur'a karşı cephe almağa ve tecavüz etmeye sebebi-

yet veren şapka ve ezan mes'eleleri ve deccal ve süfyan ünvanları, Risale-i 

Nur şakirdleri yabanilere karşı lüzumsuz medar-ı bahs ve münazaa edilme-

mek lâzımdır ve ihtiyat etmek elzemdir ve itidal-i demmi muhafaza etmek 

vâcibdir. Hattâ sizde cüz'î bir ihtiyatsızlık, buraya kadar bize tesir ediyor. K. 

248 

 S- Bir kısım Jön Türk der: "Demeyiniz Hristiyanlara hey kâfir. Zira ehl-i ki-

tabdırlar." Neden kâfir olana kâfir demiyeceğiz? 

C- Kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Çünki eziyettir. Eziyetten nehiy 

var:  ilh.... Mn. 33 

Sonuç olarak denilebilir ki söylenilen sözün doğru olması gerektiği gibi, 
söyleme zamanının, zemininin, niyetinin ve tarzının da doğru olması gerekir. 
Ve bir hakikatı dile getirmede haklılık kifayet etmez, faydalılık da önemli. 
USUL ESASA MUKADDEM OLMALI.  

VECİZELER 

 Senin üzerine haktır ki: Her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söyleme-

ğe senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek 

doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihatı bazan 

damara dokundurur, aks-ül amel yapar. M. 265 

 Her söylediğin hak olmalı, fakat her hakkı söylemeğe senin hakkın yok. 

Çünki hâlis olmazsa sû'-i tesir eder; hak, haksızlıkta sarfolur. H. 50  
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 Risale-i Nur'un bir kerametidir ki; ata et, arslana ot atmaz. Belki ata 

ot, arslana et atar ki, o arslan hocaya İhlas Risalesi'ni verdi." L. 265 
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29. DÜSTUR 
 

 HAKKIN HATIRINI KIRMAMAK  

BİLEREK HAKKI KETMETMEMEK 

 
Bu düsturda hakkın hatırının bütün hatırlardan üstün olduğu ve o hakkı söy-

lenmesi gereken yerde ketmetmemek gerektiği vurgulanıyor. Yani hakkın hatırı 
ile halkın hatırı çakışırsa, ikisinden birisini tercih etmek gerekirse, elbette hakkın 
hatırını üstün tutmak gerekir.  

Bir hakikat; halkın hatırını kırmamak için dile getirilmediği vakit, halkın ha-
tırını kırmaktan daha büyük bir zarar ortaya çıkacaksa elbette hakkın hatırını 
muhafaza için küçük şahsi haklar nazara alınmaz. 

Bununla birlikte "Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat 
her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur." Düsturunu da göz önünde bulundu-
rarak eğer mümkün ise hakkı, hatır kırmadan söylemek gerekir. Şayet hatır 
kırmadan söylemek kabil değilse elbette hakkın hatırını muhafaza etmek gerek-
tir. (Her doğru her yerde söylenmez düsturuna bakınız.) 

 

HAKKIN HATIRINI, NEFSİN VE ENANİYETİN HATIRINA ÜSTÜN TUT-
MAK İHLASTIR. 

 İşte bu müdhiş marazın merhemi, ilâcı ihlastır. Yani hakperestliği nefispe-

restliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enaniyetin hatırına galib 

gelmekle  sırrına mazhar olup, nâstan gelen maddî ve manevî 

ücretten istiğna etmekle    sırrına mazhar olup.. hüsn-ü 

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 olma-

dığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa 

muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır... L. 149 
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 Bu marazın çare-i yegânesi: Nefsini ittiham etmek ve nefsine değil, daima 

karşısındaki meslekdaşına tarafdar olmak. Fenn-i Âdâb ve İlm-i Münaza-

ra'nın üleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: "Eğer bir 

mes'elenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına tarafdar olup ve 

kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun 

olsa, insafsızdır." Hem zarar eder. Çünki haklı çıktığı vakit o münazarada bil-

mediği bir şeyi öğrenmiyor, belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak 

hasmının elinde çıksa; zararsız, bilmediği bir mes'eleyi öğrenip, menfaatdar 

olur, nefsin gururundan kurtulur.  

Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmı-

nın elinde hakkı görse, yine rıza ile kabul edip, tarafdar çıkar, memnun olur. 

İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarîkat, ehl-i ilim kendilerine 

rehber ittihaz etseler, ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak 

olurlar. Ve bu feci' sukut ve musibet-i hazıradan rahmet-i İlahiye ile kurtulurlar. 

L. 158 

 

HAKKIN HATIRINI, İNSANLARIN HATIRINA ÜSTÜN TUTMAK 

 S- Neden hüsn-ü zannımıza sû'-i zan edersin? Eski padişahlar ve eski 

hükûmetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine râm ve müda-

heneci edemediler. Zira seni hapis ettiler, asacaklardı; sen tezellül etmedin. 

Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi; kabul etmedin. Demek sen 

onların tarafdarlığı için demiyorsun. Demek hak tarafdarısın... 

C- Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, 

hakkın hatırı âlîdir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü 

zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. 

Delil ve akibete bakınız. Mn. 14  

 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.  

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? 

*   *
9
 

                                                 
9
 İstersen dikkat et. O zaman Ermeni meb'usu Vartakis ve Hakkari meb'usu 

Seyyid Molla Tahir'e işaret eder. 
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C- Hînâ, meşrutiyette tövbenin kapısı açıktır ve tövbe edenler çoktur. Şimdi-

ki rüesaya tevbih ve ta'nifte hakkım yoktur. Ben taşımı sâbıka atıyorum. Bazı-

larının 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 fe-

dakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar veya velayeti dava eden ehliyetsiz 

bazı müteşeyyihlerdir. Fakat sünnet-i seniyeye muhalif olan bu sünnet-i seyyie, 

yine istibdadın seyyiatındandır. Mn. 54-55 

 Hakkın hatırını kırmayacağım, hakikatı söyleyeceğim. Zira hakkın ha-

tırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız 

hak sağ olsun. D. 36 

 Sâlisen: İ'lâ-yı Kelimetullahı hedef-i maksad eden cemaat, hiçbir garaza va-

sıta olamaz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlîdir, 

hiçbir şeye feda olunmaz. Nasıl Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm 

salkımı gibi yenilir? H. 98  

 

ÜSTADIMIZ HAKK'IN HATIRINI MUHAFAZA İÇİN, HATALARIMI  
SÖYLEYİN DİYOR 

 Kardeşim Hüsrev, Lütfü, Rüşdü! 

Size üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi 

beyan edeceğim, şöyle ki: Sizler -haddimin fevkinde- bir cihette talebemsiniz ve 

bir cihette ders arkadaşlarımsınız ve bir cihette muîn ve müşavirlerimsiniz. 

Aziz kardeşlerim! Üstadınız lâyuhtî değil. Onu hatasız zannetmek hata-

dır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede 

silik para bulunmakla, hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasenenin on sayılmasıy-

la, seyyienin bir sayılmak sırrıyla insaf odur ki: Bir seyyie, bir hata görünse de, 

sair hasenata karşı kalbi bulandırıp i'raz etmemektir. Hakaika dair mesailde 

külliyatları ve bazan da tafsilâtları sünuhat-ı ilhamiye nev'inden olduğun-

dan hemen umumiyetle şübhesizdir, kat'îdir. Onların hususunda sizlere bazı 

müracaat ve istişarem, tarz-ı telakkisine dairdir. Onlar hakikat ve hak olduk-

larına dair değildir. Çünki hakikat olduklarına tereddüdüm kalmıyor. 

Fakat münasebat-ı tevafukiyeye dair işaretler, mutlak ve mücmel ve küllî su-

rette sünuhat-ı ilhamiyedir. Tafsilât ve teferruatta bazan perişan zihnim karışır, 

noksan kalır, hata eder. Bu teferruatta hatam, asla ve mutlaka zarar îras etmez. 

Zâten kalemim olmadığından ve kâtib her vakit bulunmadığından tabiratım pek 

mücmel ve nota hükmünde kalır, fehmi işkal eder. 

Biliniz, kardeşlerim ve ders arkadaşlarım! Benim hatamı gördüğünüz vakit 

serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hattâ başıma vursanız, Allah 

razı olsun diyeceğim. Hakk'ın hatırını muhafaza için, başka hatırlara ba-
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kılmaz. Nefs-i emmarenin enaniyeti hesabına, Hakk'ın hatırı olan bilmediğim 

bir hakikatı müdafaa değil, alerre'si vel'ayn kabul ederim. 

Biliniz ki; şu zamanda şu vazife-i imaniye çok mühimdir. Benim gibi, zaîf, 

fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir bîçareye yükletmemeli, elden geldiği kadar 

yardım etmeli.  

Evet, mücmel ve mutlak hakaik; biz, zahirî vesile olup çıkıyor. Tanzim ve 

tasfiye, tasvir ise; kıymetdar, muktedir ders arkadaşlarıma aittir. Bazan onlara 

vekaleten tafsilâta, tanzimata girişiyorum, noksan kalıyor. B. 137   

 İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebebsiz, gıyabımda tezyifkârane, 

hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said da-

marıyla 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 nef-

sime 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. Be-

nim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya 

gösterse; ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir. M. 64 

 

ÜSTADIN HAKKIN HATIRINI MUHAFAZA İÇİN SÖYLEDİĞİ HAKİKATLER 

(Müdafaalardaki pervasızca ifadeler bu hakikatı gösteriyor.) 

 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 itirazlarını kendinize celbetmektir. Çünki o caddede gelip 

gidenler, gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla yardım ediyorlar. Hem bu 

mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. 

…….. 

Ve sizi iğfal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükûmeti bizimle, vatana ve millete 

zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, 

istibdad-ı mutlaka "cumhuriyet" namı vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim 

altına almakla, sefahet-i mutlaka "medeniyet" ismini vermekle, cebr-i keyfî-

i küfrîye "kanun" ismini takmakla hem sizi iğfal, hem hükûmeti işgal, hem 

bizi perişan ederek, hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına 

darbeler vuruyorlar. Ş. 286 
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(Beşinci şua ve sırr-ı inna atayna doğru yerde söylenmek şartıyla 
buna güzel bir örnektir.) 

 Malum büyüğe karşı birden hiddete geldi def’aten bu yazıldı. 

Ey ahmak ehl-i nifak olan mülhidler! 

 (Şunu iyi bilin ki) vücudumu parça parça yapsanız yine hakkı söyle-

mekten asla geri durmayacağım. Eğer, imkânım olsaydı, sesimi duyurabil-

seydim şarktan garba kadar (bütün insanlara) herkese “Şu Kur’an haktır, şu 

Furkan’ın dediği doğrudur, Allah’ın kelamı olan bu kitabın bahsettiği her 

şey şüphesizdir, hak ve hakikattır. Keza, Hazret-i Muhammed (A.S.M) 

Allah’ın Resulüdür, onda şüphe yoktur. Şeriatı; vahy-i ilahidir. Allah ise 

zulüm şaibesinden uzak bir adalet sahibidir.” gibi hakikatları haykıracak-

tım. 

Ey dinsiz mülhidler! Dine karşı yaptığınız zulüm arşı titretiyor. Ölüm vak-

tinde kahhar bir el tarafından yakalandığınız zaman göreceksiniz. Arşın sahibi 

olan Allah perçemlerinizden tutarak sizi ferş (yer) den alıp, cehenneme (sakara) 

attığı zaman ağlayıp sızlamalarınızı şimdiden görüyor gibiyiz. Bir işkembenin, 

hayvanın içinden sökülüp atıldığı gibi içinde bulunduğunuz tabutun karnından 

pis bir işkembe gibi sökülüp cehenneme atılacaksınız. Cehennem zakkumunu 

zıkkımlayacak cehennemliklerin vücudlarından irinli cerahatı (ğislin) yudumla-

yacaksınız. Azabınız daimidir. Gayr-i meşru zevklerinizi unutturacak acılarla 

doludur. 

Siz bize gerici diyorsunuz. Biz de size mürted, kafirlerin en habisi, vahşilerin 

en vahşisi diyoruz. Bunlar iki deccal bir süfyandır. Süfyan zendekanın başı, 

cahşlerin cahşi, Yahudilerin en habislerinden, zalimlerin en zalimi (bir şeytan-ı 

ahbestir.) (Gayr-ı münteşir risalelerden.)  

 Üçüncü Esas: Sâbık mahkememizde bir müddeiumumînin yanlış bir mana 

ile Beşinci Şua'ya dair suallerinde kanun hesabına değil, belki bir ölmüş şahsın 

dostluğu taassubu hesabına manasız ve lüzumsuz itirazları sebebiyle bu gelecek 

uzunca tafsilâtı vermeğe mecbur oldum. 

Evvelâ: Bu Beşinci Şua'yı hükûmetin eline geçmeden evvel biz mahrem tu-

tuyorduk. Hem bütün taharrilerde bende bulunmadı. Hem maksadı yalnız ava-

mın imanlarını şübhelerden ve müteşabih hadîsleri inkârdan kurtarmaktır. Dün-

ya cihetine üçüncü, dördüncü derecede, dolayısıyla bakar. Hem verdiği haberler 

doğrudur. Hem ehl-i siyaset ve dünya ile mübareze etmiyor, yalnız ihbar eder. 

Hem şahısları tayin etmiyor. Küllî bir surette, bir hakikat-ı hadîsiyeyi beyan 

eder. Fakat o küllî hakikatı bu asırdaki dehşetli bir şahsa tam tatbik etmişler. 

Onun için bu senelerde yeni te'lif edilmiş zannıyla itiraz ettiler. Hem o risalenin 

aslı, Dâr-ül Hikmet'ten daha eskidir. Yalnız bir zaman sonra tanzim edildi, Risa-

le-i Nur'a girdi. Şöyle ki: 
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Bundan kırk sene evvel ve hürriyetten bir sene evvel İstanbul'a geldim. O 

zaman Japonya'nın baş kumandanı, İslâm ülemasından dinî bazı sualler sormuş-

tu. Onları İstanbul hocaları benden sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle 

sual ettiler. Ezcümle; 

Bir hadîste: "Âhirzamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında (Hâzâ 

kâfir) 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' olu-

yor, 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 dün-

yaya 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."  

Sonra Sedd-i Zülkarneyn ve Ye'cüc ve Me'cüc ve dabbet-ül arz ve Deccal ve 

nüzul-ü İsa (A.S.) hakkında sualler sormuşlardı. Ben de cevab vermiştim. Hattâ 

eski risalelerimde onlar kısmen yazılmışlar. 

……. 

Her ne ise... Bu makamda bir müddeiumumînin, Mustafa Kemal'e dostluğu 

taassubuyla, kanunsuz ve lüzumsuz ve yanlış itiraz ve sualleri beni bu saded 

harici gibi izahatı vermeğe mecbur eyledi. Ben onun, adliye kanunu namına 

tamamen şahsî ve kanunsuz bir sözünü misal olarak beyan ediyorum. 

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 ordu-

nun 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 bü-

tün şerefi ve manevî ganîmeti o dostuna verip, orduyu şerefsiz bırakıyor. Ş. 358-

360 
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DİNSİZLİĞİ VE IRKÇILIĞI SİYASETE ALET YAPANLARIN VEHİMLERİNE 
ÜSTADIN VERDİĞİ PERVASIZCA CEVAPLAR 

 Birinci Vehim: Böyle nâzik bir zamanda din mes'elesini ortaya atmak 

münasib görülmüyor. 

Elcevab: Biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz.  

*   * 

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 

 İşte ey firenk-meşrebler ve propagandanızla hakikî kardeşlerimi ben-

den soğutmaya çalışan mülhidler!  

Bu millete menfaatiniz nedir? Birinci taife olan ehl-i takva ve salahatın nu-

runu söndürüyorsunuz. Merhamete ve tımar etmeye şâyan ikinci taifesinin yara-

larına zehir serpiyorsunuz. Ve hürmete çok lâyık olan üçüncü taifenin tesellisini 

kırıyorsunuz, ye's-i mutlaka atıyorsunuz. Ve şefkate çok muhtaç olan dördüncü 

taifenin bütün bütün kuvve-i maneviyesini kırıyorsunuz ve hakikî insaniyetini 

söndürüyorsunuz. Ve muavenet ve yardıma ve teselliye çok muhtaç olan beşinci 

taifenin ümidlerini, istimdadlarını akîm bırakıp, onların nazarında hayatı, mevt-

ten daha ziyade dehşetli bir surete çeviriyorsunuz. İkaza ve ayılmağa çok muh-

taç olan altıncı taifesine, gençlik uykusu içinde öyle bir şarab içiriyorsunuz ki; o 

şarabın humarı pek elîm, pek dehşetlidir.  

Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i milliye uğrunda çok 

mukaddesatı feda ediyorsunuz. O Türkçülük menfaati, Türklere bu suretle mi-

dir? Yüz bin defa el'iyazü billah. 

Ey efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlub olduğunuz zaman, kuv-

vete müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sır-

rıyla; dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniyeye feda olan bu 

baş size eğilmeyecektir.  

Hem size bunu da haber veriyorum ki: Değil sizler gibi mahdud, manen 

millet nazarında menfur bir kısım adamlar, belki binler sizler gibi bana 

maddî düşmanlık etseler, ehemmiyet vermeyeceğim ve bir kısım muzır 

hayvanattan fazla kıymet vermeyeceğim. M. 423-424 

 Ben talebeyim, onun için her şeyi mizan-ı Şeriatla müvazene ediyorum. Ben 

milliyetimizi, yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-

i nazarından muhakeme ediyorum. 
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Ben hapishane denilen âlem-i berzahın kapısında dururken ve darağacı deni-

len istasyonda âhirete giden şimendiferi beklerken, cem'iyet-i beşeriyenin 

gaddarane hallerini tenkid ederek; değil yalnız sizlere, belki bu zamandaki 

nev-i benî-beşere irad ettiğim bir nutuktur. Onun için *   * sırrın-

ca kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı. Nâmahrem olan kimseler nazar et-

mesin.  

Âhirete kemal-i iştiyak ile müheyyayım, bu asılanlarla beraber gitmeye hazı-

rım. Nasılki bir bedevi garaibperest, İstanbul'un acaib ve mehasinini işitmiş, 

fakat görmemiş; nasıl kemal-i hâhişle görmeyi arzu eder! Ben de ma'rez-i acaib 

ve garaib olan âlem-i âhireti o hâhişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. 

Beni oraya nefyetmek, bana ceza değil; sizin elinizden gelirse, beni vicdanen 

tazib ediniz! Ve illâ başka suretle azab, azab değil, benim için bir şandır! D. 10  

 

VECİZELER 

 Hakkın hatırını kırmayacağım, hakikatı söyleyeceğim. Zira hakkın ha-

tırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız 

hak sağ olsun. D. 36 

 İnsaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının 

elinde hakkı görse, yine rıza ile kabul edip, tarafdar çıkar, memnun olur. 
L. 158 

 Biliniz, kardeşlerim ve ders arkadaşlarım! Benim hatamı gördüğünüz va-

kit serbestçe bana söyleseniz mesrur olacağım. Hattâ başıma vursanız, Al-

lah razı olsun diyeceğim. Hakk'ın hatırını muhafaza için, başka hatırlara 

bakılmaz. Nefs-i emmarenin enaniyeti hesabına, Hakk'ın hatırı olan bilmedi-

ğim bir hakikatı müdafaa değil, alerre'si vel'ayn kabul ederim. B. 137 
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30. DÜSTUR 
 

 TEVAZU VE MAHVİYYET  

 
TEVAZU, MAHVİYET VE TERK-İ ENANİYET UHUVVET VE TESANÜDÜ 

TAKVİYE EDER 

 Mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüdlerini 

tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lâzım ve 

zarurîdir. Ş. 315 

 Said tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-u mutlakta 

bulunmak şarttır; tâ ki Risalet-ün Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. K. 18 

 Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır, başka-

ların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır.  

Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i 

enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikata lâzım ve elzemdir. Çünki bu asırda en 

büyük tehlike, benlikten ve hodfüruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve haki-

kat, mahviyetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek ge-

rektir. Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini mu-

hafaza etmesi, büyük bir makamdır. T. 482 

 Risale-i Nur gurur ve kibir ve hodfüruşluk ve zillet gibi ahlâk-ı seyyieden kur-

tararak, tevazu' ve mahviyet ve izzet ve vakar gibi güzel ahlâklara sahib kılar. S. 

765 

  (Üstad Hazretleri) Hakikatların derkine mani' olan benlik, gurur, ucb ve 

enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp, tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve 

güzel ahlâklara sahib kılması... S.751 

 Hem, meselâ; gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki, mağrur adam herkes-

ten hürmet ister, ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden, daimî azap çeker.  

Evet hürmet verilir, istenilmez.  
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Hem, meselâ , tevazuda ve terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var 

ki, ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. H. 176       

 Bizde sülûk tevazudan başlar, mahviyetten geçer, Fena fillah makamını gö-

rür. Gayr-ı mütenahî makamatta sülûke başlar. Ene ve nefs-i emmare kibriyle, 

gururuyla söner.  

Hakikî Hristiyanlık değil, belki tahrif ve felsefe ile sarsılmış Hristiyanda, 

ene levazımatıyla kuvvetleşir. Enesi kuvvetli, müteşahhıs, rütbeli, makam sahibi 

bir adam Hristiyan olsa mütesallib olur. Fakat Müslüman olsa lâkayd olur. H. 

138 

 Evet -temsilde hata yok- nasılki büyük bir veli, küçük bir ashab kadar hiz-

met-i İslâmiyede Ehl-i Sünnetçe mevki almadığı gibi, aynen öyle de: "Bu za-

manda 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  

 

TEVAZUDA ÖLÇÜ 

 Dördüncü Sebeb: Bazan tevazu', küfran-ı nimeti istilzam ediyor; belki küf-

ran-ı nimet olur. Bazan da tahdis-i nimet, iftihar olur. İkisi de zarardır.  

Bunun çare-i yegânesi ki; ne küfran-ı nimet çıksın, ne de iftihar olsun. Mezi-

yet ve kemalâtları ikrar edip, fakat temellük etmeyerek, Mün'im-i Hakikî'nin 

eser-i in'amı olarak göstermektir.  

Meselâ: Nasılki murassa' ve müzeyyen bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse 

ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese: "Mâşâallah çok güzelsin, çok güzelleş-

tin."  

Eğer sen tevazukârane desen: "Hâşâ!.. Ben neyim, hiç. Bu nedir, nerede 

güzellik?" O vakit küfran-ı nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir san'atkâra 

karşı hürmetsizlik olur.  

Eğer müftehirane desen: "Evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede 

var, benim gibi birini gösteriniz." O vakit, mağrurane bir fahrdir. 

İşte fahrden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: "Evet ben güzelleştim, fa-

kat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değil-

dir." 

İşte bunun gibi, ben de sesim yetişse, bütün Küre-i Arz'a bağırarak derim ki: 

Sözler güzeldirler, hakikattırlar; fakat benim değildirler.  M. 369-370 

 Bir insanın müteaddid şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlâkı göste-

riyorlar.  

Meselâ: Büyük bir memurun, memuriyet makamında bulunduğu vakit bir 
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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 şahsiye-

ti 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 birbirin-

den uzak düşer; o neferin şahsî, âdî, küçük hasletleri; makamın iktiza ettiği âlî, 

yüksek ahlâk ile kabil-i te'lif olamıyor. M. 319 

 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.. hane-

sindeki ciddiyeti, kibirdir; mahviyeti tevazu'dur. H. 128 

 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 onla-

rın faziletlerinin esiriyiz. 

C- Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür 

ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de 

büyük tanımayınız.  

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 tekav-

vüs edip ona eğilecektir. Mn. 24 

 Her adam için, heyet-i içtimaiyede görmek ve görünmek için mertebe deni-

len 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.. tâ o seviyede görsün ve görünsün.  

İnsanda büyüklüğün mikyası; küçüklüktür, yani tevazu'dur. Küçüklüğün 

mizanı; büyüklüktür, yani tekebbürdür. M. 477  

 

 Büyük görünme küçülürsün 

Ey enesi çifteli, kafası da kibirli! Şu mizanı bilmeli: Her adam için elbet 

cem'iyet-i beşerde, içtimaî binada, 
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Görmek görünmek için şu mertebe denilen bir penceresi var. Ger pencere, 

kamet-i kıymetinden yüksekse, tekebbürle tetavül edecek, uzanacak.  

Ger pencere, kamet-i himmetinden alçaksa, tevazu'la tekavvüs edecek, eğile-

cek. 

Kâmillerde, büyüklük mikyasıdır küçüklük. Nâkıslarda, küçüklük mizanıdır 

büyüklük... S. 724 

 

NEREDE TEVAZU YAPILMAMALIDIR 

 Üstad, hususî hayatında mütevazi, vazife başında vakurdur. Tevazu ve 

mahviyette nümune-i misal olacak bir mertebededir. Bu mevzuda der ki: "Bir 

nefer nöbette iken, baş kumandan da gelse, silâhını bırakmayacak. Ben Kur'anın 

bir hizmetkârı ve bir neferiyim. Vazife başında iken karşıma kim çıkarsa çıksın, 

hak budur derim, başımı eğmem." S. 762 

 Evet bu zamanda dinsizlik hesabına, benlikleri firavunlaşmış derecede ve 

imana ve Risale-i Nur'a hücumları zamanında onlara karşı tedafü' vaziyetimizde 

tevazu ve mahviyet göstermek, büyük bir cinayet ve hıyanettir. Ve o tevazu, 

tezellül hükmünde bir ahlâk-ı rezile olur. Onlara karşı izzet-i diniyeyi ve şera-

fet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için kahramancasına bir sebat, bir kuvve-i mane-

viyeyi göstermek, acaba hiçbir vecihle hodfüruşluk olur mu? Hiçbir şöhretpe-

restlik ve enaniyet olur mu ki, o zât öyle tevehhüm etmiş. Em. 153    

 İşte bu hakikatla beraber, beni işkence ile taciz eden sizin gibi enaniyette ve 

bu kanun-u müsavatı kırmakta firavunluk derecesinde ileri giden mütekebbirlere 

karşı demiyorum. Çünki mütekebbirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden, 

tevazu etmemek gerektir. Belki ehl-i insaf ve mütevazi ve âdil kısmına derim 

ki: 

Ben felillahilhamd kendi kusurumu, aczimi biliyorum. Değil müslümanlar 

üstünde mütekebbirane bir makam-ı ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz 

kusurlarımı, hiçliğimi görüp, istiğfar ile teselli bulup, halklardan ihtiram 

değil, dua istiyorum. Hem zannederim benim bu mesleğimi, benim bütün arka-

daşlarım biliyorlar.  

Yalnız bu kadar var ki:  Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti esnasında ve  hakaik-i 

imaniyenin dersi vaktinde o hakaik hesabına ve Kur'an şerefine o makamın 

iktiza ettiği izzet ve vakar-ı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip, başımı ehl-i 

dalalete eğmemek için, o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum.  L. 173-174 

 

ÜSTAD  HAZRETLERİNİN  TEVAZUU  

 Üstadım, başkalarında nâdiren bulunan mümtaz hasletlerinden, zahirî tavrı-

nın pek fevkinde bir vaziyet gösteriyor. Zahir hale bakılsa, ilm-i hali bilmiyor 

gibi görünüyor; birden, bakarsın bir derya kesiliyor. Me'zun olduğu mikdarı ve 
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Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan istifade derecesi nisbetinde söyler. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan cihet-i istifadesi olmadığı vakitler-

de, yeni ay gibi mahviyet gösterir. Bende nur yok, kıymet yok der. Bu hasleti 

de, tam tevazu'dur ve *    * 
10

 hadîsiyle tam âmil olmasıdır.  

İşte bu haslet îcabatındandır ki; bizim gibi talebelerinden bazı mesail-i ilmi-

yede 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 ena-

niyetine daima tercih eder. Hattâ ben bazı mes'elelerde muhalefet ediyordum. 

Bana karşı gayet mültefit, memnunane bir tavır alır; eğer yanlış yapsam, güzel-

ce, damarıma dokunmayarak beni ikaz eder. Eğer güzel birşey söylemiş isem 

çok memnun olur. 

Üstadım bilhâssa hikmet-i hakikiye fenninde, yani hikmet-i şeriat ve İslâmi-

yet noktasın da pek hârikadır ve hikmet-i beşeriyede dahi çok ileridir. Hattâ o 

ilimde, Eflatun ve İbn-i Sina'yı geçmiş diyebilirim.  B. 148 

 (ÜSTADIN) Tevazuu ve Mahviyetkârlığı:  

 Nur Risalelerinin bu kadar hârikulâde bir şekilde cihana yayılmasında, bu 

iki hasletin çok faydası olmuş ve pek derin tesirleri görülmüştür. 

Çünki Üstad sohbet ve te'liflerinde kendine bir kutb-ül ârifîn ve bir gavs-ül 

vâsılîn süsü vermediği için, gönüller ona pek çabuk ısınmış, onu tertemiz bir 

samimiyetle sevmiş ve derhal ulvî gayesini benimsemiştir. 

Meselâ: Ahlâk ve fazilete, hikmet ve ibrete ait olan birçok sohbet ve telkinle-

rini, doğrudan doğruya nefsine tevcih eder. Keskin ve ateşîn hitabelerinin ilk ve 

yegâne muhatabı öz nefsidir. Oradan -merkezden muhite yayılırcasına- bütün 

nur ve sürura, saadet ve huzura müştak olan gönüllere yayılır. 

Üstad hususî hayatında gayet halîm-selim ve son derece mütevazidir. Bir 

ferdi değil, hiçbir zerreyi incitmemek için a'zamî fedakârlıklar gösterir. Sayısız 

zahmet ve meşakkatlere, ızdırab ve mahrumiyetlere katlanır...Fakat imanına, 

Kur'anına dokunulmamak şartıyla... 

Artık o zaman bakmışsınız ki; o sâkin deniz, dalgaları semalara yükselen bir 

tufan, sahillere heybet ve dehşet saçan bir umman kesilmiştir. Çünki o, Kur'an-ı 

Kerim'in sadık hizmetkârı ve iman hududlarını bekleyen kahraman ve fedai bir 

neferidir. Kendisi bu hakikatı veciz bir cümle ile şu şekilde ifade eder: "Bir 

nefer nöbette iken, başkumandan da gelse, silâhını bırakmayacak. Ben de, 

Kur'anın bir hizmetkârı ve bir neferiyim. Vazife başında iken karşıma kim çı-

karsa çıksın, hak budur derim, başımı eğmem... " 

                                                 
10

 (Kim  mütevazi olursa Alah onu  yükseltir.) (Müslim 69)   
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Vazife başında ve cihad meydanında iken şu mısralar, lisan-ı halidir: 

 Şahlanan bir ata benzer, kırarım kanlı gemi 

 Sinsi düşmanlara hâşâ satamam benliğimi 

 Benliğimden uzak olmaktır esaret bence 

 Böyle bir zillete düşmek ne hazîn işkence 

 Ebedî vuslatın aşkıyla geçer her ânım 

 Dest-i kudretle yapılmış kaledir imanım 

 Bu mukaddes emelimden ne kadar dilşâdım 

 Görmek ister beni Cennet'te şehid ecdadım 

 Ruhum oldukça müebbed, ebedîdir ömrüm 

 En büyük vuslata, Allah'a çıkan yoldur ölüm. T. 15-16 

 Otuzbirinci âyetin birinci mukaddemesi olan  cümlesi, bin-

beşyüz (1500) küsur olan makam-ı cifrîsiyle; ehl-i dalalet tarafından aşılanan 

manevî hastalıkların kısm-ı a'zamı, Risalet-ün Nur'un Kur'anî ilâçlarıyla izale 

edilebilir diye işaret etmekle beraber; maatteessüf ikiyüz sene kadar dünyanın 

ömrü bâki kalmışsa, bir fırka-i dâlle dahi devam edeceğine îma ediyor. 

 cümlesi, mana-yı işarîsinde, ikinci emarenin birinci noktasında "Sin" harfi 

"Sad" harfinin altında gizlenmesi ve "Sad" görünmesinin iki sebebi var: 

Birisi: Said tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu-u mut-

lakta bulunmak şarttır; tâ ki Risalet-ün Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. 

İkincisi: Şimdiki bataklığa ve manevî tauna sukutun sebebi ise, terakki fik-

rinden neş'et ettiği cihetle, onların hatalarını gösterip; suud ve terakki, müslü-

man için ancak İslâmiyette ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. K.  17 

 Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim! 

Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ediyorum ki, bu acib zamanda sizin gibi hâlis, 

muhlis, mahviyetli, fedakâr kardeşleri bize ihsan eylemiş. 

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 dün-

yada herşeye tercihan hayatının en büyük maksadı yapması ve sebeb-i ihtilafa 

karşı kuvvetli mukavemeti bulunduğunu bu dört mektubunuz bana bildirdi.  K. 

241  



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

204 

 Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife; imanını kurtarmaktır, başkaların 

imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın, benlik ve gurura medar 

şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zamanda ehl-i 

hakikata lâzım ve elzemdir. Çünki bu asırda en büyük tehlike, benlikten ve 

hodfüruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârane daima 

kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. E. 62 

 S- Bir büyük adama, bir veliye, bir şeyhe, bir büyük âlime karşı nasıl hür 

olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların ve 

faziletlerinin esiriyiz. 

C- Velâyet, şeyhlik, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür ve 

tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük 

tanımayınız. 

S- Neden tekebbür küçüklük alâmetidir? 

C- Zîrâ 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 

edecektir. Şayet kıymet ve istihkakı daha bülend ise, tevazu ile tekavvüs edip 

ona eğilecektir. Mn. 24 

 

VECİZELER 

 Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i 

enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikata lâzım ve elzemdir. T. 482  

 Tevazuda ve terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki, ağır bir yük-

ten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Hz. 176       

 Mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüdlerini 

tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lâzım ve 

zarurîdir. Ş. 315 

 İnsanda büyüklüğün mikyası; küçüklüktür, yani tevazu'dur. Küçüklüğün 

mizanı; büyüklüktür, yani tekebbürdür. M. 477 
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31. DÜSTUR 
 

  BİRBİRİNİZİN KUSURUNA   

BAKMAMAK, AFFETMEK 

 
 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin ku-

suruna bakmamaya ve setretmeye kâfi bir sebebdir ve Risale-i Nur zinciriyle 

kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin seyyieyi affettirir. Haşirde adalet-

i İlahiye, hasenelerin seyyielere racih gelmesiyle affettiğine binaen, siz de hase-

nelerin rüchanına göre muhabbet ve afv muamelesini yapmak lâzımdır. Yok-

sa bir seyyie ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabîlik ile zararlı 

bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşâallah, birbirinize sürurda ve tesellide yar-

dım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Ş. 330 

 Ben mükerrer dedim ki, herşeyden evvel Ahmed Feyzi onu beyan edip ki; o 

mektub, kendi hakkındaki mektubları kabul etmemek ve sair bir kısmını ta'dil 

etmek için idi demesi lâzımken lüzumsuz onları hiddete getiren şeyleri yazmış. 

Ben onun bin kusurunu görsem, ondan gücenmem. Fakat Nurlara zarar gel-

memek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir derece çekinmek lâzımdır. Ş. 

536 

 Bilhassa Medreset-üz Zehra erkânlarının, hususan Hüsrev'in bu vatan ve 

millet ve âlem-i İslâm'a hizmet-i imaniyeleri ve tahribçi dinsizlerin desiselerine 

sed çekmeleri o kadar büyük bir hasenedir ki, farz-ı muhal binler seyyie olsa 

afvettirir. Öyle ise, başta Hüsrev olarak o erkânların hiçbir hareketini tenkid 

etmemek ve kemal-i ihlas ve samimiyet ile onlara tesanüd ve tam kardeş olmak 

lâzımdır diye bu mealde bir ders oldu. İnşâallah Hacı Sabri de Hoca Sabri ve 

Rüşdü ve emsalleri gibi ruh u can ile alâkadar ve Hüsrev'e tam kardeş olacak; 

meşreb ihtilafı daha tesir etmeyecek.   Em. 46 

 Yalnız size bunu ihtâr ederim ki: "Bu müdâfaamdaki kıymeti muhâfaza et-

menin şartı, bu hâdisedeki ağız yanmasıyla Risâle-i Nur'dan küsmemek ve 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

206 

üstâdından darılmamak ve kardeşlerinden sıkıntıdan gelen bahanelerle nef-

ret etmemek ve birbirine kusur bulmamak ve isnad etmemektir."  

Yalnız tahattur edersiniz ki, Risâle-i Kader'de ispat etmişiz ki: "Başa gelen 

zulümlerde iki cihet var ve iki hüküm vardır: Biri insanın, biri kader-i İlâhî'nin. 

Aynı hâdisede insan zulmeder, fakat kader âdildir, adâlet eder. Bu meselemizde, 

insanın zulmünden ziyade, kaderin adâleti ve hikmet-i İlâhiyenin sırrını düşün-

meliyiz." 

Evet, kader, Risâle-i Nur talebelerini bu meclise çağırdı. Ve mücâhede-i 

mâneviye inkişâf etmesinin hikmeti; onları, bu hakikaten çok sıkıntılı olan med-

rese-i Yusufiyeye sevk etti. İnsan zulmü ve bahanesi bir vesile oldu. Onun için 

sakınınız; birbirinize; "Böyle yapmasaydım ben tevkif olmazdım", deme-

yiniz. Ln. 28 

 Biliniz: En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın 

bu sıkıntıların verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Ş. 

310 

Sobamın ve Feyzilerin ve Sabri ve Hüsrev'in iki su bardakları parça parça 

olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler.  

Evet bizim en kuvvetli nokta-i istinadımız olan hakikî tesanüd ve birbi-

rinin kusuruna bakmamak ve Hüsrev gibi Nur kahramanından -benim yerim-

de ve Nur'un şahs-ı manevîsinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından- hiç 

bir cihetle gücenmemek elzemdir. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve me'yu-

siyet hissettiğimden "Düşmanlarımız bizi mağlub edecek bir çare bulmuşlar" 

diye çok telaş ederdim. Hem sobam, hem hayalî ve ayn-ı hakikat müşahedem 

doğru haber vermişler.  

Sakın, sakın, sakın! Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesa-

nüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hâdisenin bizim hapse girmemizden 

daha ziyade Kur'an ve iman hizmetimize -hususan bu sırada- zarar ver-

mek ihtimali kavîdir. Ş. 499 

 Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab' suretiyle intişarı, hakikî bir ihlas ve kuvvetli bir 

tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak lâzım geldiğinden, Kastamonu Vila-

yetindeki kardeşlerimiz, Isparta'lılara ihlas ve tesanüdde benzemeye mecburdurlar.  

İnşâallah onlar dahi, şahsî hissiyatlarını bu kudsî hizmetin zararına isti-

mal etmeyecekler. E. 80 

 Risale-i Nur'un kahramanlarından baba-oğulun meşrebleri ayrı ayrı olduğun-

dan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. Baba ne kadar 

haksız da olsa, oğul onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar 

serkeş de olsa, baba şefkat-i fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli. 

Değil böyle baba ve evlâd ve mümtaz seciyeli ve Risale-i Nur'un baş şakirdleri, 

belki birbirinden çok uzak ve düşman da olsalar Risale-i Nur'un hatırı için Risa-
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le-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, kusurunu 

afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz'î ve hissî şeyleri medar-ı 

münakaşa etmesinler. Pederlik ve veledliğin iktiza ettiği hürmet ve şefkatle be-

raber, Nur'un şakirdliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve afvetmek ve be-

nim çok sevdiğim iki kardeşim -benim hatırım için- birbirini tenkid etmemek 

lâzım geliyor. E. 89 

 Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarîkat! Bu 

müdhiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğeri-

nizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz!  edeb-i Fur-

kanî ile edebleniniz! Ve haricî düşmanın hücumunda dâhilî münakaşatı terket-

mek ve ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir 

vazife-i uhreviye telakki edip, yüzer âyât ve ehadîs-i Nebeviyenin şiddetle em-

rettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp; bütün hissiyatınızla ehl-i dünya-

dan daha şiddetli bir surette meslekdaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz.. 

yani, ihtilafa düşmeyiniz. L. 155  

 Şimdi, mabeyninizde az bir yabanilik atmağa çabalıyorlar. Ben sizin hatırı-

nız için herbirinizden on derece ziyade zahmet çektiğim halde, sizden hiç biri-

nizin kusuruna bakmamağa karar verdim. Siz dahi, haklı ve haksız olsa 

benlik yapmamak, üstadımız olan şakirdlerin şahs-ı manevîsi namına istiyorum.  

Ş. 504 

 Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniyede ve imaniyede hâlis arka-

daşlarım ve hak ve hakikat ve berzah ve âhiret yolunda ayrılmaz yoldaşlarım! 

Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle, sıkıntıdan neş'et 

eden gerginlikler ve kusurlar yüzünden "İhlas Risalesi"nin düsturları muhafaza 

edilmediğinden, siz birbirinizle tamam helâllaşmak lâzımdır ve zarurîdir. Siz, 

birbirinize en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise, 

kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Ben burada hilaf-ı me'mul 

ihtilafınızı ve enaniyetinizi nefs-i emmareye vermiyorum ve Risale-i Nur şa-

kirdlerine 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 

 Risale-i Nur'un tesettür perdesinden çıkıp gayet büyük ve umumî bir mes'e-

lede 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 bak-

mayın; hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz.  Ş. 327 

 Bilhassa Medreset-üz Zehra erkânlarının, hususan Hüsrev'in bu vatan ve 

millet ve âlem-i İslâm'a hizmet-i imaniyeleri ve tahribçi dinsizlerin desiselerine 

sed çekmeleri o kadar büyük bir hasenedir ki, farz-ı muhal binler seyyie olsa 
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afvettirir. Öyle ise, başta Hüsrev olarak o erkânların hiçbir hareketini tenkid 

etmemek ve kemal-i ihlas ve samimiyet ile onlara tesanüd ve tam kardeş olmak 

lâzımdır diye bu mealde bir ders oldu. İnşâallah Hacı Sabri de Hoca Sabri ve 

Rüşdü ve emsalleri gibi ruh u can ile alâkadar ve Hüsrev'e tam kardeş olacak; 

meşreb ihtilafı daha tesir etmeyecek. Em. 46 

 

 

ÜSTAD DÜŞMANLARINI DAHİ AFFEDİYOR 

 Risale-i Nur'u tenkid fikriyle tedkik eden adliye memurları, imanlarını onun-

la kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni i'dam ile mahkûm etseler; şahid 

olunuz, ben hakkımı onlara helâl ediyorum. Çünki biz hizmetkârız. Risale-i 

Nur'un vazifesi, imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik et-

meyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmağa mükellefiz.  

Hattâ beddua da etmedim. Bize karşı bütün ittihamlara ve bütün isnad edilen 

suçlara karşı elinizdeki Risale-i Nur'un mecmuaları, benim mukabele edilmez 

müdafaanamem ve cerhedilmez itiraznamemdirler. T. 570 

 Meselâ:Bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hattâ otuz senede 

hapisler de tazyikler de olduğu halde, hakkımı helâl ettim. Hz. 234      

 Eğer ehl-i dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik; 

ayıblı ve kusurlu nefsim için ise, helâl ediyorum. Benim nefsim belki bununla 

ıslah-ı hâl eder; hem ona keffaret-üz zünub olur. T. 268 

 

VECİZELER 

 Biliniz: En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın 

bu sıkıntıların verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Ş. 

310 

 Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet, şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin ku-

suruna bakmamaya ve setretmeye kâfi bir sebebdir ve Risale-i Nur zinciriyle 

kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki, bin seyyieyi affettirir. Ş. 330 

 Sakın  sakın  birbirinizin kusuruna bakmayın; hiddet yerinde hürmet 

ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz.  Ş. 327  
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32. DÜSTUR 
 

 CERBEZE YAPMAMAK  

 
Cerbeze nedir? 

Risale-i nurda üstadın genişçe ele aldığı Cerbezenin tanımını maddeler ha-
linde şöyle anlayabiliriz. 

- Kuvve-i akliyenin ifrat mertebesi olan Cerbeze enva'ıyla garaibin makinası-
dır. 

- Büyük işlerde yalnız kusurları görmek. 

- Olaylarda Yalnız seyyiat tarafını konuşturmak. 

- Hakkı batıl, batılı hak suretinde göstermek. 

-  Seyyieyi sümbüllendirerek hasenata galip etmek. 

- Zaman ve mekânda müteferrik şeyleri toplayıp bir yaparak,  O siyah perde 
ile herşeyi temaşa etmek.  

- Uzun zamanda ve efrad-ı kesîre içinde ve tahallül-ü mehasinle tâdil olunan 
müteferrik kusurları cerbeze ile cem edip bir zaman-ı vahidde bir şahs-ı vahid-
den sudurunu tevehhüm ederek şedid cezaya müstehak görür. Halbuki bu tarz, 
bir zulm-ü şedîddir. 

Bir zulüm hali olan ve kendisinden uzak durmamız gereken bu tavırlar Risa-
le-i nurda şu ifadelerle nehyediliyor. 

 Cerbezenin tavr-ı acibi; zaman ve mekânda müteferrik şeyleri toplar, bir 

yapar. O siyah perde ile her şeyi temaşa eder. Hakikaten cerbeze, enva'ıyla 

garaibin makinasıdır... Mn. 35  

 Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören cerbezelik ile aldanır veya al-

datır. Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sünbüllendirerek hasenata galib etmektir. 

Mn. 35 
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 Sâlisen: Sebeb-i ihtilaf, hâkim-i zalim olan cerbezedir. Fikr-i tenkid ve 

bedbînliğe istinad eden cerbeze, daima zalimdir. 

S- O sail-i meçhul, tekrar der: Cerbeze nedir? 

C- Müteferrik büyük işlerde, yalnız kusurları görmek cerbezeliktir; aldanır ve 

aldatır. Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sünbüllendirerek hasenata galib etmektir.
11

 

Meselâ: Bir aşiretin herbir ferdi, bir günde attığı balgamı, cerbeze ile veh-

men tayy-ı mekân ederek birden bir şahısta o muhassalı temsil edip başka efradı 

ona kıyas ederek, o nazar ile baksa.. 

Veyahut bir sene zarfında birisinden gelen rayiha-i keriheyi, cerbeze ile 

tayy-ı zaman ederek, bir dakika-i vâhidede, o şahs-ı hazırda sudûrunu tasavvur 

etse; acaba evvelki adam ne derece müstakzer, ikinci adam ne derece müteaf-

fin.. hattâ hayal gözünü kapasa, vehim dahi burnunu tutsa mağaralarından kaç-

salar, akıl onları tevbih etmeğe hakkı olmayacaktır. 

İşte şu cerbezenin tavr-ı acibi; zaman ve mekânda müteferrik şeyleri toplar, 

bir yapar. O siyah perde ile herşeyi temaşa eder. 

Hakikaten cerbeze, enva'iyle garaibin makinesidir. 

Görülmüyor mu ki, cerbeze-âlûd bir âşıkın nazarında, umum kâinat, birbiri-

ne muhabbet ile müncezib, rakkasane hareket edip gülüşüyor... Veyahut çocu-

ğunun vefatıyla matem tutan bir vâlidenin cerbeze-âlûd me'yusiyeti nazarında, 

umum kâinat hüzün-engizane ağlaşıyor. 

Herkes, istediği ve haline münasib gördüğü meyveyi koparır. 

Bu makamda size bir temsil: Meselâ: Sizden yorulmuş yolcu bir adam, yal-

nız bir saat tenezzüh etmek üzere, gayet müzeyyen ve müzehher bir bahçeye 

girse (nekaisten müberra olmak, cinan-ı Cennet'in mahsusatından ve her kemale 

bir noksanı karıştırmak, şu âlem-i kevn ü fesadın mukteziyatından olmakla) şu 

bahçenin müteferrik köşelerinde bazı pis ve murdar şeyler bulunduğu için, inhi-

raf-ı mizac sevki ve emri ile, yalnız o taaffünatı taharri ve o murdar şeylere 

idame-i nazar eder. Güya onda yalnız o var. Hülyanın hükmüyle fena hayal 

tevessü' ederek, o bostanı bir selhhane ve mezbele suretinde gösterdiğinden 

midesi bulanır ve istifra eder, kemal-i nefretle kaçar. 

Acaba, beşerin lezzet-i hayatını gussedar eden böyle bir hayale, hikmet ve 

maslahat rûy-i rıza gösterebilecek midir? 

Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. 

……. 

                                                 
11

  Çirkin emirler, çirkin şeylerle tasvir edilir. Gelecek temsillerde kusura bak-

ma. 
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Elhâsıl: Cerbeze bir hâkimdir. Yalnız seyyiat tarafını konuşturmamalı, onun 

hasmı olan hasenatı da dinlemeli. Sonra müvazene edip, mizan-ı haşirdeki 

hükm-ü âdilane gibi, racih gelene muhabbetle hak vermelidir. 

S- Efkâr-ı hazırada cerbeze nasıl bir tesir etmiştir? 

C- Bak, o seyyiedir ki, Ararat Dağı kadar bize zulüm ve tahkir eden ecnebi 

bir devleti, ne safsatalı bahanelerle, bilmem hangi tarihte Kırım'da bize yardım 

etmiş gibi yavelerle, bize dost olabilecek surette gösteriyorlar. 

Hem Sübhan Dağı kadar, İslâmiyet'in izzet ve şerefine çalışan güruh-u müca-

hidîni, acib bahanelerle en fena derekesine indirip, millete düşman gibi gösteriyor-

lar. 

Hem de Avrupa'nın terbiyesinin neticesi olarak  kaide-

siyle her şeyin en iyi cihetini nazara almak maslahat iken, en fena ciheti nazara 

alıp mütemadiyen milleti ye'se sevk ederek, ruh-u cemaatı öldürüyor. 

Hem yine cerbeze seyyiesine, za'f-ı akide inzimam etmesiyle, mesail-i dini-

yede en zaîf tarafını irae ederek dinsizliğe zemin ihzar ediyor.  

Hem yine onun netaicidir ki, mukteza-yı beşeriyet olan, beyn-es selef cere-

yan eden tenkidat-ı rakibkârane veya hakperestaneyi, sofestaîcesine bir cerbeze 

ile, her birinin hakkında başkaların tenkidatını irae edip, eazım-ı ümmet hakkın-

da hürmetsizlik ve emniyetsizliği telkin ederek, o vasıta ile ezhandaki İslâmiye-

tin kudsiyetini sarsıyor. 

İşte bunlar gibi çok mazarrat-ı azîme, şu nevi cerbezeden tevellüd ediyor.  

İstanbul'u düşündükçe, iki karış kadar dili uzanmış, sair azası neşv-ü nema-

dan mahrum kalmış, ihtiyar bir çocuğun timsali zihnime geliyor. Sti. 86-88  

 

CERBEZE KUVVE-İ AKLİYENİN İFRAT MERTEBESİDİR 

 Ve keza kuvve-i akliyenin; 

 tefrit mertebesi gabavettir ki, hiç bir şeyden haberi olmaz. 

 İfrat mertebesi cerbezedir ki; hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde göstere-

cek kadar aldatıcı bir zekâya mâlik olur. 

 Vasat mertebesi ise hikmettir ki; hakkı hak bilir imtisal eder, bâtılı bâtıl 

bilir içtinab eder. 

*    *    İş. 23 

 

CERBEZE İLE İNSAN, ADALET YAPARKEN ZULME DÜŞÜYOR 

 Bunu da derim ki: Siyaseti dinsizliğe âlet yapan bazı adamlar, kabahatlerini 

setr için başkasını irtica ile ve dinini siyasete âlet yapmakla itham ederler. Şim-
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diki hafiyeler eskilerden beterdirler. Bunların sadakatına nasıl itimad olunur? 

Adalet onların sözlerine nasıl bina olunur?. 

Hem de cerbeze ile insan, adalet yaparken zulme düşüyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zira insan kusursuz olmaz. Fakat uzun zamanda ve efrad-i kesîre içinde ve 

tahallül-ü mehasinle ta'dil olunan müteferrik kusurları cerbeze ile cem'edip, bir 

zaman-ı vâhidde bir şahs-ı vâhidden sudûrunu tevehhüm ederek şedid cezaya 

müstehak görür. Halbuki bu tarz, bir zulm-ü şediddir. T. 63 

 Siz beni "Dini siyasete âlet etmek" ile itham ediyorsunuz. Ve o itham, zahir 

bir iftira olduğu ve esassız, çürük bulunduğunu yüz delil-i kat'î ile isbat etmekle 

beraber; bu ağır iftiranıza mukabil, ben de sizi, siyaseti dinsizliğe âlet etmek 

istiyorsunuz diye itham ediyorum! 

Bir zaman cerbezeli bir padişah, adalet niyetiyle çok zulüm ediyormuş. Bir 

muhakkik âlim ona demiş:  

"Ey hâkim! Sen raiyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünki tenkid-

kârane cerbezeli nazarın, zamanen müteferrik kusuratı birden toplar; bir za-

manda tasavvur edip, sahibini şiddetli bir cezaya çarpıyorsun. 

Hem bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusuratı, o tenkidkâr 

cerbezeli nazarında topluyorsun. Sonra o perde ile, o taifenin herbir ferdine 

karşı bir nefret, bir hiddet size gelir; haksız olarak onlara vurursun.  

Evet senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış bulun-

sa, içinde boğulacaksın. Müteferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı 

ilâçları, bir günde birkaç kişi istimal etse, hepsini de öldürebilir. 

İşte aynı bunun gibi; mehasinin ortalarında bulunmasıyla, arasıra vuku' bulan 

kusuratı setretmek lâzım gelirken; sen raiyetine karşı kusuratı izale eden meha-

sini düşünmeden, cerbezeli nazarınla müteferrik kusuratı toplayıp, ağır ceza 

veriyorsun." 

İşte o padişah, o muhakkik âlimin ikazatıyla, adalet namına yaptığı zulüm-

den kurtuldu. T. 252 

 

PROPAGANDA CERBEZENİN VELED-İ NÂMEŞRUUDUR. 

 S- Zalim gâvurların bu kadar propagandalarına nasıl mukabele edilmeli? 

C- Propaganda, sâbıkan tezyif ettiğim zalim cerbezenin veled-i nâmeşru-

udur. Ona mukabele, o yalancı silâhla olmamalı, belki sıdk ve hak ile olmalı. 

Bir tane sıdk, bir harman yalanı yakar. Sti. 100 

 

VECİZELER 
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 Cerbezenin tavr-ı acibi; zaman ve mekânda müteferrik şeyleri toplar, 

bir yapar. O siyah perde ile her şeyi temaşa eder. Hakikaten cerbeze, en-

va'ıyla garaibin makinasıdır... Mn. 35 

 Görülmüyor mu ki, cerbeze-âlûd bir âşıkın nazarında, umum kâinat, birbi-

rine muhabbet ile müncezib, rakkasane hareket edip gülüşüyor... Veyahut çocu-

ğunun vefatıyla matem tutan bir vâlidenin cerbeze-âlûd me'yusiyeti nazarında, 

umum kâinat hüzün-engizane ağlaşıyor. 

 Hem de cerbeze ile insan, adalet yaparken zulme düşüyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zira insan kusursuz olmaz. Fakat uzun zamanda ve efrad-i kesîre içinde ve ta-

hallül-ü mehasinle ta'dil olunan müteferrik kusurları cerbeze ile cem'edip, bir 

zaman-ı vâhidde bir şahs-ı vâhidden sudûrunu tevehhüm ederek şedid cezaya 

müstehak görür. Halbuki bu tarz, bir zulm-ü şediddir. T. 63  
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33. DÜSTUR 
 

 KERAMET VE KEŞFİYAT ARAMAMAK  

 
 Nur talebeleri hizmet-i nuriyelerinde hizmetin dünyevi ücreti olan maddi 

kerametleri ve manevi zevk ve keşfiyatları aramazlar. Onları gaye edinmez-

ler. Keramet, görüldüğü vakit, ihsanat-ı İlahiye ve bir ikram olduğunu düşü-

nüp fahr değil, belki şükre ve ubudiyete daha ziyade giriyorlar. 

Aziz, sıddık kardeşlerim!  

Size dört mes'eleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi: 

Birincisi: Hem lisan-ı hal, hem lisan-ı kal ile ve başka tezahüratlarla sorulan 

bir suale cevabdır. 

Deniliyor ki: Madem Risale-i Nur hem kerametlidir, hem tarîkatlardan zi-

yade iman hakikatlarının inkişafında terakki veriyor ve sadık şakirdleri kısmen 

bir cihette velayet derecesindeler. Neden evliyalar gibi manevî zevkler ve 

keşfiyatlara ve maddî kerametlere mazhariyetleri görülmüyor; hem onun 

talebeleri de öyle şeyler aramıyorlar. Bunun hikmeti nedir? 

Elcevab: Evvelâ: Sebebi, sırr-ı ihlastır. Çünki dünyada muvakkat zevkler, 

kerametler tam nefsini mağlub etmeyen insanlara bir maksad olup, uhrevî ame-

line bir sebeb teşkil eder, ihlası kırılır. Çünki amel-i uhrevî ile dünyevî maksad-

lar, zevkler aranılmaz. Aranılsa sırr-ı ihlası bozar.  

Sâniyen: Kerametler, keşfiyatlar, tarîkatta sülûk eden âmi ve yalnız imanı 

taklidî bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere, bazan zaîf olanları takviye 

ve vesveseli şübhelilere kanaat vermek içindir. Halbuki Risale-i Nur'un imanî 

hakikatlarına gösterdiği hüccetler, hiç bir cihette vesveselere meydan vermediği 

gibi, kanaat vermek cihetinde kerametlere, keşfiyatlara hiç ihtiyaç bırakmı-

yor. Onun verdiği iman-ı tahkikî, keşfiyat, zevkler ve kerametlerin çok fev-

kinde olmasından, hakikî şakirdleri öyle keramet gibi şeyleri aramıyorlar.  

Sâlisen: Risale-i Nur'un bir esası, kusurunu bilmekle mahviyetkârane yalnız 

rıza-i İlahî için rekabetsiz hizmet etmektir. Halbuki keramet sahibleri ve keş-
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fiyattan 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 şa-

kirdleri 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. 

Râbian: Dünyanın yüz bahçesi, fâni olmak haysiyetiyle âhiretin bâki olan 

bir ağacına mukabil gelemez. Halbuki hazır lezzete meftun kör hissiyat-ı insa-

niye fâni hazır bir meyveyi, bâki uhrevî 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. 

Risale-i Nur şakirdlerine bu noktada benzeyen eskiden bir zât, haremiyle be-

raber büyük bir makamda bulundukları halde, maişet müzayakası yüzünden 

haremi demiş zevcine: "İhtiyacımız şediddir." Birden, altundan bir kerpiç yanla-

rında hazır oldu. Haremine dedi: "İşte Cennet'teki bizim kasrımızın bir kerpici-

dir."  

Birden o mübarek hanım demiş ki: "Gerçi çok muhtacız ve âhirette de çok 

böyle kerpiçlerimiz var; fakat fâni bir surette bu zayi' olmasın, o kasrımızdan bir 

kerpiç noksan olmasın. Dua et, yerine gitsin; bize lâzım değil." Birden yerine 

gitti. Keşf ile gördüler diye rivayet edilmiş. 

İşte bu iki kahraman ehl-i hakikat, Risale-i Nur şakirdlerinin dünyaya ait 

ezvak-ı kerametlere koşmadıklarına bir hüsn-ü misaldir. E. 86 

 

DÜNYADAKİ HİZMETLERİN ÜCRETLERİ ÂHİRETTEDİR 

 Bu dünya, dâr-ül hikmettir, dâr-ül hizmettir; dâr-ül ücret ve mükâfat değil. 

Buradaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve âhirettedir. Buradaki a'mal, 

berzahta ve âhirette meyve verir. Madem hakikat budur, a'mal-i uhreviyeye ait 

neticeleri dünyada istememek gerektir. Verilse de memnunane değil, mahzuna-

ne kabul etmek lâzımdır. Çünki Cennet'in meyveleri gibi, kopardıkça yerine 

aynı gelmek sırrıyla, bâki hükmünde olan amel-i uhrevî meyvesini, bu dünyada 

fâni bir surette yemek, kâr-ı akıl değildir. Bâki bir lâmbayı, bir dakika yaşaya-

cak ve sönecek bir lâmba ile mübadele etmek gibidir. 

İşte bu sırra binaen; ehl-i velayet, hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti 

hoş  görüyorlar, nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. "Elhamdülillahi alâküllihal" 

diyorlar. 
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Keşf ü keramet, ezvak u envâr verildiği vakit, bir iltifat-ı İlahî nev'inden 

kabul edip setrine çalışıyorlar. Fahre değil, belki şükre, ubudiyete daha ziyade 

giriyorlar. Çokları o ahvalin istitar ve inkıtaını istemişler, tâ ki amellerindeki 

ihlas zedelenmesin. 

Evet makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı İlahî, ihsanını ona ih-

sas etmemektir; tâ niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin. 

İşte bu hakikata binaendir ki, velayeti ve tarîkatı isteyenler; eğer velayetin 

bazı tereşşuhatı olan ezvak ve keramatı isterlerse ve onlara müteveccih ise ve 

onlardan hoşlansa; bâki uhrevî meyveleri, fâni dünyada, fâni bir surette yemek 

kabîlinden olmakla beraber; velayetin mayesi olan ihlası kaybedip, velayetin 

kaçmasına meydan açar. M. 451 

 

KERAMET VE İKRAM ARASINDAKİ FARK 

 (Keramet ve ikram ayrı şeyler olup  Kerametin izharı, zaruret olmadan za-
rardır. ihfasına mükellef değil, fakat fahr için kasden izharına çalışmamalı.  

İkramın izharı ise, bir tahdis-i nimettir. İzhar etmekte bir sakınca yoktur.) 

 Neşr-i envâr-ı Kur'aniyedeki muvaffakıyetin ve gayretin ve şevkin, bir ik-

ram-ı İlahîdir, belki bir keramet-i Kur'aniyedir, bir inayet-i Rabbaniyedir. Sizi 

tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle, 

keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki: 

Kerametin izharı, zaruret olmadan zarardır. 

İkramın izharı ise, bir tahdis-i nimettir.  

Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs, bilerek hârika bir emre mazhar 

olursa, o halde eğer nefs-i emmaresi bâki ise, kendine güvenmek ve nefsine ve 

keşfine itimad etmek ve gurura düşmek cihetinde istidrac olabilir.  

Eğer bilmeyerek hârika bir emre mazhar olursa, meselâ birisinin kalbinde bir 

sual var, intak-ı bilhak nev'inden ona muvafık bir cevab verir; sonra anlar. An-

ladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir ve 

"Beni benden ziyade terbiye eden bir hâfızım vardır." der, tevekkülünü ziyade-

leştirir.  

Bu kısım, hatarsız bir keramettir; ihfasına mükellef değil, fakat fahr için 

kasden izharına çalışmamalı. Çünki onda zahiren insanın kesbinin bir medhali 

bulunduğundan, nefsine nisbet edebilir.  

Amma ikram ise; o, kerametin selâmetli olan ikinci nev'inden daha 

selâmetli, bence daha âlîdir. İzharı, tahdis-i nimettir. Kesbin medhali yoktur, 

nefsi onu kendine isnad etmez. 



KERAMET VE KEŞFİYAT ARAMAMAK  

 

217 

İşte kardeşim; hem senin hakkında, hem benim hakkımda, bahusus Kur'an 

hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat-ı İlahiye 

bir ikramdır; izharı, tahdis-i nimettir. Onun için sana karşı tahdis-i nimet 

nev'inden ikimizin hizmetimize ait muvaffakıyâtı yazıyorum. Biliyordum ki 

sende fahr değil, şükür damarını tahrik ediyor. Bizim hizmetimiz itibariyle biz-

de zaîf damar sayılan, fakat hakikat noktasında herkesin makbulü ve her şahıs 

onu kazanmağa müştak olan manevî makam sahibi olmak ve velayet merte-

belerinde terakki etmek ve o nimet-i İlahiyeyi kendinde bilmektir ki, insanlara 

menfaatten başka hiçbir zararı yok.  

Fakat böyle benlik ve enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak his-

si galebe çaldığı bir zamanda, elbette sırr-ı ihlasa ve hiçbir şeye âlet olmamağa 

bina edilen hizmet-i imaniye ile şahsî makam-ı maneviyeyi aramamak iktiza 

ediyor; harekâtında onları istememek ve düşünmemek lâzımdır ki, hakikî ihla-

sın sırrı bozulmasın. 

İşte bunun içindir ki, herkesin aradığı keşf ü keramatı ve kemalât-ı ruhi-

yeyi Nur hizmetinin haricinde aramadığımı zaîf damarlarımı tutmağa çalışanlar 

anladılar. Bu noktada mağlup oldular.  

Evet Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibane mukaveme-

ti, sırr-ı ihlastan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saa-

det-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksad takib 

etmemesinden ve bazı ehl-i tarîkatın ehemmiyet verdikleri keşf ü keramat-ı 

şahsiyeye ehemmiyet vermemekten ve velayet-i kübra sahibleri olan sahabîler 

gibi, veraset-i nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın 

imanlarını kurtarmaktır. 

İmam-ı Rabbanî ve Müceddid-i Elf-i Sâni Ahmed-i Farukî (R.A.) demiş: 

"Hakaik-i imaniyeden bir tek mes'elenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde 

binler ezvak ve keramata müreccahtır.  

Hem bütün tarîkatların gayesi ve neticesi, hakaik-i imaniyenin inkişafı ve 

vuzuhudur."  

Madem şöyle bir tarîkat kahramanı böyle hükmediyor; elbette hakaik-i ima-

niyeyi kemal-i vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden tereşşuh eden Söz-

ler, velayetten matlub olan neticeleri verebilirler. 

Evet Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı  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 
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etmek ve bazı melaike gibi kırk bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şe-

rif'teki hakikat-ı Leyle-i Kadir gibi kudsî ve ulvî hakikatları, yüzbin el ile ara-

maktır. 

İşte bu  netice içindir ki; Risale-i Nur şakirdleri, hizmet-i nuriyeyi velayet 

makamına tercih eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dün-

yada 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 

 

VECİZELER 

 Risale-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, hakikî şakirdleri öyle 

keramet gibi şeyleri aramıyorlar. E. 86 

 Risale-i Nur'un şakirdleri şahsı için keramet ve keşfiyatlar istememek, 

peşinde koşmamak lâzım ve elzemdir. E. 86 

 Risale-i Nur şakirdleri, hizmet-i nuriyeyi velayet makamına tercih eder; 

keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz. 

K. 263 
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34. DÜSTUR 
 

 TEKELLÜF VE TASANNU YAPMAMAK  

 
Nur talebeleri yapmacık kişilikle insanlara iyi görünmek ve  kıymetten ziyade 

kendini göstermeğe çalışmak ve tasannu'kârane haddinden fazla kendine 
ehemmiyet verdirmek ve tekellüfkârane lâyık olmadığı yüksek makamlarda 
görünmek gibi riyakarane hallerden uzak dururlar.  

  Tekellüf: Gösterişe kapılmak. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket. 

  Tasannu: Sun’i yapmacık hareket. Zorla bir şeyi daha iyi göstermeğe çalışmak.  

 *   * Yani: "Ne mutlu o adama ki, 

kendini bilip haddinden tecavüz etmez." Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, 

bir havuzdan, denizden, kamerden seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Her-

birisi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir 

katre su, kendi kabiliyetine göre "Güneş'in bir aksi bende vardır" der. Fakat 

"Ben de deniz gibi bir âyineyim" diyemez. Öyle de: Esma-i İlahiyenin cilvesi-

nin tenevvüüne göre, makamat-ı evliyada öyle meratib var. Esma-i İlahiyenin 

herbirisinin bir güneş gibi kalbden Arş'a kadar cilveleri var. Kalb de bir Arş'tır, 

fakat "Ben de Arş gibiyim" diyemez.  

İşte Ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz 

ile dergâh-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; 

zerrecik kalbini Arş'a müsavi tutar. Katre gibi makamını, deniz gibi evliyanın 

makamatıyla iltibas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o ma-

kamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız hod-

füruşluğa ve birçok müşkilâta düşer... L. 132 

 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 makamlar-

da görünmek tarzını takınmak ile riya eder. Risale-i Nur şakirdleri ene'yi nah-

nü'ye tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp, Risale-i Nur dairesinin şahs-ı ma-
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nevîsinin 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 riya-

dan kurtulmaları gibi, bu sır ile onlar da kurtulurlar. K. 184 

 İkincisi: Nasılki âciz, zaîf bir adam, bir batmanı kaldıramadığı halde on 

batman yük üstüne yığılmış bulunsa; ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli 

za'fına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri halde; o bîçare de onların 

hüsn-ü zannını kırmamak veyahud  kendini çok aşağı göstermemek için gayet 

ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüflerle kendini yüksek ve kuvvetli gös-

termeğe çalışmak çok elîm ve zevksiz olması gibi;  

aynen öyle de: Ey kör hissiyatın içine giren nefs-i emmare! Bu âdi şahsiye-

timin ve bir çekirdek kadar ehemmiyeti olmayan istidadımın yüz derece fevkin-

de ve sırf bir inayet-i Rabbaniye olarak bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırda 

Kur'anın eczahane-i kudsiyesinden çıkan ve rahmet-i İlahiye ile elimize verilen 

Risale-i Nur'daki hakikatlara o şahıs masdar ve menba' ve medar olamaz.  

Belki yalnız çok bîçare ve muhtaç ve Kur'an kapısında bir sâil ve muhtaçlara 

yetiştirmeğe bir vesile olduğum halde, Nur'un muhlis ve hâlis, sıddık ve sadık, 

safi ve fedakâr şakirdleri, o bîçare şahsiyetim hakkında yüz derece ziyade hüsn-

ü zanlarını kırmamak ve hissiyatlarını incitmemek ve Nurlara karşı şevklerine 

ilişmemek ve Üstad namı verdikleri o bîçare şahsı, onların hatırı için çok aşağı 

olduğunu göstermemek ve ağır ve elemli tekellüflere ve tasannu'lara mecbur 

olmamak için ve yirmi sene tecridatın verdiği tevahhuş için, hattâ dostlarla dahi 

-hizmet-i Nuriye olmazsa- görüşmeyi terkediyorum ve etmeğe ruhen mecbur 

oluyorum ve tekellüfe ve kıymetten ziyade kendimi göstermeğe ve ziyade 

hüsn-ü zan edenlere karşı hoş görünmek için kendimi makam sahibi göster-

mek ve sırr-ı ihlasa tam münafî kendini büyük göstermek ve vakar perdesi 

altında benliğin zararlı ve fâni zevkini aramak haletleri ise, ey nefsim meftun 

olduğun o zevkleri hiçe indirirler. E. 200 

 Bugün, büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazret-i Ziyaeddin 

hakkındaki malûmunuz muhavereyi tahattur ettim. Sonra sizi düşündüm. Kal-

ben dedim: Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren 

ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimî dindarlar ve ciddî müslü-

manlar 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. Çün-

ki böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti, herşeyin fevkindedir. 

Şahsî makamlar ve hüsn-ü zanların ilâve ettikleri meziyetler, böyle dağdağalı, 

sarsıntılı hallerde hüsn-ü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet 

sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannua ve 
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tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hadsiz şükür olsun ki, 

bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Ş. 307 

 Ölsem, vazife-i Nuriye daha ziyade ihlas ile rekabetsiz, ittihamsız inkişaf 

eder. Hem bu zamanda aramadığım cüz'î, muvakkat zevk ve bu hayat ve dünya 

gözüyle fütuhat-ı Nuriye'den gelen lezzet bedeline; çok ağır, soğuk ve nâhoş 

tekellüf elemlerinden ve hodfüruşluk zahmetlerinden ve tasannu' zararların-

dan kurtulmak vardır.  E. 201 

 İnsanlar evham yüzünden beni temastan men' ede ede a'sabıma dokundur-

dular; inayet-i İlahiye dahi, hizmet-i imaniyedeki ihlası kırmamak ve tasan-

nukârane hodfüruşluk vaziyetine girmeye mecbur etmemek ve ziyade hüsn-ü 

zan edenlerin karşısında beni tekellüflere ve gösterişlere mecbur etmemek ve 

bu zamanda çok tesir eden şahsıma karşı teveccüh, muhabbet ve hizmete zarar 

veren kendini makam sahibi göstermek vaziyetinden kurtarmak ve Kur'andan 

gelen Risale-i Nur'un elmas gibi hakikatlarını bana mal etmekle cam parçalarına 

indirmemek hikmetleriyle, Cenab-ı Erhamürrâhimîn bana bu hastalığı vermiştir. 

Ben, Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Siz de müteessir olmayınız, memnun olu-

nuz. Fakat fıtrî teellümlere karşı tahammülüm için duanıza muhtacım. E. 62 

 Hem herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o 

büyük aile efradında hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlas, samimiyet, 

fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlahî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, 

sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. 

Zahirî asayiş ve insaniyet altında, anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o 

hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zul-

me, ihtiyarlar ağlamağa başlarlar. A. 44 

  Bundan otuz sene evvel, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat 

şan ü şerefinin ve enaniyetli hodfüruşluk ve şöhretperestliğin ne kadar zararlı ve 

ne kadar faidesiz ve manasız olduğunu hadsiz şükür olsun ki, Kur'anın feyziyle 

anlamış bir adam, o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmaresiyle müca-

dele edip, mahviyetle benliği bırakmak ve tasannu ve riyakârlık yapmamak 

için, elden geldiği kadar çalıştığına ona hizmet veya arkadaşlık edenler kat'î 

bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve yirmi seneden beri herkes kendi hakkında 

hoşlandığı ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nâs ve şahsını medh ü senadan ve 

kendini manevî makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak 

bütün kuvvetiyle kaçması ve hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsn-ü 

zanlarını reddedip o hâlis kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabî 

mektublarında onların onun hakkında medihlerini ve ziyade hüsn-ü zanlarını 

kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'anın tefsiri 

olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur şakirdlerinin şahs-ı manevîsine verip 

kendini âdi bir hizmetkâr bilmesi kat'î isbat ediyor ki; şahsını beğendirmeğe 

çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde, onun rızası olmadan bazı dostla-

rı uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsn-ü zan edip medhederek bir ma-

kam vermesi ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle acaba 
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hangi kanunla medar-ı mes'uliyet olur ki, o bîçare ve hasta ve çok ihtiyar ve 

garib ve münzevinin odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp taharri 

memurlarını sokmak, hem evradından ve levhalarından başka bir bahane de 

bulmamak; acaba dünyada hiçbir kanun ve hiçbir siyaset bu taarruza müsaade 

eder mi? T. 526  

 İstanbul'a gelmeden evvel bir gün Tahir Paşa: 

-Şark ülemasını ilzam ediyorsun, fakat İstanbul'a gidip o denizdeki büyük 

balıklara da meydan okuyabilecek misin? demişti. 

İstanbul'a gelir gelmez ülemayı münazaraya davet etti. Bunun üzerine İstan-

bul'daki meşhur âlimler grup grup ziyarete gelip sualler soruyorlar ve o hepsinin 

de cevablarını sahih olarak veriyordu. Bundan maksadı, Şarkî Anadolu'daki ilm 

ü irfan faaliyetine nazar-ı dikkati celbetmekti. Yoksa Molla Said, kat'iyyen hod-

füruşluğu sevmezdi. Her türlü gösteriş ve alayişten müberra olarak hareket 

ederdi. İlim, cesaret, hâfıza ve zekâ itibariyle pek hârika idi. Aynı derecede 

belki daha ziyade olarak hâlis ve muhlis idi. Tasannu ve tekellüften kat'iyyen 

hoşlanmazdı. İstanbul'daki ikametgâhının kapısında şöyle bir levha asılı idi: 

"Burada her müşkil halledilir, her suale cevab verilir, fakat sual sorulmaz." T. 

52 

 

VECİZELER 

 Ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile 

dergâh-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; 

zerrecik kalbini Arş'a müsavi tutar. Katre gibi makamını, deniz gibi evliyanın 

makamatıyla iltibas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o ma-

kamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız hod-

füruşluğa ve birçok müşkilâta düşer... Hz. 113  

 Şahsî makamlar ve hüsn-ü zanların ilâve ettikleri meziyetler, böyle dağdağa-

lı, sarsıntılı hallerde hüsn-ü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet 

sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannua ve 

tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hadsiz şükür olsun ki, 

bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Ş. 307 

 Hırs-ı şöhret, hubb-u câh, makam sahibi olmak, emsaline tefevvuk etmek 

gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannu'kârane haddinden fazla ken-

dine ehemmiyet verdirmek ve tekellüfkârane lâyık olmadığı yüksek ma-

kamlarda görünmek tarzını takınmak ile riya eder. Hz. 101
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35. DÜSTUR 
 

 HADDİNDEN FAZLA HÜSN-Ü ZAN   

VE MÜBALAĞA  YAPMAMAK 

 
 Mübalağa zemm-i zımnîdir 

Hangi şeyi vasfetsen olduğu gibi vasfet. Medhin mübalağası bence zemm-i 

zımnîdir. İhsan-ı İlahîden fazla ihsan, ihsan değildir... S. 716 

(Ehemmiyetlidir) 

 Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok 

fevkinde hüsn-ü zanlarını ve ifratlarını ta'dil etmek için ihtar edilen bir muha-

veredir. 

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 hakikatı 

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 
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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)
12

  

Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir âlim olduğu için, benim nokta-i 

nazarımı kabul edip takdir etti. 

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 mahi-

yetim, benden kaçmağa bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, piş-

man etmemek için, şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz 

makamlara irtibatınızı bağlamayınız. 

Ben size nisbeten kardeşim, mürşidlik haddim değil. Üstad da değilim, belki 

ders arkadaşıyım. Ben sizin, kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetleri-

nize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istih-

kakım 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, tak-

sim-ül mesaî kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı 

manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir. 

Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmi-

yetli bir vazifedir; hem kemmiyet ise keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem 

muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniye-

ye 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. 88-89 

 Evet onların o şiddetli alâkadarlıkları, o havalide Risale-i Nur’u yerleştiri-

yor, idame ettiriyor. O ikisinin mektubları, suret-i zahiriyede benim şahsıma 

atf-ı ehemmiyet etmeleri gerçi muvafık değil, mübalağadır. Fakat o yanlış 

suretin altındaki hakikat, Risale-i Nur şakirdlerinin samimî tesanüdlerinden 

süzülen bir şahs-ı manevîye ve Risale-i Nur’un Kur’an’dan gelen hakikatına 

karşı tam mutabık ve hak olarak sarfedilecek o mektublardaki tabirat, benim 

                                                 
12

 (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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gibi bir cüz’î ferde karşı sarfedilmiş. Benim haddimden bin derece fazla ol-

makla beraber, o şahs-ı manevî namına ve Risale-i Nur’un hakikatı hesabına 

ve o ehemmiyetli ve çok muhtaç memlekette fevkalâde bir alâka ve faaliyete 

alâmet olmak cihetiyle kabul ettim. K. 127 

 

Yedinci Mukaddeme 

 Mübalağa ihtilâlcidir. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği 

şeyde meyl-üt tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meyl-ül mücazefe ve hikâye ettiği 

şeyde meyl-ül mübalağa ile, hayali hakikata karıştırmaktır.  

Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bilmediği halde 

tezyidinden noksan, ıslahından fesad, medhinden zemm, tahsininden kubh tevel-

lüd eder. Zira müvazenet ve tenasübden naşi olan hüsnü,  ihlâl 

eder.  

Nasılki bir ilâcı istihsan edip izdiyad etmek, devayı dâ'e inkılab etmektir. 

Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı tergib ve terhib ile, 

gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya 

bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler, katl 

ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar.  

Bu sırra binaen: Vaiz hem hakîm, hem muhakemeli olmalıdır. Evet müvaze-

nesiz vaizler, çok hakaik-i neyyire-i diniyenin husufuna sebeb olmuşlardır.  

Meselâ: İnşikak-ı Kamer olan mu'cize-i mütevatire-i bahireyi, meyl-ül mü-

cazefe ile, arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilâve, o güneş-

misal mu'cizeyi Süha yıldızı gibi mahfî ve kamer-misal olan bürhan-ı nübüvveti 

münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. 

Hasıl-ı kelâm: Her muhibb-i dine ve âşık-ı hakikata lâzımdır: Herşeyin 

kıymetine kanaat etmek ve mücazefe ve tecavüz etmemektir. Zira mücazefe 

kudrete iftiradır ve "Daire-i imkânda daha ahsen yoktur" olan sözü, İmam-ı 

Gazalî'ye dediren hilkatteki kemal ve hüsne adem-i kanaattır ve istihfaf demek-

tir. 

Ey muhatab efendi! Bazan bürhanın hizmetini temsil de görüyor. Öyleyse 

bak nasıl elmas, altun, gümüş, rasas, hadîd ilh... herbirinin birer kıymet ve hâsi-

yet-i mahsusası vardır ve mütehaliftir. Öyle de: Dinin makasıdı, kıymet ve edil-

lece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa, ötekinin vicdandır. Beriki, sırrın sır-

rındadır.  

Evet ticarette bir fels veya on para yerinde bir elmas veya bir altunu verse, 

nasıl sefahetine hüküm ve tasarruftan haczolunur. Aks-i kaziyye ile olsa, pek 

yerinde yuha işitecek. Ve tüccar olmaya bedel, hayyal bir maskara olduğu gibi.  
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Kezalik hakaik-i diniyeyi temyiz etmeyen ve herbirisine müstehak olduğu 

hak ve itibarı vermeyen ve her hükümde şeriatın sikkesini tanımayan, hattâ o 

fabrika-i muazzamadaki eczalar, herbiri mihveri üzerinde hareketine sekte veren 

gayr-ı mümeyyizler, herbiri bir acemî adama benzer ki; gayet muntazam ve 

cesîm bir makina içinde küçük ve latif bir çarkı görüyor ki, hareket ve vaziyette 

büyük çarklara nazar-ı sathîsince münasib görünmediğinden, makine fenninde 

behresizliğiyle beraber, gurur-u nefs nazar-ı sathîsini iğfal ile aldatarak, ıslah 

niyetiyle vaz'-ı muntazamadan tağyire teşebbüs edip bilmediği halde fabrikayı 

herc ü merc eder, başını yer... 

Elhasıl: Şeriatın herbir hükmünde Şâri'in bir sikke-i itibarı vardır. O sikkeyi 

okumak lâzımdır. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm herşeyden müstağnidir. 

Hem de lafz-perdazane ve mübalağa-cûyane ve ifratperveranelerin tezyin ve 

tasarruflarından bin derece müstağnidir. Dikkat olunsun ki, böyle mücazifler 

nasihat ettikleri vakitte nazar-ı hakikatte ne derece çirkin oluyorlar. Ezcümle: 

Bunlardan birisi bir mecma'-ı azîmde müskirattan tenfir yolunda zecr-i şer'î ile 

kanaat etmeden öyle birşey demiş ki, yazmasından ben hicab ettim. Yazdıktan 

sonra çizdim. Ey herif!. Bu sözlerinle şeriata adavet ediyorsun. Faraza sadîk 

olsan, sadîk-ı ahmak olursun. Adüvv-üd dinden daha muzırsın. Mu. 32 

 

Dördüncü Mukaddeme 

 Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mal eder.  

Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, garib veya kıymetdar bir şeyi asilzade 

göstermek için, o kıymetdar şeylerin cinsiyle müştehir olan zâta nisbet ve 

isnad etmektir. Yani sözleri revac bulmak veya tekzib olunmamak veyahut 

başka ağraz için, zalimane ve istibdadkârane, bir milletin netaic-i efkârını veya 

mehasin-i etvarını bir şahısta görüp ondan bilirler.  

Halbuki o adamın şanındandır, o hediye-i müstebidaneyi reddede... Zira gü-

zel bir sıfat veya ulvî bir san'atla meşhur olan bir adam, hüsn-ü surînin mavera-

sını görmek şanından olan nazar-ı san'atperveranesine haksız olarak ona isnad 

olunan emir arz edilip gösterilir ise; "Senin dest-i hattındır" denilir ise; o emir 

san'atın tenasüb ve müvazenesinden nâşi olan güzelliğini ihlâl ettiği için, redde-

dip i'raz ve teberri edecektir. "Hâşâ ve kellâ" diyecektir. Bu seciyeye bina ile 

meşhur kaideye -"Birşey sabit olsa, levazımıyla sabit olur."- istinaden insanlar o 

şahs-ı meşhurda tahayyülâtlarına bir nizam verdirmek için muztardırlar ki; çok 

kuvvet ve azamet ve zekâ gibi levazım-ı hârikulâdeyi isnad etsinler, tâ o şahsın 

cümle mensubatına merciiyeti mümkün olabilsin. O halde o adam bir u'cube 

olarak zihinlerinde tecessüm eder.  

Eğer istersen hayalât-ı Acemane içinde perverde olan Rüstem-i Zâl'in timsal-

i manevîsine bak, gör.. ne u'cubedir! Zira şecaatle müştehir olduğundan ve hiç 

İranîler tazyikatından kurtulamayan istibdad sırrıyla ve şöhret kuvvetiyle 

İranîlerin mefahirini gasb u garat ederek büyülttü. Hayallerde büyüyüp şişti. 
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Yalan, yalana mukaddeme olduğu için şu hârikulâde şecaat hârikulâde bir ömür 

ve dehşetli bir kamet ve onların levazım ve tevabi'leri olan çok emirleri topla-

yıp, içinde o hayal-i hâil na'ra vurarak "Ben nev'un münhasırun fi'ş-şahs'ım" 

der. Gulyabanî gibi hurafatı arkasına takarak, dillerin destanlarında dönüyor. 

Emsaline dahi meydan açar. 

Ey hakikatı çıplak görmek isteyen zât!.. Bu mukaddemeye dikkat et; zira hu-

rafatın kapısı bu yerden açılır. Ve bab-ı tahkik dahi bunun ile seddolur.  

Hem de kıssadan hisse ve meyl-üt terakkiyle mütekaddimînin esasları üzeri-

ne bina ve seleflerin mevrusatında tasarruf ve ziyadeye cesaret bu şûristanda 

mahvolur. Eğer istersen meşhur Molla Nasreddin Efendi'ye de: "Bu garib sözler 

umumen senin midir?" Elbette sana diyecektir: "Şu sözler ciltleri dolduruyor. 

Epeyce ömür ister. Zira bütün sözlerim nevadirden değildir. Ben hocayım. On-

ların zekatını da bana verseler razıyım ve kâfidir. Fazlasını istemem. Zira zara-

fetimi tabiîlikten çıkarıp tasannua kalbeder." Yahu, bu kökten hurafat ve mev-

zuat biter ve tenebbüt eder ve doğru şeyin kuvvetini bitirir. 

Hâtime 

 İhsan-ı İlahîden fazla ihsan, ihsan değildir.  

 Bir dane-i hakikat bir harman hayalâta müreccahtır.  

 İhsan-ı İlahî ile tavsifte kanaat etmek farzdır.  

 Cem'iyete dâhil olan, cem'iyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir.  

 Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zâtındadır.  

 Bir şeyin aslını gösteren semeresidir.  

 Birinin malına başka mal velev kıymetli de olsa karışırsa, malını kıymet-

siz ettiği gibi, haczetmesine dahi sebeb olur.  

Şimdi bu noktalara istinaden derim ki: Tergib veya terhib için avamperes-

tane tervic ve teşvik ile bazı ehadîs-i mevzuayı İbn-i Abbas gibi zâtlara isnad 

etmek büyük bir cehalettir.  

Evet hak müstağnidir. Hakikat ise, zengindir. Tenvir-i kulûba ziyaları kâfi-

dir. Müfessir-i Kur'an olan ehadîs-i sahiha bize kifayet eder. Ve mantığın miza-

nıyla tartılmış olan tevarih-i sahihaya kanaat ederiz. Mu. 23-25 

 

VECİZELER 

 Hangi şeyi vasfetsen olduğu gibi vasfet. Medhin mübalağası bence 

zemm-i zımnîdir. İhsan-ı İlahîden fazla ihsan, ihsan değildir... S. 716  

 Şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara 

irtibatınızı bağlamayınız. K. 88  

 Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam ver-

mek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. 

Onda terakki etmeliyiz.  K. 88 
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 Mübalağa ihtilâlcidir. Şöyle ki: Beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği 

şeyde meyl-üt tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meyl-ül mücazefe ve hikâye ettiği 

şeyde meyl-ül mübalağa ile, hayali hakikata karıştırmaktır. Mu. 32 
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36. DÜSTUR 
 

 HERŞEYİN GÜZEL CİHETİNE BAKMAK  

BEDBİN VE KARAMSAR OLMAMAK 

 
 Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. M 

473 

 Sâniyen:   "Kadere iman eden gam ve hüzünden 

emin olur" sırrıyla, *  "Herşeyin güzel cihetine bakı-

nız" kaidesinin sırrıyla, 

    

gayet kısacık bir meali: "Sözleri dinleyip en güzeline tâbi' olup fenasına 

bakmayanlar, hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır." mealinde. 

Bizler için şimdi herşeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek 

vechine bakmak lâzımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici 

haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin.  

Sekizinci Söz'de bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor.  

Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder.  

Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı 

nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider.  

Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi 

bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler 

beraber bulunur. Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, 

sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevi-

nir. Ş. 509  
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CEM'İYET-İ BEŞERİYE HİZMET-İ NURİYE BİR BAHÇE GİBİDİR 

En dehşetli hallerle  zahiri  dünyası kararan bir yolcunun güzel bir nazar ile 
dünyasının aydınlandığını sekizinci sözden öğreniyoruz 

 Bir hadîs-i kudsîde Cenab-ı Hak buyurmuş:  *  *  Yani 

"Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim." 

İşte bu bedbaht adam,  sû'-i zan ile ve akılsızlığı ile, gördüğünü âdi ve ayn-ı 

hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek! Ne ölüyor 

ki kurtulsun, ne de yaşıyor, böylece azab çekiyor. Biz de şu meş'umu, bu azabda 

bırakıp döneceğiz. Tâ, öteki kardeşin halini anlayacağız. 

İşte şu mübarek akıllı zât gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünki 

güzel ahlâklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder.  Kendi 

kendine ünsiyet eder.  

Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünki nizamı bilir, tebai-

yet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor.  

İşte bir bahçeye rastgeldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem 

bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine gir-

mişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. 

Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zât ise, "Her şeyin iyisine bak" kaide-

siyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Gü-

zelce istirahat ederek çıkıp gidiyor.  

********** 

 İyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık, nasıl fenalık getirdiğini,  

 hem insan su-i zan sebebiyle kendi kendine zulm edip  gündüz gibi güzel bir 
hakikatı ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir 
cehennem şekline getirdiğini,  

 Ne şefkate istihkakı ve ne de kimseden şekvaya hakkı olmadığını anlamak 
için bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim . 

İşte ey tenbel nefsim! Ve ey hayalî arkadaşım! 

Geliniz! Bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim. Tâ, iyilik nasıl iyi-

lik getirir ve fenalık, nasıl fenalık getirir; görelim, bilelim. 

Hem o bedbaht, kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikatı 

ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir 

evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstehaktır ve ne de kim-

seden şekvaya hakkı vardır. 

Meselâ: Bir adam (Kur’an talebesi), güzel bir bahçede, (cennet bahçeleri 

hükmüne olan ilim meclislerinde, dershanelerde) ahbablarının ortasında, yaz 
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mevsiminde (gençlik ve istifade ve istifazanın yazında) hoş bir ziyafetteki 

(Kur’an ve iman ziyafetindeki) keyfe kanaat etmeyip (kalbi ve ruhi istifade ve 

istifazaya kanaat etmeyip) kendini pis müskirlerle sarhoş edip; (internet, tv, gibi 

kalbi ve ruhu uyutucu levhiyatla  sarhoş edip) kendisini kış ortasında, canavar-

lar içinde aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, (felsefenin 

siyah gözlüğü ile alemi zulümatlı görüp feryad etse)  nasıl şefkate lâyık değil, 

kendi kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp, tahkir ediyor.  

İşte bu bedbaht dahi öyledir.  

ve şu bahtiyar ise, hakikatı görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatın hüs-

nünü derk etmekle, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine 

müstehak olur. İşte "Fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil" olan hükm-ü 

Kur'anînin sırrı zahir oluyor.  

Daha bunlar gibi sair farkları müvazene etsen anlayacaksın ki: 

 Evvelkisinin nefs-i emmaresi, ona bir manevî cehennem ihzar etmiş.  

Ve ötekisinin hüsn-ü niyeti ve hüsn-ü zannı ve hüsn-ü hasleti ve hüsn-ü 

fikri, onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar 

etmiş. S. 38 

(Aynen öyle de; Cennet bahçelerini temsil eden ilim meclislerinde,  samimi 
ve hakiki kardeşlerin ortasında, yaz mevsimini andıran gençliğin ve ilim tahsili-
nin en verimli çağında, Kur’an  sofrasındaki ziyafete ve Bediüzzamanın  
Kur’andan istihraç ederek bizimle paylaşmak istediği hakikatlara ehemmiyet 
vermeyip ve kanaat etmeyip… medyadaki hakikatsız olan insanların hakikatsız 
paylaşımlarına ehemmiyet verip … kendini manen sarhoş etmeye vesile olan 
telefon, televizyon ve internet gibi müfsit aletlerle kalbini ve hissiyat-ı manevi-
yesini sarhoş etmiş ve zikirden nefretkarane uzaklaşmış bir psikoloji ile  kendi 
batınındaki su-i ahvali, su-i zan sebebiyle başkalarınada teşmil ederek… sun’i 
krizler çıkarıp, felaket dellallığı yapar bir tarzda, buralarda bir şey elde edilmi-
yor diye ruhundaki karamsarlığın siyah gözlüğü ile hem etrafındaki kendisi ile 
uğraşan abilerinin hukukuna tecavüz  hem istifadeye çalışan   kardeşlerinin 
istifade ve istifazelerine taarruz etmiş olur, hem de umum hizmeti yüklenen 
şahs-ı manevinin hukukuna zarar vermiş olur.) 

*** 

Ve o yoldaki bahçe ise, cem'iyet-i beşeriye ve medeniyet-i insaniye içinde 

muvakkat hayat-ı içtimaiyedir ki; hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler 

beraber bulunur. Âkıl odur ki:  kaidesiyle amel eder, 

selâmet-i kalb ile gider. S. 38  

 Bunu iyi bilmeli.  kendine düstur etmeli. 

Güzel gör, hem güzel bak. Tâ güzel düşünmeli. 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

232 

Güzel bil, hem güzel düşün. Tâ leziz hayatı bulmalı. 

Hayat içinde hayattır, hüsn-ü zanda emeli.  

Sû'-i zanla yeistir saadet muharribi, hem de hayatın katili. S. 711 

 İnsanları canlandıran emeldir, öldüren ye'stir. H. 119 

 Hem de Avrupa'nın terbiyesinin neticesi olarak  *  * 

kaidesiyle her şeyin en iyi cihetini nazara almak maslahat iken, en fena 

ciheti nazara alıp mütemadiyen milleti ye'se sevk ederek, ruh-u cemaatı öldü-

rüyor. Sti.87 

 Bu makamda size bir temsil irad edeceğim.  

Meselâ: Sizden bir adam yalnız bir saat tenezzüh etmek üzere gayet müzey-

yen ve müzehher bir bahçeye girse; nekaisten müberra olmak, cinan-ı cenne-

tin mahsusatından ve her kemale bir noksanı karıştırmak, şu âlem-i kevn ü 

fesadın mukteziyatından olmakla şu bahçenin müteferrik köşelerinde de bazı 

pis ve murdar şeyler bulunduğu için -inhiraf-ı mizac sevki ve emriyle- yalnız 

o taaffünatı taharri ve o murdar şeylere idame-i nazar eder. Güya onda 

yalnız o var. Hülyanın hükmüyle fena hayal tevessü' ederek, o bostanı bir selh-

hane ve mezbele suretinde gösterdiğinden midesi bulanır ve istifra' eder, kemal-

i nefret ile kaçar.  

Acaba beşerin lezzet-i hayatını gussedar  eden böyle bir hayale, hikmet ve 

maslahat rûy-i rıza gösterir mi? 

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rü'ya görür. 

Güzel rü'ya gören, hayatından lezzet alır. Mn. 35 

 Kaderin herşeyi güzeldir, hayırdır.  Ondan gelen şer de hayırdır, çir-

kinlik de güzeldir. S. 472 

 Evet halk ve icadda bir şerr-i cüz'î ile beraber hayr-ı kesîr vardır. Bir şerr-i 

cüz'î için hayr-ı kesîri terketmek, şerr-i kesîr olur. Onun için o şerr-i cüz'î, hayır 

hükmüne geçer. İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Belki, abdin kesbine ve 

istidadına aittir. 

Hem nasıl kader-i İlahî, netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlik-

ten münezzehtir. Öyle de: İllet ve sebeb itibariyle dahi, zulümden ve kubuh-

tan mukaddestir. Çünki kader, hakikî illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar za-

hirî gördükleri illetlere, hükümlerini bina eder; kaderin aynı adaletinde zulme 

düşerler. S. 464  

 Hilkatte hayır asıl, şer ise tebaîdir. Hayır küllî, şer cüz'îdir. Şer, kubh, 

çirkinlik, bâtıl, fenalık hilkat-ı kâinatta cüz'îdir. Maksud değil, tebaîdir ve 

dolayısıyladır. Yani  çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş. 

Dersin başında, bir buçuk bürhanı davamıza şahid göstereceğiz demiştik. 

Şimdi bir bürhan mücmelen bitti. O davanın yarı bürhanı da şudur ki: 
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Fenlerin casus gibi tedkikatıyla ve hadsiz tecrübelerle sabit olmuş ki: Kâina-

tın nizamında galib-i mutlak ve maksud-u bizzât ve Sâni'-i Zülcelal'in hakikî 

maksadları, hayır ve hüsün ve güzellik ve mükemmeliyettir. Çünki kâinata ait 

fenlerden herbir fen, küllî kaideleriyle bahsettiği nev' ve taifede öyle bir intizam 

ve mükemmeliyet gösteriyor ki, ondan daha mükemmel akıl bulamıyor.  

Meselâ: Tıbba ait teşrih-i beden-i insanî fenni ve Kozmoğrafyaya tâbi Man-

zume-i Şemsiye fenni; nebatat ve hayvanata ait fenler gibi bütün fenlerin her 

birisi, küllî kaideleriyle o bahsettiği kısımda Sâni'-i Zülcelal'in o nev'deki niza-

mında mu'cizat-ı kudretini ve hikmetini ve  hakikatını gösteri-

yor. 

Hem istikra-i tâmme ve tecrübe-i umumî gösteriyor, netice veriyor ki: 

Şer, kubh, çirkinlik, bâtıl, fenalık hilkat-ı kâinatta cüz'îdir. Maksud de-

ğil, tebaîdir ve dolayısıyladır. Yani meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata 

girmemiş; belki güzelliğin bir hakikatı çok hakikatlara inkılab etmek için çir-

kinlik bir vâhid-i kıyasî olarak hilkata girmiş. Şer, hattâ şeytan dahi beşerin 

hadsiz terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. 

Bunlar gibi cüz'î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesile ol-

mak için kâinatta halkedilmiş. 

İşte kâinatta hakikî maksad ve netice-i hilkat istikra-i tâmme ile isbat ediyor 

ki; hayır ve hüsün ve tekemmül esastır ve hakikî maksud onlardır.  

Elbette beşer bu kadar zulmî küfriyatlarıyla zemin yüzünü mülevves ve peri-

şan ettikleri halde, cezasını görmeden ve kâinattaki maksud-u hakikîye mazhar 

olmadan, dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak. Belki Cehennem hapsine gire-

cek. H. 38-39 

 Ukûl-ü selime yanında muhakkaktır ki: Hilkatte hayır asıl, şer ise te-

baîdir. Hayır küllî, şer cüz'îdir.  

Şöyle görünüyor ki: Âlemin herbir nev'ine dair bir fen teşekkül etmiş ve et-

mektedir. Fen ise, kavaid-i külliyeden ibarettir. Külliyet-i kaide ise, o nev'de 

olan hüsn-ü intizamına keşşaftır. Demek cemi' fünun, hüsn-ü intizama birer 

şahid-i sadıktır.  

Evet külliyet intizama delildir. Zira birşeyde intizam olmazsa, hüküm külli-

yetiyle cereyan edemez. Çok istisnaâtıyla perişan oluyor. Bu şahidleri tezkiye 

eden, nazar-ı hikmetle istikra-i tâmmdır. Fakat bazan intizam görülmüyor. Çün-

ki dairesi, ufk-u nazardan daha geniş, tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı 

için, nizamın tasvir-i bîmisali kendini gösteremiyor.  

Binaenaleyh umum fünunun şehadetleriyle ve nazar-ı hikmetten neş'et eden 

istikra-i tâmmın tasdikıyla sabittir ki: Hilkat-ı âlemde maksud-u bizzât ve 

galib-i mutlak, yalnız hüsün ve hayr ve hak ve kemaldir.  
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Amma şer ve kubh ve bâtıl ise; tebaiye ve mağlube ve mağmuredirler. Eğer 

çendan savlet etseler de muvakkattır. Mu. 40 

 

ÜSTAD HERŞEYİN GÜZEL TARAFINA BAKARDI 

 Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek 

veçhine bakmak lazımdır ki mânâsız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici 

haller nazar-ı dikkatimizi  celbedip kalbimizi meşgul etmesin.  Ş. 509  

 Kardeşlerim! Merak musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalbde de yerleş-

tirmek için bir kök olur; hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve rahmete 

karşı bir nevi ittihamı işmam eder.  

Madem her şeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var ve 

kader adalet ve hikmetle iş görür; elbette bu zamanda umum âlem-i İslâmı 

alâkadar edecek bir kudsî vazife yüzünden hafif bir zahmete ehemmiyet ver-

memekle mükellefiz. Ş. 323 

Üstad hazretleri dehşetli dinsizlik cereyanının tahrikiyle işkenceli hapishane-
lere düşen talebelerine, manevî ve uhrevî faideler nokta-i nazarıyla diyor ki: 

 Risale-i Nur'dan tam ders alan ve dünya fâni ve ticaretgâh olduğunu bilen 

ve herşeyi imanı ve âhireti için feda eden ve bu dershane-i Yusufiyedeki mu-

vakkat sıkıntıların daimî lezzetler ve faideler vereceklerine inanan sizin gibi 

ihlaslı zâtlara acımak ve rikkatten ağlamak haletini, tebrik ve sebatınızı gayet 

istihsan ve takdir etmek haletine çevirdi.  

Ben de  dedim. Bana ait bu faideler 

gibi hem uhuvvetimizin, hem Risale-i Nur'un, hem ramazanımızın, hem 

sizin bu yüzde öyle faideleri var ki, perde açılsa, "Ya Rabbena! Şükür. Bu 

kaza ve kader-i İlahî, hakkımızda bir inayettir." dedirtecek kanaatım var. 
Hâdiseye sebebiyet verenlere itab etmeyiniz. Bu musibetin geniş ve dehşetli 

plânı çoktan kurulmuştu, fakat manen pek çok hafif geldi. İnşâallah çabuk ge-

çer.  

*  * sırrıyla müteessir olmayınız. Ş. 294 

 

  Aziz, sıddık kardeşlerim! 

*  ve  sırrıyla, Risale-i Nur'un 

en mahrem parçaları, en nâmahremlerin ellerine geçmek ve en mütekebbirlerin 

başlarına vurmak ve en baştakilerin yanlışlarını göstermek için "sırran tenevve-

rat" perdesinden çıktı. Şimdiye kadar mes'ele küçültülmek isteniliyordu. Fakat 

nasılsa bildiler ki; mes'ele pek büyüktür ve ehemmiyetle celb-i dikkat ise Risa-

le-i Nur'un parlak fütuhatına ve düşmanlarına da hayretle kendini okut-

masına yol açar. Hattâ Eskişehir Mahkemesindeki çok mütemerridleri ve mü-
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tehayyirleri ve muhtaçları tenvir edip kurtardı, o zahmetimizi rahmete çevirdi. 

İnşâallah bu defa daha geniş bir sahada, daha çok mahkemeler ve merkezlerde o 

kudsî hizmeti görecek... 

Sizin tahliyeniz bu hakikata zarar vermez; fakat benim beraatım, zarardır. 

Umum âlem-i İslâmı alâkadar eden bir hakikatın hatırı için değil yalnız dünya 

hayatını, belki lüzum olsa uhrevî hayatımı ve saadetimi dahi ehl-i imanın 

Risale-i Nur ile saadetleri için feda etmeyi nefsim de kabul ediyor. Ş. 324 

 

GÜZELLİKLERİ NEDEN GÖREMİYORUZ 

BİR SEBEBİ 

 Fakat bazan intizam görülmüyor. Çünki dairesi, ufk-u nazardan daha ge-

niş, tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için, nizamın tasvir-i bîmisali 

kendini gösteremiyor. Mu. 40 

Kaderin nazar dairesi, bizim ufk-u nazarımızdan daha geniş olduğundan do-
layı kaderin güzelliklerini tamamen tasavvur ve ihata edemiyoruz. Şer olduğuna 
hükmediyoruz. Halbuki kader manzar-ı aladan  mazi ve müstakbele birden ba-
kıyor.  

Bu hakikata bir misal 

 Mühim bir sual: Fahr-ül Âlemîn ve Habib-i Rabb-ül Âlemîn Hazret-i Re-

sul-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 Sa-

habeye istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Hâlid gibi çok zâtlar bulundu-

ğundan, şanlı ve şerefli olan istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzet-

lerini 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 olmuş-

lar. 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 

 

Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti  bu hakikata ikinci bir misal ola-
bilir. Makam münasebetiyle tekrar ediyoruz. 

 Yirmi sene evvel tab'edilen Sünuhat Risalesi'nde, hakikatlı bir rü'yada âlem-

i İslâm'ın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir meclis tarafından, bu asrın 

hesabına Eski Said'den sordukları suale karşı verdiği cevabın bir parçası şimdi-

lik tezahür etmiştir.  
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O zaman, o manevî meclis demiş ki: "Bu Alman mağlubiyetiyle neticele-

nen bu harbde, Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" 

Cevaben Eski Said demiş ki: Eğer galib olsaydık, medeniyet hatırı için 

çok mukaddesatı feda edecektik. -Nasılki yedi sene sonra edildi.- Ve mede-

niyet namıyla Âlem-i İslâm hususan Haremeyn-i Şerifeyn gibi mevâki'-i 

mübarekeye Anadolu'da tatbik edilen rejim kolaylıkla, cebren teşmil ve 

tatbik edilecekti. İnayet-i İlahiye ile onların muhafazası için, kader mağlubiye-

timize fetva verdi. K. 19 

 

DİĞER  SEBEBLERİ 

 İnsan, hem zahirperest, hem hodgâm olduğundan zahire bakıp çirkinlikle 

hükmeder.  

Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer 

olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana aid gayesi bir ise, Sâni'inin esma-

sına aid binlerdir. S. 232 

 Hem insanın hodgâm hevesatı ve süflî ve akibeti görmeyen hissiyatı, 

kâinatta cereyan eden rahmaniyet ve hakîmiyet ve rububiyet kanunlarına mik-

yas ve mehenk ve mizan olamaz. Kendi âyinesinin rengine göre görür. Mer-

hametsiz siyah bir kalb; kâinatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde 

görür.  

Fakat iman gözüyle baksa; yetmiş güzel hulleleri giymiş bir cennet hurisi 

gibi, rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş yetmiş binler güzel libasları 

birbiri üstüne giymiş, daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan-ı ekber ve 

ondaki insan nev'ini bir kâinat-ı suğra ve herbir insanı bir âlem-i asgar müşahe-

de eder.  Ş. 611 

  Hiç bir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakk-ı itirazı yoktur ve şekva ve şika-

yete de haddi yoktur. Çünki şikayet eden ferdin hilaf-ı hevesini iktiza eden ni-

zam-ı âlemde binlerce hikmet  vardır. O ferdi irza etmekte, o bin hikmetin iğda-

bı vardır. Bir ferdi razı etmek için, bin hikmet feda edilemez.  

*  * Eğer her ferdin keyfine gö-

re hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. 

Ey müteşekki! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'î hevesini kül-

liyat-ı kâinata mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin 

derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki, zannettiğin 

nimet nıkmet olmasın. Senin ne kıymetin var ki, sineğin kanadına müvazi ol-

mayan hevesini tatmin ve teskin için, felek çarklarıyla hareketten teskin edilsin! 

Ms. 192 

BEDBİN NAZARDAN DOLAYI GÜZELLİKLER GÖRÜLMEZ 
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 Felsefe, her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür.  İman ise, 

her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nuranî bir gözlüktür.  Ş. 753  

 Sonra döner, öteki adama rastgelir. Halini anlar. Ona der: "Yahu sen divane 

olmuşsun. Bâtınındaki çirkinlikler, zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağ-

lamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al, 

kalbini temizle. Tâ, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikatı 

görebilesin. Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyet-perver, muktedir, 

intizam-perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı 

terakkiyat ve kemalât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette 

olamaz."  

Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. "Evet, ben işretten di-

vane olmuştum. Allah senden razı olsun ki, Cehennemî bir haletten beni 

kurtardın." der. S. 16 

 

ALLAH ÇİRKİNLİĞİ NEDEN YARATIYOR 

 Hem istikra-i tâmme ve tecrübe-i umumî gösteriyor, netice veriyor ki: Şer, 

kubh, çirkinlik, bâtıl, fenalık hilkat-ı kâinatta cüz'îdir. Maksud değil, tebeîdir ve 

dolayısıyladır. Yani meselâ çirkinlik, çirkinlik için kâinata girmemiş; belki 

güzelliğin bir hakikatı çok hakikatlara inkılab etmek için çirkinlik bir 

vâhid-i kıyasî olarak hilkata girmiş. Şer, hattâ şeytan dahi beşerin hadsiz 

terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşere musallat edilmiş. Bun-

lar gibi cüz'î şerler, çirkinlikler, küllî güzelliklere, hayırlara vesile olmak 

için kâinatta halkedilmiş. 

İşte kâinatta hakikî maksad ve netice-i hilkat istikra-i tâmme ile isbat ediyor 

ki; hayır ve hüsün ve tekemmül esastır ve hakikî maksud onlardır.  H. 38 

 Evet bu kâinatta hayır-şer, lezzet-elem, ziya-zulmet, hararet-bürudet, güzel-

lik-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, her-

şey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Ve birtek hakikatı, sünbül verip çok hakikat-

lar olur. Ş. 232  
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İKİNCİ   NOKTA 

  *  *  âyetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki: 

Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti var-

dır.  

Evet kâinattaki herşey, her hâdise  

ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir.  

Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir.  

Bir kısım hâdiseler var ki, zahirî çirkin, müşevveştir.  

Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.  

Ezcümle: Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi al-

tında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış  

ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazîn firak perdeleri arkasında tecelli-

yat-ı celaliye-i Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve tazi-

binden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancık-

ları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber,  

o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir.  

Fırtına, zelzele, veba gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok 

manevî çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşv ü nemasız kalan birçok 

istidad çekirdekleri, zahirî çirkin görünen hâdiseler yüzünden sünbüllenip 

güzelleşir. Güya umum inkılablar ve küllî tahavvüller, birer manevî yağmur-

dur.  

Fakat insan, hem zahirperest, hem hodgâm olduğundan zahire bakıp çirkin-

likle hükmeder.  

Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer 

olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana aid gayesi bir ise, Sâni'inin esma-

sına aid binlerdir. 

Meselâ: Kudret-i Fâtıranın büyük mu'cizelerinden olan dikenli otları ve 

ağaçları muzır, manasız telakki eder. Halbuki onlar, otların ve ağaçların müceh-

hez kahramanlarıdırlar.  

Meselâ: Atmaca kuşu serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun gelmez. Hal-

buki serçe kuşunun istidadı, o taslit ile inkişaf eder.  

Meselâ: Kar'ı, pek bâridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o bârid, tatsız 

perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır 

ki, tarif edilmez.  
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Hem insan hodgâmlık ve zahirperestliğiyle beraber, herşeyi kendine bakan 

yüzüyle muhakeme ettiğinden, pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri, hilaf-ı edeb 

zanneder.  

Meselâ âlet-i tenasül-i insan, insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. Fakat şu 

perde-i hacalet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san'ata ve gayat-ı fıtrata 

bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edebdir, hacalet 

ona hiç temas etmez.  

İşte menba-ı edeb olan Kur'an-ı Hakîm'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere 

göredir.  

Nasılki bize görünen çirkin mahlukların ve hâdiselerin zahirî yüzleri al-

tında gayet güzel ve hikmetli san'at ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki, 

Sâni'ine bakar ve çok güzel perdeler var ki, hikmetleri saklar ve pek çok za-

hirî intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki, pek muntazam bir kitabet-i kudsi-

yedir. S. 232 

VECİZELER 

 Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. M 

473 

 Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek 

veçhine bakmak lazımdır ki mânâsız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici 

haller nazar-ı dikkatimizi  celbedip kalbimizi meşgul etmesin.  Ş. 509  

 Bunu iyi bilmeli.  kendine düstur etmeli. 

Güzel gör, hem güzel bak. Tâ güzel düşünmeli. 

Güzel bil, hem güzel düşün. Tâ leziz hayatı bulmalı. 
Hayat içinde hayattır, hüsn-ü zanda emeli.  

Sû'-i zanla yeistir saadet muharribi, hem de hayatın katili. S. 711 
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37. DÜSTUR 

 

   HARİCİ CEREYANLARI TAKİP ETMEMEK

 
 Sual: Geçen sene sizden sormuştuk ki; elli gündür merak edip dünya ce-

reyanlarına bakmadınız ve sormadınız, o zaman bize bir cevab verdiniz. Ger-

çi o cevab hakikattır ve kâfidir. Fakat Risale-i Nur'un intişarı ve hizmeti ve 

âlem-i İslâmiyetin menfaati noktasında bir derece bakmanız lâzım iken, şimdi 

onüç ay oluyor aynı hal devam ediyor. Merak edip hiç sormuyorsunuz. 

Elcevab:  âyetine en a'zam bir tarzda şimdiki boğuşan insan-

lar mazhar olmalarından, onlara değil tarafdar olmak veya merakla o cere-

yanları takib etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek 

ve müteessirane mücadelelerini seyretmek, belki o acib zulümlere bakmak 

da caiz değil. Çünki zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zalim olur. Meyletse 

 âyetine mazhar olur. 

Evet hak ve hakikat ve din ve adalet hesabına olmadığına ve belki inad ve 

asabiyet-i milliye ve menfaat-i cinsiye ve nefsin enaniyetine dayanan dünyada 

emsali vuku' bulmayan gaddarane bir zulüm hesabına olduğuna kat'î bir delil 

şudur ki: 

Bin masum çoluk-çocuk, ihtiyar, hasta bulunan bir yerde, bir-iki düşman as-

keri bulunmak bahanesiyle, bombalarla onları mahvetmek ve tabakat-ı beşer 

cereyanları içinde, burjuvaların en dehşetli müstebidleri ve sosyalistlerin ve 

bolşeviklerin en müfritleri olan anarşistlerle ittifak etmek ve binler, milyonlar 

masumların kanlarını heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi idame 

ve sulhu reddetmektir. 

İşte böyle hiçbir kanun-u adalete ve insaniyete ve hiçbir düstur-u hakikata ve 

hukuka muvafık gelmeyen boğuşmalardan, elbette âlem-i İslâm ve Kur'an teber-

ri eder. Yardımcılıklarına tenezzül edip tezellül etmez. Çünki onlarda öyle deh-

şetli bir firavunluk bir hodgâmlık hükmediyor; değil Kur'an'a, İslâm'a yardım, 
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belki kendine tâbi' ve âlet etmekle elini uzatır. Öyle zalimlerin kılınçlarına da-

yanmak, hakkaniyet-i Kur'aniye elbette tenezzül etmez. 

Ve milyonlarla masumların kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine, Hâlık-ı 

Kâinat'ın kudret ve rahmetine dayanmak, ehl-i Kur'an'a farz ve vâcibdir. Gerçi 

zındıka ve dinsizlik, o boğuşanların birisine dayanıp ehl-i diyaneti ezer. O zındı-

kanın tazyikinden kurtulmak, onun aksi cereyanına tarafdar olmak bir çaredir. 

Fakat şimdiye kadar o tarafdarlık, bir menfaat vermeyerek çok zararları dokun-

muş. 

Hem zındıka, nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost 

edip, sana düşman eder. Senin tarafdarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faidesiz 

boynunda kalır. Risale-i Nur şakirdlerinin vazifeleri iman olduğundan, ha-

yat mes'eleleri onları çok alâkadar etmez ve merakla baktırmaz.  

İşte bu hakikata binaen, değil onüç ay, belki onüç sene (Haşiye)
13

 dahi bak-

masam hakkım var. Sizler baktınız. Günahlardan başka ne kazandınız? Ben 

bakmadım, ne kaybettim? K. 207-209  

 

 Meyve'nin Dördüncü Mes'elesindeki bir hakikatın izahını Eski Said'in 

âfâka bakmak damarıyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan başlarında bay-

ram alâmetini şarkta bir hâdisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı 

Şerif'teki kıymetdar vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi' etmemesi için 

manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki; o geniş ve karışık fırtınalı hakikatın 

kısaca zararlarını beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nev'inde, 

Risale-i Nur şakirdlerinin meraklarını ta'dil etmek niyetiyle beyan ediyorum. 

Fakat hem mes'ele çok geniş, vaktim de dar, hâlim de perişan olmasından, an-

lamasında zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum. 

Meyve'nin o Dördüncü Mes'elesinde denilmiş ki: "Dünya siyasetine karış-

madığımın sebebi: O geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla bera-

ber, cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder; hakikî ve büyük 

vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır; hem her halde bir tarafgirlik 

meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur" mealinde orada de-

nilmiştir. 

Şimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve âfâkî hâdisatın verdiği sarhoşane 

gafletten zevk alan bîçareler! Eğer insanın fıtratındaki merak, insaniyet dama-

rıyla sizin farz ve lâzım vazifeniz zararına, o hâdise o geniş boğuşmalara sevke-

diyor. Bu da bir ihtiyac-ı manevîdir, fıtrîdir derseniz ben de derim: 

Kat'iyyen biliniz ki: İnsanın çok mu'cizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat 

etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemal-i merakla temaşasına 

daldığı gibi, aynen bu asırda nev'-i beşerin muvakkat ve fâni, tahribçi geniş 

                                                 
13

  (Haşiye): Hem tam yedi senedir aynı hal devam etti. Ne merak etti ve ne de 

sordu ve ne de bildi. 
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hâdiseleri ve zemin yüzünde yüzbin millet ve insan nev'i gibi çok hâdisat-ı aci-

beye mazhar o milletlerden her baharda yalnız birtek arı milletine ve üzüm tai-

fesine baksan, bu nev'-i beşerdeki hâdisatın yüz defa daha mûcib-i merak ve 

ruhanî, manevî zevklere medar hâdiseler var.  

Bu hakikî zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, ârızî hâdisele-

rine bu kadar merak ve zevk ile bağlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdise-

ler daimî olmak ve herkese o hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o 

hâdiseye sebebiyet verenlerin hakikî fâil ve mûcid olmak şartıyla olabilir. Hal-

buki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek 

cüz'î. Ondaki zarar ve menfaati o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhit'ten sana gön-

dermez. Senden sana daha yakın ve senin kalbin onun tasarrufunda ve senin 

cismin onun tedbir ve icadında olan bir Zât-ı Akdes'in rububiyetini ve hikmetini 

nazara almayıp, tâ dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek, ne dere-

ce divanelik olduğu tarif edilmez! 

Hem iman ve hakikat noktasında bu çeşit merakların büyük zararları 

var. Çünki gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakikî vazife-i insaniyeti 

ve âhireti unutturacak olan en geniş daire ise, siyaset dairesidir. Hususan böyle 

umumî ve mücadele suretindeki hâdiseler, kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir 

iman lâzım ki; her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i İlahî ve kudret-

i Rabbaniyenin izini, eserini görsün, tâ o zulm-ü zulmette kalb boğulmasın, 

iman sönmesin; akıl, tabiat ve tesadüfe saplanmasın. 

Hattâ ehl-i hakikat, hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairele-

rini unutmağa çalışıyorlar, tâ kalb dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye 

sarfetmek lâzım gelen merakı, zevki, şevki lüzumsuz fâni şeylerde telef olma-

sın. 

Hattâ bu ehemmiyetli sırdandır ki, din düsturlarının bir hâdimi olmak cihe-

tinde güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen müca-

hidînden, 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. 

Elhasıl: Nasılki sarhoşluk, hakikî vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları 

sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle, menhus ve kısa bir zevk verir; 

öyle de: Böyle fâni boğuşmaları ve hâdiseleri merakla takib etmek, bir nevi 

sarhoşluktur ki; hakikî vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen 

teellümatı muvakkaten unutturduğu için, menhus bir zevk verir veya teh-
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likeli bir ye'se düşüp  âyetindeki emr-i İlahîye muhalefet 

eder, tokada müstehak olur.  

Veya  olan şiddetli tehdid-i İlahî tokadına 

mazhar olur; zalimlerin zulümlerine hasbî olarak manen iştirak eder; bil'istihkak 

cezasını da dünyada, âhirette çeker. 

Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki: Bu geniş bo-

ğuşmaların neticesinde eski harb-i umumîden çıkan zarardan daha büyük bir 

zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğur-

masıdır. Bu endişeyi teselliye medar; Âlem-i İslâm'ın tam intibahıyla ve Yeni 

Dünya'nın, Hristiyanlığın hakikî dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve 

Âlem-i İslâmla ittifak etmesi ve İncil, Kur'ana ittihad edip tâbi' olması, o dehşet-

li gelecek iki cereyana karşı semavî bir muavenetle dayanıp inşâallah galebe 

eder. 

Umum kardeşlerime birer birer selâm. Gelen veya geçen Leyle-i Kadirlerini-

zi tebrik ederiz. E. 56-58  

 

DÖRDÜNCÜ MES'ELE 

 Yine Gençlik Rehberi'nde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşle-

rim tarafından sual edildi ki: "Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mu-

kadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli harb-i umumîden elli gündür (şimdi 

yedi seneden geçti aynı hâl) (*)
14

 hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. 

Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve câmii bırakıp radyo 

dinlemeğe koşuyorlar.  

 Acaba bundan daha büyük bir hâdise mi var?  

 Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?" dediler.  

Cevaben dedim ki: 

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mü-

tedâhil daireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve cesed ve hane dai-

resinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve 

Küre-i Arz ve nev'-i beşer dairesinden tut.. tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, 

birbiri içinde daireler var. Herbir dairede herbir insanın bir nevi vazifesi bulu-

nabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. 

Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, arasıra vazife bulunabilir.  

Bu kıyas ile -küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasib- vazifeler bulunabi-

lir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve 

ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve âfâkî işlerle meşgul eder. 

                                                 
14

 * Parantez içindeki not, 1946 senesine aittir.} 
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Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeyler-

de öldürür.  

Ve bazan bu harb boğuşmalarını merak ile takib eden, bir tarafa kalben ta-

rafdar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. 

Birinci noktaya cevab ise: Evet bu cihan harbinden daha büyük bir hâdise 

ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme davasından daha ehemmiyetli bir 

dava, herkesin ve bilhâssa Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir 

dava açılmış ki; her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa 

ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bilâtereddüd sarfedecek.  

İşte o dava ise, yüzbin meşahir-i insaniyenin ve hadsiz nev'-i beşerin yıldız-

ları ve mürşidlerinin müttefikan, kâinat sahibinin ve mutasarrıfının binler va'd u 

ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki: 

Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzey-

yen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başı-

na açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, 

maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve 

tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta mü-

şahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini, bütün 

dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? 

İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kay-

bettirmeyen hârika bir dava vekilini o işde çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedî 

dünyada kalacak gibi âfâkî malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildi-

ğimizden, biz Risale-i Nur şakirdleri, her birimizin yüz derece aklımız ziya-

de olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzımdır diye kanaatımız var. 

Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim!  

Sizler, benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görme-

mişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirdleri şahid göstererek derim ve 

isbat ederim ve isbat etmişim ki: O büyük davayı yüzde doksanına kazandıran 

ve yirmi senede yirmi bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve 

beratı olan iman-ı tahkikîyi eline veren ve Kur'an-ı Hakîm'in mu'cize-i manevi-

yesinden neş'et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-

i Nur'dur.  

Bu onsekiz senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyyunlar, aley-

himde gayet gaddarane desiselerle hükûmetin bazı erkânlarını iğfal ederek bizi 

imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde, Risale-

i Nur'un çelik kal'asında yüzotuz parça cihazatından ancak iki-üç parçasına ili-

şebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter.  

Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz; Hükûmet-i Cumhuriyenin 

meb'usları ve erkânlarının ellerinde mühim risaleleri iki-üçü müstesna olarak 

serbest geziyorlardı. İnşâallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yap-
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mak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurları, mahpuslara, ekmek ve ilâç 

gibi tevzi edecekler. Ş.  202-203 

 

(Çok ehemmiyetlidir) 

Aziz, sıddık kardeşlerim! 

 Bugünlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından kü-

çük bir tokat yemesi münasebetiyle, hem bu dört ay müddetçe, binler adam 

kadar alâkadar olduğum halde; ahval-i âlemden, siyaset ve harbden kat'iyyen bir 

haber almayıp ve istemeyip ve merak etmez bir tarzda bulunmamdan, Feyzi ve 

Emin gibi has kardeşlerimin hayretleri ve istifsarları sebebiyle bir hakikattan, 

çok defa beyan ettiğim gibi yine bir parça ondan bahsetmek lüzum oldu. Şöyle 

ki: 

Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksad olmak ve 

sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara 

hizmet etmek en birinci vazife ve medar-ı merak ve maksud-u bizzât olmak 

lâzım iken; şimdiki hal-i âlem hayat-ı dünyeviyeyi hususan hayat-ı içtimaiye-

yi ve bilhâssa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhâssa medeniyetin sefahet ve dalaletine 

ceza olarak gelen gazab-ı İlahînin bir cilvesi olan harb-i umumînin tarafgira-

ne, damarları ve a'sabları tehyic edip bâtın-ı kalbe kadar, hattâ hakaik-i 

imaniyenin elmasları derecesine o zararlı, fâni arzuları yerleştirecek dere-

cesinde 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, üçün-

cü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tâbi' olarak hemfikri olan 

münafıkları sever, kendine muhalif olan ehl-i hakikatı belki ehl-i velayeti 

tenkid ve adavet eder, hattâ hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tâbi' yaparlar. 

İşte bu asrın bu acib tehlikesine karşı, Risale-i Nur'un hizmet ve meşgalesi, 

şimdiki siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarımdan iskat etmiş ki; bu 

harb-i umumîyi bu dört ayda merak etmedim, sormadım. 

Hem Risale-i Nur'un has talebeleri, bâki elmaslar hükmünde olan ha-

kaik-i imaniyenin vazifesi içinde iken, zalimlerin satranç oyunlarına bak-

makla vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaş-

tırmamak gerektir. 

Cenab-ı Hak bize nur ve nuranî vazifeyi vermiş; onlara da, zulümlü zu-

lümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istiğna edip yardım etmedikleri ve 

elimizdeki kudsî nurlara müşteri olmadıkları halde, biz onların karanlıklı 

oyunlarına vazifemizin zararına bakmağa tenezzül etmek hatadır. Bize ve 

merakımıza, dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envâr-ı imaniye kâfi ve 

vâfidir.  K. 117-118 
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Emin'le Feyzi'nin sordukları bir suale Üstad'dan aldıkları cevab 

  Sual: Bize verdiğiniz cevabda diyorsunuz: "Siyasî geniş daireleri merak 

ile takib eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder." Bunun izahı-

nı istiyoruz? 

Elcevab Üstadımız diyor ki: 

Evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i 

arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve ma-

nevî 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 ser-

seri, 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. 

Evet herbir adam vatanıyla, milletiyle, hükûmetiyle alâkadardır. Fakat bu 

alâkadarlık, muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanını ve hükûmetin men-

faatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tâbi' etmek, belki aynını telakki 

etmek çok yanlış olmakla beraber; o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve 

vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi kalb ve ruhundan, idare-i şahsi-

ye ve beytiye ve diniye ve hâkeza çok dairelerde hakikî vazifedar olduğu hizmet 

ve alâka ve merak on, yirmi belki yüz'dür. Bu ciddî ve lüzumlu bu kadar çok 

alâkaların zararına olarak, o bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset 

cereyanlarına feda etmek, divanelik değil de nedir? 

Üstadımızın bize gayet acele ile verdiği cevabı bu kadar. Biz de, o acele ifa-

deyi acele kaydettik, kusura bakmayınız. 

Biz de, bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünki bunu kendimizde ve 

gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hattâ çokları merakla-
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rından, cemaati belki de namazı terkeder derecede ifratla, tam namaz vaktinde 

konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz medeniyetin sefahet ve dalalet ve İslâm'a 

ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokadlara ve boğuşmaları-

na ve geniş siyaset dairelerine alâkadarane dikkat etmekle; ve nefesi zehirli ve 

başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak, kudsî ve mühim vazifelerine de 

tam zarar ediyorlar. K. 37-39 

 

VECİZELER 

 *  * âyetine en a'zam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar 

mazhar olmalarından, onlara değil tarafdar olmak veya merakla o cereyanları 

takib etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessira-

ne mücadelelerini seyretmek, belki o acib zulümlere bakmak da caiz değil. K. 

207 

 Evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i arz-

daki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî pek 

çok zararları vardır. K. 37 

 Böyle fâni boğuşmaları ve hâdiseleri merakla takib etmek, bir nevi sarhoş-

luktur ki; hakikî vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı 

muvakkaten unutturduğu için, menhus bir zevk verir veya tehlikeli bir ye'se 

düşüp  * âyetindeki emr-i İlahîye muhalefet eder, tokada 

müstehak olur. E. 56 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

248 

 

 

38. DÜSTUR 
 

 ZARARA KENDİ RAZI OLANIN  

LEHİNDE BAKILMAZ 

 
RİSALE-İ NUR HERKESE VERİLMEZ 

 Ehl-i dalalet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler, ölüme karşı 

nur-u Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük mes'elesi -muvakkat olduğu için-, 

bizim mes'elemizin en küçüğüne -bekaya baktığı için- mukabil gelmiyor.  

Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam mes'elelerimize tenezzül edip 

karışmıyorlar; biz, neden kudsî vazifemizin zararına onların küçük mes'elelerini 

merakla takib ediyoruz.  

- Bu âyet   

- ve usûl-ü İslâmiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan   

- Yani: "Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz 

onların dalaletleriyle meşgul olmazsanız."  

- Düsturun manası: "Zarara kendi razı olanın lehinde bakılmaz, ona şefkat 

edip acınmaz."  

Madem bu âyet ve bu düstur bizi, zarara bilerek razı olanlara acımak-

tan men'ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve merakımızla vaktimizi kudsî vazi-

feye hasretmeliyiz. Onun haricindekileri malayani bilip, vaktimizi zayi' etme-

meliyiz. Çünki elimizde nur var; topuz yoktur. Biz tecavüz edemeyiz. Bize te-

cavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz bir nevi nuranî müdafaadır. 

Bu tetimmenin yazılmasının sebeblerinden birisi: 

Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siya-

sete karşı ne fikirdedir diye boğazlar hakkında bir boşboğazlığı münasebetiyle 

bir-iki şey sordum. Baktım, alâkadarane ve bilerek cevab verdi. Kalben "yazık" 
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dedim. Bu vazife-i Nuriyede zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim. "Eûzü 

billahi mineşşeytani ve’s-siyase" bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acı-

yorsan, geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selbediyor. Cennet 

adamlar istediği gibi, Cehennem de adam ister. E. 43  

 Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azab içinde bı-

rakır. Selâmet-i kalb ve istirahat-ı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.  

Evet, şimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen 

gelen musibetten hissedardır, azab çekiyor, perişandır. Bilhâssa ehl-i dalalet ve 

ehl-i gaflet, rahmet-i umumiye-i İlahiyeden ve hikmet-i tâmme-i Sübhaniyeden 

habersiz olduğundan, nev’-i beşere rikkat-i cinsiye, alâkadarlık cihetiyle kendi 

eleminden başka nev’-i beşerin şimdiki elîm ve dehşetli elemleriyle dahi müte-

ellim olup azab çekiyor. Çünki lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i haki-

kiyelerini ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmalara ve kâinatın hâdi-

satına merak ile dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze et-

mişler. Ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde, zarara 

razı olana şefkat edilmez.  K. 123 

 Aziz kardeşim! 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 

 İstanbul'daki Amerika sefiri vasıtasıyla Amerika'daki müslüman heyetine 

Zülfikar'ı ve bir Asâ-yı Musa'yı göndermesini isteyen o dostumuz ve kardeşimi-

ze 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 

 Ve Nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendileri-

ni mecbur bilmiyorlar. "Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız, onlar 

gelsinler bizi arasınlar, bulsunlar." diyorlar. Kemmiyete ehemmiyet vermi-

yorlar. Hakikî ihlası taşıyan bir adamı, yüz adama tercih ediyorlar. E. 170 

 Hem müşterileri de aramağa mecbur değiliz, müşteriler yalvarmalı. K. 

242 

 Sual: Senin bu teveccüh-ü ammeden çekilmen, Nurun intişarına ve istifade-

sine belki bir zarar olur ? 

Elcevab: Vazifemizi yapmak ve vazife-i İlâhiyeye karışmamak elzemdir. 

Nurları halka kabul ettirmek ve onları ondan istifade ettirmek vazife-i İlâhiye-

dir. Ona karışmayız. Yalnız müşteri ve muhtac olanlara tebliğ ve göstermektir. 

Ve onları aramak ve Nurları satın almaya teşbvik etmeğe ihtiyac kalmamış. 

Çünkü hem bu şiddetli imtihanlarda Nurlar çok kıymettar olduğu tahakkuk etti-
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ği için müşteri aramaz, müşteri Onu aramalı ve yalvarmalı.  

Hem Nurun onbeş sene zarfında üç-dört dehşetli imtihan meydanında muh-

tac müşterilere kendini göstermiş.  

Hem *   * yani zarara rızasıyla ve pis zevkiyle veya 

inadıyla razı olana merhamet edilmez ve layık değildir kaide-i esasiyesi ile 

Nurların hiç şübhe ve vesvese bırakmayan kuvvetli hüccetlerine karşı te-

merrüd edip kabul etmiyen, belki aleyhinde bahanelerle çalışanlara şefkat 

ve merhamet edilmez ve onların hatırı için onlara dalkavukluk ve temelluk 

etmek, Nurların izzetine münafi olduğu gibi *   * olan 

düstur-u esasiyeye de muhalif ve onların pek çok çirkin temerrüd ve inad-

larını bir okşamak hükmüne geçtiği için onları unutmak, zihnen meşgul 

olmamak şimdiki vaziyetime lâzım gördüğümden bu pek çok soğuk ve iha-

netkârane bana karşı vaziyetlerinden müteellim olmuyorum, belki bir ci-

hette memnun oluyorum.   ( G. Münteşir bir lahikadan) 

 Sual: Madem Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve nuruyla en mütemerrid ve mü-

teannid dinsizleri ıslah ve irşad etmeye Kur'anın himmetine güveniyorsun. Hem 

bilfiil de yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağı-

rıp irşad etmiyorsun? 

Elcevab: Usûl-ü şeriatın kaide-i mühimmesindendir: *  

 * Yani: "Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz." İşte 

ben çendan Kur'an-ı Hakîm'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki: "Çok al-

çak 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 mübade-

le eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki söyle-

mek; hakaike karşı bir hürmetsizliktir.  darb-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 

 İhvanlarıma da tavsiyem budur ki: Zaruret-i kat'iyye olmadan, bunlarla 

uğraşmayınız. "Cevab-ül ahmak-es sükût" nev'inden, tenezzül edip onlarla 

konuşmayınız. Fakat buna dikkat ediniz ki: Canavar bir hayvana karşı kendini 

zaîf göstermek, onu hücuma teşci' ettiği gibi; canavar vicdanı taşıyanlara karşı 

dahi dalkavukluk etmekle za'f göstermek, onları tecavüze sevkeder. Öyle ise 

dostlar müteyakkız davranmalı, tâ dostların lâkaydlıklarından ve gafletlerinden, 

zındıka taraftarları istifade etmesinler. M. 361 
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 Yirmi senedir dünya ile alâkasını kesen ve manen yirmi seneden beri ölmüş 

bir adam, yeniden dirilip, faidesiz kendine çok zararlı olarak hayat-ı siyasiyeye 

girerek sizin ile uğraşmaz; bu halde onun muhalefetinden tevehhüm etmek, 

divaneliktir. Divanelerle ciddî konuşmak dahi bir divanelik olmasından, 

sizin gibilerle konuşmayı terkediyorum. Ş. 291 

 Kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki, bir sineğe, bir 

mikroba karşı mağlub bir âciz-i mutlakı, bir Kadîr-i Mutlak zannederler. Ma-

dem bu derece akıldan, insaniyetten sukut etmişler. Hayvandan, belki cemadat-

tan daha aşağıdırlar. Öyle ise, bunların inkârlarından müteessir olma. Bunları 

dahi, bir nevi muzır hayvan ve pis maddeler sırasına say. Bakma, ehemmi-

yet verme.  S. 387 

 Onlara Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket, hem fakirlerin 

hased ve beddualarından kurtulmak için, ya on'dan veya kırk'tan birisini kendi 

fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki, emr-i zekatı ağır görüp İslâmiyetten 

çekiniyorlar? Bunların tekzibleri ehemmiyetsiz olmakla beraber, hakları 

tokattır. Cevab vermek değil... S. 388 

 Sual: Diyorlar ki: Madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir; nura karşı 

muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun izharından zarar gelmez. Neden 

arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz? Çok nurlu risaleleri halklara göste-

rilmesini men'ediyorsunuz? 

Bu suale karşı cevabın muhtasar meali şudur ki: Başlardaki başların çoğu 

sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemesi için, 

aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor. Hem çok vicdansız 

insanlar var ki, garaz veya tama' veyahud havf cihetiyle nuru inkâr eder veya 

gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki: İhtiyat etsinler, 

nâ-ehillerin eline hakikatları vermesinler. Hem ehl-i dünyanın evhamını tah-

rik edecek işlerde bulunmasınlar. L. 105 

 
VECİZELER 

 Usûl-ü şeriatın kaide-i mühimmesindendir: *   * 

Yani: "Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz." M. 362 
 Nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendilerini 

mecbur bilmiyorlar. "Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız, onlar 

gelsinler bizi arasınlar, bulsunlar." diyorlar. E. 170 

 Nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki, bilerek dinini dünyaya sa-

tar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzır şişe parçalarına mübadele eder de-

recede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki söylemek; haka-



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

252 

ike karşı bir hürmetsizliktir.  darb-ı meseli gibi olu-

yor. M. 362  
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39. DÜSTUR 
 

  İHTİYATLI HAREKET ETMEK 
 

Hâkim değil mahkûm olduğumuz dönemlerde ve yerlerde Risale-i nurun mü-
teaddid yerlerinde tavsiye edilen ve elzem görülen ihtiyat etmek; Risale-i nurun 
hizmetine zarar gelmemesi ve mütecavizlerin zarar vermemesi gibi birtakım 
hikmetler içindir.  

Yoksa yapılan hizmetin zararlı ve meşru olmayan bir yönü olması itibariyle 
değildir. 

İhtiyat hizmetin durmaması içindir. Onun için hizmeti terketmek ve nurculu-
ğu gizlemek ihtiyat değildir.  Bu hakikatler aşağıda açıklanacaktır. 

 

ZİYADE İHTİYAT LÂZIM 

 Aziz kardeşlerim! Evvel âhir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enani-

yet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır... Ş. 312 

 Risale-i Nur şakirdleri, tam ihtiyatla beraber, bir taarruz olduğu vakitte 

münakaşa etmesinler, aldırmasınlar.  Hz. 218 

 Re’fet kardeş! Senin ile hiç olmazsa her dört günde bir kerre görüşmeye ih-

tiyaç ve iştiyakım varken, dört sene sonra hususî görüşebildik. Senin gibi hem 

kıymetdar tesirli diliyle ve kuvvetli, letafetli kalemiyle Risalet-ün Nur’a çok 

ehemmiyetli hizmet edenler her vakit hatırımda manevî muhatablarım ve haya-

len yanımda hazır arkadaşlarımdırlar. Risalet-ün Nur’un fevkalâde tesirli intişarı 

nazar-ı dikkati celbetmesinden, şimdilik ziyade ihtiyat lâzımdır. K. 7 

 Hazret-i Ali (R.A.) iki defa  sırrıyla, perde altında gizli 

parlamasına işareti bizi ihtiyata sevk ve emreder. K. 13 

Hadsiz şükür ve hamd ü sena olsun ki; Risalet-ün Nur gittikçe parlak, hâri-

kane fütuhat-ı imaniye yapar. Kendi kendine inşâallah her görenin kalbinde 

yerleşir, muannidleri susturur. Bir hıfz-ı gaybî altında düşmanları şaşırtmış, kör 
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gözleri onu görmüyor. İzini bulamadığı halde, parlak faaliyetini müşahede edi-

yorlar. Bu vakit pek ziyade ihtiyat lâzım.  K. 14 

 Bu havalide dahi, belki çok yerler de sizin faaliyetinizden şevke gelip, Risa-

le-i Nur ziyade tevessü' ettiğinden; ehl-i dünyayı düşündürüyor, nazar-ı dikkati 

celbettiriyor. Bazı ufak tefek ilişmek de ondan ileri geliyor. İhtiyat her vakit 

olduğu gibi yine lâzımdır. Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü iki defa "Sır-

ran 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 bildi-

rir. K. 130 

 Bazı ihtiyatsız ve dikkatsizlerin yüzünden cüz'î zararlar olduğundan, 

ihtiyat ve dikkat her vakit lâzımdır. K. 207 

 Dikkat ediniz; gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. Fenalığa karşı 

iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz, sır vermeyiniz. Zâten sır-

rımız yok, fakat vehhamlar çoktur. Eğer tahakkuk etse, bir talebe onlara hafi-

yelik ediyor; ıslahına çalışınız, perdeyi yırtmayınız. E. 108  

 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 mu-

hafaza için bir halimi beyan 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 yalan-

larını gizlesinler. Ben, hârika bir ihsan-ı İlahî eseri olarak şâkirane sabrediyo-

rum ve etmeğe de karar verdim. Ş. 311 

 Burada- gayet dessasane, aleyhimizde iftiralarla memurları ürkütmeğe çalı-

şıyorlar. Onun için biz şimdilik çok ihtiyat edip telaş etmemek ve inayet-i 

İlahiyenin imdadımıza gelmesini tevekkül ile beklemek lâzımdır. Ş. 487 

 Sâlisen: Zülfikar'ın makine ile hitama yaklaşması, Nurcular belki bütün 

memleket için bir saadettir. Bu saadeti elden kaçırmamak için, ne kadar ihti-

yatlı tedbirler varsa yaparsınız. Eğer farz-ı muhal olarak, -inşâallah olmaz- 

Âyet-ül Kübra'ya yapılan tecavüz gibi bir arama olsa, bütün nüshalar tecavüze 

maruz kalmasın. Gerçi şimdi tecavüz etmezler ve edemezler, belki musalahaya 

çalışıyorlar; fakat gizli zındıklar, kendilerini istikbalin lanetinden kurtarmak 

için, elbette bahaneler arıyorlar ve hüküm ellerinde bulunanları aldatıyorlar. 

Onun için, hıfz u inayet-i İlahiyeye tam itimad ederek ihtiyat edilmeli. 
İnşâallah Zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek ve mütecavizlerin başı-

nı dağıtacak veya imana getirecek. E. 192 
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İHTİYAT İÇİN NELER YAPILMALI VEYA YAPILMAMALI 

 Kardeşlerim! Çok ihtiyat ediniz, münafıklar çoktur. Mümkün oldukça ri-

salelerin buradan irsal edildiğini söylemeyiniz; tâ Risale-i Nur hizmetine zarar 

gelmesin. K. 9 

  Ben, üç senedir burada herşeyden tecrid edildim. Tahammülsüz tazyik al-

tında bulunduğumdan, sizin ile muhabere edemedim. Burada emsalsiz bir ev-

ham hükmediyor. Mümkün olduğu kadar, Eşrat-üs Saat buradan gönderildiğini 

demeyiniz. Belki, onun bir eseridir, başka yerden elimize geçmiş deyiniz. K. 32 

 Üstadımızdan hiç görmediğimiz ikimiz yani Emin, Feyzi; Barla, Isparta Sü-

leyman'ları gibi inceden inceye hastalık (Haşiye)
15

 hiddetlerini tahrik etmemek 

için ihtiyat edemediğimizden, şiddetli hiddetini gördük.  K. 98  

 Her vakit ihtiyat iyidir. Zâten Hazret-i İmam-ı Ali (Radıyallahü Anhü) de 

kerametkârane bize ihtiyatı tavsiye ediyor. Şimdi şark tarafında yeni bir 

hâdise: Bir şeyh tarafından, kendi müridleri ve halifeleri vasıtasıyla din lehinde, 

eskiden beri meşhur olmuş Şeyh Ahmed namında türbedar-ı Nebevî tarafından 

vasiyetname-i Peygamberî (A.S.M.) namında bir eser, o havalide gezmiş, intişar 

etmiş. Oralarda çalışan kahraman Salahaddin'i bir derece ihtiyata sevkedip, 

bütün siyasetlerin fevkinde ve siyasetlere tenezzül etmeyen Risale-i Nur cere-

yanı, öyle siyasete temas edebilen cereyanlarla iştiraki görünmemek için, daha 

ziyade ihtiyat ve tevakkufa mecbur olmuş. K. 240 

 Hem bir adam, kendi başına cesareti güzel de olsa, bir cemaat-ı mütesanide-

ye girdikten sonra, onların istirahatını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için, 

o şahsî cesareti istimal edemez.  hadîs-i şerifinin sırrıyla 

hareket etmek, hem şimdilik bu müşevveş vaziyetlerde çok zararlı hem hocaları, 

hem ehl-i siyaseti Risale-i Nur'a karşı cephe almağa ve tecavüz etmeye sebebi-

yet veren şapka ve ezan mes'eleleri ve deccal ve süfyan ünvanları, Risale-i 

Nur şakirdleri yabanilere karşı lüzumsuz medar-ı bahs ve münazaa edilme-

mek lâzımdır ve ihtiyat etmek elzemdir ve itidal-i demmi muhafaza etmek 

vâcibdir. Hattâ sizde cüz'î bir ihtiyatsızlık, buraya kadar bize tesir ediyor. K. 

248 

 Yalnız şimdilik, bir derece ihtiyatın lüzumu olduğuna, hususan Beşinci Şua 

içinde bulunan Siracünnur, lâyık olmayan ellere verilmemelidir. İmam-ı Ali 

(R.A.) Risale-i Nur'a, Siracünnur namı vermesi ve "Sırran tenevverat" deme-

siyle işaret ediyor ki, Siracünnur perde altında daha ziyade tenvir edecek, diye 

bir işaret-i gaybiye telakki ediyoruz. Umumunuza selâm ederiz. B. 381 

                                                 
15

 (Haşiye) Hastalık o kadar şiddetli idi ki, dört gecede hemen bir saat kadar 

uyku geldi. 
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 Ve ihtiyarım olmadan bazan lüzumlu tedbirler ihtar edilir. Ezcümle birisi: 

Yanımdaki koğuşa masonlar tarafından hem yalancı, hem casus bir mahpus 

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, zındıka ifsada ve ahlâkları bozmağa çalışıyor. Bu vaziyete 

karşı gayet ihtiyat ve mümkün olduğu kadar eski mahpuslardan gücenmemek 

ve gücendirmemek ve ikiliğe meydan vermemek ve itidal-i dem ve tahammül 

etmek ve mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüd-

lerini 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 

 Bazı kardeşlerimiz hiddet edip dokunaklı konuşmasınlar, hem ihtiyatla ha-

reket etsinler ve telaş etmesinler, hem herkese bu mes'eleden bahis açmasın-

lar. Çünki safdil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimi-

zin sözlerinden mana çıkaran casuslar bulunur. Habbeyi kubbe yapar, ihbar 

edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Bununla beraber hiç endişe etme-

yiniz. Biz inayet-i İlahiye altındayız ve bütün meşakkatlara karşı kemal-i sabırla 

belki şükür ile mukabele etmeğe azmetmişiz. Bir dirhem zahmet, bir batman 

rahmet ve sevabı netice verdiğinden, şükretmeğe mükellefiz. Ş. 491 

 Sâlisen: Haber aldım ki, çok çalışan fakat ihtiyatsız Ahmed Feyzi'nin 

"Maidet-ül Kur'an" başında malûm mektubumu mahkeme heyeti bahane ederek 

(ki: Said kendi hakkındaki medihleri vesaireyi tasdik etmiş) benim mahkûmiye-

time bir sebeb gösterilmiş. Ben mükerrer dedim ki, herşeyden evvel Ahmed 

Feyzi onu beyan edip ki; o mektub, kendi hakkındaki mektubları kabul etme-

mek ve sair bir kısmını ta'dil etmek için idi demesi lâzımken lüzumsuz onları 

hiddete getiren şeyleri yazmış. Ben onun bin kusurunu görsem, ondan gücen-

mem. Fakat Nurlara zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten 

bir derece çekinmek lâzımdır. Ş. 536 

 

İHTİYAT YAPILMASININ SEBEBLERİ 

İhtiyat yapılmasının sebebi yapılan faaliyetin meşru olmadığından dolayı ol-
mayıp, karşıdaki muhatapların müsaitsizliğinden ve mütecavizliğinden kaynak-
lanmaktadır. 

 DÖRDÜNCÜ MERAKLI SUAL: Diyorlar ki: Madem sizin elinizdeki 

nurdur, topuz değildir; nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve nurun 

izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsu-

nuz? Çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men'ediyorsunuz? 

Bu suale karşı cevabın muhtasar meali şudur ki: Başlardaki başların çoğu 

sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemesi 

için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor.  
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Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tama' veyahud havf cihe-

tiyle nuru inkâr eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye 

ediyorum ki: İhtiyat etsinler, nâ-ehillerin eline hakikatları vermesinler. Hem 

ehl-i dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. (Haşiye)
16

 L. 105 

 Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lâzımdır. 
Çünki manevî fırtınalar var, bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. 

İstibdad-ı mutlaka dinsizcesine taraftarken, hürriyet fırkasına girer; tâ onları 

bozsun ve esrarlarını bilsin, ifna etsin... Hz. 162 

 Kardeşlerim! Çok ihtiyat ediniz, münafıklar çoktur. Mümkün oldukça 

risalelerin buradan irsal edildiğini söylemeyiniz; tâ Risale-i Nur hizmetine 

zarar gelmesin. K. 9  

 Her gün hatırımda bulunan Rüşdü, Re'fet, Süleyman, B.M. ve H.K. ve Ab-

dullah ve sair isimlerini beyan etmediğim kıymetdar kardeşlerim ile hususî ko-

nuşmadığımdan gücenmesinler; çünki hizmetinizin azameti ve ehemmiyeti ve 

muarızların kuvveti ve şeytaneti nisbetinde ihtiyata ve dikkate mecburuz.   

K. 6 

 

HİZMETİ TERK ETMEK VEYA GİZLEMEK İHTİYAT DEĞİLDİR, LÜZUM-
SUZ İHTİYATTIR 

 Ben, bu sabah tesbihatta Hâfız Tevfik'e acıdım. Bu iki defadır zahmet çeki-

yor tahattur ettim. Birden hatıra geldi: Onu tebrik et! O, kendini faidesiz bir 

ihtiyat ile Risale-i Nur'daki çok ehemmiyetli makamından ve büyük hisse-

sinden bir derece çekmek isterdi. Fakat hizmetinin kudsiyeti ve azameti, onu 

yine o büyük hisseye ve pek büyük sevaba muvaffak eyledi. Az bir sıkıntı ve 

geçici bir küçük zahmet ile böyle bir şeref-i manevîden geri kalmamak gerektir. 

Ş. 299  

 Bir kardeşimizin fazla ihtiyat ve cesaretsizliği yerinde olmadığını ve bir 

müftünün Onuncu Söz'e sathî tenkidine karşı güzel bir cevabdır. M. 509  

                                                 
16

 (Haşiye) Ciddî bir mes'eleye vesile olabilecek bir latife: Dünkü gün sabahleyin 

bir dostumun damadı Mehmed yanıma geldi. Mesrurane, beşaretkârane dedi ki: "Senin 

bir kitabını Isparta'da tab'etmişler, çoklar okuyorlar." Ben dedim: "O, yasak olan tab' 

değil, belki müstensihle bazı nüshalar alınmış ki, hükûmet ona birşey demez." Hem 

dedim: "Sakın bunu senin dostun olan iki münafığa söyleme. Onlar böyle birşey 

arıyorlar ki, bahane etsinler."  

İşte kardeşlerim, bu adam çendan bir dostumun damadıdır; o münasebetle benim de 

ahbabım sayılır. Fakat berberlik münasebetiyle vicdansız muallim ve münafık müdürün 

dostudur. Orada kardeşlerimizden birisi bilmeyerek öyle söylemiş. İyi oldu ki, en evvel 

geldi, bana haber verdi. Ben de tenbih ettim, fenalığın önü alındı. Ve teksir makinası 

binler nüshaları bu perde altında neşretti. 
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 Evvelâ: Kardeşimiz Abdülmecid'in, Yirmialtıncı Mektub'un Üçüncü Meb-

hasını, lüzumsuz bir ihtiyata binaen ziyade görmesini, sen de onun ziyade-

sini ziyade görmekliğin beni ziyade sevindirdi. 

 diyen ve Kur'an'ın takdirine mazhar olan Hazret-i İbra-

him Aleyhisselâm'ın ittiba'ına mükellef olduğumuza işaret eden 

 sırrına mazhar olduğumuzu bilmeliyiz. B. 319 

 Şamlı Tevfik'in ihtiyatını takdir etmekle beraber, eski kıymetdar hizmet-

lerinin onun defter-i a'maline daimî bir surette yazı yazmaları için, o dahi daimî 

çalışması gerekti. Şükür yine, elmas kalemiyle vazifesine başlaması, ruhumu 

ümidler ve iştiyaklarla neş'elendirdi; Barla hayatını hasretle hatırlattı. K. 8   

 Abdülmecid'e, Beşinci Şua'ı haber vermiştim, cevab gelmedi. Belki ihtiya-

ten sükût ettiler, göndermedim. Siz, evvelce muhabere ediniz sonra gönderebi-

lirsiniz.  K. 30  

 Kardeşlerim! Herhalde bu kadar sıkıntı ve zararı çeken zaîf bir kısım aile 

sahibleri, bir derece Risale-i Nur'dan ve bizden çekinmek, belki vazgeçmek için 

bir mazeret olabilir zannıyla, tahliyeden sonra değişmek ihtimaline binaen de-

rim: Bu derece kıymetdar bir mala bu maddî ve manevî fiat veren ve bu azabı 

çeken, o maldan vazgeçmek büyük bir hasarettir. Hem her birisi, Risale-i 

Nur'un eczalarını ve alâkadarlarını ve bizi muhafaza ve yardım ve hizmeti bir-

den bıraksa; hem ona, hem bizlere lüzumsuz bir zarardır. Onun için; ihtiyatla 

beraber, sadakatı ve irtibatı ve hizmeti değiştirmemek lâzımdır. Ş. 342 

 İşte biz Müslümanlar, böyle bir tefsir-i Kur'an arıyor, böyle bir hâdîyi bekli-

yorduk. O ihlaslı Nur talebeleri ki, "Cenab-ı Hak, Hafîz'dir. Ben onun inayeti ve 

himayeti altındayım. Başıma ne gelse hayırdır." diye iman etmekle beraber amel 

ederler. İman hizmetini yaparlar. Din düşmanlarına yakalanmamak ve canların-

dan kıymetli olduğuna inandıkları Nur Risalelerini onlara kaptırmamak için 

de ihtiyat ederler. Şahıslarına gelecek zararları nazar-ı itibara almadan 

hizmetlerine devam ederler. Hapse, zindana atılıp, işkence yapıldığı zamanda, 

onlar yine üstadları Bedîüzzaman ile alâkadardırlar. Eğer gizlice bir imkân bu-

lurlarsa, onlar yine Risale-i Nur ile meşguldürler. Hattâ "Belki hapse atılırım, 

Nur Risalelerimi vermezler, çalışmaktan mahrum kalırım." diye bazı Nurları 

ezberleyen talebeler de olmuştur. S. 767 

 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, ihtiyatkâra-

ne bir havf meşru olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile 

havf etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir." M. 415 
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 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.  sırrıyla, Kur'anın 

kal'asındayız.  etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. 

Binler ihtimalden bir ihtimal ile, şu kısa hayat-ı fâniyeye küçük bir zarar gelme-

si 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 yü-

zünden, bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehl-i haktan kim zarar gör-

müş? 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. Husu-

san o zaman elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nur-u hakikat var.  

….Buna binaen; bin değil, binler ihtimalden bir tek ihtimal-i tehlike korku-

suyla, 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 üsta-

dına tehlike zamanında ihanet edenlerin, gelen bela en evvel onların başında 

patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakıl-

mış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza ve-

renler, kalblerinde bir merhamet hissetmezler. Çünki derler: "Bunlar madem 

kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar; elbette çok alçaktırlar, 

merhamete değil tahkire lâyıktırlar." M. 415-416 

 

İHTİYATSIZLIK YÜZÜNDEN GELEN MUSİBETE KARŞI DAVRANIŞ BİÇİMİ 
NASIL OLMALI 

 Bu musibetimizden kaçmak ve kurtulmak, iki cihetle kabil değildi: 

Birincisi: Kader-i İlahî kısmetimizin bir kısmını buradan bize yedirmek için 

her halde gelecek idik. En hayırlısı bu tarzdır. 

İkincisi: Aleyhimize çevrilen dolaptan kurtulmak imkânı bulmadık. Ben 

hissetmiştim, fakat çare yoktu. Bîçare merhum Şeyh Abdülhakîm, Şeyh Ab-

dülbâki kurtulamadılar. Demek bu musibette biz birbirimizden şekva etmek; 

hem haksız, hem manasız, hem zararlı, hem Risale-i Nur'dan bir nevi küsmektir.  
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Sakın sakın, has rükünlerin gösterdikleri faaliyeti bu musibete bir sebeb 

görüp onlardan gücenmek ise, Risale-i Nur'dan çekilmek ve hakaik-i ima-

niyeyi öğrenmekten pişman olmaktır. Bu ise, maddî musibetten daha büyük 

bir manevî musibettir.  

Ben kasem ile temin ederim ki: Sizin herbirinizden yirmi-otuz derece ziyade 

bu musibette hissedar olduğum halde, niyet-i hâlise ile faaliyet göstermelerinde 

ihtiyatsızlığı yüzünden gelen bu musibet on defa daha fazla olsa da yine 

onlardan gücenmem. Hem geçmiş şeylere itiraz etmek manasızdır. Çünki ta-

miri kabil değil. Ş. 322-323 

 Gerçi yeriniz çok dardır, fakat kalbinizin genişliği o sıkıntıya aldırmaz, hem 

yerlerimize nisbeten daha serbesttir. Biliniz: En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i 

istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabilik cihetiyle 

birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şek-

valar ve "Böyle olmasaydı şöyle olmazdı" diye birbirinizden gücenmeyiniz.  

Ben anladım ki, bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu, ne yapsay-

dık onlar hücumu yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve kazaya rıza ve kadere 

teslim ile mukabele ederek tâ inayet-i İlahiye imdadımıza gelinceye kadar, az 

zamanda ve az amelde pek çok sevab ve hayrat kazanmağa çalışmalıyız. Orada-

ki kardeşlerimizin selâmetlerine dualar ediyoruz. Ş. 309 

 Sâlisen: Haber aldım ki, çok çalışan fakat ihtiyatsız Ahmed Feyzi'nin "Ma-

idet-ül Kur'an" başında malûm mektubumu mahkeme heyeti bahane ederek (ki: 

Said kendi hakkındaki medihleri vesaireyi tasdik etmiş) benim mahkûmiyetime 

bir sebeb gösterilmiş. Ben mükerrer dedim ki, herşeyden evvel Ahmed Feyzi 

onu beyan edip ki; o mektub, kendi hakkındaki mektubları kabul etmemek ve 

sair bir kısmını ta'dil etmek için idi demesi lâzımken lüzumsuz onları hiddete 

getiren şeyleri yazmış. Ben onun bin kusurunu görsem, ondan gücenmem. 

Fakat Nurlara zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir 

derece çekinmek lâzımdır. Ş. 536  

 Aziz, sıddık kardeşlerim!  sırrıyla, bu mes'elemi-

zin te'hiri hayırdır. Çünki bütün mekteblerde ve dairelerde ve halkta, o ölmüş 

dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor. Bu hal ise, âlem-i İslâma ve istik-

bale pek elîm ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde onun 

mahiyeti ne olduğunu, en başta ve en ziyade alâkadar ve en son ondan vazge-

çecek adamların ellerine kat'î hüccetler ile gösteren ve isbat eden Risale-i Nur 

geçmesi, kemal-i merak ve dikkatle okunması öyle bir hâdisedir ki; bizler gibi 

binler adam hapse girse, hattâ i'dam olsalar, Din-i İslâm cihetiyle yine 

ucuzdur. Hiç olmazsa küfr-ü mutlaktan ve irtidaddan en mütemerridleri bir 

derece kurtarır, meşkuk bir küfre çıkarır, mağrurane ve cür'etkârane tecavüzle-

rini ta'dil eder. 



İHTİYATLI HAREKET ETMEK  

 

261 

Mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu cümle: "Milyonlar kah-

raman başlar feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda olsun" ile, 

bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz. Bu davadan vazgeçil-

mez. İçinizde vazgeçecek yok ümid ediyorum. Madem şimdiye kadar sab-

rettiniz, "Daha kısmetimiz ve vazifemiz bitmedi" diye tahammül ve sabre-

diniz. Her halde "Meyve"deki kat'î hüccetler ile kabil-i inkâr olmayan i'dam-ı 

ebedî ve nihayetsiz haps-i münferid mesleğini müdafaa etmek için Risale-i Nur'a 

karşı anudane hareket edilmeyecek, belki musalaha veya mütareke çaresi aranı-

lacak. Ş. 338  

 Bu yeni hâdise-i taarruziyeden müteessir olmayınız. Çünki mükerrer tecrü-

belerle, Risale-i Nur inayet altındadır. Hiçbir taife, şimdiye kadar böyle bir 

ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkatle kurtulan olmamış. 

Hem geçen Ramazan'daki hastalığım ve Eskişehir'deki musibetimiz gibi çok 

vakıalarla zahirî sıkıntılı meşakkatli hâlât altında Risale-i Nur'un faidesine ola-

rak inkişafatı ve daha tesirli fütuhatı görülmüş. İnşâallah, bu sıkıntılı hâdise 

dahi, münafıkların aks-i maksuduyla, Risale-i Nur'un fütuhatını başka bir mec-

rada teshile vesile olur. 

Beşinci Şua, yirmibeş sene evvel mesaili yazılan, yalnız bir-iki sahife tatbikat 

ilâve edilip Şualar'a giren Beşinci Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat 

bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve Ce-

hennem'e gidenin mahiyetini bilmek için, fevkalâde iktidar haricinde bir 

kaza-i İlahîdir, diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfzına 

itimad edip, merak etmeyiniz. K. 130 

 Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare 

bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi 

keşfen mürşidlerini gayet sukutta görmüş. O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine 

dedi: "İşte beni anladın." O da dedi: "Madem senin irşadın ile bu makamı bul-

dum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım." diye Cenab-ı Hakk'a 

yalvarmış, o bîçare şeyhini kurtarmış; birdenbire terakki edip bütün müridlerin-

den geçmiş, yine onlara mürşid-i hakikî kalmış.  

Demek bazan bir mürid, şeyhinin şeyhi oluyor. Ve asıl hüner, kardeşini fena 

gördüğü vakit onu terketmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleş-

tirip ıslahına çalışmak, ehl-i sadakatın şe'nidir. Münafıklar, böyle vaziyetler-

de kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsn-ü zanlarını bozmak için 

derler: "İşte o kadar ehemmiyet verdiğin zâtlar; âdi, âciz insanlardır." Her 

ne ise, musibette gerçi çok zararımız var, fakat umum âlem-i İslâmı alâkadar 

edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük 

kıymeti var. Buna benzer vukua gelen hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka 

sebebler ile umum âlem-i İslâm namına olamadılar. Ş. 319 

  Aziz, sıddık kardeşlerim Re'fet, Mehmed Feyzi, Sabri! 
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Ben şiddetli bir işaret ve manevî bir ihtarla sizin üçünüzden Risale-i Nur'un 

hatırı ve bu bayramın hürmeti ve eski hukukumuzun hakkı için çok rica ederim 

ki, dehşetli yeni bir yaramızın tedavisine çalışınız. Çünki gizli düşmanlarımız 

iki plânı takib edip.. biri beni ihanetlerle çürütmek; ikincisi, mabeynimize bir 

soğukluk vermektir. Başta Hüsrev aleyhinde bir tenkid ve itiraz ve gücenmek ile 

bizi birbirimizden ayırmaktır. Ben size ilân ederim ki; Hüsrev'in bin kusuru 

olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünki şimdi onun aley-

hinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim aley-

himde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azîm hıyanettir ki, benim so-

bamın parçalanması gibi acib, sebebsiz bir hâdise başıma geldi. Ve bana 

yapılan bu son işkence dahi, bu manasız ve çok zararlı tesanüdsüzlüğünüzden 

geldiğine kanaatım var. Dehşetli bir parmak buraya, hususan altıncıya karışıyor. 

Beni bu bayramımda ağlatmayınız, çabuk kalben tam barışınız. Ş. 517  

 Ben bugün yalnız iki-üç kardeşimizin tahliyelerini isterdim. Fakat hakkı-

mızdaki inayet-i İlahiye onların menfaati için geri bıraktı. Ve yirmi gün kadar, 

bizim bu vaziyetimiz lâzım ve elzemdir. Çünki bu bayramda beraber bulunma-

mız hem bize, hem Nurlara, hem hizmetimize, hem manevî ve maddî istirahatı-

mıza ve hacıların dualarından tam bir hisse almamıza ve Ankara'ya gönderilen 

Risale-i Nur'un müsadereden kurtulmasına ve bizim mazlumiyetimize acıyıp 

Nurlara sarılanların çoğalmasına ve hazır büyük hatalara rıza ile vatan ve millet 

ve din hainlerine dehalet etmediğimize bir hüccet olması lâzımdı. Ş. 518 

 Dediler: İttihad'a şedid bir muarız idin. Neden şimdi sükût ediyorsun? 

Dedim: Düşmanların onlara şiddet-i hücumundan. Düşmanın hedef-i hücu-

mu, onların hasenesi olan azm ü sebattır ve İslâmiyet düşmanına vasıta-i tesmim 

olmaktan feragatıdır. 

Bence yol ikidir: Mizanın iki kefesi gibi; birinin hıffeti, ötekinin sıkletine 

geçer. Ben tokadımı, Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber 

Said Halîm'e vurmam. Nazarımda, vuran da sefildir. Sti. 54 

 

VECİZELER 

 Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lâzımdır. 
Çünki manevî fırtınalar var, bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. 

İstibdad-ı mutlaka dinsizcesine taraftarken, hürriyet fırkasına girer; tâ onları 

bozsun ve esrarlarını bilsin, ifna etsin... Hz. 162  

 Kardeşlerim! Çok ihtiyat ediniz, münafıklar çoktur. Mümkün oldukça 

risalelerin buradan irsal edildiğini söylemeyiniz; tâ Risale-i Nur hizmetine 

zarar gelmesin. K. 9 

 Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tama' veyahud havf cihe-

tiyle nuru inkâr eder veya gözünü kapar. Onun için kardeşlerime de tavsiye 
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ediyorum ki: İhtiyat etsinler, nâ-ehillerin eline hakikatları vermesinler. Hem 

ehl-i dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Hz. 162 
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40. DÜSTUR 
 

 TESBİHATLARI VE EVRADLARI  

 OKUMAK 

 
NAMAZDAN SONRAKİ TESBİHATLARIN EHEMMİYETİ 

 Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine bi-

naen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye’dir 

(A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye’nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan 

ehemmiyeti büyüktür.  

Sonra, bu kelimenin hakikatı böyle inkişaf etti: Nasılki risalete inkılab eden 

velayet-i Ahmediye (A.S.M.) bütün velayetlerin fevkindedir; öyle de, o velaye-

tin tarîkatı ve o velayet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın aka-

bindeki tesbihat, o derece sair tarîkatların ve evradların fevkindedir.  

Bu sır dahi şöyle inkişaf etti ki: Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut 

hatme-i Nakşiyede bir mescidde birbiriyle alâkadar heyet-i mecmuada nuranî 

bir vaziyet hissediliyor.  

Kalbi hüşyar bir zât, namazdan sonra “Sübhanallah Sübhanallah” deyip 

tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Ves-

selâm’ın müvacehesinde, yüz milyon tesbih edenler, tesbih elinde çektiklerini 

manen hisseder; o azamet ve ulviyetle “Sübhanallah Sübhanallah” der.  

Sonra o serzâkirin emr-i manevîsiyle ona ittibaen “Elhamdülillah Elham-

dülillah” dediği vakit, o halka-i zikrin ve o çok geniş dairesi bulunan hatme-i 

Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ın dairesinde yüz milyon müridlerin “El-

hamdülillah Elhamdülillah”larından tezahür eden azametli bir hamdi dü-

şünüp içinde “Elhamdülillah” ile iştirak eder ve hâkeza…  

 “Allahü Ekber Allahü Ekber” ve duadan sonra “Lâ ilahe illallah Lâ ila-

he illallah” otuzüç defa o tarîkat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ın halka-i 

zikrinde ve hatme-i kübrasında o sâbık mana ile o ihvan-ı tarîkatı nazara alıp, o 

halkanın serzâkiri olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm’a müteveccih 
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olup   der, diye anladım ve his-

settim ve hayalen gördüm.  

Demek tesbihat-ı salâtiyenin çok ehemmiyeti var. K. 103 

 Sabah namazından sonra eskiden beri on defa okuduğum ve koca Yir-

minci Mektub risalesi onbir kelimesinde hem onbir bürhan-ı vücub-u vücud ve 

vahdet-i Rabbaniye, hem onbir müjde gayet parlak, güneş gibi tafsilatla göste-

ren ve bir rivayette ism-i a'zam taşıyan bu tehlil ve tevhid-i muazzam: 

 

kudsî cümleyi mütefekkirane tekrar edip "Yirminci Mektub"un kısa bir 

hülâsat-ül hülâsasını beraber düşünüyordum. Birden kalbe geldi ki: "Bu kısacık 

hülâsayı Nadir Hoca'ya ve buradaki gençlere ders ver." Ben de Bismillah deyip 

başladım, Ş. 598 

 Şu kısa tarîkın evradı: İttiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebairi terketmek-

tir. Ve bilhâssa namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı 

yapmaktır. S. 476 

 Üstadım bana ve dinleyen her zevi-l ukûle, "Tarîkat zamanı değil, imanı 

kurtarmak zamanıdır, beş vakit namazını hakkıyla eda et, namazın nihayetin-

deki tesbihleri yap, ittiba'-ı sünnet et, yedi kebairi işleme!" dersini vermiştir. B. 

29 

 

EVRAD-U EZKARLARIN EHEMMİYETİ 

 Hiç merak etmeyiniz. Yalnız duanızı almak için şimdilik şiddetli ve sû'-i 

kasd eseri olarak evvelce size yazdığım gibi hastalığımı beyan ediyorum. Fakat 

kat'iyyen telaş etmeyiniz. Hadsiz şükür olsun ki; hem evradıma, hem vazife-i 

tashihe mani' olmuyor. İnşâallah büyük bir sevab ve hayır var içinde. Ben 

kendim, bundan bir cihette memnunum; siz de hiç müteessir olmayınız. Hz. 158 

Hazret-i Eyüb Aleyhisselâm'ın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki: 

Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm 

mükâfatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış.  

Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zi-

kir ve marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o 

vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki 

ubudiyet-i İlahiye için demiş: "Ya Rab! Zarar bana dokundu, lisanen zik-

rime ve kalben ubudiyetime halel veriyor." diye münacat edip, Cenab-ı Hak 

o hâlis ve sâfi, garazsız, lillah için o münacatı gayet hârika bir surette kabul 

etmiş. Kemal-i âfiyetini ihsan edip enva'-ı merhametine mazhar eylemiş. L. 8 
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 Hazret-i Eyüb Aleyhisselâm münacatında istirahat-ı nefsi için dua etme-

miş, 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, müşteki-

yane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdadkârane iltica edilmeli.  L. 

12 

 Ramazan-ı şerifte hayrı birden bine çıkan evradlarımızla meşgul olup 
ilmî derslerimizle bu cüz'î, geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeğe çalışmak 

büyük bir bahtiyarlıktır. Ş. 509 

 Medrese-i Nuriye'nin hanımlar talebeleri; evrad-ı Kur'aniye ile dualarıyla, 

evradlarıyla çalışkan kalemlere manevî yardımları çok güzeldir. Bu havali-

deki hanımlara da tam bir ders olur. Cenab-ı Hak onlardan ve o medresenin 

umum talebelerinden ve üstadlarından ebeden razı olsun. K. 133 

 Üstadımız! Nur talebelerinin okudukları bir eşi, bir benzeri daha dünyada 

olmayan "Cevşen-ül Kebir" isimli Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm 

Efendimiz Hazretlerinin duasını ve çok sevablı, çok nurlu, çok faziletli salavat-ı 

şerifelerinizi elde ettik, okumağa başladık.  

Sizin devam ettiğiniz bu pek kıymetdar, çok mübarek evradlar; bizim 

zikrimiz, bizim virdimiz oldu elhamdülillah! Fakat en ziyade Risaleleri oku-

mağa gayret ediyoruz, ehemmiyet veriyoruz. Çünki Nur Risalelerini ne kadar 

sık sık okursak, bu dualardan daha ziyade feyz alıyoruz. Duaları, evradları 

mübarek gecelerde, hususan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi'rac ve Leyle-i Berat, 

Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz. H. 158 

 Kardeşlerim! Merak etmeyiniz, Cevşen ve Evrad-ı Bahaiye bu defa dahi o 

dehşetli zehirin tehlikesine galebe etti; tehlike devresi geçti, fakat hastalık de-

vam ediyor. E. 141 

 Râbian: Ben, iki cihette manevî hizmetlerinize ve dualarınıza ve benim ye-

rimde yapamadığım manevî kazançlarınızın imdadıma gelmesine şiddetle ihti-

yacım var: 

Birinci sebeb: Bütün hayatımda şimdiki kuvvetsizlik ve gittikçe ziyadeleşen 

za'fiyeti hissetmemiştim. Çok sıkıntılarla daimî evradlarımı bazı da noksan 

olarak yapabilirim. Halbuki bu eyyam ve leyali-i mübarekede yüz derece ça-

lışmağa ihtiyacım var. Ve sizin şirket-i maneviyenize hissem itibariyle yardım 

etmek ve dualarınıza bin derece ziyade âmînlerle iştirake koşmak lâzım 

iken, bu iktidarsızlığım, o şirket-i maneviyeye pek cüz'î yardım edebilir.  

Bunun çaresi; vazife-i Nuriyede benim vazifem size verildiği gibi, o şirket-

teki vazifeyi de sizlerin manevî yardımlarına dayanıp haddimden ve istidadım-

dan pek çok ziyade bu âciz kardeşinizdeki hüsn-ü zannınıza muvafık çalışmayı 

rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyorum. E. 239 
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EVRAD-I KUR'ANİYE VE HİZB-UL KUR'AN 

 Şimdiden biz tedbir ettik ki: İki Kur'an'ı, Risale-i Nur'un buradaki has tale-

beleri Ramazan-ı Şerif'te, herbiri her günde bir cüz'ünü sizin ile beraber 

okumak ile, Ramazan'ın her gününde bir hatme-i Kur'aniye olarak, manevî 

ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu'yu ihata eden bir dairede halka 

tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihe-

tiyle Risale-i Nur şakirdlerinin etrafınızda olarak; Nakşî'de hatme-i hacegân 

tarzında, fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur'un bütün şakirdleri manen 

hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle, tasavvuru ile okunmak, o kudsî hatmeyi 

yapmak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden tevfik niyaz ederiz. K. 91 

 Size gönderdiğimiz Hizb-ül Ekber-il Kur'anî'nin başında yazılan ünvan 

içinde bir cümle noksan kalmış. Şöyle ki: 

"Mu'cizatlı bir vird okumak isteyen bunu okusun" yerinde, "Mu'cizatlı ve 

herbir harfi on ve yüz ve beşyüz ve bin ve binler kadar sevab ve meyve 

veren bir virdi okumak isteyen, bu semavî virdi okusun" yazılacak. K. 97 

 Ve bütün risalelerin hususî menba'ları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı 

Kur'aniyeyi, kendi Kur'anımda evvelce işaretler koyup bir Hizb-i A'zam-ı 

Kur'anî yapmak niyet etmiştim. Şimdi bu hizb-i a'zam ve bu vird-i ekber, 

Risale-i Nur mensublarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için bir za-

man size de göndermek hakkınız var. İnşâallah bir zaman sonra size gönderi-

lecek. Bazı kelimelerini tercüme ve bir kısım kayıdlarını tefhim için, vakit bul-

sam gayet kısa haşiye gibi bir şeyi yazacağım. K. 31 

 Kur'an-ı Azîmüşşan ve Mu'ciz-ül Beyan'ın Hizb-ül Ekber-ül A'zam 

namında, Resail-in Nuriye'nin menbaları ve esasları olan beşyüzden fazla 

âyâtları yazdık. Bu Ramazan'da size göndermeye muvaffak olamadık. İnşâal-

lah bir vakit size gönderilecek. K. 92 

 Evet o Hizb-ül Ekber'deki âyât; bütün Resail-i Nuriye'nin ruhu, esası, 

madeni, üstadı ve güneşidir. Onun tab'ından sonra mümkünse, Risale-i 

Nur'un Hizb-ül Ekberi namında arabiyy-ül ibare ve iki Âyet-ül Kübra ve 

Münacat'ın hülâsası olan risaleyi dahi tab'etmek lâzımdır. K. 128 

 Sâlisen: Bu Ramazan-ı Şerif'te, Kur'anı zevk ve şevk ile okumak çok ih-

tiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddî ve manevî sıkıntılar, yorgunlukla 

ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüsrev'in şirin kalemiyle yazılan 

mu'cizatlı cüzler ve Hâfız Ali ve Tahirî'ye pek çok sevab kazandıran parlak ve 

kerametli Hizb-ül Ekber-i Kur'aniye'yi birbiri arkasından okumağa baş-

larken öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi, 
hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette ders-i Kur'aniyeyi 

onlardan dinlerken bütün ruh u canımla arzu ettim ve kasd u azmettim ki, müm-
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kün olduğu derecede aynı Hizb-ül Ekber-i Kur'aniye gibi fotoğrafla mu'cizatlı 

Kur'anımızı tab'edeceğiz, inşâallah. E. 249 

 Birinci Esas: Risale-i Nur'un üstadı ve me'hazı ve Said'in de çok za-

mandan beri bir virdi olan bazı âyetler, bir hizb-i Kur'anî suretinde bir 

kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab' edilmiş.  

Ve dört-beş mahkemenin de gösterdiği ehl-i vukuf ülemaları ve hattâ Diya-

net Riyaseti dairesi ve İstanbul'un fetva dairesindeki tedkik-i kütüb-ü diniye 

heyetinden hiçbir âlim ve ehl-i vukuf ülemaları itiraz etmemişler. Belki takdir 

edip tahsin etmişler. Çünki başta sahabeler ve matbu Mecmuat-ül Ahzab'da 

bulunan Hazret-i Üsame Radıyallahü Anh hizb-i Kur'anîsi ki, herbir günde 

bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitabda ve Mecmuat-ül Ah-

zab'ın aynı cildinde İmam-ı Gazalî'nin Radıyallahü Anh bir hizb-i Kur'anîsi 

ve çok ehl-i velayetin kendi meşreblerine muvafık bazı sureleri ve âyetleri bir 

hizb-i mahsus-u Kur'anî yaptıkları meydandadır. 

On sene evvel şehiden vefat eden merhum Hâfız Ali gibi Nur'un kahraman-

larından, benim hususî virdimi ve Risale-i Nur'un üstadları ve menbaları 

olan mühim âyetleri cem'etmek istediler. Sonra onlara gönderdim. Onlar da 

tab' ettirdiler. Çünki herkes her vakit bütün Kur'anı okumağa vakit bulamıyor. 

Fakat böyle bir hizb-i Kur'anî eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle, 

hem sevabları çok ziyade olan âyetler ve sureler, içinde yazılmış. Zâten Kur'an-ı 

Hakîm'in bir mu'cizesi şudur ki; ehl-i hakikatten ve kemalâttan herbir meslek 

sahibi, meşrebine muvafık, Kur'anda bir Kur'anını, bir hizb-i mahsusunu, bir 

üstadını bulur. Güya tek bir Kur'anda binler Kur'an var. Em. 150 

 

EVRADLARI SESLİ OKUMAK SEVABINI NOKSAN EDER Mİ? 

 Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlardı. Kal-

bime 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 yapmak-

ta 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  

 

EVRADLARDA ŞEVKSİZLİĞİN SEBEBİ 

 Dördüncüsü: Bizimle alâkadar bir zât, pek çokların şekva ettikleri gibi; es-

kiden şiddetli bir tarîkatta okuduğu evradındaki zevk u şevkini kaybettiğini 

ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti. Ona dedik: 
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Maddî hava bozulduğu vakit nasılki sıkıntı veriyor, asabî sînelerde inkıbaz 

hali başlıyor; öyle de, bazan manevî hava bozuluyor. Hususan maneviyattan 

yabanileşmiş bu asırda ve bilhâssa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi taam-

müm etmiş memleketlerde ve hususan şuhur-u muharreme ve şuhur-u mübare-

kede manevî havayı tasfiye eden âlem-i İslâmın intibah ve teveccüh-ü umumîsi, 

o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan 

dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhâssa kış tazyikatı altında, bir derece ha-

yat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden, ehl-i 

İslâm ve ehl-i imanda, hayat-ı uhreviyeye çalışmak iştiyakı, baharın gelmesiyle 

hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak-ı uhrevi-

yeyi gizlemesi ânında elbette böyle kudsî evradlarda zevk, şevk yerinde 

esnemek ve fütur gelir.  

Fakat madem  sırrıyla; meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı 

a'mal-i sâliha ve umûr-u hayriye daha kıymetli, daha sevablıdır; o sıkıntıda, o 

meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp, sabır içinde mesrurane 

şükretmek gerektir. K. 134-135 

 

EVRADI HASİYETLERİNDEN DOLAYI DEĞİL, UBUDİYET NİYETİ İLE 
OKUMALI 

 İkinci Mes'ele: Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin 

dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. 

Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait fai-

deler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubu-

diyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçer-

ler.  

Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre 

illet veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasi-

yetli virdi akîm bırakır, netice vermez.  

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı 

Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o 

faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göre-

miyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o 

evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. 
Çünki onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet 

etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.  

Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir 

müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı 

sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu 

hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan 

faideleri görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder. L. 131  
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 Evet dünyaya ait hârika neticeler bazı evrad-ı mühimme gibi, Risale-i 

Nur'a çokça terettüb ediyor. Fakat onlar istenilmez, belki veriliyor. İllet olamaz, 

bir faide olabilir. Eğer istemekle olsa illet olur, ihlası kırar, o ibadeti kısmen 

ibtal eder. K. 262  

 

ÜSTADIMIZIN SÜREKLİ OKUDUĞU HİZB-UL HAKAİKIN BÖLÜMLERİ 
HAKKINDA Kİ BEYANATLARI 

 CEVŞEN: Haziret-i Peygambere (asm) Cebrailin (as) vahy ile getirdiği ve 

(zırhı çıkar bunu oku) dediği gayet yüksek ve çok kıymettar bir münacat-ı Pey-

gamberidir ki Zeynel Abidin (ra) dan tevatürle rivayet edilmiştir. (Hiz. Hak. 34)  

 CEVŞEN VE SEKİNE: Hz. Alinin (ra) kudsi üstadından (asm) aldığı ve bu 

ümmete verdiği en mühim ders  bu iki kaside-i gaybiyesinin mevzu ve esası ve 

ruhu olan sekineyi ve ism-i azamı bu zamanda herkesden ziyede kendine 

vird eden ve onüç seneden beri ism-i azamla beraber binbir esma-i ilahiye için-

de bulunan cevşen-ül kebiri ile ve o esma ile ulum-u Kur’aniyenin hazinesini 

açan yüzyirmi risalenin o esmanın feyzi ile Kur’ana tefsir yapan ve yirmidört 

saatte yüzyetmişbir defa sekine ve ism-i azam denilen esma-i sitt-i meşhuriye 

bin üçyüz mükerrer ayatla okuyan ne Al-i Beytin manevi gayet mühim bir 

mirası bir maden-i feyzi olan cevşen’ül Kebiri kendine üstad eden ve bidayette 

her gün bir defa bazen iki üç defa tamamını okuyan ve talebelerine tavsiye 

eden…… Risale-i Nur müellifidir.  (Osmanlıca lemalar 651) 

 Nazif büyük bir hayır yapmak için Nurcuların ehemmiyetli bir virdi olan 

Cevşen-ül Kebir'i makine ile teksir etmiş. Bunun sevabına dair, haşiyesindeki 

pek hârika ve müteşabih hadîslerden faziletine dair olan parçayı beraber teksir 

etmek için bana yazmıştı. Ben de dedim: Otuzbeş seneden beri hergün Cev-

şen'i okuduğum halde o haşiyeyi üç-dört defadan ziyade okumadım. Onun için 

onun aynı münasib olmaz. Tâ muarız ve zındıklar itiraz parmaklarını uzatmasın-

lar. İnşâallah yakında o mübarek Cevşen-ül Kebir, Nurcuları şavkıyla ten-

vir edecek. Em. 40 

 Ben daha fırtına ve yağmur başlamadan evvel hiss-i kabl-el vuku' ile hazine-

i rahmete bir anahtar olacak dehşetli ve heyecanlı bir musibet hissettiğimden 

mütemadiyen Cevşen'i ve Şah-ı Nakşibend'in virdini okuyordum. Em. 198  

 EVRAD-I KUDSİYE: Şah-ı Nakşibendinin kudsi bir evradıdır ki Hz. Pey-

gamberden (asm) alem-i manada ders almış. (Hiz. Hak. 88)  

 Münafık düşmanlarımın maddî ve manevî zehirlerine karşı gerçi Cevşen ve 

Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden, belki yirmi defa 

kudsiyetleriyle kurtardılar. E. 148 

 Bir siyasî memurun iğfali ve "imhası için yukarıdan emir aldık" demesine 

aldanan bir bekçibaşı, Üstad'ın penceresine geceleyin merdivenle çıkarak yeme-
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ğine zehir atmış, ertesi gün Üstad zehirlenerek kıvranmaya başlamıştır. Zehirin 

tesiri çok azîm olduğu halde, kendisi "Cevşen-ül Kebir gibi evrad-ı kudsiyele-

rin feyziyle ölümden muhafaza olunuyorum. Fakat hastalık, ızdırab çok şiddet-

lidir." derdi. Bir hafta kadar aç susuz denecek bir halde perişan bir vaziyette 

inlemiş, sonra biiznillah şifa bulup, tekrar tashihat gibi Risale-i Nur vazifeleriy-

le iştigale başlamıştı.T. 461 

 İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı 

Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o 

faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göre-

miyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Ms. 171 

DELAİL-İN NUR: Peygamberimize (asm) çok mütenevvi ve cami salavatları 
ihtiva eden bir salat ve selam mecmuasıdır. Üstadımız diyor ki;  

 Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua 

olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli. 

Çünki iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. M. 279 

 MÜNACAT-ÜL KUR’AN: Çok parlak ve çok kıymattar ve sevabı çok yük-

sek Kur’anın harika belağatındaki i’cazın lemalarını taşıyan emsalsiz bir mü-

nacattır… Kur’an okurken şehid edilen Osman-ı Zinnureynin (ra) pek şirin ve 

harika cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigarı ve eseridirki 

İmam-ı Ali (R.A) onun kıymetini ve mucizelerin ışıklarını gösterdiğini tam 

tasdik ederek ve takdir ederek ona bir ravi olmuş ve fevkaladeliğini ilan etmiş. 

Hz. Hk. 146 

 TAHMİDİYE: Çoktan beri benim hususi bir virdim ve hiç kaleme alınma-

yan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en 

yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddi ve manevi hastalıkların 

bir nevi şifası olan ve ism-i a’zam ve besmele ile dokuz ayat-ı uzmayı içine alan 

ve ondokuz defa şükür ve hamdi a’zami bir tarzda ifade ile, tahmidatın adetle-

riyle o eşyanın lisan-i haliyle ettikleri hamd ü senayı niyet ederek, o hadsiz 

hamdlerin yekününü kendi hamdleri içine alarak azametli ve geniş bir tahmid-

name ve teşekkürname bulunan ve Sekine’deki esma-i sitenin muazzam yeni 

bir dersidir. K. 261 

 AYET’ÜL- KÜBRÂ’NIN ve HİZBÜ’N-NURİYYENİN HÜLÂSATÜ’L-
HÜLÂSASI: Geçen Ramazanın kudsî bir hediyesi ve Âyet’ül-Kübrâ’nın Birinci 

Makamının ayrı ve nurani diğer bir tarzı ve kâinat kitabının tevhid dili ile kısaca 

okuması ve kıraati ve geniş bir hayalin muhtasar bir tevhidnâmesi ve namaz 

tesbîhâtındaki tehlinin kâinat halka-i zikrinde ve lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile 

erkân-ı âlemin çektikleri o Kelime-i Tevhidin feyizli bir tezahürü ve gelen aye-

tin iman noktasında bir parlak tefsiri olan Âyet’ül Kübrânın hülâsat’ül-

hülâsasıdır. Ara sıra, bazı vakitte mütefekkirâne okunsa güzel olur, imana 

kuvvet verir. Hiz. Hak. 210 
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VECİZELER 

 Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine bi-

naen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye’dir 

(A.S.M.) ve velayet-i Ahmediye’nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan 

ehemmiyeti büyüktür. K. 103 

 Mu'cizatlı ve herbir harfi on ve yüz ve beşyüz ve bin ve binler kadar se-

vab ve meyve veren bir virdi okumak isteyen, bu semavî virdi okusun. K. 97 

 Hizb-i A'zam-ı Kur'anî yapmak niyet etmiştim. Şimdi bu hizb-i a'zam 

ve bu vird-i ekber, Risale-i Nur mensublarına bazı eyyam-ı mübarekede 

okunması için bir zaman size de göndermek hakkınız var. K. 31  
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41. DÜSTUR 
 

 VAZİFE-İ İLAHİYEYE KARIŞMAMAK  

 
HÜSN-Ü KABUL HÜSN-Ü TESİR CENAB-I HAKKIN VAZİFESİDİR. TEBLİĞDE 

DAHİL DEĞİLDİR.  

 Biz, hizmetle mükellefiz. Neticeler ve muvaffakıyet, Cenab-ı Hakk'a 

aittir. K. 88  

 Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı 

İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışma-

maktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde 

herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. 

Meselâ kendimi misal alarak derim: Ben eskiden beri tahakküme ve terzile 

karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım, bir çok hâdise-

lerle sabit olmuş.  

Meselâ: Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i Örfî'de 

i'dam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet 

vermediğim gibi, dört kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğ-

mediğimi gösteriyor.  

Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve va-

zife-i İlahiyeye karışmamak hakikatı için; bana karşı yapılan muamelelere 

sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis (A.S.) gibi ve Bedir, Uhud muharebele-

rinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. 

Evet meselâ: Seksenbir hatasını mahkemede isbat ettiğim bir müddei 

umumînin yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı, beddua dahi etme-

dim. Çünki asıl mes'ele bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribatına 

karşı sed çekmektir. Bununla dâhilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmek-

tir. 

Evet mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek için-

dir. 
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*  * düsturu ile ki: "Bir câni yüzünden; onun kardeşi, 

hanedanı, çoluk-çocuğu mes'ul olamaz." İşte bunun içindir ki, bütün hayatımda 

bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dâhile karşı değil, 

ancak haricî tecavüze karşı istimal edilebilir.  

Mezkûr âyetin düsturu ile vazifemiz, dâhildeki asayişe bütün kuvvetimizle 

yardım etmektir. Onun içindir ki, âlem-i İslâm'da asayişi ihlâl edici dâhilî muha-

rebat ancak binde bir olmuştur. O da, aradaki bir içtihad farkından ileri gelmiş-

tir.  

Cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da; vazife-i İlahiyeye karışmamaktır 

ki, "Bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir; biz vazifemizi 

yapmakla mecbur ve mükellefiz." 

Ben de Celaleddin-i Harzemşah gibi, "Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; 

muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir." deyip ihlas ile 

hareket etmeyi Kur'andan ders almışım.  Em. 241  

 Nâstan gelen maddî ve manevî ücretten istiğna etmekle 

*  * sırrına mazhar olup.. hüsn-ü kabul ve hüsn-ü te-

sir 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. 149  

 ÜÇÜNCÜ SEBEB: Ehl-i hakkın ihtilafı, himmetsizlikten ve aşağılıktan 

ve ehl-i dalaletin ittifakı, ulüvv-ü himmetten değildir.  

Belki ehl-i hidayetin ihtilafı, ulüvv-ü himmetin sû'-i istimalinden ve ehl-i da-

laletin ittifakı, himmetsizlikten gelen za'f ve aczdendir.  

Ehl-i hidayeti, ulüvv-ü himmetten sû'-i istimale ve dolayısıyla ihtilafa ve re-

kabete sevkeden, âhiret nokta-i nazarında bir haslet-i memduha sayılan hırs-ı 

sevab ve vazife-i uhreviyede kanaatsızlık cihetinden ileri geliyor. Yani: "Bu 

sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşad edeyim, benim sözümü dinlesin-

ler." diye, karşısındaki hakikî kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve 

uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zâta karşı rekabetkârane vaziyet alır. "Şa-

kirdlerim ne için onun yanına gidiyorlar? Ne için onun kadar şakirdlerim bu-

lunmuyor?" diye, enaniyeti oradan fırsat bulup, mezmum bir haslet olan hubb-u 

câha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar.  

İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müdhiş maraz-ı ruhanînin ilâcı şudur ki: 

Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba' ile ve fazla muvaffa-

kıyet ile değildir.  

Çünki onlar vazife-i İlahiyeye ait olduğu için istenilmez; belki bazan verilir.  



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

276 

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 ol-

sun istifadelerine tarafdar olmaktır. Yoksa, "Benden ders alıp sevab kazandır-

sınlar" düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. 

Ey sevaba hırslı ve a'mal-i uhreviyeye kanaatsız insan! Bazı Peygamberler 

gelmişler ki, mahdud birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde, yine o 

peygamberlik vazife-i kudsiyesinin hadsiz ücretini almışlar.  

Demek hüner, kesret-i etba' ile değildir. Belki hüner, rıza-yı İlahîyi kazan-

makladır. Sen neci oluyorsun ki, böyle hırs ile "Herkes beni dinlesin" diye vazi-

feni unutup, vazife-i İlahiyeye karışıyorsun? Kabul ettirmek, senin etrafına 

halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazife-

sine karışma.  

Hem hak ve hakikatı dinleyen ve söyleyene sevab kazandıranlar, yalnız in-

sanlar 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, canlan-

sın, hadsiz zîşuurun kulaklarına gidip onları nurlandırsın, sana da sevab kazan-

dırsın. Çünki meselâ sen "Elhamdülillah" dedin; bu kelâm, milyonlarla büyük 

küçük "Elhamdülillah" kelimeleri, havada izn-i İlahî ile yazılır. Nakkaş-ı Hakîm 

abes ve israf yapmadığı için, o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar 

hadsiz kulakları halketmiş. 

Eğer ihlas ile, niyet-i sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli 

birer meyve gibi ruhanîlerin kulaklarına girer.  

Eğer rıza-yı İlahî ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenil-

mez; sevab da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Seslerinin ziyade güzel 

olmadığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hâfızların kulakları çınlasın!.. L. 

151 

 ONÜÇÜNCÜ NOTA: Medar-ı iltibas olmuş olan beş mes'eledir. 

Birincisi: Tarîk-ı hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazi-

felerini düşünmek lâzım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, 

harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.  

Edeb-üd Din Ve-d Dünya Risalesi'nde vardır ki: Bir zaman şeytan, Hazret-i 

İsa Aleyhisselâm'a itiraz edip demiş ki: "Madem ecel ve herşey kader-i İlahî 

iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin."  

Hazret-i İsa Aleyhisselâm demiş ki:   
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Yani: "Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: Sen böyle yapsan sana 

böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin? diye tecrübe eder.  

Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki, Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve de-

sin: Ben böyle işlesem, sen böyle işler misin? diye tecrübevari bir surette Ce-

nab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, ubudiyete mü-

nafîdir." 

Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın 

vazifesine karışmamalı. 

Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu 

müteaddid defa mağlub eden Celaleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerası 

ve etbaı ona demişler:  "Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni galib ede-

cek."  

O demiş: "Ben Allah'ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım, 

Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam; muzaffer etmek veya mağlub etmek onun 

vazifesidir."  İşte o zât bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, hârika bir surette çok 

defa muzaffer olmuştur. 

Evet insanın elindeki cüz'-i ihtiyarî ile işledikleri ef'allerinde, Cenab-ı 

Hakk'a ait netaici düşünmemek gerektir. Meselâ: Kardeşlerimizden bir kısım 

zâtlar, halkların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete 

getiriyor. Dinlemedikleri vakit zaîflerin kuvve-i maneviyeleri kırılıyor, şevkleri 

bir derece sönüyor. Halbuki Üstad-ı Mutlak, Mukteda-yı Küll, Rehber-i Ekmel 

olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

 *  *   olan ferman-ı İlahîyi kendine rehber-i mutlak 

ederek, insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa'y ü gayret 

ve ciddiyetle tebliğ etmiş.  

Çünki *  * sırrıyla anlamış ki: 

İnsanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. 

Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyle ise; işte ey kardeşlerim! Siz de, 

size ait olmayan vazifeye harekâtınızı bina etmekle karışmayınız ve 

Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!  L. 130 131 

 
Za'f, hasmı teşci' eder. Allah abdini tecrübe eder. Abd Allah'ını tecrübe 

edemez. 

 Ey hâif ve hem zaîf! Havf ve za'fın beyhude, hem senin aleyhinde; tesirat-ı 

haricî teşci' eder, celbeder. 

Ey vesveseli vehham! Muhakkak bir maslahat, mazarrat-ı mevhume için fe-

da edilmez. Sana lâzım hareket, netice Allah'ındır. 
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İşine karışılmaz. Allah çeker abdini meydan-ı imtihana. "Böyle yaparsan 

eğer, böyle yaparım ben" der. 

Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. "Rabbim muvaffak etsin, ben de bu-

nu işlerim" dese, tecavüz eder. 

İsa'ya demiş Şeytan: "Madem herşeyi O yapar; kader birdir, değişmez. Dağ-

dan kendini at. O da sana ne yapar?" 

İsa dedi: "Ey mel'un! Abd edemez Rabbini tecrübe ve imtihan!." S. 718 

 Umûr-u uhreviyede hırs ve kanaatsizlik bir cihette makbuldür, fakat mes-

leğimizde ve hizmetimizde -bazı ârızalar ile- inkisar-ı hayal cihetiyle, şükür 

yerine, me'yusiyetle şekva etmeğe sebeb olur; belki de hizmetten vazgeçer. 

Onun için mesleğimizde kanaat, daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice 

verdiği için; ihlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik 

gösterdiğimiz halde, neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz. 
E. 90 

 Hunhar din düşmanlarının, dünyevî satvet ve şevketleri, Bedîüzzaman'ı 

kat'iyyen atalete düşürtememiştir. "Vazifem Kur'ana hizmettir. Galib etmek, 

mağlub etmek Cenab-ı Hakk'a aittir." diye iman ederek, bir an bile faaliyetten 

geri kalmamıştır. Evet Hazret-i Üstad, öyle bir himmet-i azîmeye mâliktir ki; 

ona icra edilen müdhiş mezalim, bu himmetin mukabilinde tesirsiz kalmağa 

mahkûm olmuştur. S. 762  

 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 mü-

teessir etti. Evvelce size yazdığım mektub, inşâallah o teessüratı izale eder. Risa-

le-i Nur'un mesleği ise: Vazifesini yapar, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karış-

maz. Vazifesi, tebliğdir. Kabul ettirmek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. K. 259 

 

VECİZELER 

 Tarîk-ı hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini dü-

şünmek lâzım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekâtını 

ona bina ederek hataya düşerler. L. 130 

 Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba' ile ve fazla muvaf-

fakıyet ile değildir. Çünki onlar vazife-i İlahiyeye ait olduğu için istenilmez; 

belki bazan verilir. L. 151 

 Ey kardeşlerim! Siz de, size ait olmayan vazifeye harekâtınızı bina etmekle 

karışmayınız ve Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!  L.  130  
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42. DÜSTUR 
 

 KEMMİYETİ DEĞİL KEYFİYETİ  

 ESAS ALMAK 

 

KEMİYET:  Miktar, sayı, nice oluş.  

KEYFİYET: Bir şeyin esâsı ve iç yüzü. Nasıl olduğu ciheti. Kaliteli oluşu.  
(Kemmiyetin zıddıdır.) Risale-i Nurda; İhlâs, sadakat, fedakârlık, sebat, iktisad 
ve kanaat, maddî ve  manevi  menfaatlerden ve teveccüh-ü nasdan istiğna gibi 
yüksek meziyetlere sahib olmak mânâsında bir tabirdir. 

 

İRŞADDA KEMİYETİ DEĞİL KEYFİYETİ ESAS ALMAK 

 Kemiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet, keyfiyete 

bakar M. 44 

 Ehl-i hidayeti, ulüvv-ü himmetten sû'-i istimale ve dolayısıyla ihtilafa ve re-

kabete sevkeden, âhiret nokta-i nazarında bir haslet-i memduha sayılan hırs-ı 

sevab ve vazife-i uhreviyede kanaatsızlık cihetinden ileri geliyor. Yani: "Bu 

sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşad edeyim, benim sözümü dinlesin-

ler." diye, karşısındaki hakikî kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve 

uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zâta karşı rekabetkârane vaziyet alır.  

"Şakirdlerim ne için onun yanına gidiyorlar? Ne için onun kadar şa-

kirdlerim bulunmuyor?" diye, enaniyeti oradan fırsat bulup, mezmum bir 

haslet olan hubb-u câha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar. 

İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müdhiş maraz-ı ruhanînin ilâcı şudur ki: 

Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba' ile ve fazla muvaffa-

kıyet 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.  
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Hem ihlas ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa ol-

sun istifadelerine tarafdar olmaktır. Yoksa, "Benden ders alıp sevab kazandır-

sınlar" düşüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. 

Ey sevaba hırslı ve a'mal-i uhreviyeye kanaatsız insan! Bazı Peygamberler 

gelmişler ki, mahdud birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde, 

yine o peygamberlik vazife-i kudsiyesinin hadsiz ücretini almışlar.  

Demek hüner, kesret-i etba' ile değildir.  

Belki hüner, rıza-yı İlahîyi kazanmakladır. Sen neci oluyorsun ki, böyle hırs 

ile "Herkes beni dinlesin" diye vazifeni unutup, vazife-i İlahiyeye karışıyorsun? 

Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazi-

feni yap, Allah'ın vazifesine karışma. L. 152  

 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 ehemmi-

yetli mektubun içindeki edibane, gayet ince hissiyatın ve sana mahsus latif tabi-

ratın 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 bul-

san, 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 ehemmi-

yetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakıyetsiz mağlubiyet yok! Risale-i Nur'un her 

tarafta galibane fütuhatı var. K. 259 

 Nurcular, müşterileri ve kendilerine taraftarları aramaya kendilerini mecbur 

bilmiyorlar. “Vazifemiz hizmettir, müşterileri aramayız. Onlar gelsinler bizi 

arasınlar, bulsunlar” diyorlar. Kemiyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakikî 

ihlâsı taşıyan bir adamı, yüz adama tercih ediyorlar. Em. 170 

 

Kur’an (2:26) âyetinde geçen iki (kesiran) kelimesi: 

 Evvelki den kemiyet ve adetçe çokluk irade edilmiştir. 

İkinci den keyfiyet ve kıymetçe çokluk kastedilmiştir. Ve aynı zamanda, 

Kur’ân’ın nev-i beşere rahmet olduğunun sırrına işarettir. 

Evet, insanların az bir kısmının fazilet ve hidayetlerini çok görmek ve 

göstermek, Kur’ân’ın beşere karşı merhametli ve lütufkâr olduğunu gösterir. 
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Ve keza, bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir. Bu itibarla, fazileti 

taşıyan, az olsa da çok görünür. İş. 172 

 Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif, yüz on bir ol-

duğu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakiki ile, üç adam, yüz adam kadar millete 

fayda verebilir. Ve on adamın hakikî ihlâs ve tesanüd ve meşveretin sır-

rıyla, bin adam kadar iş gördüklerini, çok vukuat-ı tarihiye bize haber 

veriyor. H. 63 

 

Ekser insanların Risale-i Nuru dinlememeleri sebebiyle ümidi kırılan 
bir talebesini ikaz münasebetiyle, umuma keyfiyet dersi veren Bediüz-
zaman Hazretleri diyor ki: 

 Sen orada, ‘Bu insanlar ne zaman Risale-i Nur’u dinleyecekler?’ diye ümit-

sizliğe düşme, merak etme. Kat’iyen bil ki, mele-i âlânın hadsiz sakinleri, bu-

gün Risale-i Nur’u alkışlıyorlar. Onun için, hiç ehemmiyeti yok. Kıymet, ke-

miyette değil, keyfiyettedir. Bazan bir halis ve fedakâr talebe, bine mu-

kabildir” diyerek ye’sini giderir. T. 463 

 Biz Risale-i Nur şakirdleri ise: Vazifemiz hizmettir, vazife-i İlahiyeye ka-

rışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yap-

mamak 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 iman-

larını 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... K. 107 

 

Siyaset alemindeki kemmiyet iman hizmetindeki keyfiyete yetişmez. 

 Madem bu zamanda herşeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir 

vazifedir. Hem kemiyet ise, keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır.  

Hem muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hide-

mat-ı imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir, mikyas olamaz, medar da ola-

maz. Risale-i Nur’un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında 

feyizli makamlara kanaat etmeliyiz.  K. 89 

 

Keyfiyetin en ehemmiyetli bir şartı olan ihlası muhafaza için kemmi-
yetli cereyanlara ve siyasetli cemaatlere ehemmiyet vermemek. 

 Sual: Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siya-

setli cemaatlere hiçbir alâka peydâ; etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakird-

lerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun?  
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Halbuki, eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i 

Nur dairesine girip, parlak hakikatlerini neşredeceklerdi hem bu kadar se-

bepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın. 

Elcevap: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin 

esası olan ihlâs bizi men ediyor. Çünkü, bu gaflet zamanında, hususan taraf-

girâne mefkûreler sahibi, herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hattâ dinini ve 

uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe bir nevi âlet hükmüne getiriyor. Halbu-

ki, hakaik-i imaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbirşeye âlet ola-

maz. Rıza-ı İlâhîden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların 

tarafgirâne çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlâsı muhafaza etmek, dinini 

dünyaya âlet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, 

inayet ve tevfik-i İlâhiyeye dayanmaktır. E. 38 

 Bu sırada dahilde o kadar dahilî, haricî heyecanlı parti cereyanları varken ve 

bundan tam istifade etmek, yani mahdut birkaç arkadaşına bedel çok dip-

lomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken, sırf siyasete 

karışmamak ve ihlâsına zarar vermemek ve hükûmetin nazarını kendine celb 

etmemek ve dünya ile meşgul olmamak için, bütün arkadaşlarına yazıp ki, “Sakın 

cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, âsâyişe dokunmayınız” dediği.. Ş. 

374 

 

Risale-i Nur’a yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmayıp 
Keyfiyetli hizmet tarzını tercih etmek. 

 Aziz, sıddık, sebatkâr, muhlis kardeşlerim, 

Hem maddî, hem mânevî, hem nefsim, hem benimle, temas edenler gayet 

ehemmiyetli benden suâl ediyorlar ki:  

“Neden herkese muhalif olarak, hiç kimsenin yapmadığı gibi, sana yardım 

edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun, istiğna gösteriyorsun?  

Ve herkes müştak ve talip olduğu ve Risale-i Nur’un intişarına, fütuhatına 

çok hizmet edeceğine o Risale-i Nur şakirdlerinin hasları müttefik oldukları ve 

senden kabul ettikleri büyük makamları kabul etmiyorsun, şiddetle çekiniyor-

sun?”  

Elcevap: Bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikate muhtaçtırlar ki, 

kâinatta hiçbir şeye âlet ve tâbi ve basamak olamaz ve hiçbir garaz ve maksat 

onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlûp edemez bir tarzda iman 

hakikatlerini ders versin. Umum ehl-i imanın bin seneden beri teraküm etmiş 

dalâletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. 

İşte bu nokta içindir ki, dahilî ve haricî yardımcılara ve ehemmiyetli kuv-

vetlerine, Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor, onları arayıp tâbi olmuyor—tâ 

avâm-ı ehl-i imanın nazarında, hayat-ı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak 



KEYFİYETİ ESAS ALMAK  

 

283 

olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı bâkiyeden başka hiçbir şeye âlet ol-

madığından, fevkalâde kuvveti ve hakikatı, hücum eden şüpheleri ve tereddütle-

ri izale eylesin. E. 74 

 Elhasıl: Hakikat-i ihlâs, benim için şan ve şerefe ve maddî ve mânevî rüt-

belere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor. Hizmet-i Nuriyeye, gerçi 

büyük zarar olur fakat, kemiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyetsiz olduğun-

dan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-i ihlâs ile, herşeyin fevkinde hakaik-i 

imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad 

etmekten daha ehemmiyetli görüyorum. 

Çünkü o on adam, tam o hakikati herşeyin fevkinde gördüklerinden, sebat 

edip, o çekirdekler hükmünde olan kalbleri, birer ağaç olabilirler.  

Fakat o binler adam, dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveselerle, 

o kutbun derslerini, “Hususî makamından ve hususî hissiyatından geliyor” naza-

rıyla bakıp, mağlûp olarak dağıtılabilirler. Bu mânâ için hizmetkârlığı, maka-

matlara tercih ediyorum. Hattâ bu defa bana beş vecihle kanunsuz, bayramda, 

düşmanlarımın plânıyla bana ihanet eden o malûm adama şimdilik bir bela gel-

mesin diye telaş ettim. Çünki mes'ele şaşaalandığı için, doğrudan doğruya 

avam-ı nâs bana makam verip hârika bir keramet sayabilirler diye, dedim: "Ya 

Rabbi, bunu ıslah et veya cezasını ver. Fakat böyle kerametvari bir surette ol-

masın." E. 74 

 

Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’un te’lifinden önce hiss-i 
kablel vuku ile “bir nur çıkacak” diye verdiği müjde, Risale-i Nurun key-
fiyetli dairesi olan iman kurtarma hizmeti olduğunu zaman gösterdi. 

 Nurun zahiren, kemiyeten dar cihetine bakmayarak, hakikat cihetinde 

keyfiyeten geniş ve fevkalâde menfaatini 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 zat haklı, hem Eski Said bir derece haklıdır. Çünkü Risale-i Nur ima-

nı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bâkıye 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 kıymettar ve 

mânen daha geniş olması, Eski Said’in o rüya-yı sâdıka gibi olan hiss-i kab-

lelvuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş.  

Belki, inşaallah, o görüş, yüz sene sonra nurların ektiği tohumların süm-

büllenmesiyle aynen o geniş daire Nur dairesi olacak, onun yanlış tâbirini sahih 

gösterecek.  Em. 112 
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Risale-i nurun sahib olduğu makama nisbeten kemmiyet noktasında 
fütuhatın az olmasından teşekki etmeyip, keyfiyet tarafına yani mah-
viyet ve terk-i enaniyet ve ihlas-ı tam tarafına bakıp şükretmek gerekir. 

 Nurların fütuhatını kalben temaşa ederken, bazı has kardeşlerimin Nur’un 

tercümanına verdikleri makam noktasında baktım. O makama nisbeten 

fütuhat az olmasından, o makamın şerefi için bir hırs ile vazife-i İlâhiyeye 

karışmak gibi şekva geldi.  

Binler derece şükür ve sırf rıza-yı İlâhî noktasında bazı biçarelerin Nurla 

imanlarını kurtarmak cihetiyle binler hamd, sena ve şükür lâzımken bir teşekki 

ve sıkıntı geldi.  

Sonra mahviyet ve terk-i enaniyet ve ihlas-ı tam ile aynı vaziyete baktım, 

gördüm ki: O fütuhatta binler hamd ve sena ve teşekkür ve manevî sürur ve 

sevinç ruhuma geldi.  

Ben o halde iken anladım ki, makamat-ı manevîye dahi mesleğimizde mev-

zubahis olmamalı. Eğer bazı has kardeşlerimin hakkımdan yüz derece ziyade 

bana verdikleri hisse ve makam hakikat olsa ve hakkım da olsa, mezkûr haki-

kat için bırakmağa, meslek-i Nuriyedeki ihlas-ı tamme bırakmağa mecbur eder. 
(Osmanlıca teksir baskı Tılsımlar Mecmuası’nın zeyli, Maidet-ül Kur’an başındaki 

mektubtan) 

 

Keyfiyetsiz kemmiyet, çoğalma nisbetinde cemaatı kıymetten düşürür 

 Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbı gibi küçül-

tür. Haşiye 
17

  M. 475 

 

Beşeriyet âleminde kemmiyetin ehemmiyetsizliği  ve keyfiyetin 
ehemmiyeti 

 Kıymet ve ehemmiyet, kemmiyette ve aded çokluğunda değil. Çünki in-

san 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.  

                                                 
17

 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, kıy-

metsiz olur.  
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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 hay-

vanatından bir nevi habislerdir ki, Fâtır-ı Hakîm onları dünyanın imareti için hal-

ketmiştir. Mü'min ibadına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için, onları bir 

vâhid-i kıyasî yapıp, akibetinde müstehak oldukları Cehennem'e teslim eder. L. 

120  

 Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalâlete giderler. Fakat ehemmiyet 

ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar kemiyete az bakar veya bakmaz.  

Nasıl ki, bin ve on çekirdeği bulunan bir zat, o çekirdekleri toprak altında bir 

muamele-i kimyeviyeye mazhar etse, ondan on tanesi ağaç olmuş, bini bo-

zulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, elbette, bin 

bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir.  

Öyle de, nefis 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, haşarat nev’inden sayılacak derecede süflî ehl-i da-

lâletin küfre girmesiyle insan nev’ine vereceği zararı hiçe indirip göze göster-

mediği için, rahmet ve hikmet ve adalet-i İlâhiye, şeytanın vücuduna müsaade 

edip tasallutlarına meydan vermiş. L. 71 

 İşte, nev-i beşer, bi’set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla 

muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyar-

larla asfiya gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde, 

kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvânât-ı muzırra nev’inden 

olan küffârı ve münafıkları kaybetti. M. 44 

 

VECİZELER 

 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. Hz. 82 

 Kıymet, kemiyette değil, keyfiyettedir. Bazan bir halis ve fedakâr tale-

be, bine mukabildir T. 463 

 Çendan, şeytan yüzünden ekser insanlar dalâlete giderler. Fakat ehemmiyet 

ve kıymet, ekseriyetle keyfiyete bakar kemiyete az bakar veya bakmaz. L. 

71 
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43. DÜSTUR 
 

 ŞAHS-I MÂNEVİYİ ESAS ALMAK  

 

ŞAHS-I MANEVÎ NEDİR. TANIMI VE TARİFİ 

 Şahs-ı manevî;  

 çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden  

 ve efkârın telahukundan ve birbirine yardımından  

 ve kalblerin birbirine in'ikasından ve ihlas ve samimiyetlerinden,  

mezkûr bir heyetten çıkabilir. O heyetin bir ruh-u manevîsi hükmüne geçer.  

Evet "mecmuunda bir hassa bulunur ki, ondaki her ferdde bulunmaz" düs-

turuyla çok defa içtihadın âsârı ve nur-u velayetin hassaları ve ziyası bir cemaat-

te görünüyor. Halbuki o cemaatin hangisine bakılsa, o hassa görünmüyor. De-

mek âmî adamların ihlasla tesanüdleri, bir velayet hassasını veriyor.   Em. 89 

 

ŞAHS-I MANEVİNİN AZALARI BİRBİRİNİ KISKANMAMASI, HASED ET-
MEMESİ VE REKABET ETMEMESİ GEREKİYOR. BİLAKİS BİRBİRİNİZİN 
MEZİYETİYLE İFTİHAR ETMESİ GEREKİYOR. 

 Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased et-

mez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı ma-

nevîsinde herbiriniz bir duygu, bir âza hükmündesiniz. Birbirinize karşı 

rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak 

bir vazife-i vicdaniyenizdir.   M. 426 

 

FERDİ ÇALIŞMANIN NETİCESİYLE, TEŞRİK-İ MESAÎ DÜSTURUYLA ŞAHS-I 
MANEVİ OLARAK ÇALIŞMANIN NETİCELERİNİ KIYASLADIĞIMIZ VAKİT 
ŞAHS-I MANEVİNİN EHEMMİYETİNİ VE TANIMINI DAHA İYİ ANLIYORUZ. 

 Ehl-i san'at, netice-i san'atı ziyade kazanmak için, iştirak-i san'at cihetinde 

mühim bir servet elde ediyorlar. Hattâ dikiş iğneleri yapan on adam, ayrı ayrı 
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yapmağa çalışmışlar. O ferdî çalışmanın her günde yalnız üç iğne, o ferdî 

san'atın meyvesi olmuş.  

Sonra teşrik-ül mesaî düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir geti-

rip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve 

hâkeza herbirisi iğne yapmak san'atında yalnız cüz'î bir işle meşgul olup, iştigal 

ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi' olmayıp, o hizmette meleke kazana-

rak, gayet sür'atle işini görmüş.  

Sonra, o teşrik-i mesaî ve taksim-i a'mal düsturuyla olan san'atın semeresini 

taksim etmişler. Herbirisine bir günde üç iğneye bedel üçyüz iğne düştüğünü 

görmüşler. Bu hâdise ehl-i dünyanın san'atkârları arasında, onları teşrik-i me-

saîye sevketmek için dillerinde destan olmuştur. 

İşte ey kardeşlerim!  

Madem umûr-u dünyeviyede, kesif maddelerde böyle ittihad, ittifak ile ne-

ticeler, böyle azîm yekûn faideler verir;  acaba, uhrevî ve nuranî ve tecezzi ve 

inkısama muhtaç olmayarak ve fazl-ı İlahî ile herbirisinin âyinesine umum 

nur in'ikas etmek ve herbiri umumun kazandığı misil sevaba mâlik olmak, 

ne kadar büyük bir kâr olduğunu kıyas edebilirsiniz! Bu azîm kâr, rekabetle 

ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. L. 165  

 

BÖYLE BİR ŞAHS-I MANEVİNİN KUVVETİ VE KIYMETİ 

 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 ha-

yat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları 

hükmündeyiz.. ve sahil-i selâmet olan Dâr-üs Selâm'a ümmet-i Muhammediye-

yi (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 itti-

had-ı maksad ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza 

verseler, o vakit dörtbin dörtyüz kırkdört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gi-

bi..  

hakikî sırr-ı ihlas ile, onaltı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i manevi-

yesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. L. 161 

 Bilirsiniz ki; üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedî ile içti-

ma etse, yüzonbir kıymetinde olduğu gibi.. sizin gibi üç-dört hâdim-i hak, ayrı 

ayrı ve taksim-ül a'mal olmamak cihetiyle hareket etse, kuvvetleri üç-dört adam 

kadardır.  
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Eğer hakikî bir uhuvvetle,  

birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle,  

birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler; o dört 

adam, dörtyüz adam kuvvetinin kıymetindedirler.  B. 124 

 

DÂR-ÜL HİKMET-İL İSLÂMİYENİN HİZMET EDEMEYİŞİNİN SEBEBİ VE 
EHL-İ HAKKIN MAĞLUBİYETİNİN SEBEBİ  MEZKUR ŞAHS-I MANEVİNİN 
ŞARTLARINA RİAYET EDİLMEYİŞİDİR. 

 S- Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye neden hizmet edemedi? 

Dâr-ül Hikmet eczaları kabil-i imtizac, belki de ihtilat değil. Şahsî mezi-

yetleri vardır. Cemaat ruhu tevellüd etmedi. "Ene"ler kavîdir, delinmedi ki bir 

"nahnü" olsun. "Ben", "biz" olmadı. Mesaîlerinde teşarük düsturuyla işe giri-

şildi, 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, sö-

ner. 

Ehakkı aramakla bazan hakkı da kaybeder. Hakta ittifak, ehakta ihtilaf oldu-

ğundan; bence çok defa hak, ehaktan ehaktır. Ehakkın müddet-i taharrisi zama-

nında, bâtılın vücuduna bir nevi müsamaha var. Yani bazan hasen, ahsenden 

ahsendir. Sti. 97  

 Zaîfler ittifaka muhtaç oldukları için, kuvvetli ittifak ederler.  

Kavîler ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zaîftir.  

Arslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdî yaşıyorlar.  

Yabanî keçiler, kurdlardan muhafaza için, bir sürü teşkil ederler.  

Demek zaîflerin cem'iyeti ve şahs-ı manevîsi kavî olduğu gibi, (Haşiye)
18

 

kavîlerin cem'iyeti ve şahs-ı manevîsi ise zaîftir. 

                                                 
18

 (Haşiye) Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette 

en kuvvetlisi, cins-i latif ve zaîf ve nazik olan kadınların Amerika'daki Hukuk ve 

Hürriyet-i Nisvan Komitesi olduğu; hem milletler içinde az ve zaîf olan Ermeni-

lerin komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakârane vaziyetle bu müddeamızı teyid 

ediyor. 
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 Evet ehl-i hak gayet kuvvetli bir nokta-i istinad olan iman-ı billahtan gelen 

tevekkül ve teslim ile, başkalara arz-ı ihtiyaç edip, muavenet ve yardımlarını 

istemez. İstese de gayet fedakârane yapışmaz.  

Ehl-i dünya, dünya işlerinde hakikî nokta-i istinadlarından gaflet ettiklerin-

den, za'f ve acze düşüp, şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder; 

samimane, belki fedakârane ittifak ederler.  L. 154 

 İşte ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıkla-

rından, haksız ve muzır bir netice olan ihtilafa düşerler.  

Haksız ehl-i dalalet ise; ittifaktaki kuvveti, aczleri vasıtasıyla hissettiklerin-

den, gayet mühim bir vesile-i makasıd olan ittifakı elde etmişler. 

İşte ehl-i hakkın bu haksız ihtilaf marazının merhemi ve ilâcı: 

  âyetindeki şiddetli nehy-i İlahî, 

*  âyetinde hayat-ı içtimaiyece gayet hikmetli emr-i 

İlahîyi düstur-u hareket etmek ve ihtilafın İslâmiyete ne derece zararlı oldu-

ğunu ve ehl-i dalaletin ehl-i hakka galebesini ne derece teshil ettiğini düşünüp, 

kemal-i za'f ve acz ile, o ehl-i hakkın kafilesine fedakârane, samimane ilti-

hak etmektir; şahsiyetini unutmakla riya ve tasannudan kurtulup, ihlası 

elde etmektir. L. 154 

 Ehl-i dalaletin zilletindendir ittifakları, ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilafla-

rı. Yani ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalalet, hak ve hakikata istinad 

etmedikleri için zaîf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu 

ihtiyaçtan, başkasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hattâ mes-

lekleri dalalet ise de, yine ittifakı muhafaza ederler. Âdeta o haksızlıkta bir 

hakperestlik, o dalalette bir ihlas, o dinsizlikte dinsizdarane bir taassub ve o 

nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. Çünki samimî bir ihlas, şerde 

dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet ihlas ile kim ne isterse Allah verir. (Haşi-

ye)
19

  

Amma ehl-i hidayet ve diyanet ve ehl-i ilim ve tarîkat, hak ve hakikata isti-

nad ettikleri için ve herbiri bizzât tarîk-ı hakta yalnız Rabbisini düşünüp, tevfi-

kine itimad ederek gittiklerinden, manen o meslekten gelen izzetleri var.  

Za'f hissettiği vakit; insanların yerine Rabbisine müracaat eder, meded ondan 

ister. Meşreblerin ihtilafıyla, zahir meşrebine muhalif olana karşı muavenet 

ihtiyacını tam hissetmiyor, ittifaka ihtiyacını göremiyor. Belki hodgâmlık 

                                                 
19

 (Haşiye) Evet,  bir düstur-u hakikattır. Külliyeti geniş ve 

genişliği mesleğimize de şamil olabilir. 
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ve enaniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız tevehhüm ederek; 

ittifak ve muhabbet yerine, ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İhlası kaçırır, 

vazifesi zîr ü zeber olur. İşte bu müdhiş sebebin verdiği vahim neticeleri gör-

memenin yegâne çaresi, "dokuz emirdir."  …….. 

- Hem ehl-i dalalet ve haksızlık -tesanüd sebebiyle- cemaat suretindeki kuv-

vetli bir şahs-ı manevînin dehasıyla hücumu zamanında; o şahs-ı manevîye 

karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlub düştüğünü anlayıp ehl-i hak 

tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevî çıkarıp o müdhiş şahs-ı manevî-i dala-

lete karşı, hakkaniyeti muhafaza ettirmek. 

Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için... 

- Nefsini ve enaniyetini 

- Ve yanlış düşündüğü izzetini 

- Ve ehemmiyetsiz rekabetkârane hissiyatını terketmekle ihlası kazanır, 

vazifesini hakkıyla îfa eder. L. 50-151 

 

MÜSLÜMANLARIN  MAĞLUBİYETİNİN BİR SEBEBİ, BİR CEMAATA VE 
BİR ŞAHS-I MANEVİYEYE KARŞI BİR NEFERİ GÖNDERMESİDİR VE BİR 
ŞAHS-I MANEVÎ VE BİR CEM'İYET KURMAMASIDIR. 

 Üçüncü Nokta: Aziz kardeşlerim! Çok defa kalbime geliyordu. Neden 

İmam-ı Ali (R.A.) Risale-i Nur'a ve bilhâssa 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 nok-

tasını, kuvvetli ve kat'î beyan olduğundan; bu hasiyet Âyet-ül Kübra Risale-

si'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 bü-

yük ordusunun cihazat-ı muharribesini kendi taburuna imdad ve kuvve-i mane-

viyesini 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 kuvve-

tini 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 muhte-

şem orduların ve tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, dünya toplansa karşısına 

çıkamaz.  

Senin şimdilik mağlubiyetinin bir sebebi, bir cemaata ve bir şahs-ı mane-

viyeye karşı bir neferi göndermenizdir.  



ŞAHS-I MANEVİYİ ESAS ALMAK  

 

291 

Çalış ki, herbir neferin, istinad noktaları olan dairelerinden manen istifade 

ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs-ı manevî ve bir cem'iyet hükmü-

ne 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 ma-

nevî ve bir ruh-u habis olmuş,  

- Müslüman âlemindeki vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor.  

- Ve avamın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviyeyi yırtı-

yor.  

- Ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an'ane ile gelen hissiyat-ı mütevâriseyi yandırı-

yor.  

Herbir müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya me'yusane 

çabalarken, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kâinatı ihata eden son ordu-

sunu (*)
20

 gösterip ve ondan mukavemetsûz maddî, manevî imdad getirmek 

hizmetinde hârika bir emirber nefer olarak Âyet-ül Kübra Risalesi'ni İmam-ı Ali 

(R.A.) keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş. Temsildeki sair noktaları tatbik 

ediniz, tâ o sırrın bir hülâsası görünsün.  K. 54 

 

Kur’anın nazmındaki cezalet-i harika kelimelerin birbirine yardımından ve 
herbiri maksad-ı külliyi kendi lisanıyla takviye etmesinden meydane geldiği gibi  

Hizmet-i nuriyenin kelime efradları bir çizgi üstünde maksad-ı külliye-i ima-
niye için omuz omuza verip birbirine yardım etseler cezalet-i harika denilen 
şahs-ı manevî ortaya çıkar. Ve bu belağat-ı şahs-ı manevi ile bütün dünyaya 
meydan okur. 

 Birinci Nokta: Kur'anın nazmında bir cezalet-i hârika var.  

O nazımdaki cezalet ve metaneti, "İşarat-ül İ'caz" baştan aşağıya kadar bu 

cezalet-i nazmiyeyi beyan eder. Saatın sâniye, dakika, saati sayan ve birbirinin 

nizamını tekmil eden ne ise, Kur'an-ı Hakîm'in herbir cümledeki, hey'atındaki 

nazım ve kelimelerindeki nizam ve cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki 

intizamı öyle bir tarzda "İşarat-ül İ'caz"da âhirine kadar beyan edilmiştir. Kim 

isterse ona bakabilir ve bu nazımdaki cezalet-i hârikayı bu surette görebilir. 

Yalnız bir-iki misal, bir cümlenin hey'atındaki nazmı göstermek için zikredece-

ğiz. 

Meselâ:  Bu cümlede, azabı dehşetli göstermek 

için en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek taklili ifade 

edecek cümlenin bütün heyetleri de bu taklile bakıp ona kuvvet verecek.  

                                                 
20

  (*): Kâinatı dağıtamayan bir kuvvet onu bozamaz. 
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İşte  lafzı, teşkiktir. Şek, kıllete bakar.  lafzı, azıcık dokunmaktır. Yine 

kılleti ifade eder.  lafzı maddesi, bir kokucuk olup kılleti ifade ettiği gibi, 

sîgası bire delalet eder. Masdar-ı merre tabir-i sarfiyesinde biricik demektir, kıl-

leti ifade eder.  deki tenvin-i tenkirî, taklili içindir ki; o kadar küçük ki, bili-

nemiyor demektir.  lafzı, teb'iz içindir, bir parça demektir. Kılleti ifade eder. 

 lafzı; nekal, ikaba nisbeten hafif bir nevi cezadır ki, kıllete işaret eder.  

lafzı; Kahhar, Cebbar, Müntakim'e bedel yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret 

ediyor.  

İşte bu kadar kılletteki bir parça azab böyle tesirli ise, ikab-ı İlahî ne kadar 

dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade eder.  

İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder. Mak-

sad-ı küllîyi, herbiri kendi lisanıyla takviye eder. S. 370 

 

YUKARIDAKİ MEVZULARDA MEZKUR ŞAHS-I MANEVİNİN ŞARTLARI-
NI ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ. 

 Ruhların imtizacı ve tesanüdü  

 Efkârın telahuku ve birbirine yardımı  

 Kalblerin birbirine in'ikası ve ihlas ve samimiyetleri 

 Heyetimizin şahs-ı manevîsinde herkesin bir duygu, bir âza hükmünde ol-
ması 

 Teşrik-ül mesaî düsturuyla  birleşmek.  

 Hakikî bir uhuvvetle, hareket etmek 

 Birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, hareket etmek 

 Birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etmek 

 Teavün düsturunu uygulamak  

 Tenkid etmemek  

 Ehakkı aramakla hakkı  kaybetmemek 

 Yardımcılara ihtiyacını hissetmek. 

 Samimane, belki fedakârane ittifak etmek  

 َوى
ْ
ق

َّ
ِّ َوالت

ِبر
ْ
 ال

َ
وا َعَل

ُ
َعاَون

َ
-âyetinde ki hikmetli emr-i İlahîyi düstur-u hare َوت

ket etmek. 

 Hodgâmlık ve enaniyeti terketmek.  

 Kendini haklı ve muhalifini haksız tevehhüm etmemek 

  İttifak ve muhabbet yerine, ihtilaf ve rekabet ortaya sokmamak 

 Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için... 
- nefsini ve enaniyetini 
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- ve yanlış düşündüğü izzetini 
- ve ehemmiyetsiz rekabetkârane hissiyatını terketmek 

 Birbirine bakıp yardım etmek.  

 Maksad-ı küllîyi, takviye etmek 
 

ZAMAN  ŞAHS-I MANEVİ ZAMANI. EHEMMİYET ŞAHS-I MANEVÎYE 
GÖRE OLUR. FÂNİ ŞAHSIN MAHİYETİ NAZARA ALINMAMALI. ŞAHS-I 
MANEVÎYİ EMREDEN VE ŞAHSI NEFYEDEN PARÇALAR 

 
 Böyle olduğu halde Üstadımız öyle zâtların ve Risale-i Nur talebelerinin ha-

kikatlı takdir ve beyanlarına karşı hiddetlenerek, çok defa da hatırlarını kırarak 

der ki: "Zaman, şahıs zamanı değil, şahs-ı manevî zamanıdır. Risale-i 

Nur'da şahıs yok, şahs-ı manevî var. Ben bir hiçim; Risale-i Nur, Kur'anın 

malıdır, Kur'andan süzülmüştür. Şeref ve hüsün Kur'anındır. Şahsımla, 

Risale-i Nur iltibas edilmiş. Meziyet, Risale-i Nur'a aittir.  

Risale-i Nur'un neşrindeki hârika muvaffakıyet ise, Risale-i Nur talebeleri-

ne aittir; yalnız şu kadar var ki, şiddetli ihtiyacıma binaen Cenab-ı Hak, 

Kur'an-ı Hakîm'den bana ilâç ve tiryakları ihsan etti; ben de kaleme aldım. Her 

nasılsa, bu zamanda birinci tercümanlık vazifesi bana düşmüş. Ben de Risale-i 

Nur'un talebesiyim. Bir risaleyi şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde yine 

okumaya muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadaşınızım." der. T. 699  

 Evvelden beri hem sohbetlerinde, hem mektublarında bu zamanın cemaat 

zamanı olup, şahsî kemalât ve meziyetlerin hizmet-i imaniyede şahs-ı ma-

nevî kadar tesiri olmadığını zikretmesi.. 

hem fâni şahsından ziyade, Kur'an-ı Hakîm'den nebean eden Risale-i 

Nur'a nazar edilmesini,  

bütün kıymet ve faziletin Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniyeye 

ait olduğunu defalarca ihtar etmesi..  

ve kendisine ait böyle bir tarihçe-i hayat hazırlandığını duyduğu zaman: 

"Tafsilâta lüzum yok. Yalnız Risale-i Nur hizmetine dair bahisler yazılsın." 
diye haber göndermesi gibi sebeblere binaen, şahsına ait bahisler gayet kısa 

kesilmiştir. Üstad'ın hayatına temas eden ve daha ziyade hizmet-i Nuriyeye ait 

mektublar, müdafaalar, muhtelif zamanlara ait o zamandaki ahvalini bir derece 

ifade eden makale ve hatıralarını olduğu gibi koyduk. T. 21 

 Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı manevîye 

göre olur. Maddî ve ferdî ve fâni şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Husu-

san benim gibi bir bîçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermek-

le, bir batmanı kaldırmayan zaîf omuzuna, binler batman ağırlığı yüklense altın-

da ezilir.  
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Lillahilhamd Risalet-ün Nur, bu asrı belki gelen istikbali tenvir edebilir bir 

mu'cize-i Kur'aniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalar ile körlere de göster-

miş. Ona ait medh ü senanız tam yerindedir; fakat bana verdiğinizden, binden 

birine de kendimi lâyık göremem.  K. 6 

 Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum; belki bir hakikatı beyan et-

mek için derim ki: Sözler'deki hakaik ve kemalât, benim değil Kur'anındır ve 

Kur'andan tereşşuh etmiştir. Hattâ Onuncu Söz, yüzer âyât-ı Kur'aniyeden sü-

zülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle 

biliyorum ve madem ben fâniyim, gideceğim; elbette bâki olacak birşey ve 

bir eser, benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. B. 11 

 Şahsıma haddimden fazla hüsn-ü zan edip, şahsımdan bir istifade-i manevi-

yeyi 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 kıy-

metlerine şübhe îras etmemek için, perişan ve şahsî dükkânımda bulunan 

kırık cam parçalarını satsam; hakikî sarraf olmayan müşteriler, dellâllık vak-

tinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler, zihinlerine bir 

iltibas, bir şübhe gelir. Onun için şahsî dükkânımı kat'iyyen kapamışım. Bana 

o mukaddes dükkânın hizmetkârlığı yeter. Müflis bir hizmetkâr olsam, daha 

hoşuma gidiyor. B. 269 

 Ve madem ehl-i dalalet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini 

çürütmekle eseri çürütmek âdetleridir; elbette sema-yı Kur'anın yıldızlarıyla 

bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve 

sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. B. 11 

 Amma benim gibi âciz ve zaîf bir bîçarenin, böyle binler derece haddimden 

fazla bir yükü yüklemek tarzında, şahsımı medar-ı nazar etmemeli diyor ve 

size selâm ediyor. Biz de zâtınıza ve oradaki Risale-i Nur’la alâkadar olanlara 

selâm ediyoruz. K. 190 

 Nur fabrikası nam sahibi Hâfız Ali kardeş! Fevkalâde mektubun, ehemmi-

yetsiz şahsiyetim hariç kalmak şartıyla bana hârika göründü. Senin hâlis ve 

yüksek dirayetin terakkide olduğunu gösterdi. Bana, "İşte çok Abdurrahman'ları 

taşıyan bir Ali" dedirdi. 

Mustafa'lar, Küçük Ali, mübarek ve münevver kardeşler! Mektubunuz, Bü-

yük Ali'nin mektubu gibi acib bir hakikatı ifade eder. O hakikat, Risale-i 

Nur hakkında haktır. Fakat benim haddim değil ki, o hududa gireyim. 

Evet  ferman etmiş. Gavs-ı A'zam Şah-ı Geylanî, 

İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi hem şahsen, hem vazifeten büyük ve hâri-

ka zâtlar bu hadîsi, kıymetdar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler.  
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O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan hikmet-i Rabbaniye on-

lar gibi ferîdleri ve kudsî dâhîleri ümmetin imdadına göndermiş.  

Şimdi ise aynı vazifeye, fakat müşkilâtlı ve dehşetli şerait içinde, bir şahs-ı 

manevî hükmünde bulunan Risalet-ün Nur'u ve sırr-ı tesanüd ile bir ferd-i 

ferîd manasında olan şakirdlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye 

koşturmuş.  

Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında an-

cak bir dümdarlık vazifesi var. K. 7 

 

ŞAHS-I MANEVİNİN MAHSULAT-I MANEVİYESİNİ ŞAHISLARA DEĞİL 
RİSALE-İ NURA VE ŞAHS-I MANEVİYE VERMEK 

 İşte ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'anda arkadaşlarım! Bir kal'ayı fethe-

den bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganîmeti vermek nasıl zulüm-

dür, bir hatadır; öyle de şahs-ı manevînizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile 

hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir bîçareye veremezsiniz. B. 14  

 Evet onların o şiddetli alâkadarlıkları, o havalide Risale-i Nur’u yerleştiri-

yor, idame ettiriyor. O ikisinin mektubları, suret-i zahiriyede benim şahsıma 

atf-ı ehemmiyet etmeleri gerçi muvafık değil, mübalağadır. Fakat o yanlış 

suretin altındaki hakikat, Risale-i Nur şakirdlerinin samimî tesanüdlerinden 

süzülen bir şahs-ı manevîye ve Risale-i Nur’un Kur’an’dan gelen hakikatına 

karşı tam mutabık ve hak olarak sarfedilecek o mektublardaki tabirat, 

benim gibi bir cüz’î ferde karşı sarfedilmiş.  

Benim haddimden bin derece fazla olmakla beraber, o şahs-ı manevî namı-

na ve Risale-i Nur’un hakikatı hesabına ve o ehemmiyetli ve çok muhtaç mem-

lekette fevkalâde bir alâka ve faaliyete alâmet olmak cihetiyle kabul ettim. K. 

127 

 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 mü-

cevherat 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 etme-

mektir. Kendimizi değil, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gös-

teriyoruz. E. 49 

 

ŞAHS-I MANEVİNİN REHBERLİĞİ VE ÜSTADLIĞI BİZE KAFİDİR. 

 Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ih-

lasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, size bâki 

ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir. K. 56 
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 Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için, şahsiyetime karşı 

haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlama-

yınız. Ben size nisbeten kardeşim, mürşidlik haddim değil. Üstad da değilim, 

belki ders arkadaşıyım. Ben sizin, kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himme-

tinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize is-

tihkakım 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, tak-

sim-i mesaî kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı 

manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfi-

dir.  E. 73 

Aziz, kıymetdar, sadık ve sebatkâr kardeşlerim! 

 Fihriste'yi taksim-ül a'mal tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı manevîsine 

tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimî bir üstad buldunuz. O manevî üstad, bu 

âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç bırakmıyor. K. 16 

 

ŞAHS-I MANEVÎNİN ELZEMİYETİ 

ZAMANIN ŞAHS-I MANEVİYİ GEREKLİ KILMASI 

 Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı manevîye göre 

olur. Maddî ve ferdî ve fâni şahsın mahiyeti nazara alınmamalı.   K. 6 

 Evet  ferman etmiş. Gavs-ı A'zam Şah-ı Geylanî, 

İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi hem şahsen, hem vazifeten büyük ve hâri-

ka zâtlar bu hadîsi, kıymetdar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler.  

O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan hikmet-i Rabbaniye on-

lar gibi ferîdleri ve kudsî dâhîleri ümmetin imdadına göndermiş.   

Şimdi ise aynı vazifeye, fakat müşkilâtlı ve dehşetli şerait içinde, bir şahs-ı 

manevî hükmünde bulunan Risalet-ün Nur'u ve sırr-ı tesanüd ile bir ferd-i 

ferîd manasında olan şakirdlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye 

koşturmuş.  

Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında an-

cak bir dümdarlık vazifesi var. K. 7 

 Bu zaman ehl-i hakikat için, şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman, ce-

maat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevî hükmeder ve dayanabilir. 

Büyük bir havuza sahib olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve 

şahsiyetini, o havuza atmaktır ve eritmek gerektir. Yoksa o buz parçası erir, 

zayi' olur; o havuzdan da istifade edilmez.olur; o havuzdan da istifade edilmez. 

Hem mûcib-i taaccüb, hem medar-ı teessüftür ki; ehl-i hak ve hakikat, itti-

faktaki fevkalâde kuvveti ihtilaf ile zayi' ettikleri halde; ehl-i nifak ve ehl-i dala-
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let, meşreblerine zıd olduğu halde, ittifaktaki ehemmiyetli kuvveti elde etmek 

için ittifak ediyorlar. Yüzde on iken, doksan ehl-i hakikatı mağlub ediyorlar. K. 

143 

 

 

 

EHL-İ DALALETİN ŞAHS-I MANEVİ İLE HÜCUMU, BİZE DE ŞAHS-I MA-
NEVİYİ GEREKLİ KILIYOR. 

 Hem ehl-i dalalet ve haksızlık -tesanüd sebebiyle- cemaat suretindeki kuv-

vetli bir şahs-ı manevînin dehasıyla hücumu zamanında; o şahs-ı manevîye 

karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlub düştüğünü anlayıp ehl-i hak 

tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevî çıkarıp o müdhiş şahs-ı manevî-i dalalete 

karşı, hakkaniyeti muhafaza ettirmek.   L. 151 

 

KADER EHL-İ DALALETİN ELİYLE BİZİ ŞAHS-I MANEVİ TEŞEKKÜL ET-
TİRMEYE SEVKEDİYOR. 

 Onlar nasıl zorla en mahrem risaleleri en nâmahreme okuttular.. öyle de, 

zorla ısrar edip bizi cem'iyet yapmağa mecbur ediyorlar. Halbuki cem'iyet 

ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı hissetmiyorduk. Çünki ittihad-ı ehl-i iman ce-

maatındeki uhuvvet-i İslâmiye; Nurcularda pek hâlisane, fedakârane inkişaf 

ettiği gibi ve eski ecdadlarımızın kemal-i aşkla ruhlarını feda ettikleri bir haki-

kata Nur şakirdleri o milyonlar kahraman ecdadlarından irsiyet aldıkları kuvvet-

li bir fedailik ile o hakikata bağlanmaları, şimdiye kadar resmî veya siyasî, gizli 

ve aşikâr cem'iyetler ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordu.  

Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i İlahî onları bize musallat ediyor. On-

lar mevhum bir cem'iyet isnadıyla zulmederler. Kader ise, "neden tam ihlasla, 

tam bir tesanüdle, tam bir hizbullah olmadınız?" diye bizi onların elleriyle 

tokatladı, adalet etti.   Ş.  533 

 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'i-

yet isnadıyla bizi tazib ettiriyor. Demek şimdi ehl-i imanın ittihadına pekçok 

lüzum var. Biz o hakikatı bilmediğimiz için kaderin adalet tokadını yeriz.   Ş. 

533 

 Halbuki bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimlerinin ittifakına ve müna-

kaşa etmemesine muhtaç olmamış. Şimdilik teferruattaki ihtilafı bırakmağa ve 

medar-ı münakaşa etmemeğe mecburuz.  Ş. 403 

 

FERDİN VE ŞAHSIN EKSİKLİĞİ ŞAHS-I MANEVİYİ GEREKLİ KILAR 
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 Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilmez. Edilse, hakikata 

zulümdür. Her cihetle kemalde ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve 

çürütülmeye maruz ve mübtela şahsiyetlerle bağlanmaz; bağlansa, vazifeye 

ehemmiyetli zarardır. 

Sâniyen: Risale-i Nur'un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut 

onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur'andan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadı-

na bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur'anda ar-

kadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o feyizleri ruhen istemeleri ve 

kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından 

çok ziyade o Nurların zuhuruna medar oldukları gibi, Risale-i Nur'un ve şakird-

lerinin şahs-ı manevîsinin hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Tercümanının da 

içinde bir hissesi var. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa, bir tekaddüm şerefi bulunabi-

lir. 

Sâlisen: Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası, ne kadar 

hârika da olsalar, cemaatın şahs-ı manevîsinden gelen dehasına karşı mağ-

lub düşebilir.  

Onun için, o mübarek kardeşimin yazdığı gibi, âlem-i İslâmı bir cihette ten-

vir edecek ve kudsî bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye; bîçare, zaîf, 

mağlub, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muan-

nid hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Yüklense, o kusurlu şahıs ihanet 

darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa; o yük düşer, dağılır.   E. 70 

 Her asırda dine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu 

acib ve komitecilik ve şahs-ı manevî-i dalaletin tecavüzü zamanında bir 

şahs-ı manevî müceddid olmak lâzım gelir. Eski zamana benzemez. Şahıs 

ne kadar da hârika olsa, şahs-ı manevîye karşı mağlub olmak kabildir.  

Risale-i Nur'un o cihette bir nevi müceddid olması kaviyyen muhtemel oldu-

ğundan o sıfatlar, hâşâ benim haddim değil; belki mükerrer yazdığım gibi, be-

nim hayatım Risale-i Nur'a bir nevi çekirdek olabilir. Kur'anın feyziyle Cenab-ı 

Hakk'ın ihsanıyla o çekirdekten Risale-i Nur'un meyvedar, kıymetdar bir ağaç 

hükmüne icad-ı İlahî ile geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm gittim. Bü-

tün kıymet Kur'an-ı Hakîm'in manası ve hakikatlı tefsiri olan Risale-i Nur'a 

aittir.  Em. 152 

VECİZELER 

 Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası, ne kadar hârika 

da olsalar, cemaatın şahs-ı manevîsinden gelen dehasına karşı mağlub dü-

şebilir. E. 71 

 Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalâde ehemmiyet 

ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir.  E. 7 
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44. DÜSTUR 
 

  MÜSBET HAREKET ETMEK  

  MENFİ HAREKET ETMEMEK.

 
Nurun muarızlarına karşı müsbet hareket: onlara karşı olumlu davranıp 

olumsuz davranmamak. Yani karışıklık çıkarmadan kendi mesleğinin revacına 
sessizce çalışıp, muarızlara karşı asayişi ihlal edici fiili ve maddi bir mukabelede 
bulunmamak ve niza, münakaşa gibi laf düellosuna girişmemek. 

Daire-i islamiye içinde cemaatlara karşı müsbet hareket ise: kendi mesle-
ğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının 
tenkîsi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın.  

 

NURUN MUARIZLARINA KARŞI MÜSBET HAREKET ETMEK 

 Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-

yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışma-

maktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde 

herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. 

Meselâ kendimi misal alarak derim: Ben eskiden beri tahakküme ve terzile 

karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım, bir çok hâdise-

lerle sabit olmuş. Meselâ: Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı 

Harb-i Örfî'de i'dam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para 

ehemmiyet vermediğim gibi, dört kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere 

boyun eğmediğimi gösteriyor.  

Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve 

vazife-i İlahiyeye karışmamak hakikatı için; bana karşı yapılan muamelelere 

sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis (A.S.) gibi ve Bedir, Uhud muharebele-

rinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. 

Evet meselâ: Seksenbir hatasını mahkemede isbat ettiğim bir müddeiu-

mumînin yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı, beddua dahi etmedim. 
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Çünki asıl mes'ele bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribatına karşı sed 

çekmektir. Bununla dâhilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. 

Evet mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek 

içindir. 

*  * düsturu ile ki: "Bir câni yüzünden; onun kardeşi, 

hanedanı, çoluk-çocuğu mes'ul olamaz." İşte bunun içindir ki, bütün hayatım-

da bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dâhile kar-

şı değil, ancak haricî tecavüze karşı istimal edilebilir.  

Mezkûr âyetin düsturu ile vazifemiz, dâhildeki asayişe bütün kuvvetimizle 

yardım etmektir. Onun içindir ki, âlem-i İslâm'da asayişi ihlâl edici dâhilî muha-

rebat ancak binde bir olmuştur. O da, aradaki bir içtihad farkından ileri gelmiş-

tir. Ve cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da; vazife-i İlahiyeye karışmamaktır 

ki, "Bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir; biz vazifemizi 

yapmakla mecbur ve mükellefiz." 

Ben de Celaleddin-i Harzemşah gibi, "Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; 

muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir." deyip ihlas ile 

hareket etmeyi Kur'andan ders almışım. 

Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünki düşmanın malı, çoluk-

çocuğu ganîmet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket 

müsbet bir şekilde manevî tahribata karşı manevî, ihlas sırrı ile hareket etmek-

tir. Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakikî 

talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak 

asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dâhil ve hariçte-

ki cihad-ı maneviyedeki fark, pek azîmdir. Em. 241  

 Kardeşlerim! Hastalığım pek şiddetli, belki pek yakında öleceğim veyahut 

bütün bütün konuşmaktan -bazan men'olduğum gibi- men' edileceğim. Onun 

için benim Nur âhiret kardeşlerim, ehven-üş şerr deyip bazı bîçare yanlışçıların 

hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket 

vazifemiz değil. Çünki dâhilde hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin 

bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az müsaadekârdır; ehven-üş şerr olarak 

bakınız. Daha a'zam-üş şerden kurtulmak için; onlara zararınız dokunmasın, 

onlara faideniz dokunsun.  

Hem dâhildeki cihad-ı manevî; manevî tahribata karşı çalışmaktır ki; maddî 

değil, manevî hizmetler lâzımdır. Onun için ehl-i siyasete karışmadığımız 

gibi, ehl-i siyaset de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yok. Em. 241 

 Kardeşimiz Hasan Âtıf’ın mektubundan anladık ki, hakikaten tam çalışıyor. 

Kendi tâbiriyle, Risale-i Nur’un mücahidlerinin ve efelerinin kalem yadigârla-

rını bize hediye olarak irsal ettiğine mukabil deriz: Cenab-ı Hak, ebeden onlar-

dan razı olsun. Ve daha çok manidar yazdığı cümleler içinde, bir parça ehl-i 
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bid’aya şiddet gördüm. Zaman, zemin, Risale-i Nur’un müsbet mesleği, 

ehl-i bid’a ile değil fiilen, belki fikren ve zihnen dahi meşgul olmaya müsa-

ade etmez. İhtiyat her vakit lâzım. O hâlis kardeşimiz, inşaallah oralarda kendi 

gibi çok hâlis şakirdleri yetiştirecek. K. 251 

 Bediüzzaman, ömrü boyunca müsbet hareket etmeyi düstur edinmiş, 

“Birkaç adamın hatâsıyla yüzer adamların zarar görmesine sebeb oluna-

maz” demiştir. Bunun içindir ki, yapılan o kadar gaddarane zulümler esnasında 

birtek hadise meydana gelmemiş ve Bediüzzaman Said Nursî, talebelerine dai-

ma sabır ve tahammül ve yalnız iman ve İslâmiyete çalışmayı tavsiye etmiştir. 

Ve bu gibi evhamların, dinsizlik hesabına, maksad-ı mahsusla husule ge-

tirildiğini herkes anlamıştır. T. 216 

 Zamanın en büyük dâvâsının Kur’ân’a sarılmak olduğunu, Risale-i Nur bü-

tün kuvvetiyle bu meseleye hasr-ı nazar ettiğinden, vatan ve millet düşmanları, 

gizli dinsizler, bahanelerle hücuma geçip aleyhte tahriklerde bulunduklarını 

“Fakat biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde Nur var, siyaset to-

puzu yok. Yüz elimiz de olsa, ancak Nura kâfi gelir” diyerek Nurun din düş-

manlarını mağlûp edeceğinden, müsbet hareket etmenin atom bombası gibi 

tesiri bulunduğundan, Risale-i Nur’un siyasetle hiçbir alâkası bulunmadığını 

mesleğimizin en büyük esasının ihlâs olduğunu, rıza-i İlâhîden başka hiçbir 

maksat ittihaz edilemeyeceğini, Nurun kuvvetinin işte bu olduğunu ihlâsla, 

müspet hareket etmekle inayet ve rahmet-i İlâhiyenin Risale-i Nur’u himaye 

edeceğini, ilâ âhir, beyan ederdi. T. 462 

 Acaba, bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının bu eşedd-i zulm-ü nemrudane-

lerine karşı, manevî pek çok kuvveti bulunan bu fedakârın tahammülü ve 

maddî kuvvetle ve menfî cihette mukabele etmemesinin hikmeti nedir? 

İşte bunu size ve umum ehl-i vicdana ilân ediyorum ki, yüzde on zındık 

dinsizin yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle da-

hildeki emniyet ve âsâyişi muhafaza etmek için, Nur dersleriyle herkesin 

kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur’ân-ı Hakîm ona o dersi vermiş. Yoksa 

bir günde, yirmi sekiz senelik zâlim düşmanlarımdan intikamımı ala-

bilirim. Onun içindir ki, âsâyişi mâsumların hatırı için muhafaza yolunda hay-

siyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki: “Ben, değil 

dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da millet-i İslâmiye hesabına feda 

edeceğim.” Em. 167 

 

NUR TALEBELERİNİN MÜSBET HAREKET TARZI, HÜKÜMETIN DİNE 
MUHALİF İCRAATINI TASVİBTEN DOLAYI OLMAYIP, ASAYİŞİ MUHAFA-
ZA İÇİNDİR. RİSALE-İ NUR, MÜSBET HAREKETLE ASAYİŞİ MUHAFAZA 
EDER, ONLARIN YANLIŞ İCRAATINI DA ONLARA SÖYLER. 
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 Herbir hükûmette muhalifler var. Âsâyişe ilişmemek şartıyla, kanunen on-

lara ilişilmez. Ben ve benim gibi dünyadan küsmüş ve yalnız kabrine çalışan-

lar, elbette bin üç yüz elli senede, ecdadımızın mesleğinde ve Kur’ân’ımızın 

daire-i terbiyesinde ve her zamanda üç yüz elli milyon mü’minlerin takdis ettiği 

düsturlarının müsaade ettiği tarzda hayat-ı bâkiyesine çalışmayı terk edip, gizli 

düşmanlarımızın icbarıyla ve desiseleriyle, fâni ve kısacık hayat-ı dünyeviyesi 

için, sefihâne bir medeniyetin ahlâksızcasına, belki bir nevi bolşevizmde olduğu 

gibi vahşiyâne kanunlara, düsturlara tarafdar olup onları meslek kabul et-

mekliğimiz hiç mümkün müdür? Ve dünyada hiçbir kanun ve zerre miktar 

insafı bulunan hiçbir insan bunları onlara kabul ettirmeye cebretmez. Yalnız o 

muhaliflere deriz: Bize ilişmeyiniz, biz de ilişmemişiz. 

İşte bu hakikate binaendir ki Ayasofya’yı puthane ve Meşîhatı kızların lisesi 

yapan bir kumandanın keyfî kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen 

taraftar değiliz. Ve şahsımız itibarıyla amel etmiyoruz. Ve bu yirmi sene 

işkenceli esaretimde eşedd-i zulüm şahsıma edildiği halde siyasete karışmadık, 

idareye ilişmedik, âsâyişi bozmadık. Yüz binler Nur arkadaşım varken, âsâ-

yişe dokunacak hiç bir vukuatımız kaydedilmedi. Ş. 394 

 “Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan, hakikat, hak, bizi siyasetten men etmiş. 

Çünkü mâsumlar belâya düşerler onlara zulmetmiş oluruz.” Bazı zâtlar bunun 

izahını istediler. Ben de dedim: 

Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş’et eden hodgâmlık ve 

asabiyet-i unsuriye ve umumî harpten gelen istibdadat-ı askeriye ve dalâletten 

çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadat 

meydan almış ki, ehl-i hak, hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya 

eşedd-i zulüm ile, tarafgirlik bahanesiyle çok bîçareleri yakacak o hâlette o 

da ezlem olacak ve mağlûp kalacak. Çünkü, mezkûr hissiyatla hareket ve 

taarruz eden insanlar, bir iki adamın hatasıyla yirmi otuz adamı, âdi bahanelerle 

vurur, perişan eder.  

Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata 

mukabil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır. Eğer mukabele-i bilmisil 

kaide-i zâlimânesiyle, o ehl-i hak dahi bir ikinin hatasıyla yirmi otuz biça-

releri ezseler, o vakit, hak namına dehşetli bir haksızlık ederler. 

İşte, Kur’ân’ın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye 

karışmaktan kaçındığımızın hakikî hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle 

bir hak kuvveti var ki, hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Ş. 

292 

 Risale-i Nur’un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, bizleri 

şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Çünkü tokada ve belâya müs-

tehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz çoluk çocuk, 

hasta, ihtiyar, mâsumlar bulunur. Musibet ve belâ gelse, o bîçareler dahi yanarlar. 

Bunun için, neticenin de husûlü meşkûk olduğu halde, siyaset yoluyla idare ve 
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âsâyişin zararına hayat-ı içtimaiyeye karışmaktan şiddetle men edilmişiz. Ş. 

349 

 Kur’ân-ı Hakîmden aldığı hakikat dersi ve talebelerine verdiği ders şudur: 

Bir hanede veya bir gemide birtek mâsum, on câni bulunsa, adalet-i 

Kur’âniye o mâsumun hakkına zarar vermemek için, o haneyi yakmasını ve o 

gemiyi batırmasını men ettiği halde, dokuz mâsumu birtek câni yüzünden 

mahvetmek suretinde o haneyi yakmak ve o gemiyi batırmak, en azîm bir zulüm, 

bir hıyanet, bir gadir olduğundan, dahilî âsâyişi ihlâl suretinde, yüzde on cani 

yüzünden doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet-i İlâhiye ve 

hakikat-i Kur’âniye ile şiddetle men edildiği için, biz bütün kuvvetimizle, o 

ders-i Kur’ânî itibarıyla, âsâyişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur 

biliyoruz. Em. 158 

Mezkûr ifadelerde açıkça görülüyor ki, hak ve hakikatı medenî cesaretle ve 
tavizsiz tebliğ ve müdafaa etmekle beraber fiilî mübareze ve menfî hareketler 
terk edilip müsbet hareketin tercih edilmesi Risale-i Nur mesleğinde bir esastır. 

 

MECBURİYET KARŞISINDA TEDAFÜÎ (MÜDAFAA) VAZİYETİ ALINABİ-
LİR VE ZARURİYET-İ KAT’İYE KARŞISINDA ONLARLA UĞRAŞILABİLİR. 
YANİ BÜTÜN BÜTÜN TEZLİL EDİCİ TAHAKKÜMLERİNE KARŞI TEZELLÜL 
ETMEYİP, MÜSBET HAREKETİN ZAAFTAN GELMEDİĞİNİ MERDANE SÖZ-
LÜ İHSAS ETMEK GEREKTİR 

 Şimdiye kadar gizli münafıklar Risale-i Nur’a kanunla, adliye ile ve âsâyiş 

ve idare noktasından hükûmetin bazı erkânını iğfal edip tecavüz ediyorlardı. 

Biz, müsbet hareket ettiğimiz için mecburiyet olduğu zaman tedâfüî vaziye-

tinde idik. Şimdi plânları akîm kaldı. Bilâkis tecavüzleri Risale-i Nur’un daire-

sini genişlettirdi. E. 102 

 İhvanlarıma da tavsiyem budur ki: Zaruriyet-i kat’iye olmadan bunlarla 

uğraşmayınız. Cevâbü’l-ahmaki’s-sükût nev’inden, tenezzül edip onlarla ko-

nuşmayınız.  Fakat buna dikkat ediniz ki, canavar bir hayvana karşı kendini 

zayıf göstermek, onu hücuma teşcî ettiği gibi, canavar vicdanı taşıyanlara 

karşı dahi dalkavukluk etmekle zaaf göstermek, onları tecavüze sevk eder. 

Öyleyse dostlar müteyakkız davranmalı, tâ dostların lâkaydlıklarından ve 

gafletlerinden, zendeka taraftarları istifade etmesinler. M. 361 

 Biz Nur talebeleri, o cebbar gaddarlardan hakkımızı kolayca alabilirdik. Fa-

kat İslâmiyetin asırlardır bayraktarlığını yapan kahraman Türk milletinin 

mâsum çoluk çocuk ve ihtiyarlarına karşı Risale-i Nur’un bizlerde husule getir-

diği kuvvetli şefkat itibarıyla ve Kur’ân-ı Hakîmin bizleri maddî müca-

deleden men edip elimizde topuz yerinde Nur olması haysiyetiyle ve bütün 

kuvvetimizle mesleğimizin icabı olan âsâyişi temin etmek esasıyla, o zâlim-

lere maddeten mukabele edemedik. Yoksa, Allah göstermesin, bir mecburi-
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yet-i kat’iye olursa, komünist ve masonlar hesabına ona sebebiyet verenler bin 

defa pişman olacaklardır. Em. 27 

 Beni mânen cezalandıracak, vazife-i hakikiyeye karşı büyük kusurlarım var. 

Eğer sormak münasipse, sorunuz, cevap vereyim. 

Evet, büyük kusurlarımdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din 

namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmadığım için 

yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve 

bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu Afyon hapsinde 

kanaatim geldi. Ş. 392 

 Elimizde hak var. Hakkımızı kuvvetle ve başka suretle aramaya Cenab-ı 

Hak mecbur etmesin. Âmin. E. 277 

 Bazı zındıkların şeytanetiyle Risale-i Nur’a karşı çevrilen plânlar ve hücum-

lar inşaallah bozulacaklar. Onun şakirdleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırıl-

maz, vazgeçirilmez, Cenâb-ı Hakkın inayetiyle mağlûp edilmezler. Eğer maddî 

müdafaadan Kur’ân men etmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde umu-

mun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirdler, Şeyh Said ve Me-

nemen hâdiseleri gibi cüz’î ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Allah etmesin, 

eğer mecburiyeti kat’iye derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur’a 

hücum edilse, elbette hükümeti iğfal eden zındıklar ve münâfıklar bin de-

rece pişman olacaklar. Ş. 362 

 

DAİRE-İ İSLAMİYE İÇİNDE MÜSBET HAREKET ETMEK  

 Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket 

etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine 

müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. L. 151 

 

HOCALARLA, TARİKATÇILARLA MEŞGUL OLMAMAK 

 Sandıklı tarafından, kemâl-i şevkle ve ciddiyetle faaliyette bulunan Hasan 

Âtıf kardeşimizin bir mektubundan anladım ki, orada, perde altında faaliyetini 

durdurmak için bazı hocalar, bir kısım tarikata mensup adamları vasıta edip 

fütur veriyorlar. Halbuki mesleğimiz, müsbet hareket etmektir. Değil mü-

bareze, belki başkaları düşünmeye de mesleğimiz müsaade etmiyor. 

Hem, müşterileri de aramaya mecbur değiliz. Müşteriler yalvarmalı. O kardeşi-

miz, hakikaten hâlis ve tam sâdık kalemi gibi kalbi, ruhu da güzel fakat birden 

herşeyi mükemmel ister, onun için bıraz sıkıntı çeker. Mümkün olduğu kadar hem 

ihtiyat etsin, hem mübtedi’ hocalara mübareze kapısını açmasın. K. 242 

 Risale-i Nur şakirdleri, tam ihtiyatla beraber, bir taarruz olduğu vakitte 

münakaşa etmesinler, aldırmasınlar. Aldanan ehl-i ilim ve imansa, dost 
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olsunlar,  “Biz size ilişmiyoruz. Siz de bize ilişmeyiniz. Biz ehl-i imanla kar-

deşiz” deyip yatıştırsınlar. E. 103 

 

 Hem, belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler 

ve zâhirde müttakîler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muha-

faza edip onlarla uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir. Ş. 

315 

 Kardeşlerim, çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın, sakın hocalarla münakaşa 

etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalâhakârane davranınız. Enaniyetle-

rine dokunmayınız. Bid’at taraftarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli 

zendeka varken, mübtedi’lerle uğraşıp, onları dinsizlerin tarafına sevk et-

memek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rastgelseniz, müm-

kün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları, müna-

fıkların ellerinde bir senet olur. İstanbul’da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar zarar 

verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur lehine çevirmeye çalışınız. 

E. 133 

 Bununla beraber zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı ho-

caların bid’alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek 

“Zaruret var” zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvve-

timizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare, zaruret derecesine girmiş, bize muhalif 

olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhim-

deki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim, o 

hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar Nur talebesi 

olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarına, 

zulümlerine tahammül ediyorum. 

Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalışı-

yoruz. Âsâyişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi 

hakikatler itibarıyla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Em. 243 

 Saniyen: O vâiz ve âlim zâta benim tarafımdan selâm söyleyiniz. Benim 

şahsıma olan tenkidini, itirazını, başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zâtı 

ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hattâ tecavüz 

edilse de bedduayla da mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı 

var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele 

edemeyiz. Çünkü, daha müthiş düşman ve yılanlar var. K. 247 

 

VECİZELER 

 Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-

yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışma-

maktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde 

herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Hz. 225  
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 Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket 

etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine 

müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. L. 151  

 Biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde Nur var, siyaset topuzu 

yok. Yüz elimiz de olsa, ancak Nura kâfi gelir”  T. 462 
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45. DÜSTUR 
 

  ACZ VE FAKR 

 
ACZ VE FAKR NEDİR? 

Acz: Bir mikroptan tut gökteki kuyruklu yıldıza varıncaya kadar insanın niha-
yetsiz düşmanları vardır. Bunlara karşı elindeki kuvveti hiç hükmünde olan cüz'-i 
ihtiyarî vardır.  Elem ve acı sebebi olan maddi ve manevi varlıklar ve hadiseler-
den kendini korumada gücsüz kalmaktadır. Bu noktada insanın hadsiz aczi bu-
lunmaktadır. 

Fakr:  İnsan, kâinatın ekser enva'ına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacatı âle-
min her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış... insan ruhundaki bu 
ihtiyaçları giderememe noktasında hadsiz fakrı vardır. Çünkü ruhen hadsiz ihti-
yaçları var. Hadsiz ihtiyaç ise hadsiz fakrdır.  

Hadsiz düşmana karşı İnsan nihayetsiz acizdir nokta-i istinada ihtiyacı var-
dır. O nokta-i istinad Kadîr-i Zülcelaldir. 

Hadsiz ihtiyacata karşı İnsan nihayetsiz fakirdir nokta-i istimdada ihtiyacı 
vardır. O nokta-i istimdad Rahîm-i Zülcemaldir. 

Üstadımız bu acz ve fakrı şöyle izah etmiştir. 
 

 İşte ey mağrur nefsim! Sen o seyyahsın. Şu dünya ise, bir çöldür. Aczin ve 

fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir; şu sahra-

nın Mâlik-i Ebedî'si ve Hâkim-i Ezelî'sinin ismini al. Tâ, bütün kâinatın di-

lenciliğinden ve her hâdisatın karşısında titremeden kurtulasın. 

Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki: Senin nihayetsiz aczin ve 

fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabtedip Kadîr-i Rahîm'in dergâhın-

da aczi, fakrı en makbul bir şefaatçı yapar. S. 6 

 İnsan, kâinatın ekser enva'ına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacatı âlemin 

her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış... Bir çiçeği istediği gibi, 
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koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder. 

Bir dostunu görmeğe müştak olduğu gibi, Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müş-

taktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin 

kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi; berzaha göçmüş yüzde doksandokuz ah-

babını ziyaret etmek ve firak-ı ebedîden kurtulmak için koca dünyanın kapısını 

kapayacak ve bir mahşer-i acaib olan âhiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp 

âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına ilticaya 

muhtaçtır.  

İşte şu vaziyette bir insana hakikî Mabud olacak; yalnız, herşeyin dizgini 

elinde, herşeyin hazinesi yanında, herşeyin yanında nâzır, her mekânda hazır, 

mekândan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan muallâ bir 

Kadîr-i Zülcelal, bir Rahîm-i Zülcemal, bir Hakîm-i Zülkemal olabilir. Çünki 

nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi îfa edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit 

bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, mabudiyete lâyık yalnız odur. S. 319 

 İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım on-

lara mukabil benim elimde bir cüz'-i ihtiyarîden başka hiçbir şey yoktur ki, ona 

dayanıp onunla mukabele edeyim. 

(İman, o cüz'-i lâ-yetecezza hükmündeki cüz'-i ihtiyarî yerine, gayr-ı müte-

nahî bir kudrete istinad etmek için bir vesika verir ve belki iman bir vesikadır.) 

Halbuki o cüz'-i ihtiyarî denilen silâh-ı insanî hem âciz, hem kısadır. Hem 

ayarı noksandır. İcad edemez, kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. 

(İman, o cüz'-i ihtiyarîyi, Allah namına istimal ettirip, her şeye karşı kâfi ge-

tirir. Bir askerin cüz'î kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler kuv-

vetinden fazla işler görmesi gibi.) 

Ne geçmiş zamana hulûl edebilir, ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi 

ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faidesi yoktur. 

(İman, dizginini cism-i hayvanînin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için; 

maziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir. Çünki kalb ve ruhun daire-i hayatı 

geniştir.) 

O cüz'-i ihtiyarînin meydan-ı cevelanı, kısacık şu zaman-ı hazır ve bir ân-ı 

seyyaldir. 

İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zaîfliğimle ve fakr ve aczimle beraber altı 

cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken; kalem-i kudretle 

sahife-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikâre bir 

surette yazılmıştır, mahiyetimde dercedilmiştir. 

Belki dünyada ne varsa, nümuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı 

alâkadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. 
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İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hattâ hayal nereye 

gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki 

elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan, ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise 

hadsizdir. 

Halbuki daire-i iktidar, kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. 

Demek fakr u ihtiyaçlarım, dünya kadardır. 

Sermayem ise, cüz'-i lâ-yetecezza gibi cüz'î bir şeydir. 

İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede? Ve bu 

beş paralık cüz'-i ihtiyarî nerede? Bununla onların mübayaasına gidilmez. Bu-

nunla onlar kazanılmaz. Öyle ise başka bir çare aramak gerektir. 

O çare ise şudur ki: O cüz'-i ihtiyarîden dahi vazgeçip, irade-i İlahiyeye işi-

ni bırakıp, kendi havl ü kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havl ü kuv-

vetine iltica ederek hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Ya Rab! Madem çare-i 

necat budur. Senin yolunda o cüz'-i ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden 

teberri ediyorum. 

Tâ senin inayetin, acz u za'fıma merhameten elimi tutsun.  

Hem tâ senin rahmetin, fakr u ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgâh ola-

bilsin, kendi kapısını bana açsın. 

Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir katre serab 

hükmünde olan cüz'-i ihtiyarına itimad etmez; rahmeti bırakıp ona müracaat 

etmez... S. 210-212 

   

MESLEĞİMİZ ACZ VE FAKR İLE HAKİKATE GİTMEKTİR. 

   [Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir.]  

Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur'an-

dan alınmıştır. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, 

daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur'andan istifade 

ettiğim "Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkıdır.  

Evet acz dahi, aşk gibi belki daha eslem bir tarîktir ki; ubudiyet tarîkıyla 

mahbubiyete kadar gider.  

Fakr dahi, Rahman ismine îsal eder.  

Hem şefkat dahi aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tarîktir ki 

Rahîm ismine îsal eder.  

Hem tefekkür dahi aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir 

tarîktir ki, Hakîm ismine îsal eder.  
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Şu tarîk, hafî tarîkler misillü, "Letaif-i Aşere" gibi on hatve değil ve tarîk-ı 

cehriye gibi "Nüfus-u Seb'a" yedi mertebeye atılan adımlar değil, belki "Dört 

Hatve"den ibarettir. Tarîkattan ziyade hakikattır, şeriattır.  

Yanlış anlaşılmasın: Acz ve fakr ve kusurunu, Cenab-ı Hakk'a karşı 

görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir.  

Şu kısa tarîkın evradı: İttiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebairi terketmektir. 

Ve bilhâssa namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yap-

maktır. S. 476 

Hâtime 

 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, 

nefisten 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, had-

dinden fazla geçsin.  

Hem, bu tarîk daha umumî ve cadde-i kübradır. Çünki kâinatı ehl-i vahdet-

ül vücud gibi, huzur-u daimî kazanmak için i'dama mahkûm zannedip, "Lâ 

mevcude illâ Hû" hükmetmeye veyahut ehl-i vahdet-üş şuhud gibi, huzur-u 

daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkûm tahayyül edip, "Lâ 

meşhude illâ Hû" demeye mecbur olmuyor. Belki i'damdan ve hapisten gayet 

zahir olarak Kur'an afvettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri 

hesabına hizmetten azlederek Fâtır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip, esma-i 

hüsnasının mazhariyet ve âyinedarlık vazifesinde istimal ederek mana-yı harfî 

nazarıyla onlara bakıp, mutlak gafletten kurtulup huzur-u daimîye girmektir; 

herşeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. 

Elhasıl: Mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, mana-yı ismiy-

le bakmamaktır. S. 479 

 

ACZ VE FAKRIN VERİLİŞ GAYELERİ VE KULLANILIŞI 

 İkinci Nükte: İnsanda iki vecih var. Birisi, enaniyet cihetinde şu hayat-ı 

dünyeviyeye nâzırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar.  

Evvelki vecih itibariyle öyle bir bîçare mahluktur ki; sermayesi yalnız ihti-

yardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz'-i ihtiyarî ve iktidardan zaîf bir kesb ve 

hayattan çabuk söner bir şu'le ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mev-

cudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kâinatın tabakatın-
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da serilmiş hadsiz enva'ın hesabsız efradından nazik zaîf bir ferd olarak bulunu-

yor. 

İkinci vecih itibariyle ve bilhâssa ubudiyete müteveccih acz ve fakr cihe-

tinde pek büyük bir vüs'ati var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünki 

Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve had-

siz cesîm bir fakr dercetmiştir. Tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm 

ve gınası nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın hadsiz tecelliyatına câmi' 

geniş bir âyine olsun. S. 321 

 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 Zülce-

lal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine âyinedarlık ediyorsun. S. 359 

 Ey Said-i kasır, âciz ve fakir! Bilmelisin ki: Senin mahiyet-i nefsinde, niha-

yetsiz bir kusur, nihayetsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr, nihayetsiz bir ihtiyaç, 

nihayetsiz âmâl dercedilmiş. Cenab-ı Fâtır-ı Hakîm, nasılki açlık ve susuzluğu 

midene vermiş, tâ ihsanatını ve lezaiz-i nimetini tanıyasın. Onun gibi, seni ku-

sur ve fakr ve ihtiyaçtan terkib etmiş, tâ mirsad-ı kusurun ile Fâtır-ı Zülce-

lal’in seradikat-ı cemal ve kemaline ve mikyas-ı fakrın ile derecat-ı gına ve 

rahmetine ve mizan-ı aczin ile meratib-i iktidar ve kibriyasına ve fihriste-i 

ihtiyacatın tenevvüü ile enva’-ı niam ve ihsanatına bakabilesin ve tanıyasın ve 

vazife-i hilkatini eda edesin. Ni. 33 

 Acz ve za'fın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i İlahiye ve gına-yı 

Rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasılki açlığın dereceleri nis-

betinde ve ihtiyacın enva'ı miktarınca, taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri 

anlaşılır. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla, nihayetsiz kudret ve 

gına-yı İlahiyenin derecatını fehmetmelisin. S. 128 

 Evet, “Gecede zulümat, nasıl nuru gösterir. Öyle de: İnsan, za'f ve acziyle, 

fakr u hacatıyla, naks ve kusuru ile, bir Kadîr-i Zülcelal'in kudretini, kuvve-

tini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok evsaf-ı İlahiyeye bu su-

retle 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. 

İnsan kendi acz-i mutlakıyla, Hâlıkının kudret-i mutlakasını ve derecatını; 

ve aczin dereceleriyle, kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıy-

la rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve za'fıyla onun kuvvetini 

anlamaktır. Ve hakeza.. noksan sıfatlarıyla Hâlıkının evsaf-ı kemaline mikyas-

vari âyine olmak. Gecede nurun daha ziyade parlamasına nazaran, gece zulme-

tinin elektrik lâmbalarını göstermeğe mükemmel bir âyine olduğu gibi, insan 

dahi böyle nâkıs sıfatlarıyla kemalât-ı İlahiyeye âyinedarlık eder.  L. 354 

 Bilhassa insanın za'fı, fakrı, aczi nisbetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve 
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her bir şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber, o da münasebetdardır. 

Ve gayr-ı mütenahî acz ve fakrı olan insan, gayr-ı mütenahî kudret ve gına ve 

azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir.  Ms. 114  

 Kur'an-ı Hakîm'in bir ilâcıyla o acz yarası, tevekkül gülüne ve teslim çiçeği-

ne döner. Bütün ağırlıklarımı beni kaldıran tevekkül sefinesine koyup, aczin 

iz'acatından beni kurtarıyor. Emr-i kün feyekûn'e mâlik olan bir sultan-ı cihana, 

acz tezkeresiyle istinad eden bir insana, ne gibi birşey ağır olabilir?  Ni. 145 

 Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin 

dergâhında acz ve za'fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, tazarru' ve dua 

lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster. Ve  de, yüksel. S. 

328 

 Nübüvvet ise: Gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlâk-ı İlahiye ile ve 

secaya-yı hasene ile tahalluk etmekle beraber, aczini bilip kudret-i İlahiyeye 

iltica, za'fını görüp kuvvet-i İlahiyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i İlahiye-

ye itimad, ihtiyacını görüp gına-yı İlahiyeden istimdad, kusurunu görüp afv-ı 

İlahîye istiğfar, naksını görüp kemal-i İlahîye tesbihhan olmaktır diye, ubudi-

yetkârane hükmetmişler. S. 540 

 Hz. Üstadın İkinci şahsiyeti:” Ubudiyet vaktinde dergâh-ı İlahiyeye müte-

veccih olduğum vakit, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki, o 

şahsiyet bazı âsârı gösteriyor. O âsâr, mana-yı ubudiyetin esası olan: "Kusuru-

nu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-ı İlahiyeye iltica et-

mek" 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 

Bütün bu parçalarda görülüyor ki insan aczini ve fakrını görüp ve hissedip 
şuurlu bir şekilde Allahın kurbiyetine vesile yapmalı. Acz ve fakr madenini işlet-
meli. 

  

İNSAN ACZİNİ VE FAKRINI NASIL ANLAR 

 Yağmursuzluk dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve beliyyelerin istilası ve 

muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki; insan o vakit-

lerde aczini anlar, dua ile niyaz ile Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına iltica eder. S. 

317 

 Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, niha-

yetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne 

kadar zaîf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur 

dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir vücudu var 

gibi, lâyemûtane kendini ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir 

hırs ve tama' ile ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve 
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menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Hâlıkını 

unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez; ahlâk-ı seyyie 

içinde yuvarlanır. 

İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç; en gafillere ve mütemerridlere, za'fını ve ac-

zini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki 

ihtiyacını anlar. Zaîf vücudu, ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece 

merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bıra-

kıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlahiyeye ilticaa bir arzu hisseder ve bir 

şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini 

bozmamış ise...  M. 400 

 Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini 

kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden 

bir hikmeti şudur ki: Nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rubu-

biyet istiyor. Ne kadar azablar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o 

damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk 

cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, za'fını, fakrını gösterir. Abd olduğunu 

bildirir. 

Hadîsin rivayetlerinde vardır ki: Cenab-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, 

sen nesin?" Nefis demiş: "Ben benim, sen sensin!" Azab vermiş, Cehennem'e 

atmış, yine sormuş. Yine demiş: "Ene ene, ente ente." Hangi nevi azabı vermiş, 

enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azab vermiş, yani aç bırakmış. Yine 

sormuş: "Men ene vema ente?" Nefis demiş:  Ya-

ni: "Sen benim Rabb-i Rahîm'imsin, ben senin âciz bir abdinim." M.  404  

İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, diğeri menfî. Müsbet kısmı malûmdur. 

Menfî kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle musibetzede za'fını ve aczini his-

sedip Rabb-ı Rahîmine ilticakârane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp 

hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, hâlistir.  L. 10 

 Musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile, sair müheyyiç ve muharrik ârızalar ile o 

makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyet-i insaniyede 

münderic olan acz ve za'f ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil, 

belki herbir âzânın lisanıyla bir iltica, bir istimdad vaziyeti verir. Güya insan o 

ârızalar ile, ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. 

Sahife-i hayatında veyahut Levh-i Misalî'de mukadderat-ı hayatını yazar, esma-i 

İlahiyeye bir ilânname yapar ve bir kaside-i manzume-i Sübhaniye hükmüne 

geçip, vazife-i fıtratını îfa eder. L. 13 

  (Rus esaretinde) O karanlıklı uzun gece ve hazîn gurbet ve hazîn vaziyet 

içinde hayattan ve vatandan bir me'yusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma bak-

tım, ümidim kesildi. O halette iken Kur'an-ı Hakîm'den imdad geldi; dilim  

*  dedi, kalbim de ağlayarak dedi: 
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Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı tahayyül 

ederek, Niyazi-i Mısrî gibi dedim: Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, 

Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost! diye, dostları arıyordu. Her ne 

ise... O hüzünlü, rikkatli, firkatli uzun gurbet gecesinde, dergâh-ı İlahîde za'f u 

aczim o kadar büyük bir şefaatçı ve vesile oldu ki, şimdi de hayretteyim. 

Çünki birkaç gün sonra, gayet hilaf-ı me'mul bir surette, yayan gidilse bir sene-

lik mesafede, tek başımla Rusça bilmediğim halde firar ettim. Za'f u aczime 

binaen gelen  inayet-i İlahiye ile hârika bir surette kurtuldum. L. 234  

 Hem üstadlarımdan Mevlâna Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim: 

    

 

O vakit nefsim dahi: "Evet evet.. acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur 

kapısı açılır, zulmetler dağılır. M. 25 

 Bu Ramazan-ı Şerif'te acz u za'fı ve fakr u ihtiyacı tam hissedip, Cenab-ı 

Hakk'a iltica etmek, bir surette intibah ve heyecan ve şuur ve şiddet verdi. Rama-

zan-ı Şerif'te şimdi okuduğum münacatların okunmasına, bu hâdise mühim bir 

kuvvet oldu. Zâten musibetler, dergâh-ı İlahîye sevk etmek için birer kader 

kamçısıdır. Her okuduğum bir kelime ve dua da ve münacat da şuurlu ve şiddetli 

oluyor. Resmî ve ruhsuz olmuyor. Sahabelerdeki ibadetlerinin sırr-ı tefevvuku bu 

noktadandır. Tesbih ve zikri bütün manasıyla şuurlu bir surette söyledikleridir. B. 

284 

 Hayvanatın en âciz ve en zaîfi, yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en 

güzel cilvesine mazhar, yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun 

aczi; annesini en muti' bir nefer gibi -rahmetin cilvesi- istihdam ediyor. Etrafı 

gezer, rızkını getirir. Ne vakit o yavru kanatlarının kuvvetlenmesiyle aczini 

unutsa, vâlidesi ona "Sen git rızkını ara" der, daha onu dinlemez. 

İşte bu sırr-ı rahmet, yavruların hakkında cereyan ettiği gibi, za'f u acz nok-

tasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da câridir.  L. 235 

 
VECİZELER 

 Evet evet.. acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, zulmet-

ler dağılır. M.  25 

 Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve 

hadsiz cesîm bir fakr dercetmiştir. Tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i 

Rahîm ve gınası nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerim bir zâtın hadsiz tecelliyatına 

câmi' geniş bir âyine olsun. S. 321 
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 Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur'an-

dan alınmıştır. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, 

daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur'andan istifade 

ettiğim "Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkıdır. S. 476 
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46. DÜSTUR 
 

  ŞEFKAT ETMEK 

 
 Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler 

Kur'andan alınmıştır. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha 

selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur'andan 

istifade ettiğim "Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkıdır.  

Evet acz dahi, aşk gibi belki daha eslem bir tarîktir ki; ubudiyet tarîkıyla 

mahbubiyete kadar gider.  

Fakr dahi, Rahman ismine îsal eder.  

Hem şefkat dahi aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tarîktir ki 

Rahîm ismine îsal eder.  

Hem tefekkür dahi aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir 

tarîktir ki, Hakîm ismine îsal eder.  S. 476 

 [Hem manevî, hem maddî birkaç cihette sorulan bir suale mecburiyet 

tahtında bir cevabdır.]  

Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Sual: Neden ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli 

cemaatlara hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirdlerini 

mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men' ediyorsun. Halbuki eğer 

temas etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip 

parlak hakikatlarını neşredeceklerdi; hem bu kadar sebebsiz sıkıntılara hedef 

olmayacaktın! 

Elcevab: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin 

esası olan "ihlas" bizi men'ediyor. ………. 

İçtinabımızın çok sebeblerinden bir sebebi de; Risale-i Nur'un dört esasından 

birisi olan "şefkat etmek", zulüm ve zarar etmemektir. Çünki, 
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  Yani "Birisinin hatasıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz; ceza-

ya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlahiyeye karşı, bu zamanda 

  sırrıyla şedid bir zulüm ile mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir 

caninin hatasıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adavet eder. 

Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye 

bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı, yüz cani için feda edilmez; onların 

yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu birkaç cani için za-

rarlara sokar.  

Meselâ: Hatalı bir adama müteallik, bîçare ihtiyar vâlide ve pederi ve masum 

çoluk-çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirane adavet etmek, şefkatin esası-

na zıddır. 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 ce-

maat-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. 38 

 Risale-i Nur’un esas mesleği olan şefkat, hak ve hakikat ve vicdan, 
bizleri şiddetle siyasetten ve idareye ilişmekten men etmiş. Çünkü tokada ve 

belâya müstehak ve küfr-ü mutlaka düşmüş bir iki dinsize müteallik, yedi sekiz 

çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, mâsumlar bulunur. Musibet ve belâ gelse, o 

bîçareler dahi yanarlar. Bunun için, neticenin de husûlü meşkûk olduğu halde, 

siyaset yoluyla idare ve âsâyişin zararına hayat-ı içtimaiyeye karışmaktan 

şiddetle men edilmişiz. Ş. 349 

 Benim ve Risale-i Nur’un mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir 

düstur-u hayatım olan şefkat itibarıyla, bir mâsuma zarar gelmemek için, 

bana zulmeden cânilere, değil ilişmek, belki beddua ile de mukabele 

edemiyorum. Hattâ en şiddetli bir garazla bana zulmeden bazı fâsık, belki 

dinsiz zâlimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî, belki beddua ile de 

mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zâlim gaddarın, ya peder ve 

validesi gibi ihtiyar bîçarelere veya evlâdı gibi mâsumlara maddî zarar 

gelmemek için, o dört beş mâsumların hatırına binaen o zâlim gaddara 

ilişmiyorum. Bazan da hakkımı helâl ediyorum. Ş. 372 

 “Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan, hakikat, hak, bizi siyasetten men 

etmiş. Çünkü mâsumlar belâya düşerler onlara zulmetmiş oluruz.” Bazı zâtlar 

bunun izahını istediler. Ben de dedim: 
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Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş’et eden hodgâmlık ve 

asabiyet-i unsuriye ve umumî harpten gelen istibdadat-ı askeriye ve dalâletten 

çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadat 

meydan almış ki, ehl-i hak, hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya 

eşedd-i zulüm ile, tarafgirlik bahanesiyle çok bîçareleri yakacak o hâlette o 

da ezlem olacak ve mağlûp kalacak. Çünkü, mezkûr hissiyatla hareket ve 

taarruz eden insanlar, bir iki adamın hatasıyla yirmi otuz adamı, âdi bahanelerle 

vurur, perişan eder.  

Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata 

mukabil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır. Eğer mukabele-i bilmisil 

kaide-i zâlimânesiyle, o ehl-i hak dahi bir ikinin hatasıyla yirmi otuz biça-

releri ezseler, o vakit, hak namına dehşetli bir haksızlık ederler. 

İşte, Kur’ân’ın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye 

karışmaktan kaçındığımızın hakikî hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle 

bir hak kuvveti var ki, hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Ş. 

292 

 

ŞEFKATTE ÖLÇÜ 

   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.) mer-

tebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette mer-

hamet 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 ed-

yan-ı semaviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü 

azîm ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünki masum hayvanları parçala-

yan canavarlara himayetkârane şefkat etmek, o bîçare hayvanlara şedid bir gadir 

ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler müslümanların hayat-ı ebediyelerini mah-

veden ve yüzer ehl-i imanın sû'-i akibetine ve müdhiş günahlara sevkeden adam-

lara 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 nüzulü-

ne vesiledir. Hattâ deniz dibinde balıklar, cânilerden şekva ederler ki; "İstiraha-

tımızın 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, 
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müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak ol-

muyor. Fakat cânilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir 

merhamet var. 

Bir zaman, eski Harb-i Umumî'de, düşmanların ehl-i İslâma ve bilhâssa ço-

luk 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 hük-

münde 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 maz-

lumlar haklarında büyük bir tezahür-ü rahmet görüp, "Ya Rabbi! Şükür Elham-

dülillah" diyeceklerini bildim ve kat'î bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şef-

katten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. K. 75 

 Allah'ın rahmet ve gazabından fazla tahassüs hatadır  

Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah'ın gazabından fazla gazab 

edilmez. Öyle ise işi bırak o Âdil-i Rahîm'e. Fazla şefkat elemdir, fazla gazab 

zemîme... S. 721 

 Yirmibeşinci Âyet: *   * âyet-i kudsiyesi-

dir. Bu âyetin mana-yı işarîsi, Resail-in Nur ile münasebeti çok kuvvetlidir. Bir 

ciheti şudur ki, Risalet-ün Nur'un ve şakirdlerinin mesleği, dört esas üzerine 

gidiyor. 

Birincisi tefekkürdür; Hakîm ismine bakıyor. 

Biri de şefkattir, hadsiz olan fakrını hissetmektir ki; Rahman ve Rahîm 

isimlerine bakıyor. Ş. 714  

 

VECİZELER 

 Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek", zulüm ve zarar 

etmemektir. Çünki,   Yani "Birisinin hatasıyla, başkası 

veya akrabası hatakâr olmaz; cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i 

İlahiyeye karşı, bu zamanda    sırrıyla şedid bir zulüm ile 

mukabele eder.  Hz. 206  

 Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan; el-

bette 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. K. 75 
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 Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan, hakikat, hak, bizi siyasetten men etmiş. 

Çünkü mâsumlar belâya düşerler onlara zulmetmiş oluruz.  Ş. 292 
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47. DÜSTUR 
 

  TEFEKKÜR ETMEK 

 

TEFEKKÜR CENAB-I HAKK'A VÂSIL EDEN BİR YOLDUR 

 Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur'an-

dan alınmıştır. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, 

daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur'andan istifade 

ettiğim "Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkıdır.  

Evet acz dahi, aşk gibi belki daha eslem bir tarîktir ki; ubudiyet tarîkıyla 

mahbubiyete kadar gider.  

Fakr dahi, Rahman ismine îsal eder.  

Hem şefkat dahi aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tarîktir ki 

Rahîm ismine îsal eder.  

Hem tefekkür dahi aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir 

tarîktir ki, Hakîm ismine îsal eder. S. 476 

 Risale-i Nurun mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazret-

i İbrahimin (as) hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk 

etmek sırrıyle şu surede daha ziyade Risale-i Nuru kucağına alıyor. Ş. 723 

 
TEFEKKÜR NASIL YAPILMALI 

 Ey kardeş bil ki! Sen Cenab-ı Hakk'ın masnuatında tefekkür ettiğin zaman, 

kendini bir Japon veyahut Cezair-i Bahr-i Muhit'ten birisi farzeden bir Osmanlı 

Müslüman gibi tefekkür et ki; o adam, kendini oralarda farzederek sonra Os-

manlılara ve onların içtimaî ve siyasî ahvallerine bakar, kendi kendine hükümler 

çıkarır. Sonra kendine döner, farazî hayali atar. 

Fakat sakın ha sakın, masnuat-ı İlahiyeyi tefekküründe, âlem-i İslâmın ah-

valini düşünen Avrupalı bir ecnebi gibi tefekkür etme! Evet sen böyle bir te-

fekkürle sakın şuurun ermeden firavunlaşmayasın. Neam, öyle bir tefekkür 
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yap ki, güya sen başka bir âlemden bu âlemimize gelmişsin de, hiç bir şeye 

karşı ülfet perdesi seni taaccüb ve istihsandan alıkoymuyor. Bms. 249 

 

KURAN-I HAKİMİN VE HADİS-İ ŞERİFLERİN TEFEKKÜRE TEŞVİKİ VE 
TEFEKKÜRÜN EHEMMİYETİ 

 Onüç seneden beri kalbim, aklım ile imtizaç edip Kur'an-ı Mu'ciz-ül Be-

yan'ın 

 gibi âyetler ile emrettiği tefekkür mesleğine 

teşvik ettiği ve  hadîs-i şerifi bazan bir saat tefekkür 

bir sene ibadet hükmünde olduğunu beyan edip, tefekküre azîm teşvikat 

yaptığı cihetle, ben de bu onüç seneden beri meslek-i tefekkürde akıl ve kal-

bime tezahür eden büyük nurları ve uzun hakikatları kendime muhafaza etmek 

için işarat nev'inden bazı kelimatı o envâra delalet etmek için değil, belki vü-

cudlarına işaret ve tefekkürü teshil ve intizamı muhafaza için vaz'ettim. Gayet 

muhtelif Arabî ibarelerle kendi kendime o tefekkürde gittiğim zaman, o keli-

matı lisanen zikrediyordum. (L. 284) 

 Bu uzun zamanda ve binler defa tekrarında ne bana usanç geliyordu ve ne 

de verdiği zevk noksanlaşıyordu ve ne de onlara ihtiyac-ı ruhî zâil oluyordu. 

Çünki bütün o tefekkürat, âyât-ı Kur'aniyenin lemaatı olduğundan; âyâtın bir 

hassası olan usandırmamak ve halâvetini muhafaza etmek hassasının bir cilvesi, 

o tefekkür âyinesinde temessül etmiştir. (L. 284) 

 Bu âhirde gördüm ki: Risale-i Nur'un eczalarındaki kuvvetli ukde-i hayatiye 

ve parlak nurlar, o silsile-i tefekküratın lem'alarıdır. Bana ettikleri tesiri başka 

zâtlara da edeceği düşüncesiyle, âhir ömrümde mecmuunu kaleme almak niyet 

etmiştim. Gerçi çok mühim parçaları risalelerde dercedilmiştir; fakat heyet-i 

mecmuasında başka bir kuvvet ve kıymet bulunacaktır. (L. 284) 

 Hem dört vecihle dört nevi ibadet-i makbule hükmünde bulunan kitabetinde 

hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlikeden kurtar-

masına çalışmak, hem hadîsin hükmüyle, bir saat tefekkür bazan bir sene kadar 

bir ibadet hükmüne geçen tefekkür-ü imanîyi elde etmek ve ettirmek, hem 

hüsn-ü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmekle 

hasenatına iştirak etmek gibi çok faideleri elde edebilir. (K. 24) 

 Ben namaz tesbihatının âhirinde, otuzüç defa kelime-i tevhidi zikrederken, 

birden kalbime geldi ki: Hadîs-i şerifte "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadet 

hükmüne geçer" Risale-i Nur'da o saat var; çalış, o saati bul, ihtar edildi. Âdeta 

ihtiyarsız bir surette, Kur'anın âyet-ül kübrasının iki tefsiri olan iki Âyet-i Kübra 

Risalelerinden mülahhas tefekkürî bir tekellüm, tam bir saat devam etti. Bak-

tım; size gönderdiğim Âyet-ül Kübra Risalesi'nin Birinci Makamı'nın hülâsa-

sından müntehab güzel bir sırrını hülâsa ile, Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabi-
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ye'den müstahrec nurlu, tatlı fıkralardan terekküb ediyor. Ben, kemal-i lezzetle, 

her gün tefekkürle okumağa başladım. Birkaç gün sonra hatırıma geldi ki: Ma-

dem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir, talebelerine bir vird-i ekber olabilir 

diye kaleme aldım. Ve bütün risalelerin hususî menba'ları, madenleri olan bin-

den ziyade âyât-ı Kur'aniyeyi, kendi Kur'anımda evvelce işaretler koyup bir 

Hizb-i A'zam-ı Kur'anî yapmak niyet etmiştim. Şimdi bu hizb-i a'zam ve bu 

vird-i ekber, Risale-i Nur mensublarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için 

bir zaman size de göndermek hakkınız var. (K. 31) 

 Aziz Kardeşlerim! Bu Hizb-i Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir ke-

ramet-i maneviyesi var. Şimdi beyan etmek zamanı geldi: Yirmiüç sene evvel, 

Eski Said Yeni Said'e inkılab ettiği zaman, tefekkür mesleğinde gittiği için 

 sırrını aradım.  

Her bir-iki senede o sır, ya arabî, ya türkçe bir risaleyi netice verip suret de-

ğişiyordu. Arabî Katre Risalesi'nden, tâ Âyet-ül Kübra Risalesi'ne kadar, o ha-

kikat devam edip suretler değiştirerek, tâ Hizb-ül Ekber-i Nuriye suret-i daime-

sine girdi. Yirmiüç seneden beridir ki, ne vakit sıkılsam ve fikir ve kalbe yor-

gunluk ve usanç gelse, bu hizbin bir kısmını mütefekkirane okumuşsam, o sı-

kıntıyı ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu. Hattâ bilâ-istisna, her gece saba-

ha yakın dört-beş saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk, o hizbin altısın-

dan birisini okumasıyla hiçbir eseri kalmadığı bin defa tekerrür etmiş. (K.  228) 

 İki-üç gün evvel,Yirmi İkinci Söz tashih edilirken dinledim.Gördüm 

ki;içinde hem külli zikir,hem geniş fikir.hem kesretli tehlil,hem kuvvetli iman 

dersi, hem gafletsiz huzur,hem kudsi hikmet,hem yüksek bir ibadet-i tefekkü-

riye gibi nurlar var. Bir kısım şakirdlerin ibadet niyetiyle risaleleri, yazmak, 

veya okumak, veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Barekallah dedim. Hak 

verdim. (K. 250) 

 Sonra, o seyyah-ı âlem asırlarda gezerken, müceddid-i elf-i sâni, İmam-ı 

Rabbanî Ahmed-i Farukî'nin medresesine rast geldi, girdi; Onu dinledi. O 

İmam, ders verirken diyordu: 

"Bütün tarîkatların en mühim neticesi, hakaik-i imaniyenin inkişafıdır." ve 

"Birtek mes'ele-i imaniyenin vuzuh ile inkişafı, bin keramata ve ezvaka mürec-

cahtır." Hem diyordu: "Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: "Mütekel-

limînden ve ilm-i Kelâm ülemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve 

İslâmiyeyi delail-i akliye ile kemal-i vuzuh ile isbat edecek." Ben istiyorum ki, 

ben o olsam, belki (Haşiye)
21

 o adamım diye, iman ve tevhid bütün kemalât-ı 

                                                 
21

 (Haşiye): Zaman isbat etti ki: O adam, adam değil, Risale-i Nur'dur. Belki 

ehl-i keşif, Risale-i Nur'u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve naşiri suretinde -

keşiflerinde- müşahede etmişler; "bir adam" demişler. 
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insaniyenin esası, mayesi, nuru, hayatı olduğunu ve  

düsturu, tefekkürat-ı imaniyeye ait bulunması ve Nakşî tarîkatında hafî zikrin 

ehemmiyeti ise, bu çok kıymetdar tefekkürün bir nevi olmasıdır." diye talim 

ederdi. Ş. 166 

 Yirmibeşinci Âyet: *   * âyet-i kudsiyesidir. 

Bu âyetin mana-yı işarîsi, Resail-in Nur ile münasebeti çok kuvvetlidir. Bir 

ciheti şudur ki, Risalet-ün Nur'un ve şakirdlerinin mesleği, dört esas üzerine 

gidiyor. 

Birincisi tefekkürdür; Hakîm ismine bakıyor. 

Biri de şefkattir, hadsiz olan fakrını hissetmektir ki; Rahman ve Rahîm isim-

lerine bakıyor. Ş. 714  

  Evet nasılki ehl-i tarîkat, seyr-i enfüsî ve âfâkî ile marifet-i İlahiyede iki yol 

ile gitmişler ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfüsîde, yani 

kalbinde zikr-i hafiyy-i kalble bulmuşlar.  

Aynen öyle de: Yüksek ehl-i hakikat dahi, marifet ve tasavvur değil, belki on-

dan çok âlî ve kıymetli olan iman ve tasdikte, iki cadde ile hareket etmişler: 

Biri: Kitab-ı kâinatı mütalaa ile, Âyet-ül Kübra ve Hizb-ün Nuriye ve 

Hülâsat-ül Hülâsa gibi âfâka bakmaktır.  

Diğeri: Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî ve hissî, bir de-

rece şuhudî olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini 

ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile, imanın şübhesiz ve vesvesesiz mertebesi-

ne çıkmaktır ki; sırr-ı akrebiyete ve veraset-i nübüvvete bakar.  

Ve enfüsî tefekkür-ü imanî hakikatının bir parçası, Otuzuncu Söz'ün ve 

"ene ve enaniyet"te ve Otuzüçüncü Mektub'un Hayat Penceresinde ve İnsan Pen-

ceresinde ve bazı parçaları da sair ecza-yı Nuriyede bir derece beyan edilmiş. (E. 

146) 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham 

zulümatını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür etti-

ğin zaman derinden derine tafsilât ile tedkikat yap. Fakat âfâkî, haricî, umumî 

ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî düşün, tafsilâta geçme. Çünki ic-

malde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur. Hem de âfâkî 

tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. İçine dalma boğulursun. (Ms. 

147) 

 Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtlı, âfâkî tefekkürde ise icmalî yaparsan, 

vahdete takarrüb edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham 

seni havalandırır. Enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. 

İşte dalalete îsal eden kesret yolu budur. (Ms. 147) 
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VECİZELER 

 Hem tefekkür dahi aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir 

tarîktir ki, Hakîm ismine îsal eder. S. 476 

 Risale-i Nur'un eczalarındaki kuvvetli ukde-i hayatiye ve parlak nurlar, o 

silsile-i tefekküratın lem'alarıdır. L. 284 

 Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtlı, âfâkî tefekkürde ise icmalî yaparsan, 

vahdete takarrüb edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham 

seni havalandırır. Enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. 

İşte dalalete îsal eden kesret yolu budur. (Ms. 147) 
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48. DÜSTUR 
 

 ENFÜSİ DÜSTURLAR  

 

  TEZKİYE-İ NEFS ETMEMEK 
 

 Birinci Hatvede:   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  sırrına mazhar olur. Kendini 

görür, kendine güvenir, kendini beğenir.  

İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri: Onu tezkiye etmemek, teb-

rie etmemektir. S. 477  

 Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır, baş-

kaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın, benlik ve gurura 

medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zamanda ehl-i 

hakikata lâzım ve elzemdir. Çünki bu asırda en büyük tehlike, benlikten ve hod-

füruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârane daima 

kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibi ağır şerait için-

de kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi, büyük bir makam-

dır. Senin rü'yalarının bir tabiri de, bu noktadan seni tebşir etmektir. T. 482  

 İkinci Nokta: Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf et-

tirmemektir. 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.  
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Evet şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz 

tevil ile tevil ettirir.  sırrıyla: 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, 

*   * dediği halde, nasıl 

nefse itimad edilebilir?  

Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İs-

tiğfar 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  

 

  *  

 Meali: (Haşiye)
22

 "Nefis daima kötü şeylere sevkeder." âyetinin, hem de 

 mana-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 sevdir-

meye 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  âyetinin bir tokadını yer. Temed-

dühü 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 ha-

piste 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 

                                                 
22

 (Haşiye): Bu parçanın da herkese faidesi var. 
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  NİSYAN-I NEFS İÇİNDE NİSYAN ETMEMEK 
 

 İkinci Hatvede:   dersini verdiği 

gibi: Kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse, başkasına verir. 

Fena ve zevali görse, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini 

unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, 

şiddetle iltizam etmek, nefs-i emmarenin muktezasıdır.  

Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi; şu haletin aksidir. Yani nisyan-ı 

nefs içinde nisyan etmemek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte 

ve hizmette düşünmek. S. 477  

 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. Hiz-

metler görüldükten sonra neticede, mükâfat zamanlarında nefsin unutulması 

kemaldir. Bu itibarla ehl-i dalal ile ehl-i kemal, nisyan ve tezekkürde müteakis-

tirler.  

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 herşey-

den evvel nefsini ileri sürüyor; fakat neticelerde, faidelerde, menfaatlerde nefsi-

ni unutmakla en geriye bırakıyor. Ms. 238  

 Ücret alındığı zaman veya mükâfat tevzi edildiği vakit, rekabet, kıskançlık 

mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun 

haberi olmuyor. Hattâ tenbel olan adam çalışkanı sever. Zaîf olan kavîyi takdir 

ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki, iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Ms.  

227 

 Yoksa  sırrına mazhar olup, nefsini 

unutup, hayatın zevalini düşünmeyerek, hususî kararsız dünyasını, aynı umumî 

dünya gibi sabit bilip, kendini lâyemut farzederek dünyaya saplansa, şedid his-

siyat ile ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve 

azabdır. Çünki o muhabbetten yetimane bir şefkat, me'yusane bir rikkat tevellüd 

eder. M. 11 
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  KEMALİNİ KEMALSİZLİKTE BİLMEK 

 

 Üçüncü Hatvede:   

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,  sırrıyla şudur ki: Kemalini kemal-

sizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda bilmektir. S. 477  

 Hem şu tarîk daha eslemdir. Çünki nefsin şatahat ve bâlâ-pervazane dava-

ları bulunmaz. Çünki acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki, 

haddinden fazla geçsin. S. 479  

 Üçüncü Hatve: Kendi nefsinde, torbasında, kusur, naks, acz, fakr'dan 

maada bir şeyi bırakmamalıdır. Bütün mehasin, iyilikler, Fâtır-ı Hakîm tara-

fından in'am edilen nimetler olup hamdi iktiza eder. Fahrı istilzam etmediklerini 

itikad ve telakki edilmelidir.  

Bu mertebede onun tezkiyesi; kemalinin adem-i kemalinde, kudretinin 

aczinde, gınasının fakrında olduğunu bilmekten ibarettir. Mesnevi-i N. 208  

Ey fahre meftun, şöhrete mübtela, medhe düşkün, hodbinlikte bîhemta ser-

sem nefsim!  

Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve yüz 

salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu; bütün o meyveleri, o salkım-

ları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe 

medh ve hürmet etmek lâzım olduğu, hak bir dava ise; senin dahi sana yükle-

nen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var.  

Halbuki sen, daim zemme müstehaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi de-

ğilsin. 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. S. 230  

 İkinci Fıkra: Sen ey mağrur nefsim! Üzüm ağacına benzersin. Fahrlen-

me! Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. 
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Üçüncü Fıkra: Sen ey riyakâr nefsim! "Dine hizmet ettim" diye gururlan-

ma.  sırrınca: 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  

 Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çün-

ki hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i İlahiye ve icad eden kudret-i Rab-

baniyedir. Sual ve cevab, dâî ve sebeb, ikisi de Hak'tandır. İnsan yalnız dua ile, 

iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahib olur.  

Fakat seyyiatı isteyen, nefs-i insaniyedir (ya istidad ile, ya ihtiyar ile). Nasıl-

ki 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'tır.  

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. S. 464  

 

 VÜCUDUNDA ADEM, ADEMİNDE VÜCUD  

OLDUĞUNU BİLMEK 
 

 Dördüncü Hatvede:   dersini verdiği gibi: Nefs, 

kendini serbest ve müstakil ve bizzât mevcud bilir. Ondan bir nevi rububiyet 

dava eder. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşır.  

İşte gelecek şu hakikatı derketmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki:  

Herşey nefsinde mana-yı ismiyle fânidir, mefkuddur, hâdistir, ma-

dumdur.  

Fakat mana-yı harfiyle ve Sâni'-i Zülcelal'in esmasına âyinedarlık cihetiyle 

ve vazifedarlık itibariyle şahiddir, meşhuddur, vâciddir, mevcuddur.  

Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: Vücudunda adem, ademinde vü-

cudu vardır. Yani kendini bilse, vücud verse; kâinat kadar bir zulümat-ı 

adem içindedir. Yani vücud-u şahsîsine güvenip Mûcid-i Hakikî'den gaflet 

etse; yıldız böceği gibi bir şahsî ziya-yı vücudu, nihayetsiz zulümat-ı adem 

ve firaklar içinde bulunur, boğulur.  

Fakat enaniyeti bırakıp, bizzât nefsi hiç olduğunu ve Mûcid-i Hakikî'nin 

bir âyine-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve niha-

yetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar 

olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud'u bulan, herşeyi bulur. S. 478 
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 Eğer vücuduna itimad edersen, ademe düşersin. Çünki ancak vücudun 

terkiyle vücud bulunabilir. Ve keza vücuduna kıymet vermek fikrinde isen, o 

vücuddan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Bütün vücudun cihat-ı erbaa-

sıyla ademler içerisinde kalır. Amma o noktayı da elinden atarsan, vücudun 

tam manasıyla nurlar içinde kalır. Ms. 119  

 Madem hakikat böyledir; gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talib ve 

dünyaya çok âşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile mübtela bedbaht nefsim! 

Uyan, aklını başına al!  

Nasılki yıldız böceği, kendi ışıkçığına itimad eder; gecenin hadsiz zulüma-

tında kalır. Bal arısı, kendine güvenmediği için, gündüzün güneşini bulur. Bütün 

dostları olan çiçekleri, Güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder.  

Öyle de: Kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan; yıldız böceği gibi 

olursun. Eğer sen, fâni vücudunu, o vücudu sana veren Hâlıkın yolunda 

feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur-u vücud bulursun. Hem 

feda et. Çünki şu vücud, sende vedia ve emanettir. 

 

 

Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyle ise, minnet etmeyerek ve çe-

kinmeyerek fena et, feda et; tâ beka bulsun. Çünki nefy-i nefy, isbattır. Yani: 

Yok, yok ise; o vardır. Yok, yok olsa; var olur. S. 213  

 İkincisi: Çok Sözlerde izah ettiğimiz gibi: Herşey, mana-yı ismiyle ve 

kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zâtında müstakil ve bizâtihî sabit bir vücudu 

yok. Ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikatı yok.  

Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise, yani mana-yı harfiyle olsa, hiç 

değil. Çünki onda cilvesi görünen esma-i bâkiye var. Madum değil; çünki 

sermedî bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikatı vardır, sabittir, hem yük-

sektir. Çünki mazhar olduğu bâki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir.  

Hem  insanın elini masivadan kesmek için bir kılınçtır 

ki; o da Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fâni dünyada, fâni şeylere karşı 

alâkaları kesmek için, hükmü dünyadaki fâniyata bakar.  

Demek Allah hesabına olsa, mana-yı harfiyle olsa, livechillah olsa; masiva-

ya girmez ki  kılıncıyla başı kesilsin.  
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Elhasıl: Eğer Allah için olsa, Allah'ı bulsa; gayr kalmaz ki, başı kesilsin. 

Eğer Allah'ı bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa, herşey gayrdır. 

 kılıncını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, tâ Onu bulmalı!.. M. 59  

 Nübüvvetin vechi olan birinci vecih: Ubudiyet-i mahzanın menşeidir. 

Yani ene, kendini abd bilir. Başkasına hizmet eder, anlar. Mahiyeti harfiyedir. 

Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Vücudu, tebaîdir. Yani başka 

birisinin vücudu ile kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder. Mâlikiyeti, vehmiye-

dir. Yani kendi mâlikinin izni ile; surî, muvakkat bir mâlikiyeti vardır, bilir. 

Hakikatı, zılliyedir. Yani, hak ve vâcib bir hakikatın cilvesini taşıyan mümkin 

ve miskin bir zılldir. Vazifesi ise, kendi Hâlıkının sıfât ve şuunatına mikyas ve 

mizan olarak, şuurkârane bir hizmettir. İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki asfi-

ya ve evliya ene'ye şu vecihle bakmışlar, böyle görmüşler, hakikatı anlamışlar. 

Bütün mülkü Mâlik-ül Mülk'e teslim etmişler.  

………. 

İkinci vecih ise: Felsefe tutmuştur. Felsefe ise, ene'ye mana-yı ismiyle 

bakmış. Yani kendi kendine delalet eder, der. Manası kendindedir, kendi 

hesabına çalışır, hükmeder. Vücudu aslî, zâtî olduğunu telakki eder. Yani 

zâtında bizzât bir vücudu vardır, der. Bir hakk-ı hayatı var, daire-i tasarrufunda 

hakikî mâliktir, zu'meder. Onu bir hakikat-ı sabite zanneder. Vazifesini, hubb-u 

zâtından neş'et eden bir tekemmül-ü zâtî olduğunu bilir ve hâkeza.. çok esasat-ı 

fasideye mesleklerini bina etmişler. S. 539  



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

334 

 

 

49. DÜSTUR 
 

  ŞÜKR-Ü MUTLAK 

 
 Tarîk-ı Nakşî hakkında denilen: Der tarîk-ı Nakşibendî lâzım âmed çâr terk; 

terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk" olan fıkra-i ra'nâ birden hatıra 

geldi. O hatıra ile beraber, birden şu fıkra tulû' etti: 

"Der tarîk-ı acz-mendî lâzım âmed çâr çiz: fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, şükr-

ü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz!" M. 20 

 Kardeşim ben  isimlerini öyle bir nur-u a'zam görüyorum ki, 

bütün kâinatı ihata eder ve her ruhun bütün hacat-ı ebediyesini tatmin edecek ve 

hadsiz düşmanlarından emin edecek, nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nur-

u a'zam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile; fakr ile şükr, 

acz ile şefkattir. Yani: Ubudiyet ve iftikardır. M. 30 

 
TAHMİDİYE EVRADI ŞÜKRÜN EN YÜKSEK MERTEBESİNİ İHATA EDİYOR 

 Çoktan beri benim hususi bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesle-

ğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek 

mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddi ve manevi hastalıkların bir 

nevi şifası olan ve ism-i a’zam ve besmele ile dokuz ayat-ı uzmayı içine alan ve 

ondokuz defa şükür ve hamdi a’zami bir tarzda ifade ile, tahmidatın adetle-

riyle o eşyanın lisan-i haliyle ettikleri hand ü senayı niyet ederek, o hadsiz 

hamdlerin yekününü kendi hamdleri içine alarak azametli ve geniş bir tahmid-

name ve teşekkürname bulunan ve Sekine’deki esma-i sitenin muazzam yeni 

bir dersidir. K. 261  

 Senin gibi zaîf-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fâni, küçük bir mah-

luka koca kâinatı müsahhar etmek ve onun imdadına göndermek; elbette hikmet 

ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-ı rahmettir. Elbette böyle 

bir rahmet, senden küllî ve hâlis bir şükür ve ciddî ve safî bir hürmet ister.  
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İşte o hâlis şükrün ve o safî hürmetin tercümanı ve ünvanı olan "Bismilla-

hirrahmanirrahîm"i de. O rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergâhında 

şefaatçı yap. S. 10 

 Sonra o Mün'im-i Hakikî'nin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini gös-

termesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler; dediler:  

"Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre lâyık bir meşkûr-

sun ki, bütün kâinata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan-ı halleri, şükür ve 

senanızı okuyorlar.  

Hem âlem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin 

ilânatıyla hamd ve medhinizi bildiriyorlar.  

Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri, senin cûd 

u keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde îfa 

ederler." S. 124 

 Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir: 

Birincisi şudur ki: Senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet-i 

İlahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve küllî şükret-

mektir. S. 127 

 Nazarı âmm ve şuuru küllî zât ise, o San'atkâr-ı Zülcemal'e muhatab olup 

görüşen ve küllî şuurunu ve âmm nazarını tamamen Sâni'in perestişliğine ve 

san'atının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarfeden en yüksek, en parlak bir 

ferd olabilir. S. 233 

 Bayramlarda gaflet istilâ edip, gayr-ı meşru daireye sapmamak için, rivayet-

lerde zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki; bayramlarda o se-

vinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. 

Çünki şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. L. 275 

 

MEVCUDATIN HAKLARI,  VÂCİB-ÜL VÜCUD'A KARŞI DAİMA ŞÜKÜR VE 
HAMD İLE, VERDİĞİ VÜCUD MERTEBELERİNİN HAKKINI EDA ETMEKTİR. 

 Evet mevcudatın hiçbir cihette Vâcib-ül Vücud'a karşı hakları yoktur ve hak 

dava edemezler; belki hakları, daima şükür ve hamd ile, verdiği vücud merte-

belerinin hakkını eda etmektir. Çünki verilen bütün vücud mertebeleri vukuattır, 

birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkânattır. İmkânat ise ademdir, 

hem nihayetsizdir. Ademler ise, illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz.  

Meselâ madenler diyemezler: "Niçin nebatî olmadık?" Şekva edemezler; 

belki vücud-u madenîye mazhar oldukları için hakları Fâtırına şükrandır. 

Nebatat niçin hayvan olmadım deyip şekva edemez, belki vücud ile beraber 

hayata mazhar olduğu için hakkı şükrandır. Hayvan ise niçin insan olmadım 
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diye şikayet edemez, belki hayat ve vücud ile beraber kıymetdar bir ruh cevheri 

ona verildiği için, onun üstündeki hakkı, şükrandır. Ve hâkeza kıyas et. 

Ey insan-ı müştekî! Sen madum kalmadın, vücud nimetini giydin, hayatı tat-

tın, camid kalmadın, hayvan olmadın, İslâmiyet nimetini buldun, dalalette kal-

madın, sıhhat ve selâmet nimetini gördün ve hâkeza... 

Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki, Cenab-ı Hakk'ın sana ver-

diği mahz-ı nimet olan vücud mertebelerine mukabil şükretmeyerek; imkânat 

ve ademiyat nev'inde ve senin eline geçmediği ve sen lâyık olmadığın yüksek 

nimetlerin sana verilmediğinden bâtıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyor-

sun ve küfran-ı nimet ediyorsun?  

Acaba bir adam; minare başına çıkmak gibi âlî derecatlı bir mertebeye çık-

sın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri 

verene şükretmesin ve desin: "Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım" 

diye şekva ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küf-

ran-ı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dahi anlar. 

Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan! Kat'iy-

yen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir küfrandır. Ve 

iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve 

zararlı bir istihfaftır.  

Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış. Tahammül etmezsen "Ya 

Sabûr" de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime şekva etti-

ğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, 

çünki kusur ondadır. M. 285 

 

ŞÜKÜR NASIL YAPILIR 

 Evet o şirin, güzel gençlik nimetine istikametle, taatle şükretse; hem ziya-

deleşir, hem bâkileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur, hem elemli, gam-

lı, kâbuslu olur, gider. S. 149 

 İnsan bütün zîhayat âlemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmün-

dedir. Rahmanürrahîm'in dergâhında; ya za'f u acziyle ağlamak veya fakr u 

ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Tâ ki, makasıdı ona müsahhar olsun veya teshi-

rin şükrünü eda etsin. S. 316 

 Eğer insan za'fını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istim-

dad eylese; o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur 

ve maksadları ona öyle müsahhar olur ki, iktidar-ı zâtîsiyle onun öşr-i mi'şarına 

muvaffak olamaz. S. 327 

 Üçüncü Fıkra: Sen ey riyakâr nefsim! "Dine hizmet ettim" diye gururlan-

ma.  sırrınca: Müzekkâ olmadığın için, belki 
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sen kendini o recül-i fâcir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini; geçen nimetlerin 

şükrü ve vazife-i fıtrat ve fariza-i hilkat ve netice-i san'at bil, ucb ve riyadan 

kurtul!. S. 473 

 Hem iltifatın gılafı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki, bin elma lezzetinin 

fevkindedir. İşte şu lezzet ayn-ı şükrandır. Şu muhabbet, padişaha karşı hür-

metli bir muhabbettir. 

Aynen onun gibi bütün nimetlere ve meyvelere, zâtları için muhabbet edilse, 

yalnız maddî lezzetleriyle gafilane telezzüz etse, o muhabbet nefsanîdir. O lez-

zetler de geçici ve elemlidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatat-ı rahmeti ve ihsana-

tının meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve iltifatatın derece-i lütuflarını takdir 

etmek suretinde kemal-i iştiha ile lezzet alsa; hem manevî bir şükür, hem 

elemsiz bir lezzettir... S. 641 

 Leziz taamlara, hoş meyvelere şâkirane muhabbet-i meşruanın uhrevî neti-

cesi, Kur'anın nassıyla, Cennet'e lâyık bir tarzda leziz taamları, güzel meyvele-

ridir. Ve o taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hattâ dünya-

da yediğin meyve üstünde söylediğin "Elhamdülillah" kelimesi, cennet meyve-

si olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada "El-

hamdülillah" yersin. Ve nimette ve taam içinde in'am-ı İlahîyi ve iltifat-ı Rah-

manîyi 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 

 Meselâ kuvve-i şâmme, kokular taifesindeki letaif-i rahmeti hisseder. Ken-

dine mahsus bir vazife-i şükraniyesi, bir lezzeti vardır. Elbette mükâfatı dahi 

vardır. Meselâ dildeki kuvve-i zaika, bütün mat'umatın ezvakını anlamakla ga-

yet mütenevvi bir şükr-ü manevî ile vazife görür ve hâkeza... Bütün cihazat-ı 

insaniyenin ve kalb ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı 

vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır. S. 646 

 Hâlık-ı Rahîm, nev'-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. 

İsraf ise şükre zıddır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisad ise, nimete 

karşı ticaretli bir ihtiramdır.  

Evet iktisad hem bir şükr-ü manevî, hem nimetlerdeki rahmet-i İlahiye-

ye karşı bir hürmet, hem kat'î bir surette sebeb-i bereket, hem bedene perhiz 

gibi bir medar-ı sıhhat, hem manevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i 

izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen ni-

metlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebebdir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere 

muhalif olduğundan, vahim neticeleri vardır. L. 139 

 

ORUCUN ŞÜKRE BAKAN YÖNÜ 

 Ramazan-ı Mübareğin savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne 

baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Birinci Söz'de denildi-
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ği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiat ister. 

Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zan-

nedip onu in'am edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi, 

Cenab-ı Hak hadsiz enva'-ı nimetini nev'-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. 

Ona mukabil, o nimetlerin fiatı olarak, şükür istiyor. O nimetlerin zahirî esbabı 

ve ashabı, tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiat veriyoruz, onlara min-

netdar oluyoruz; hattâ müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü 

ediyoruz. Halbuki Mün'im-i Hakikî, o esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıta-

sıyla şükre lâyıktır.  

İşte ona teşekkür etmek; o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o 

nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hisset-

mekle olur. 

İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir 

şükrün anahtarıdır. Çünki sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insan-

ların çoğu, hakikî açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk 

edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, on-

daki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, bir 

mü'minin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i İlahiye olduğuna kuvve-i zai-

kası şehadet eder. Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o 

nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü manevîye mazhar olur.  

Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle; "O nimetler benim mül-

küm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim; demek başkasının malıdır ve 

in'amıdır. Onun emrini bekliyorum." diye nimeti nimet bilir; bir şükr-ü ma-

nevî eder. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şük-

rün anahtarı hükmüne geçer. M. 399 

   

BEŞİNCİ RİSALE OLAN BEŞİNCİ MES'ELE ŞÜKÜR RİSALESİ 

 Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'da tekrar ile  ve şükret-

meyenleri, otuzbir defa  fermanıyla tehdid ettiğinin sırrını 

gayet âlî ve tatlı ve makul ve makbul bir surette tefsir ediyor; insan bir şükür 

fabrikası olduğunu isbat ediyor. Kâinat bir nimet hazinesi olup; şükür ise 

anahtarı olduğunu; ve rızık, onun neticesi ve şükrün mukaddimesi bulundu-

ğunu gayet güzel ve kat'î bir surette isbat ediyor. 

Der tarîk-ı acz-mendî, lâzım âmed çâr çîz: 

Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey aziz!  

olan düstur-u hakikattaki dördüncü rükün bulunan şükr-ü mutlakın parlak 

ve yüksek hakikatını izah ediyor. M. 508 
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ŞÜKÜR RİSALESİ 

 

 

 Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, tekrar ile 

 gibi âyetlerle 

gösteriyor ki: Hâlık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş, şükürdür. 

Furkan-ı Hakîm'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemek-

liği, nimetleri tekzib ve inkâr suretinde gösterip  fermanıy-

la, Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette otuzbir defa şu âyetle tehdid 

ediyor. Şükürsüzlüğün, bir tekzib ve inkâr olduğunu gösteriyor. 

Evet Kur'an-ı Hakîm nasılki şükrü netice-i hilkat gösteriyor; öyle de 

Kur'an-ı Kebir olan şu kâinat dahi gösteriyor ki: Netice-i hilkat-i âlemin en 

mühimmi, şükürdür.  

Çünki kâinata dikkat edilse görünüyor ki: Kâinatın teşkilâtı şükrü intac ede-

cek bir surette herbir şey, bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. 

Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi, şükürdür.  

Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulâtın en a'lâsı, şükürdür.  

Çünki hilkat-i âlemde görüyoruz ki; mevcudat-ı âlem bir daire tarzında teşkil 

edilip, içinde nokta-i merkeziye olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudat ha-

yata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir.  

Demek kâinatı halkeden zât, ondan o hayatı intihab ediyor. 

Sonra görüyoruz ki; zîhayat âlemlerini bir daire suretinde icad edip, insanı 

nokta-i merkeziyede bırakıyor. Âdeta zîhayatlardan maksud olan gayeler onda 

temerküz ediyor; bütün zîhayatı onun etrafına toplayıp, ona hizmetkâr ve mü-

sahhar ediyor, onu onlara hâkim ediyor.  

Demek Hâlık-ı Zülcelal, zîhayatlar içinde insanı intihab ediyor, âlemde onu 

irade ve ihtiyar ediyor. 

Sonra görüyoruz ki; âlem-i insaniyet de, belki hayvan âlemi de bir daire 

hükmünde teşkil olunuyor ve nokta-i merkeziyede rızık vaz'edilmiş. Bütün nev'-

i insanı ve hattâ hayvanatı rızka âdeta taaşşuk ettirip, onları umumen rızka 

hâdim ve müsahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve 

zengin bir hazine yapmış ki, hadsiz nimetleri câmi'dir. Hattâ rızkın çok enva'ın-

dan yalnız bir nev'inin tatlarını tanımak için, lisanda kuvve-i zaika namında bir 

cihaz ile, mat'umat adedince manevî ince ince mizancıklar konulmuştur.  
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Demek kâinat içinde en acib, en zengin, en garib, en şirin, en câmi', en bedî' 

hakikat rızıktadır. 

Şimdi görüyoruz ki: Herşey nasılki rızkın etrafında toplanmış, ona bakıyor; 

öyle de rızık dahi bütün enva'ıyla manen ve maddeten, halen ve kalen şükür ile 

kaimdir, şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünki rızka 

iştiha ve iştiyak, bir nevi şükr-ü fıtrîdir. Ve telezzüz ve zevk dahi gayr-ı şuurî 

bir şükürdür ki, bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan, dalalet ve 

küfür ile o fıtrî şükrün mahiyetini değiştiriyor; şükürden, şirke gidiyor. 

Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, 

gayet güzel tatmaklar; şükrün davetçileridir, zîhayatı şevke davet eder ve şevk 

ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevkeder, bir şükr-ü manevî ettirir. Ve zîşuurun 

nazarını dikkate celbeder, istihsana tergib eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik 

eder; onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir ve şükür içinde 

en âlî ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki: Şu lezzetli rızık ve 

nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zahiriyesiyle beraber daimî, hakikî, hadsiz 

bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı Rahmanîyi şükür ile kazandırır. Yani: Rah-

met hazinelerinin Mâlik-i Keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, 

şu dünyada dahi Cennet'in bâki bir zevkini manen tattırır.  

İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymetdar ve zengin bir hazine-i câmia 

olduğu halde, şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. 

Altıncı Söz'de beyan edildiği gibi: Lisandaki kuvve-i zaika Cenab-ı Hak he-

sabına, yani manevî vazife-i şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit, o 

dildeki kuvve-i zaika, rahmet-i bînihaye-i İlahiyenin hadsiz matbahlarına şâkir 

bir müfettiş, hâmid bir nâzır-ı âlîkadr hükmündedir.  

Eğer nefis hesabına olsa, yani rızkı in'am edenin şükrünü düşünmeyerek 

müteveccih olsa; o dildeki kuvve-i zaika, bir nâzır-ı âlîkadr makamından, batn 

fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder.  

Nasıl rızkın şu hizmetkârı şükürsüzlük ile bu dereceye sukut eder, öyle de 

rızkın mahiyeti ve sair hademeleri dahi sukut ediyorlar. En yüksek makamdan, 

en edna makama inerler. Kâinat Hâlıkının hikmetine zıd ve muhalif bir vaziyete 

düşerler. 

Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir. Şü-

kürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip 

rastgeleni yemektir. 

Evet hırs; şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir, hem vasıta-

i zillettir. Hattâ hayat-ı içtimaiyeye sahib olan mübarek karınca dahi, güya hırs 

vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünki kanaat etmeyip, senede birkaç 

tane buğday kâfi gelirken, elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, 

kanaatından dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden, balı insanlara emr-i 

İlahî ile ihsan eder, yedirir. 
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Evet Zât-ı Akdes'in alem-i zâtîsi ve en a'zamî ismi olan Lafzullah'tan sonra 

en a'zam ismi olan Rahman rızka bakar ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Hem 

Rahman'ın en zahir manası Rezzak'tır. 

Hem şükrün enva'ı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i umumiyesi, na-

mazdır. 

Hem şükür içinde, safi bir iman var, hâlis bir tevhid bulunur. Çünki bir el-

mayı yiyen ve "Elhamdülillah" diyen adam, o şükür ile ilân eder ki: "O elma 

doğrudan doğruya dest-i kudretin yadigârı ve doğrudan doğruya hazine-i rahme-

tin hediyesidir" demesi ile ve itikad etmesi ile, her şey'i -cüz'î olsun, küllî olsun- 

onun dest-i kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Ha-

kikî bir imanı ve hâlis bir tevhidi, şükür ile beyan ediyor. 

İnsan-ı gafil, küfran-ı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü, çok cihetler-

den yalnız bir vechini söyleyeceğiz. Şöyle ki: 

Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse; o yediği nimet o şükür vası-

tasıyla bir nur olur, uhrevî bir meyve-i Cennet olur. Verdiği lezzet ile, Cenab-ı 

Hakk'ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle, büyük ve daimî bir 

lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevî lübleri ve hülâsaları ve manevî maddele-

ri ulvî makamlara gönderip, maddî ve süflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini biti-

ren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulât olup aslına, yani anasıra inkılab etme-

ğe gidiyor.  

Eğer şükür etmezse; o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf bırakır 

ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalbolur. Şü-

kür ile, zâil rızıklar; daimî lezzetler, bâki meyveler verir. Şükürsüz nimet, en 

güzel bir suretten, çirkin bir surete döner. Çünki o gafile göre rızkın akibeti, 

muvakkat bir lezzetten sonra fuzulâttır. 

Evet rızkın aşka lâyık bir sureti var; o da, şükür ile o suret görünür. Yoksa 

ehl-i gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et 

ki, ehl-i dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar. 

Enva'-ı zîhayat içinde en ziyade rızkın enva'ına muhtaç, insandır. Cenab-ı 

Hak insanı bütün esmasına câmi' bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin 

müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata mâlik bir mu'cize-i kudret ve bütün 

esmasının cilvelerini ve san'atlarının inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi 

bir halife-i Arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip, maddî 

ve manevî rızkın hadsiz enva'ına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu câmiiyete göre en 

a'lâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükürdür. Şükür olmaz-

sa, esfel-i safilîne düşer; bir zulm-ü azîmi irtikâb eder. 

Elhasıl: En a'lâ ve en yüksek tarîk olan tarîk-ı ubudiyet ve mahbubiyetin 

dört esasından en büyük esası şükürdür ki; o dört esas şöyle tabir edilmiş: 

Der tarîk-ı acz-mendî lâzım âmed çâr çîz: 
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Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey aziz... M. 364  

 

KAİNAT İNSANA TESHİR EDİLMİŞ BİR ŞÜKR-Ü KÜLLÎ İSTENİYOR 

 Hem deme ki: "Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki, bu kâinat bir 

Hakîm-i Mutlak tarafından kasdî olarak bana teshir edilsin, benden bir 

şükr-ü küllî istenilsin?" 

Çünki sen çendan, nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife 

ve mertebe noktasında, sen şu haşmetli kâinatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmet-

li mevcudatın belâgatlı bir lisan-ı nâtıkı ve şu kitab-ı âlemin anlayışlı bir müta-

laacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nâzırı ve şu ibadet eden masnu-

atın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. 

Evet ey insan! Sen, nebatî cismaniyetin cihetiyle ve hayvanî nefsin itibariyle; 

sağir bir cüz, hakir bir cüz'î, fakir bir mahluk, zaîf bir hayvansın ki; bütün deh-

şetli mevcudat-ı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat muhab-

bet-i İlahiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla münevver olan İslâmi-

yetin terbiyesiyle tekemmül edip; insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sul-

tansın ve cüz'iyetin içinde bir küllîsin, küçüklüğün içinde bir âlemsin ve hakare-

tin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nâzırsın ki, diyebi-

lirsin: "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 hayva-

nı, bana hizmetkâr yaptı. Ve nebatatı, o hanemin zînetli levazımatı yapmıştır." 

S. 328 

 

HADSİZ NİMETLERE KÜLLÎ BİR NİYETLE ŞÜKREDİLİR 

 Eğer desen: "Şu küllî hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdud ve cüz'î 

şükrümle mukabele edebilirim?" 

Elcevab: Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikad ile... Meselâ: Nasılki bir adam 

beş kuruş kıymetinde bir hediye ile, bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, 

herbiri milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. 

Onun kalbine gelir: "Benim hediyem hiçtir, ne yapayım?" Birden der: "Ey sey-

yidim! Bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyo-

rum. Çünki sen onlara lâyıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir 

mislini sana hediye ederdim." İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i 

sadakat ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o bîça-

renin o büyük ve küllî niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatı-

nı, en büyük bir hediye gibi kabul eder.  

Aynen öyle de: Âciz bir abd, namazında "Ettahiyyatü lillah" der. Yani: Bü-

tün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini, 

ben kendi hesabıma, umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gel-
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seydi, onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara, hem 

daha fazlasına lâyıksın.  

İşte şu niyet ve itikad, pek geniş bir şükr-ü küllîdir. Nebatatın tohumları ve 

çekirdekleri, onların niyetleridir. S. 361  

 

ŞÜKÜRSÜZLÜK MUSİBETİ NETİCE VERİR. 

 Şu musibetin en ehemmiyetli sebebi; küfran-ı nimet ve şükürsüzlük ve 

nimet-i İlahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğun-

dan, 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 sevket-

mek hikmetiyle, Ramazan gibi riyazet-i diniyeye riayet etmeyen şükürsüz in-

sanlara bu musibeti verip, aynı hikmet için adalet etmiş. K. 141 
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50. DÜSTUR 
 

 ŞEVK-İ MUTLAK  

 

ŞEVKLİ VE ÜMİTLİ OLMAK  YE’SE DÜŞMEMEK 

 Tarîk-ı Nakşî hakkında denilen: “Der tarîk-ı Nakşibendî lâzım âmed çâr 

terk; terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk” olan fıkra-i ra'nâ birden 

hatıra geldi.  O hatıra ile beraber, birden şu fıkra tulû' etti: 

"Der tarîk-ı acz-mendî lâzım âmed çâr çiz: fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, 

şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz!"  M. 20 

 Risale-i Nur'un  gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilât ziyadeleşse kudsî 

vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünki başkala-

rın füturu ve çekilmesi, ehl-i himmetin şevkini, gayretini ziyadeleştirmeğe 

sebebdir. Zira gidenlerin vazifelerini de bir derece yapmağa kendini mecbur 

bilir ve bilmelidirler...  K. 66 

 İKİNCİ KELİME ki; müddet-i hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüd 

eden şudur: Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki, Âlem-i İslâm'ın kalbine girmiş.  

İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi, garbda bir-iki milyonluk küçük bir dev-

let, şarkta yirmi milyon Müslümanları kendine hizmetkâr ve vatanlarını müs-

temleke hükmüne getirmiş.  

Hem o yeistir ki, yüksek ahlâkımızı öldürmüş, menfaat-ı umumiyeyi bırakıp 

menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş.  

Hem o yeistir ki, kuvve-i maneviyemizi kırmış. Az bir kuvvetle, imandan 

gelen kuvve-i maneviye ile şarktan garba kadar istilâ ettiği halde; o kuvve-i 

maneviye-i hârika, me'yusiyetle kırıldığı için, zalim ecnebiler dörtyüz seneden 

beri üçyüz milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş.  

Hattâ bu yeis ile başkasının lâkaydlığını ve füturunu kendi tenbelliğine özür 

zannedip "Neme lâzım" der, "Herkes benim gibi berbaddır" diye şehamet-i ima-

niyeyi terkedip hizmet-i İslâmiyeyi yapmıyor.  
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Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor; biz 

de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz.    kılıncı ile 

o yeisin başını parçalayacağız. 

    hadîsinin hakikatıyla belini kıracağız inşâal-

lah. 

Yeis; ümmetlerin, milletlerin "seretan" denilen en dehşetli bir hastalığıdır. 

Ve kemalâta mani ve  hakikatına muhaliftir; korkak, 

aşağı ve âcizlerin şe'nidir, bahaneleridir. Şehamet-i İslâmiyenin şe'ni değildir. 

Hususan Arab gibi nev'-i beşerde medar-ı iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir 

kavmin şe'ni olamaz. Âlem-i İslâm milletleri Arab'ın metanetinden ders almış-

lar. İnşâallah yine Arablar ye'si bırakıp İslâmiyet'in kahraman ordusu olan 

Türklerle hakikî bir tesanüd ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünya-

nın her tarafında ilân edeceklerdir. H. 43-45 

 

ŞEVKİN TESİRİ 

 Birinci Harb-i Umumî ve o zelzele-i azîmenin âhirlerinde o mezkûr heye-

tin yuvalarını tahrib eden manevî zelzele-i azîme meydana çıktı ki, öyle bir 

heyet-i âliye-i ilmiyeye ve böyle bir vazife yapmak için bütün kapılar kapandı. 

Ben de o noksan fehmimle eski Harb-i Umumî'de fariza-i cihadda avcı hattında 

ne kadar fırsat buldumsa kalbime tulû' eden nükteleri yazıyordum. Derelerde, 

dağlarda hücum ederken kaydederdim. Fakat o acib ayrı ayrı haletlerin tesiriyle 

çeşit çeşit olmasından tashih ve ıslah edilmesine çok ihtiyaç varken, benim kal-

bim tebdil ve tağyirine razı olmadı. Çünki her dakika şehid olmaya hazırlandı-

ğımız için bir niyet-i hâlise ile yazılmış ki; o halet her vakit bulunmuyor. Ben de 

o yazılarımı Tenzil'e bir tefsir olarak değil, belki tefsirin bazı vücuhuna bir nevi 

me'haz olarak ehl-i kemal olan ülema-i muhakkikînin enzarına arzediyorum. 

Hakikaten benim şevkim, benim tâkatimin pek fevkinde bir noktaya sev-

ketti. Eğer ehl-i tahkik istihsan etseler, beni devama ve ileri gitmeye teşci' ve 

tergib ederler. Em. 90 

 

 SUAL: ZİNDAN-I ATALETE DÜŞTÜĞÜMÜZÜN SEBEBİ NEDİR? 

ELCEVAP:  Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir.  

 İşte himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en 

evvel düşman-ı şedid olan yeis rast gelir. Kuvve-i maneviyesini kırar.  

Siz o düşmana karşı  kılıncını istimal ediniz.  

 Sonra müzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zabteden meyl-üt te-

fevvuk istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür.  
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Siz  hakikatını o düşmana gönderiniz.  

 Sonra da ilel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden aculiyet 

çıkar, himmetin ayağını kaydırır.  

Siz,  yu siper ediniz.  

 Sonra da, medenî-i bittab' olduğundan ebna-yı cinsinin hukukunu muhafa-

zaya ve hakkını onlar içinde aramağa mükellef olan insanın âmâlini dağıtan 

fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar.  

Siz de,  olan mücahid-i âlîhimmeti mübarezesine çıkarınız.  

 Sonra başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup ve hücum edip belini 

kırar.  

Siz de *  * olan hısn-ı hasîni himmete melce 

ediniz.  

 Sonra da acz ve nefsin itimadsızlığından neş'et eden tefviz ve işi birbirine 

bırakmak olan düşman-ı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur.  

Siz de  *  * olan hakikat-ı şahikayı üzerine çıkarı-

nız. Tâ o düşmanın eli o himmetin dâmenine yetişmesin.  

 Sonra Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir; 

himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder.  

Siz de *  *  *olan kâr-aşina ve vazifeşinas 

olan hakikatı gönderiniz. Tâ onun haddini bildirsin.  

 Sonra umum meşakkatın anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürra-

hat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar.  

Siz de *  * olan mücahid-i âlîcenabı o cellad-ı sehhara 

gönderiniz.  

Evet size meşakkatta büyük rahat var.  

Zira fıtratı müteheyyic olan insanın rahatı, yalnız sa'y ve cidaldedir. 

 

Mn. 95-97 

  S- Dine zarar olmasın, ne olursa olsun? 
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C- İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummak-

la gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. Hem de mağlub 

bîçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere 

itimad edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir, yoksa efkâr-ı 

âmme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin madeni olan -herkesin kal-

bindeki şefkat-i imaniye olan- envâr-ı İlahînin lemaatının içtima'larından ve 

hamiyet-i İslâmiyenin şerarat-ı neyyiranesinin imtizacından hasıl olan amud-u 

nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir, siz muha-

keme ediniz. 

Evet şu amud-u nuranî, (*)
23

 dinin himayetini, şehametinin başına, muraka-

benin gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır. Görüyorsunuz ki, lemaat-ı müte-

ferrika tele'lüe başlamış. Yavaş yavaş incizab ile imtizac edecektir. Fenn-i hik-

mette takarrur etmiştir ki: Hiss-i dinî, lâsiyyema (bâhusus) din-i hakk-ı fıtrînin 

sözü daha nafiz, hükmü daha âlî, tesiri daha şediddir. 

Elhasıl: Başkasına itimad etmeyen, nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal 

söyleyeceğim: Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi her 

biriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tenbel 

ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimad etseniz, rahat-

la evlerinizde yatsanız, bîçare koyunları müstebid kurtlar ve hırsızlar ve belalar 

içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i 

gafleti terkedip hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etra-

fında halka tutup bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız 

cesaret etmesin daha mı iyidir? Acaba Mamhuran hırsızlarını tövbekâr ve sofi 

eden şu sır değil midir? Evet ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu ağladılar. 

Evet, evet.. neam, neam.. sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdeme-

sini bozsa; sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı 

nağamatıyla raksa getiren hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlahiye 

hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder. 

Padişahların padişahı olan Sultan-ı Ezelî, Kur'an denilen musika-i İlahiyesi 

ile umum âlemi doldurarak kubbe-i âsumanda şiddetli ses getirmekle, sadef-i 

kehf-misal olan ülema ve meşayih ve hutebanın dimağ, kalb ve femlerine vura-

rak, aks-i sadâsı onların lisanlarından çıkıp seyr ü seyelan ederek, çeşit çeşit 

sadâlarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sadânın tecessüm ve intibaıyla; 

umum kütüb-ü İslâmiyeyi bir tanbur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne 

getiren ve her bir tel, bir nev'iyle onu ilân eden o sadâ-yı semavî ve ruhanîyi 

kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen; acaba o sadâya nisbeten sivrisinek 

gibi bir emîrin demdemelerini ve karasinekler gibi bir hükûmetin adamlarının 

vızvızlarını işitecek midir? 

                                                 
23

 * Risale-i Nur'u hissetmiş ki, üç sahife ile cevab veriyor. Fakat siyaset perdesi 

başka renk vermiş. 
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Elhasıl: İnkılab-ı siyasî cihetiyle dininden havf eden adamın dinde hissesi; 

beyt-ül ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur.. takliddir, onu telaşa 

düşürttürür. Zira itimad-ı nefsin fıkdanı ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini 

yalnız hükûmetin cebinden zannettiğinden; kalbini, aklını da hükûmetin kese-

sinden tahayyül eder, korkar. Mn. 9-12  

 İngiliz Meclis-i Meb'usanında Müstemlekât Nâzırı, elinde Kur'an-ı Kerim'i 

göstererek söylediği bir nutukta: 

Bu Kur'an, İslâmların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne ya-

pıp yapmalıyız, bu Kur'anı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları 

Kur'andan soğutmalıyız, diye hitabede bulunmuş. 

İşte bu müdhiş haber, onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı 

şimşek gibi alevli, duyguları ve bütün letaifi uyanık ve ilim, irfan, ihlas, cesaret 

ve şecaat gibi hârika inayet ve seciyelere mazhar olan Bedîüzzaman'ın, bu ha-

vadis üzerine: "Kur'anın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hük-

münde olduğunu, ben dünyaya isbat edeceğim ve göstereceğim!" diye kuv-

vetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır. T. 51 

 

VECİZELER 

 Der tarîk-ı acz-mendî lâzım âmed çâr çiz: fakr-ı mutlak, acz-i mutlak, 

şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz! M. 20 

 Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki, Âlem-i İslâm'ın kalbine girmiş. İşte o ye-

istir ki bizi öldürmüş gibi, garbda bir-iki milyonluk küçük bir devlet, şarkta 

yirmi milyon Müslümanları kendine hizmetkâr ve vatanlarını müstemleke hük-

müne getirmiş. H. 43  

 Evet, evet.. neam, neam.. sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdeme-

sini bozsa; sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kâinatı 

nağamatıyla raksa getiren hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlahiye hiç 

durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder. Mn. 10 
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51. DÜSTUR 
 

   SADAKAT SEBAT VE METANET  

 
RİSALE-İ NUR  KAZANDIRDIĞI ÇOK BÜYÜK KÂR VE KAZANCA FİAT 

OLARAK, O ŞAKİRDLERDEN SADAKAT VE SEBAT İSTER. 

 Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük 

kâr ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdler-

den tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister.  

Evet Risale-i Nur onbeş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, onbeş 

haftada ve bazılara onbeş günde kazandırdığına, yirmi senede yirmibin zât tec-

rübeleriyle şehadet ederler. 

Hem iştirak-i a'mal-i uhreviye düsturuyla, herbir şakirdine, her bir günde 

binler hâlis lisanlar ile edilen makbul duaları ve binler ehl-i salahatın işledikleri 

a'mal-i sâlihanın misil sevablarını kazandırıp, herbir hakikî, sadık ve sebatkâr 

şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini; kerametkârane ve tak-

dirkârane İmam-ı Ali'nin (Radıyallahü Anhü) üç ihbarı ve keramet-i gaybiye-i 

Gavs-ı A'zam'daki (K.S.) tahsinkârane ve teşvikkârane beşareti ve Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'ın kuvvetli işaretiyle, o hâlis şakirdler ehl-i saadet ve ashab-ı 

Cennet olacaklarına müjdesi pek kat'î isbat ederler.  

Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiat ister. 

………………. 

Ben tahmin ediyorum ki: Bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında, 

selâmet-i kalbini ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran, yalnız hakikî 

ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini 

kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir. K.  122 

 Cesurca fakat kalemsiz iki adam, Risale-i Nur dairesine biri birisini getir-

di. Onlara dedim ki: "Bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsıl-

maz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister.  

Isparta kahramanlarının gösterdikleri hârikalar ve cihanpesendane hidemat-ı 

nuriyenin esası, hârika sadakatları ve fevkalâde metanetleridir.  
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Bu metanetin birinci sebebi: Kuvvet-i imaniye ve ihlas hasletidir.  

İkinci sebebi: Cesaret-i fıtriyedir." Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelik-

le tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyetsiz şeyler için fedakârlık gösterirsi-

niz.  

Elbette Risale-i Nur'un kudsî hizmetinde ve cihana değer uhrevî netice-

lerine mukabil, merdane ve fedakârane cesaret ve metanet gösterip sadaka-

tınızı muhafaza edersiniz." dedim. Onlar da tam kabul ettiler. K. 144  

 Ben dahi, iman ve sadakat şartlarıyla, Risale-i Nur talebelerini bütün dua-

larıma ve manevî kazançlarıma, yirmidört saatte, iştirak-i a'mal-i uhreviye düs-

turuyla, bazan yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar 

ediyorum. K. 149 

 Evet Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhak-

kakası 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. K. 263 

 Benden ziyade Risale-i Nur ve şakirdlerini himaye ve muhafaza etmek ve 

ehl-i siyasetin ve beni zehirleyen düşmanlarımın desiselerinden kurtarmak için 

gayet derecede bir ihtiyat, tam bir sadakat ve benim yerimde tam bir dikkat 

ile mükellefsiniz. Yoksa az bir hata, yalnız bana değil, belki binler masum şa-

kirdlere ve şimdi parlayan şerefinize dokunacak. E. 144 

 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. 

E. 266 

 Sâlisen: Hasan Âtıf'ın mektubunda, cesur ve sebatkâr zâtlardan -ki efeler 

tabir ediyor- bahis var. Biz o cesur ve sebatkâr yeni kardeşlerimizi ruh u canla 

kabul ediyoruz. Fakat Risale-i Nur dairesine girenler, şahsî cesaretlerini kıymet-

leştirmek için, sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlarının tesanüdüne 

cidden çalışmağa sarfedip, o cam parçası hükmünde şahsî cesaretini, hakikatpe-

restlik sıddıkıyetindeki fedakârlık elmas'ına çevirmek gerektir. 
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Evet mesleğimizde ihlas-ı tâmmeden sonra en büyük esas, sebat ve me-

tanettir.  

Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki; öyleler, herbiri yü-

ze mukabil bu hizmet-i Nuriyede muvaffak olmuş. Âdi bir adam ve yirmi-otuz 

yaşında iken, altmış-yetmiş yaşındaki velilere tefevvuk etmişler var. K. 248 

 Evet azim ve sebatınız ve ihlas ve ciddiyetiniz, ehl-i dünyayı mağlub et-

miş ve ediyor. Yoksa bir tek Tesettür Risalesi'yle yüzyirmi adamı tevkif edenle-

ri, yüzotuz risale ile bir tek adamı tevkif edemediklerinin sebebi; ihlasınız ve 

metanetinizdir, hükmediyor. K. 143 

 Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını 

akîm bırakıyor. Ş. 302 

Şefkat Tokatları Risalesi 

 

 

âyetinin bir sırrını, hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarımın beşeriyet muktezası 

olarak sehiv ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle 

tefsir ediyor. Hizmet-i Kur'aniyenin bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i kudsiye-

nin etrafında izn-i İlahî ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden 

Gavs-ı A'zam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede 

bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. L. 140 

 Sair yerlere nisbeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve me-

şakkatını çeken, elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak mey-

li olacak. Fakat onun zahirî sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere ka-

zandırdığı iman-ı tahkikî ve iman-ı tahkikî ile hüsn-ü hatime ve şirket-i manevi-

ye ile yüzer adam kadar a'mal-i sâliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğin-

den, bu iki neticenin fiatı, sarsılmaz bir sadakat ve sebatkârlıktır.  

Onun için, pişman olmak ve vazgeçmek, büyük bir hasarettir. Şakirdlerin 

dünya ile alâkası olmayan veya pek az bulunanları için bu hapis daha hayırlıdır, 

bir cihette hürriyet yeridir. Ş. 316 

 Mahkemede son söz olarak yüzlerine söylediğim bu cümle: "Milyonlar 

kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakikata, başımız dahi feda olsun" 
ile, bizim nihayete kadar sebat edeceğimizi dava etmişiz. Bu davadan vazge-

çilmez. İçinizde vazgeçecek yok ümid ediyorum.  

Madem şimdiye kadar sabrettiniz, "Daha kısmetimiz ve vazifemiz bitmedi" 

diye tahammül ve sabrediniz. Her halde "Meyve"deki kat'î hüccetler ile kabil-i 
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inkâr olmayan i'dam-ı ebedî ve nihayetsiz haps-i münferid mesleğini müdafaa 

etmek için Risale-i Nur'a karşı anudane hareket edilmeyecek, belki musalaha 

veya mütareke çaresi aranılacak. 

  Ş. 339 

 Bu defaki mektubunuzun verdiği şevk ve sürur ile derim ki: Ben, hizmet-i 

Kur'aniyedeki tam sadakat ve gayret ve sebat ve metanetinizi gördükten son-

ra tam bir istirahat-ı kalb ile mevti ve eceli kabul eder, "Arkamda siz varsınız, 

yeter" diyerek dünyadan sürurla vedaya hazırım. K. 32 

 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 

 Hem yirmi seneden beri tahribkârane eşedd-i zulüm altında o derece ahlâk 

bozulmuş ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan belki de yirmiden biri-

sine itimad edilmez. Bu acib hâlâta karşı, çok fevkalâde sebat ve metanet ve 

sadakat ve hamiyet-i İslâmiye lâzımdır; yoksa akîm kalır ve zarar verir. 

Demek en hâlis ve en selâmetli ve en mühim ve en muvaffakıyetli hizmet, 

Risale-i Nur şakirdlerinin daireleri içindeki kudsî hizmettir. Her ne ise... Bu 

mes'ele şimdilik bu kadar yeter. K. 90  

 Hem iştirak-i a'mal-i uhreviye düsturuyla, herbir şakirdine, her bir günde 

binler hâlis lisanlar ile edilen makbul duaları ve binler ehl-i salahatın işledikleri 

a'mal-i sâlihanın misil sevablarını kazandırıp, herbir hakikî, sadık ve sebatkâr 

şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini; kerametkârane ve tak-

dirkârane İmam-ı Ali'nin (Radıyallahü Anhü) üç ihbarı ve keramet-i gaybiye-i 

Gavs-ı A'zam'daki (K.S.) tahsinkârane ve teşvikkârane beşareti ve Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'ın kuvvetli işaretiyle, o hâlis şakirdler ehl-i saadet ve ashab-ı 

Cennet olacaklarına müjdesi pek kat'î isbat ederler. Elbette böyle bir kazanç, 

öyle bir fiat ister. K. 122 

 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 haya-

tın 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.  
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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 tesi-

rinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve dua ediyoruz. K. 

105 

 Sizler arasıra İhlas'ı ve İktisad Lem'alarını ve bazan Hücumat-ı Sitte Risa-

lesi'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 tesanü-

dünüzü bozmasın. K. 223 

Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve şu-

hur-u selâsenin çok sevablı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla 

değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle; gayet kuvvetli bir me-

tanet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur'un hizmeti 

zararına bir atalet, bir fütur ve tevakkuf başlar. E. 143 

Perde altındaki düşmanımız münafıklar, şimdiye kadar yaptıkları gibi, adli-

yeyi ve siyaset ve idareyi zahirî dinsizliğe âlet edip, bize hücumları akîm kaldı-

ğı; ve Risale-i Nur'un fütuhatına menfaati olan eski plânlarını bırakıp, daha mü-

nafıkane ve şeytanı da hayrette bırakacak bir plân çevirdiklerine dair buralarda 

emareleri göründü.  

O plânların en mühim bir esası; has, sebatkâr kardeşlerimizi soğutmak, fü-

tur 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 vazge-

çirmeye çalışıyorlar. E. 125 

 

SEBAT ETMEMENİN VE METANETLİ OLMAMANIN ZARARLARI 

 Vehham ve zarardan sakınmak için bizden uzaklaşan bazı dostların kuvve-

i maneviyelerini teyid için ve hizmetimizden bazı maksadlarla çekilen ve mak-

sadlarının aksiyle tokat yiyenleri, çok misallerden yedi küçük misal ile gösterir 

ki; siperini bırakıp kaçanlar, daha ziyade yaralanırlar. Mektubat 506 

Hem ey kardeşlerim! Çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette 

işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki: "En ziyade yaralananlar, 

siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir!" 

 mana-yı işarîsiyle gösteriyor ki: "Firar 

edenler, kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar!" M. 417  
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Kardeşlerim! Herhalde bu kadar sıkıntı ve zararı çeken zaîf bir kısım aile sa-

hibleri, bir derece Risale-i Nur'dan ve bizden çekinmek, belki vazgeçmek için 

bir mazeret olabilir zannıyla, tahliyeden sonra değişmek ihtimaline binaen de-

rim:  

Bu derece kıymetdar bir mala bu maddî ve manevî fiat veren ve bu azabı çe-

ken, o maldan vazgeçmek büyük bir hasarettir.  

Hem her birisi, Risale-i Nur'un eczalarını ve alâkadarlarını ve bizi muhafaza 

ve yardım ve hizmeti birden bıraksa; hem ona, hem bizlere lüzumsuz bir za-

rardır.  

Onun için; ihtiyatla beraber, sadakatı ve irtibatı ve hizmeti değiştirmemek 

lâzımdır. Ş. 342 

 

(Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattır. Belki size 
de faidesi olur diye gönderdim.) 

Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr 

ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden 

tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister.  

Evet Risale-i Nur onbeş senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikîyi, onbeş 

haftada ve bazılara onbeş günde kazandırdığına, yirmi senede yirmibin zât tec-

rübeleriyle şehadet ederler.  

Hem iştirak-i a'mal-i uhreviye düsturuyla, herbir şakirdine, her bir günde 

binler hâlis lisanlar ile edilen makbul duaları ve binler ehl-i salahatın işledikleri 

a'mal-i sâlihanın misil sevablarını kazandırıp, herbir hakikî, sadık ve sebatkâr 

şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini; kerametkârane ve tak-

dirkârane İmam-ı Ali'nin (Radıyallahü Anhü) üç ihbarı ve keramet-i gaybiye-i 

Gavs-ı A'zam'daki (Ks.) tahsinkârane ve teşvikkârane beşareti ve Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'ın kuvvetli işaretiyle, o hâlis şakirdler ehl-i saadet ve ashab-ı 

Cennet olacaklarına müjdesi pek kat'î isbat ederler.  

Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiat ister. 

Madem hakikat budur. Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehl-i ilim 

ve ehl-i tarîkat ve sofi-meşreb zâtlar, onun cereyanına girmek ve ilim ve tarîkat-

tan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve 

şakirdlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini, tam bir havuzu 

kazanmak için, o dairedeki âb-ı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzem-

dir. Yoksa Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar 

eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniyeye bilmeyerek zarar verir; 

zındıkaya bir nevi yardım olur. K. 122 

Her ihtimale karşı bu sabah ihtar edilen bir mes'eleyi beyan etmek lâzım gel-

di. Bizim, Kur'andan aldığımız hakikatlar; güneş, gündüz gibi şek ve şübhe ve 
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tereddüdü kaldırmadığını yirmi seneden beri "Acaba zındık feylesoflar buna 

karşı ne diyecekler ve dayandıkları nedir?" diye nefsim ve şeytanım çok araştır-

dılar. Hiçbir köşede bir kusur bulamadıklarından sustular. Zannederim, çok 

hassas ve iş içinde bulunan nefis ve şeytanımı susturan bir hakikat, en mütemer-

ridleri de susturur.  

Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve 

fiat takdir edilmez derecede kıymetdar ve bütün dünyası ve canı ve cananı paha-

sına verilse yine ucuz düşen bir hakikatın uğrunda ve yolunda çalışıyoruz; el-

bette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemal-i metanetle 

mukabele etmemiz gerektir. Ş. 315 

Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmi-

yetli bir vazifedir; hem kemmiyet ise keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır; hem 

muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemat-ı imaniye-

ye 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 

 

VECİZELER 

 Evet mesleğimizde ihlas-ı tâmmeden sonra en büyük esas, sebat ve 

metanettir. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki; öyleler, 

herbiri yüze mukabil bu hizmet-i Nuriyede muvaffak olmuş. Âdi bir adam ve 

yirmi-otuz yaşında iken, altmış-yetmiş yaşındaki velilere tefevvuk etmişler var. 

K. 248 

 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 

 Hem yirmi seneden beri tahribkârane eşedd-i zulüm altında o derece ahlâk 

bozulmuş ve metanet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan belki de yirmiden biri-

sine itimad 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 
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52. DÜSTUR 
 

 TAAYYÜNLE ZULMETMEMEK  

FAZİLETFURUŞLUK YAPMAMAK 

 
 Bu hizmet-i Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların 

üstünde faziletfüruşluk nev'inden gıbta damarını tahrik etmemektir. L. 160 

 Meziyetin varsa hafa türabında kalsın; tâ neşvünema bulsun 

Ey zîhâssa-i meşhure! Taayyünle zulmetme, ger perde-i hafanın altında sen 

kalırsan, ihvanına verirsin ihsan ve bereketi. 

Herbir ihvanın altında sen çıkması, hem de o sen olması imkân ve ihtimali, 

herbirine celbeder bir nazar-ı hürmeti. 

Eğer taayyün edip perde altından çıksan, mükrim iken altında; üstünde zalim 

olursun. Güneş iken orada; burada gölge edersin. 

İhvanını düşürttürüp hem nazar-ı hürmetten. Demek taayyün ve teşahhus, za-

lim birer emirdir, sahih doğru böyle ise, hem de böyle görürsün. 

Nerede kaldı yalancı tasannu' ve riya ile kesb-i teşahhus-u şöhret? İşte bir 

sırr-ı azîm ki hikmet-i İlahî, hem o nizam-ı ahsen 

Bir ferd-i fevkalâde, kendi nev'i içinde setr ile perde çeker, bununla kıymet 

verdirir, hem de eder müstahsen. 

İşte sana misali: İnsan içinde veli, ömür içinde ecel, olmuş meçhul ve müh-

mel. Cum'ada müstetirdir bir saat, kabul olur dua edersen. 

Ramazanda münteşir bir leyle-i zû-kadir, esma-ül hüsnada muzmer iksir-i 

ism-i a'zam. Bu misallerin haşmeti, hem de o sırr-ı hasen 

İbhamda izhar eder, ihfada isbat eder. Meselâ: Ecelin ibhamında bir müva-

zene vardır; her dakikada tutar ne vaziyet alırsan 
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Kefeteyn-i havf u reca, hizmet-i ukba, dünya; tevehhüm-ü bekaî, lezzet-i 

ömrü verir. Yirmi sene mübhem bir ömür olsa ahsen 

Nihayeti muayyen bin senelik bir ömre. Zira nısfı geçerse, her saati geldikçe 

güya adım atarak dar ağacına gidersin 

Şey'en şey'en üzülmek.. vehm de teselli vermez, sen de rahat etmezsin... S. 

720 

 İKİNCİ DÜSTURUNUZ: Bu hizmet-i Kur'aniyede bulunan kardeşlerini-

zi tenkid etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev'inden gıbta dama-

rını 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 yar-

dım eder, vazifesine muavenet eder; yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu 

kaçar, cismi de dağılır.  

Hem nasılki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbi-

rinin 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 zerre mikdar bir taarruz, bir ta-

hakküm karışsa; o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akîm bırakacak. Fabrika sa-

hibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. 

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 ebedi-

ye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmünde-

yiz.. ve sahil-i selâmet olan Dâr-üs Selâm'a ümmet-i Muhammediyeyi (asm) 

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 kardeşle-

rin 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. 160 
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 53. DÜSTUR
 

  HAZM-I NEFS VE HİSSİYATI FEDA  

ETMEK 

 
HİSSİYATI FEDA ETMEK 

 Aziz, sıddık kardeşlerim Hüsrev ve Mehmed Feyzi, Sabri! 
Ben sizlere bütün kanaatımla itimad edip istirahat-ı kalble kabre girmek ve 

Nurların selâmetini size bırakmak bekliyordum ve hiç bir şey sizi birbirinden 

ayırmayacak biliyordum. Şimdi dehşetli bir plânla, Nur'un erkânlarını birbirin-

den soğutmak için resmen bir iş'ar var. Madem sizler lüzum olsa birbirinize 

hayatınızı, kuvvet-i sadakatınız ve Nurlara şiddetli alâkanızın muktezası olarak 

feda edersiniz. Elbette gayet cüz'î ve geçici ve ehemmiyetsiz hissiyatınızı 

feda etmeğe mükellefsiniz. Yoksa kat'iyyen bizlere bu sırada büyük zararlar 

olacağı gibi, Nur dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum. 

Üç günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Şimdi 

kat'iyyen bildim ki, göze bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak sizin gibilerin 

mabeyninde hayat-ı Nuriyemize bir bomba olur. Hattâ size bunu da haber vere-

yim: Geçen fırtına ile bizi alâkadar göstermeğe çok çalışılmış. Şimdi, mabeyni-

nizde az bir yabanilik atmağa çabalıyorlar. Ben sizin hatırınız için herbirinizden 

on derece ziyade zahmet çektiğim halde, sizden hiç birinizin kusuruna bakma-

mağa karar verdim. Siz dahi, haklı ve haksız olsa benlik yapmamak, üstadımız 

olan şakirdlerin şahs-ı manevîsi namına istiyorum. Eğer o acib yerde beraber 

bulunmaktan gizli parmaklar karışıyorlar, biriniz Tahirî'nin koğuşuna gidiniz. Ş. 

504 

 Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarîkat! Bu 

müdhiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin 

ayıbına karşı gözünüzü yumunuz!  edeb-i Furkanî ile 

edebleniniz! Ve haricî düşmanın hücumunda dâhilî münakaşatı terketmek ve 

ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i 
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uhreviye telakki edip, yüzer âyât ve ehadîs-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri 

uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp; bütün hissiyatınızla ehl-i dünyadan 

daha şiddetli bir surette meslekdaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak edi-

niz.. yani, ihtilafa düşmeyiniz. L. 155 

 DÖRDÜNCÜ DÜSTURUNUZ: Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda 

ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirane iftihar 

etmektir. Ehl-i tasavvufun mabeyninde "fena fi-ş şeyh, fena fi-r resul" ıstılahatı 

var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte "fena fi-l ih-

van" suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna "tefani" denilir. 

Yani, birbirinde fâni olmaktır. Yani: Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, 

kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zâten mesleğimizin 

esası uhuvvettir. Peder ile evlâd, şeyh ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. 

Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. L. 162 

 Üçüncü Mes'ele: 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 zât-

tan, 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 seyyie-

yi 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 etmiş-

ler.  

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 fedailikle her 

hissini maksadına feda etsin. Ve Risale-i Nur'un erkânları gibi herşeyini, 

enaniyetini bıraksın. 

Bu acib asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakikî, hem mecazî 

iki nefs-i emmare ittifak edip; öyle seyyiata öyle günahlara severek giriyor, 

kâinatı hiddete getiriyor. Hattâ kendim, bir dakika zarfında yirmi paralık bir 

sıkıntı ile, altmış liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem on dakika 

zarfında, büyük bir mücahede-i manevîde, benim cephemde kırkikilik bir top 

gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde; o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir 

gaflet fırsatında, hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk gibi gayet zulümlü ve zulümatlı 

hissiyle, büyük bir şükür ve teşekkür yerine, "Ne için ben atmadım" diye en 

çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. 
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Cenab-ı Hakk'a yüzbin şükür ediyorum ki, Risale-i Nur ve bilhâssa İhlas Ri-

saleleri o iki nefsin bütün desaisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi 

ettiği gibi, o bir dakika ve on dakikadaki haletleri birden izale etti. Ve ma-

nevî bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın muaccel cezası olan içindeki 

elemden ve azabdan kurtuldum. K. 233  

 

HAZM-I NEFS VE HİSSİYATI FEDA ETMEDE ÖLÇÜLER 

Ferd kendi namına hazm-ı nefs edip affedebilir fakat cemaat namına ede-
mez. 

Şahsi haklarda affetmek; fakat umumi haklarda ise; hakkı müdaafa etmek 
meselesiyle alakalı bazı parçalardır. 

 Ferd mütekellim-i vahde olsa, müsamahası ve fedakârlığı amel-i sâlihtir; 

mütekellim-i maalgayr olsa, hıyanettir, amel-i talihtir.  

Bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez; millet namı-

na tefahur eder, hazm-ı nefs edemez. M. 477  

 Birincisi: Bu asrın acib bir hâssasıdır. Bu asırdaki ehl-i İslâm’ın fevkalâde 

safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlîcenabane afvetmesi; ve bir tek hasene-

yi ve binler seyyiatı işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibadı mahveden 

adamdan bir tek haseneyi görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır. Bu suretle 

ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve tuğyan; safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil ede-

rek, ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i âmmenin devamına ve idame-

sine belki teşdidine kader-i İlahiyeye fetva verirler; biz buna müstehakız derler. 

K. 25 

 Hem âlîcenabane afvetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini afvedebi-

lir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğ-

neyen cânilere afuvkârane bakmağa hakkı yoktur, zulme şerik olur. K. 25 

 Bu mes'ele yalnız şahsıma taalluk etseydi, ben cidden nefs-i emmaremi 

tam kırmak için ona minnetdar olurdum. Mesleğimiz, bu zamanda hakka 

hizmet, bütün bütün terk-i enaniyetle olabileceğini kat'î kanaatımız olduğu gibi; 

yirmi senedir nefs-i emmarem ister istemez o mesleğe itaate mecbur olmuş. 

Risale-i Nur ve mukaddematları, buna bir hüccet-i katıadır. Fakat garaz ve 

inad ve bir nevi taassub-u meslekiyeyi ihsas eden ve esrar-ı mestûreyi işaa 

suretinde gelen itiraz ve ayıblara karşı Eski Said (R.A.) lisanıyla derim:  

İşte meydan! En mutaassıb ülemadan ve en büyük veliden tut, tâ en dinsiz 

feylesoflara ve müdakkik hükemalara, Risale-i Nur'daki davaları isbat etmeğe 

hazırım ve hem de isbat etmişim ki, benim mahvıma ve i'damıma mütemadiyen 

çalışan zındık feylesoflar ve mülhidler, o davaları cerhedemiyorlar ve edeme-

mişler!... Sti. 62 
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  *  * âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i 

İlahîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı keder-

li, hodfüruşane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi'-i cüz'iyenin 

hatırı için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin huku-

kuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakaik-i ima-

niyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. L. 152 

Üçüncü Sual: Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memle-

kette umumî şekle girmesinin sebebi nedir? 

Elcevab: Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle; ek-

ser nâsın o zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken 

taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir. S. 

172  

 

ÜSTADIN HAZM-I NEFS VE HİSSİYATINI FEDA ETMESİ 

 Yirmisekiz sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve 

katlandığım musibetler hep helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasa-

ba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkûm etmek iste-

yenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helâl ettim. Em. 

80 

 Beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrid ve tevkif ve tazyike sev-

kedenlere, 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 hapisteki-

leri 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 tama-

men 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  düsturuyla; onları af-

vetmek, bir ulüvvücenablıktır. L. 260 
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 ÜÇÜNCÜ NOKTA: Hâlimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sa-

bır 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, gıya-

bımda 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 nef-

sime ait ise; Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıblarını söyler.  

Eğer doğru söylemiş ise, beni nefsimin terbiyesine sevkeder ve gururdan be-

ni kurtarmaya yardımdır.  

Eğer yalan söylemiş ise, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibe-

den 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 ediyo-

rum. 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 neza-

ret 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. 

  dedim. O vakıayı olmamış gibi saydım, 

unuttum. Fakat maatteessüf sonra anlaşıldı ki, Kur'an onu helâl etmemiş... 

İkinci hikâye: Şu senede işittim ki, bir hâdise olmuş. O hâdisenin vukuun-

dan sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde, o vakıa ile ciddî alâkadar 

imişim gibi bir muamele gördüm. Zâten muhabere etmiyordum; etsem de pek 

nadir olarak bir mes'ele-i imaniyeyi bir dostuma yazardım. Hattâ dört senede 

kardeşime birtek mektub yazdım. Ve ihtilattan hem ben kendimi men'ediyor-

dum, hem de ehl-i dünya beni men'ediyordu. Yalnız bir-iki ahbab ile, haftada 

bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise; ayda bir-ikisi, bazı bir-iki 

dakika bir mes'ele-i âhirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halimde; garib, 
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yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muvafık olmayan bir 

köyde, her şeyden herkesten men'edildim. Hattâ dört sene evvel, harab olmuş 

bir câmiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde 

olduğundan, o câmide dört senedir (Allah kabul etsin) imamlık ettiğim halde, şu 

mübarek geçen Ramazanda mescide gidemedim. Bazan yalnız namazımı kıl-

dım. Cemaatle kılınan namazın yirmibeş sevabından ve hayrından mahrum kal-

dım. 

İşte başıma gelen bu iki hâdiseye karşı, aynen iki sene evvel, o memurun 

bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşâallah 

devam da ettireceğim.  

Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki: Eğer ehl-i dünya tarafından başıma 

gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik; ayıblı ve kusurlu nefsim için ise, helâl edi-

yorum. Benim nefsim belki bununla ıslah-ı hâl eder; hem ona keffaret-üz zünub 

olur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm; azıcık cefasını görsem, yine 

şükrederim.  

Eğer imana ve Kur'ana hizmetkârlığım cihetiyle ehl-i dünya beni tazyik edi-

yorsa, onun müdafaası bana ait değil, onu Aziz-i Cebbar'a havale ediyorum.  

Eğer asılsız ve riyaya sebeb ve ihlası kıracak bir şöhret-i kâzibeyi kırmak 

için teveccüh-ü âmmeyi hakkımda bozmak murad ise onlara rahmet. Çünki 

teveccüh-ü âmmeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak, 

benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benim ile temas edenler beni bilirler 

ki; şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hattâ kıymetdar 

mühim bir dostumu, fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmişim.  

Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı âmmeden düşürtmek, iskat ettirmekten mu-

radları, tercümanlık ettiğim hakaik-i imaniye ve Kur'aniyeye ait ise beyhudedir. 

Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, 

başkasına gece yapamaz. M. 64-66 

  Şimdi ehl-i imanın, hususan ehl-i tarîkatın ve bilhassa şahsıma ait tenkidle-

rini bir nevi nasihat ve bir nevi iltifat telakki ederim. Onlara hakkımı helâl 

ediyorum. Şimdi ehl-i ilhadın bize dehşetli zararlarına karşı; kardeşlerimiz olan 

ehl-i imanın gayet hafif, şahsıma karşı tenkidlerini bir nevi ikaz ve bizi ihtiyata 

sevk için bir dostluk telakki ediyorum. Em. 44 

 O muhterem ihtiyar zatı unutmak, belki şahsıma karşı tezyifatını ihtiyarlığına 

ve çok cihetlerle mabeynimizdeki uhuvvete hürmeten helal etmeğe karar ver-

diğim ve biz hizmetkâr olduğumuz Kur'ana havale edip bıraktığım 

hengâmda, birden ihtiyarım haricinde, beş vecihle zemmi zemmeden, mu'ciza-

ne gıybetten altı cihetle zecreden  âyeti kar-

şımda kendini gösterip temessül eyledi. Sti. 64 
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54. DÜSTUR 
 

  ŞEAİR-İ İSLÂMİYEYİ 

MUHAFAZA ETMEK 

 
ŞEAİR-İ İSLÂMİYE NE DEMEKTİR. 

Bir toplumda islamiyeti hatırlatıcı ve yaşattırıcı, umuma taalluk eden farz, va-
cip, sünnet başta olmak üzere ta en küçük adaba varıncaya kadar olan ibadetler-
dir. 

  Terk-i kebair,  terk-i haram ve terk-i mekruha varıncaya kadar olan takvalar-
dır. 

  İslâmiyet alâmetleri olan örf, adet ve an’anelerdir. 

  Bunlardan bazı başlıkları şöyle sıralayabiliriz. 

UMUMA TAALLUK EDEN MESAİL-İ ŞER'İYELER: Mesail-i şer'iyede bir kısım 

mesail, eşhasa taalluk eder; bir kısım, umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder 

ki; onlara "Şeair-i İslâmiye" tabir edilir. M. 396  

SÜNNETLER: Sünnet-i Seniyenin içinde en mühimmi, İslâmiyet alâmetleri 

olan ve şeaire de taalluk eden Sünnetlerdir. Şeair, âdeta hukuk-u umumiye 

nev'inden cem'iyete ait bir ubudiyettir. 

MAABİD, MEDARİS-İ DİNİYE,  MAKBERİSTANIN MEZAR TAŞLARI: An'ane-i 

İslâmiye ve İslâmî tarih ve umum şeair-i İslâmiye ve umum erkân-ı İslâmiyete 

ait muhaverat-ı ehl-i İslâm, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini, mü-

temadiyen ehl-i imana telkin ediyorlar. Hattâ şu memleketin maabid ve meda-

ris-i diniyesinden başka makberistanın mezar taşları dahi, birer telkin edici, 

birer muallim hükmündedir ki; o maânî-i mukaddeseyi, ehl-i imana ihtar ediyor-

lar.  

TAKVA, İTİBA-I SÜNNET: Belki şeair-i İslâmiyeye temas eden ibadetlerin 

izharları, ihfasından çok derece daha sevablı olduğunu, Hüccet-ül İslâm İmam-ı 
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Gazalî (R.A.) gibi zâtlar beyan ediyorlar. Sair nevafilin ihfası çok sevablı oldu-

ğu halde; şeaire temas eden, hususan böyle bid'alar zamanında ittiba-ı Sünne-

tin şerafetini gösteren ve böyle büyük kebair içinde haramların terkindeki tak-

vayı izhar etmek, değil riya belki ihfasından pek çok derece daha sevablı ve 

hâlistir. K. 184 

EZAN VE NAMAZ: Evet, ezan ve namaz gibi ekser şeair-i İslâmiyede kesret-

le 

  * azamet ve kibriyasını her vakit ilânı. 

Ş. 104  

EZAN VE SARIK: Sonra ehl-i dünya onun safvet-i kalbinden istifade ederek 

dediler ki: "Sözler'in bir kâtibi olan Hâfız'ın sarığına ilişecekler. Hem gizli 

ezan, muvakkaten terkedilsin. Sen kâtibe söyle, cebir görmeden evvel sarığı 

çıkarsın." O bilmiyordu ki: Hizmet-i Kur'aniyede bulunan birisinin sarığını 

çıkarmağa dair sözü tebliğ etmek, Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlulara pek 

ağırdır. 

"SÜBHANALLAH" VE "ELHAMDÜLİLLAH" VE "LÂ İLAHE İLLALLAH" GİBİ 
KELÂMLAR: Bâkiyat-ı sâlihat ünvanını taşıyan "Sübhanallah" ve "Elhamdülil-

lah" ve "Lâ ilahe illallah" gibi şeairden çok kelâmlar, cüz'î ve küllî mes'elemizi 

ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. 

EZAN VE DİN DERSLERİ: Demokratların zamanında madem Ezan-ı Mu-

hammedî ve din dersleri gibi şeair-i İslâmiye ile Kur'ana hizmet ve eskilerin 

Kur'an zararına tahribatları tamire başlanılmış. Em. 24  

SELAM VERMEK: Ve ümmet mabeyninde şeair-i İslâmiyeden olan birbirine 

 demeleri sünnet olması, bu büyük hakikatın şuaı olmasındandır. 

Em. 120 

İSLAMİ ADETLER: Sonra gelip, desiseler ile müslümanları, ecnebilerin 

âdâtına davet ve terk-i şeair-i İslâmiyeye teşvik ediyorlar. Halbuki her şeair-

de nur-u İslâma bir şuur ve bir iş'ar vardır. Ni 26  

ARAPÇA HUTBE: Meselâ: Bazı gafiller, hutbe gibi bazı şeair-i İslâmiyeyi, 

Arabîden çıkarıp her milletin lisanıyla söylemeyi, iki sebeb için istihsan ediyor-

lar: S. 483 

BESMELE:  in çok esrar-ı mühimmesinden bir sırrını 

güzel bir temsil ile tefsir eder. Ve "Bismillah" ne kadar kıymettar bir şeair-i 

İslâmiye olduğunu gösteriyor. S. 775  
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  İşte -Hazret-i Gavs'ın dediği gibi- bu fakir, tarih-i Arabî ile bin üçyüz elli-

birde (1351), şeair-i İslâm içinde mühim tahavvülât zamanında bütün kuvve-

timle şeairin muhafazasına hizmetle mükellef olduğum halde, o manevî herc 

ü mercdeki fırtınalar bizi sarsmadı. Sti. 156 

  Bu çeşit kazaların bir sebebi, beşerin çirkin bir hatası bulunmasından, bu 

Ramazan-ı Şerif'in hürmetini ve kıymetini muhafaza etmek ve Nurları himaye 

etmeye, her yerden ziyade Nurların menbaı ve medresesi olan Isparta borçludur 

ve vazifesidir. Ve sefahetlere karşı şeair-i İslâmiyeyi muhafaza etmekle mü-

kelleftir. E. 175  

  “Hem suçlarından diye: "Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılma-

sı ve lâikliğin kabulü, İslâmiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka 

giyilmesi, tesettürün kaldırılması, latin harflerinin huruf-u Kur'aniye yerin-

de cebren kabulü, Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din dersle-

rinin 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 reh-

beri 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 hak-

larında gelen ve tevil kaldırmaz sarih çok âyât-ı Kur'aniyeyi inkâr etmek ve 

bütün İslâm müçtehidlerini ve 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 deh-

şetli suçlu olursunuz. Ş. 432  

  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 dalale-

te dalmış gafiller! Dünyadan mevti, insandan acz ve fakrı kaldırmak çaresi var-

sa, dinden ve dinin şeairlerinden istiğna edebilirsiniz. Yoksa susunuz... Zira 

ölüm, acz, zeval, fakr, sefer gibi âyât-ı tekviniye yüksek sadâlarıyla, dinin lü-

zumuna ve şeairin iltizamına davet ediyorlar. Ni. 26  

  Ey gafil! Eğer ölümü öldürebilirsen; zevali dahi dünyadan izale edebilirsen 

ve acz ve fakrı beşerden kaldırabilirsen ve katı-üt tarîklik yapmak için zîhayatın 

hususan insanın ebede giden yolunu seddedecek bir çare bulmuşsan, dinden 

istiğna ve dinin şeairini terketmeğe insanları davet edebilirsin. Ni. 146 
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  Hattâ diyebiliriz, şimdiki za'f-ı diyanet ve şeair-i İslâmiyetteki lâkaydlık 

ve içtihadattaki fevza, Meşihat'ın za'fından ve sönük olmasından meydan almış-

tır. Sti. 39 

  İşte bu mes'ele-i Mi'raciye de aynen böyle oldu. Doksandokuz gün içinde 

yalnız Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi'raca yağmur ve rahmetin tevafuku ve o 

iki gece ve güne mahsus olması, daha evvel ve daha sonra olmaması ve ihtiyac-ı 

şedidin tam vaktine muvafakatı ve Mi'raciye Risalesi'nin burada çoklar tarafın-

dan şevk ile kıraat ve kitabet ve neşrine rastgelmesi ve o iki mübarek gecenin 

birbiriyle birkaç cihette tevafuk etmesi ve mevsimi olmadığı halde acib gürültü-

lerle, sönmeyecek maddî manevî zemin gürültüleriyle feryadlarına tehdidkârane 

ve tesellidarane tevafuk etmesi ve ehl-i imanın me'yusiyetinden teselli aramala-

rına ve dalaletin savletinden gelen vesvese ve za'fiyete karşı kuvve-i maneviye-

nin takviyesini istemelerine tam tevafuku ve bu geceler gibi şeair-i İslâmiyeye 

karşı hürmetsizlik edenlerin hatalarına bir tekdir olarak, kâinat bu gecelere hür-

met eder, neden siz etmiyorsunuz? diye manasında, kesretli rahmetle şeair-i 

İslâmiyeye karşı, hattâ semavat ve feza-yı âlem hürmetlerini göstermekle teva-

fuk etmesi, zerre mikdar insafı olan bilir ki; bu işde hususî bir kasd ve irade ve 

ehl-i imana hususî bir inayet ve merhamettir, hiçbir cihetle tesadüf ihtimali ola-

maz. Sti. 208  

  Cumhuriyetin kurulduğu ilk senelerinde Ankaraya çağrılan Bediüzzaman 

Hazretleri mebuslara dağıttığı beyannamesinde bid’alara kapı açmayıp Şeairi 

ihya etmenin elzemiyetini anlatan beyannamesinin bazı kısımları aynen şöyle-

dir: 

“Âlem-i İslâmı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız; lâkin o 

teveccüh ve muhabbetin idamesi, Şeair-i İslâmiyeyi iltizam ile olur. Zira müs-

lümanlar, İslâmiyet hasebiyle sizi severler... 

 Avrupa medeniyet-i habisesinden süzülen bir cereyan-ı bid'akârâne si-

nesinde yer tutamaz. Demek Âlem-i İslâm içinde mühim ve inkılâbvari bir iş 

görmek; İslâmiyetin desatirine inkıyad ile olabilir; başka olamaz, hem olmamış, 

olmuş ise çabuk ölüp sönmüş. ... 

Şu Meclisin şahsiyet-i maneviyesi, sahip olduğu kuvvet cihetiyle, manâ-yı sal-

tanatı deruhde etmiştir. Eğer Şeair-i İslâmiyeyi bizzat imtisâl etmek ve et-

tirmekle manâ-yı Hilâfeti dahi vekâleten deruhde etmezse, hayat için dört şeye 

muhtaç; fakat an'ane-i müstemirre ile günde lâakal beş defa dine muhtaç olan, 

şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutma-

yan milletin hâcât-ı diniyesini Meclis tatmin etmezse; bilmecburiye, mânâ-yı 

hilâfeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lâfza verecek; ve o mânâyı 

idame etmek için, kuvveti dahi verecek. Halbuki Meclis elinde bulunmayan ve 

Meclis tarikiyle olmayan öyle bir kuvvet, inşikak-ı asâya sebebiyet verecektir. 

İnşikak-ı asâ ise, *  * âyetine zıddır. 
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...Bilirsiniz ki; ebedî düşmanlarınız ve zıdlarınız ve hasımlarınız, İslâmın 

şeâirini tahrip ediyorlar. Öyle ise zarurî vazifeniz, Şeairi ihya ve muhafaza 

etmektir. Yoksa şuursuz olarak, şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün, 

za'f-ı milliyeti gösterir. Za'f ise, düşmanı tevkif etmez, teşçi eder.” T. 139 

  Birinci İşaret: Şeair-i İslâmiyeyi tağyire teşebbüs edenlerin senedleri ve 

hüccetleri, yine her fena şeylerde olduğu gibi, ecnebileri körükörüne taklidcilik 

yüzünden geliyor. Diyorlar ki: 

"Londra'da ihtida edenler ve ecnebilerden imana gelenler; memleketlerinde 

ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar, yapıyorlar. 

Âlem-i İslâm onlara karşı sükût ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer'î 

var ki, sükût ediliyor?" 

Elcevab: Bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki, hiçbir cihette onlara kıyas 

etmek ve onları taklid etmek zîşuurun kârı değildir. Çünki ecnebi diyarına, li-

san-ı şeriatta "Dâr-ı Harb" denilir. Dâr-ı Harbde çok şeylere cevaz olabilir ki, 

"Diyar-ı İslâm"da mesağ olamaz. 

Hem Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir. Istılahat-ı şer'iyenin 

maânîsini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve 

ihsas edecek bir muhit olmadığından; bilmecburiye kudsî maânî, mukaddes 

elfaza tercih edilmiş; maânî için elfaz terkedilmiş, ehvenüşşer ihtiyar edilmiş.  

Diyar-ı İslâmda ise; muhit, o kelimat-ı mukaddesenin meal-i icmalîsini ehl-i 

İslâma lisan-ı hal ile ders veriyor. An'ane-i İslâmiye ve İslâmî tarih ve umum 

şeair-i İslâmiye ve umum erkân-ı İslâmiyete ait muhaverat-ı ehl-i İslâm, o ke-

limat-ı mukaddesenin mücmel meallerini, mütemadiyen ehl-i imana telkin edi-

yorlar. Hattâ şu memleketin maabid ve medaris-i diniyesinden başka makbe-

ristanın mezar taşları dahi, birer telkin edici, birer muallim hükmündedir ki; o 

maânî-i mukaddeseyi, ehl-i imana ihtar ediyorlar.  

Acaba kendine müslüman diyen bir adam, dünyanın bir menfaati için, bir 

günde elli kelime Firengî lügatından taallüm ettiği halde; elli senede ve her 

günde elli defa tekrar ettiği Sübhanallah ve Elhamdülillah ve Lâ ilahe İllal-

lah ve Allahü Ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse, elli defa hayvan-

dan daha aşağı düşmez mi? Böyle hayvanlar için, bu kelimat-ı mukaddese 

tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler! Onları tehcir ve tağyir etmek, 

bütün mezar taşlarını hakketmektir; bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehl-

i kuburu aleyhlerine döndürmektir. M. 433-436 

  Kur'an, kendi kendini himaye edip hâkimiyetini idame eder  

Bir zâtı gördüm ki yeis ile mübtela, bedbînlikle hasta idi.  

Dedi: Ülema azaldı, kemmiyet keyfiyeti. Korkarız dinimiz sönecek de bir 

zaman 

Dedim: Nasıl kâinat söndürülmezse, iman-ı İslâmî de sönemez.  
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Öyle de, zeminin yüzünde çakılmış mismarlar hükmünde heran Olan İslâmî 

şeair, dinî minarat, İlahî maabid, şer'î maalim itfa olmazsa, İslâmiyet parla-

yacak an be-an!.. 

Her bir mabed bir muallim olmuş tab'ıyla tabayie ders verir.  

Her maâlim dahi birer üstad olmuştur; onun lisan-ı hali eder telkin-i dinî; 

hatasız, hem bînisyan. 

Herbir şeair bir hoca-i dânâdır, ruh-u İslâmı daim enzara ders veriyor. Mü-

rur-u a'sar ile sebeb-i istimrar-ı zaman. 

Güya tecessüm etmiş envâr-ı İslâmiyet, şeairi içinde.  

Güya tasallüb etmiş zülâl-i İslâmiyet, maâbidi içinde. Birer sütun-u iman. 

Güya tecessüd etmiş ahkâm-ı İslâmiyet, maâlimi içinde.  

Güya tahaccür etmiş erkân-ı İslâmiyet, avalimi içinde. Birer sütun-u elmas. 

Onunla murtabıttır zemin ile âsuman. S. 730- 31 

 

ŞEAİRE TAALLUK EDEN SÜNNETLER ŞAHSÎ FARZLARDAN DAHA 
EHEMMİYETLİDİR VE HUKUK-U UMUMİYE NEV'İNDEN CEM'İYETE AİT 

BİR UBUDİYETTİR. 

  Sünnet-i Seniyenin meratibi var.  

Bir kısmı vâcibdir, terkedilmez. O kısım, Şeriat-ı Garra'da tafsilâtıyla beyan 

edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette tebeddül etmez.  

Bir kısmı da, nevafil nev'indendir. Nevafil kısmı da, iki kısımdır.  

Bir kısım, ibadete tâbi' Sünnet-i Seniye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitab-

larında beyan edilmiş. Onların tağyiri bid'attır. L. 53 

  Sünnet-i Seniyenin içinde en mühimmi, İslâmiyet alâmetleri olan ve şeai-

re de taalluk eden Sünnetlerdir. Şeair, âdeta hukuk-u umumiye nev'inden 

cem'iyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cem'iyet umumen istifade 

ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes'ul olur. Bu nevi şeaire riya gire-

mez ve ilân edilir. Nafile nev'inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmi-

yetlidir. L. 53  

  Nasıl "hukuk-u şahsiye" ve bir nevi hukukullah sayılan "hukuk-u umumiye" 

namıyla iki nevi hukuk var; öyle de: Mesail-i şer'iyede bir kısım mesail, eşhasa 

taalluk eder; bir kısım, umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki; onlara "Şe-

air-i İslâmiye" tabir edilir. Bu şeairin umuma taalluku cihetiyle umum onda 

hissedardır. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek, umumun hukukuna teca-

vüzdür.  

O şeairin en cüz'îsi (sünnet kabîlinden bir mes'elesi) en büyük bir mes'ele 

hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum âlem-i İslâma 

taalluk ettiği gibi; Asr-ı Saadetten şimdiye kadar bütün eazım-ı İslâmın bağ-

landığı o nuranî zincirleri koparmaya, tahrib ve tahrif etmeye çalışanlar ve 
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yardım edenler düşünsünler ki, ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve 

zerre miktar şuurları varsa, titresinler!.. M. 396 

  İ'lem ey hitabet-i umumiye sıfatı ile gazete lisanıyla konferans veren mu-

harrir! Sen, kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilân 

etmeye hakkın var. Fakat şeair-i İslâmiyeye zıd ve muhalif olan herzeler ile 

İslâmiyeti lekelendirmeğe kat'iyyen hakkın yoktur. 

Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen 

milletin namına, ümmetin hesabına İslâmiyet hakkında hezeyanları savurarak 

dalaletini neşr ve ilân ediyorsun? Milleti, ümmeti kendin gibi dâll zannetme. 

Dalaletini kime satıyorsun? Burası İslâmiyet memleketidir, Yahudi memleketi 

değildir. Cumhur-u mü'minînin kabul etmediği bir şeyin gazete ile ilânı, milleti 

dalalete davettir, hukuk-u ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüze 

cevaz-ı kanunî olmadığı halde, koca bir milletin belki âlem-i İslâmın huku-

kuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? Ağzını kapat! Ms. 89 

  Dokuzuncu Nükte: 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 ha-

kikî 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? 

Elhasıl: Cehennem lüzumsuz değil; çok işler var ki, bütün kuvvetiyle "Ya-

şasın Cehennem!" der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. 

 ilh... M. 397  

 
ŞEAİR-İ İSLÂMİYEYE MUHALİF HAREKET EDENLERİN 

ŞEFKAT TOKATI YEMESİ 

  DÖRDÜNCÜSÜ: Muhacir Hâfız Ahmed'dir. O kendisi söylüyor: Evet ben 

itiraf ediyorum ki: Hizmet-i Kur'aniyede âhiretim nokta-i nazarında içtihadımda 
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hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli, fakat şiddetli 

ve keffaretli bir tokat yedim. Şöyle ki: Üstadım yeni icadlara {(*): Yani: Türkçe 

ezan gibi, şeair-i İslâmiyeye muhalif bid'atlardır.} 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 mem-

lekete 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 İlahi-

yeden ümidvar olabiliriz. Çünki o hata, bir garaza binaen değildi. Sırf âhiretimi 

düşünmek noktasında o arzu geldi. L. 42  

  BİRİNCİSİ: Mustafa Çavuş (R.H.) sekiz senedir bizim hususî küçük 

câmie, hem sobasına, hem gazyağına, hem kibritine kadar hizmet ediyordu. 

Hattâ gazyağını ve kibritini sekiz senedir kendi kesesinden sarfettiğini sonra 

öğrendik. Cemaate, hususan Cuma gecelerinde gayet zarurî bir iş olmayınca 

geri kalmıyordu. Sonra ehl-i dünya onun safvet-i kalbinden istifade ederek dedi-

ler ki: "Sözler'in bir kâtibi olan Hâfız'ın sarığına ilişecekler. Hem gizli ezan, 

muvakkaten terkedilsin. Sen kâtibe söyle, cebir görmeden evvel sarığı çıkar-

sın."  

O bilmiyordu ki: Hizmet-i Kur'aniyede bulunan birisinin sarığını çıkarma-

ğa dair sözü tebliğ etmek, Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlulara pek ağırdır. 

Onların sözlerini tebliğ etmiş. O gece rü'yada ben görüyordum ki: Mustafa Ça-

vuş'un elleri kirli, kaymakam arkasında olarak odama geldi. İkinci gün ona de-

dim: Mustafa Çavuş, sen bugün kim ile görüştün? Seni elin mülevves bir surette 

kaymakamın arkasında gördüm. Dedi: "Eyvah! Bana böyle bir söz, muhtar 

söyledi, kâtibe söyle. Ben arkasında ne olduğunu bilmedim."  

Hem aynı günde bir okkaya yakın gazyağını câmiye getirmiş. Hiç vuku bul-

mayan, o gün kapı açık kalmış, bir keçi yavrusu içeriye girmiş, büyük bir adam 

gelmiş, keçi yavrusunun seccademe yakın bıraktığı müzahrefatı yıkamak için, 

ibrikteki gazyağını su zannedip bütün o gazyağını temizlik yapıyorum diye 

câminin her tarafına serpmiş. Acaibdir ki, kokusunu duymamış.  

Demek o mescid lisan-ı hal ile Mustafa Çavuş'a diyor: "Senin gazyağın bize 

lâzım değil. Ettiğin hata için gazyağını kabul etmedim." diye işaret vermek 

için o adama koku işittirilmedi. Hattâ o hafta içinde Cuma gecesinde ve birkaç 

mühim namazda, o kadar çalıştığı halde cemaate yetişemiyordu. Sonra ciddî bir 

nedamet, bir istiğfar ettikten sonra safvet-i asliyesini buldu. L. 46-47 
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  Üçüncü İşaret: Ehl-i bid'a diyorlar ki: "Bu taassub-u dinî, bizi geri bıraktı. 

Bu asırda yaşamak, taassubu bırakmakla olur. Avrupa, taassubu bıraktıktan 

sonra terakki etti?" 

 Elcevab: Yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünki Avrupa, 

dininde mutaassıbdır. Hattâ bir âdi Bulgar'a veya bir nefer-i İngiliz'e veya bir 

serseri Fransız'a "Sarık sar. Sarmazsan hapse atılacaksın!" denilse, taassubla-

rı muktezasınca diyecek: "Hapse değil, öldürseniz bile, dinime ve milliyetime 

bu hakareti yapmayacağım!" 

Hem tarih şahiddir ki: Ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmiş ise, o 

zamana nisbeten terakki etmiş. Ne vakit salabeti terketmişse, tedenni etmiş. 

Hristiyanlık ise, bilakistir. Bu da, mühim bir fark-ı esasîden neş'et etmiş. M. 

437-438 

 

ŞEAİRLERİN KIRILMASI  VİCDAN-I UMUMÎYİ BOZAR 

  Bugünlerde, manevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size, 

bir hülâsasını beyan edeyim:  

Biri dedi: Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teç-

hizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde 

birisi kâfi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? 

Ona cevaben dediler: "Risale-i Nur, yalnız bir cüz'î tahribatı ve bir küçük 

haneyi tamir etmiyor.  

Belki küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taş-

ları bulunan bir muhit kal'ayı tamir ediyor.  

Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor.  

Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler ile dehşetli 

rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı 

mü'minînin istinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların ve şeairlerin 

kırılması ile bozulmağa yüz tutan vicdan-ı umumîyi, Kur'an'ın i'cazıyla ve 

geniş yaralarını Kur'anın ve imanın ilâçları ile tedavi etmeğe çalışıyor.  

Elbette böyle küllî ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkalyakîn 

derecesinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetinde 

mücerreb ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki; bu zamanda Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle 

beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır." diye 

uzun bir mükâleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim. Kısa 

kesiyorum.  Ş. 179  

 

ŞEAİR-İ İSLAMİYENİN İHYASINDA RİYA OLAMAZ 
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  Riyaya dair üç nokta yazılacak: 

Birincisi: Farz ve vâciblerde ve şeair-i İslâmiyede ve Sünnet-i Seniyenin it-

tibaında ve haramların terkinde riya giremez. İzharı riya olamaz. Meğer gayet 

za'f-ı imanla beraber, fıtraten riyakâr ola.  

Belki şeair-i İslâmiyeye temas eden ibadetlerin izharları, ihfasından çok 

derece daha sevablı olduğunu, Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî (R.A.) gibi zâtlar 

beyan ediyorlar.  

Sair nevafilin ihfası çok sevablı olduğu halde; şeaire temas eden, hususan 

böyle bid'alar zamanında ittiba-ı Sünnetin şerafetini gösteren ve böyle büyük 

kebair içinde haramların terkindeki takvayı izhar etmek, değil riya belki ihfa-

sından pek çok derece daha sevablı ve hâlistir. Kastamonu Lahikası ( 184 ) 

  Bu gece evrad ile meşgul olurken nöbetçiler ve başkalar işitiyorlardı. Kal-

bime 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 

 

GELECEK ZATIN İKİNCİ VAZİFESİ ŞEAİR-İ İSLAMİYEYİ İHYA ETMEKTİR 

  İkinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şeair-i 

İslâmiyeyi ihya etmektir. Âlem-i İslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beşeri-

yeti maddî ve manevî tehlikelerden ve gazab-ı İlahîden kurtarmaktır. Bu vazife-

nin, nokta-i istinadı ve hâdimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır. 

E. 266 

  Garibdir hem çok garibdir: Yediyüz sene müddetinde İslâmiyet'in ve 

Kur'an'ın elinde şeref-şiar, bârika-âsâ bir elmas kılınç olan Türk milletini ve 

Türkçülüğü, muvakkaten İslâmiyet'in bir kısım şeairine karşı istimal etmeğe 

çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. "Kahraman ordu, dizginini onun 

elinden kurtarıyor" diye rivayetlerden anlaşılıyor. Ş. 596 

  Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i İslâm'ın mühim bay-

ramlarının mukaddemesi olan, bu memlekette şeair-i İslâmiyenin yeniden 

parlamasının bir müjdecisi olan Ezan-ı Muhammedî'nin (A.S.M.) kemal-i 

ferahla onbinler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz.  Em. 20 

  Bu müessese bu hükûmet-i İslâmiyeye, bazı şeair-i İslâmiyeden Arabî 

ezan-ı Muhammedî ve din dersleri gibi pek çok kuvvet verecek. Belki bu 
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hükûmetin istikbalinde tarihlerde kemal-i takdir ve tahsinle yâdedilmesine en 

parlak bir vesile olacaktır. Em. 186  

 

 

 

 

 

DECCAL ŞEAİR-İ İSLÂMİYEYİ TAHRİP EDER 

  İkincisi: Şeair-i İslâmiyeye ve siyaset-i İslâmiyeye darbe vuranlar oniki, 

onüç, ondört, onaltı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar 

edildi.  

Evvelki mes'elenin aksine olarak, geniş dairede vuku'bulan o hâdisatı ve bü-

yük cemaatlere gelen o tokatları, küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar 

suretinde mana vermiştim ki, tam aynen iki dairede, hem küçük, hem büyük 

oniki sene sonra en müdhişi dünyayı terkettiği gibi; büyük dairede de onun gibi 

dehşetli cemaatler; oniki, onüç, ondört, onaltı tarihlerinde aynı tokatları yediler 

ve yiyecekler diye ihtar edildi.  Em. 208 

  Dördüncü Mes'ele: Rivayette var ki: "Âhirzamanda, Allah Allah diyecek 

kalmaz." * * bunun 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. Ş.  584 

  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. Ş. 748 

  Demokratların zamanında madem Ezan-ı Muhammedî ve din dersleri gi-

bi şeair-i İslâmiye ile Kur'ana hizmet ve eskilerin Kur'an zararına tahribat-

ları tamire başlanılmış. Em. 24 
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55. DÜSTUR 
 

   KUR’AN HÜKÜMLERİNİ   

AŞMAMAK VE TAŞMAMAK 

 
İçtihadın yapılmasına mani olan esbab ortada iken, Kur’anın sarih hükümle-

rini tevile kalkışan, küfür ve imanın ortasını bulmaya çalışan günümüzdeki bir 
kısım insanlar; 

 Kâfir ve münafıkların cehennem'de yanmalarını ve azab görmelerini ve 
cihad gibi hâdiseleri kendi şefkatine sığıştıramayıp tevile sapıyorlar.  

 Kur'anın taaddüd-ü ezvac hükmünü kendilerine muhalif, hikmet ve mas-
lahat-ı beşeriyeye münafî telakki ediyorlar.  

 Kur’anın çarşaf – cilbab gibi tesettür emirlerini aşırı buluyorlar. 

 Kur’anın ölümden ve cehennemden ısrarla bahsetmesini hoş kaşılama-
yıp pedagojik görmüyorlar.  

Halbuki bu tarz telakki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir 
sekam-ı kalbîdir.  

Ve bunun gibi  

 Çocukların taliminde ceza ve cebir kullanılmasını 

 Naşize hanımların terbiyesinde cebir kullanılmasını 

 Şeriatın haddlerde sopa kullanmasını 

 Zaniyi recm ve isbatı için dört şahid istemesini 

 Katile kısas uygulanmasını 

 Hırsızın elinin kesilmesini 

 Mirasta kadına üçte bir verilmesini 

 Şahitlikte iki kadın istenmesini 

 Kurban kesilmesini 

 Ve peygamberimizin çok evliliğini ve Hz. Zeynep ile tezevvücünü  
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gibi hadiseleri ve hükümleri hissiyatlarına hazmettiremeyip Kur’anın hü-
kümlerine muhalif fikirlerle ortaya çıkan ehl-i dalalete muvafakat ediyorlar.  

Bunların geniş izahlarını Risale-i nura havale edip baştaki konuların isbat ve 
izahını buraya dercediyoruz. 

 

KÂFİR VE MÜNAFIKLARIN CEHENNEM'DE YANMALARINI VE AZAB VE CİHAD 
GİBİ HÂDİSELERİ KENDİ ŞEFKATİNE SIĞIŞTIRMAMAK VE TEVİLE SAPMAK 

  Şefkat yüzünden, esasat-ı İslâmiyenin haricindeki bid'at ve dalalet yol-

larına 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 ci-

had 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 parça-

layan 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 kurtulmala-

rına 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 nüzulü-

ne vesiledir. Hattâ deniz dibinde balıklar, cânilerden şekva ederler ki; "İstiraha-

tımızın 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 olmu-

yor. Fakat cânilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir 

merhamet var. 

Bir zaman, eski Harb-i Umumî'de, düşmanların ehl-i İslâma ve bilhâssa ço-

luk 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 hük-

münde olup, bâki bir mal ile mübadele olur. Hattâ o mazlumlar kâfir de olsa, 

âhirette kendilerine göre o dünyevî âfâttan çektikleri belalara mukabil rahmet-i 
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İlahiyenin hazinesinden öyle mükâfatları var ki; eğer perde-i gayb açılsa, o maz-

lumlar haklarında büyük bir tezahür-ü rahmet görüp, "Ya Rabbi! Şükür Elham-

dülillah" diyeceklerini bildim ve kat'î bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şef-

katten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. K. 75 

  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 

 

TAADDÜD-Ü EZVAC 

  İkinci Esas: Medeniyet, taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Kur'anın o 

hükmünü kendine muhalif, hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münafî telakki 

eder.  

Evet eğer izdivacdaki hikmet, yalnız kaza-yı şehvet olsa, taaddüd bilakis 

olmalı. Halbuki, hattâ bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivac eden nebatatın 

tasdikiyle sabittir ki; izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-yı şehvet 

lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz'i-

yedir.  

Madem hikmeten, hakikaten, izdivac nesil içindir, nev'in bekası içindir. El-

bette, bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabil-i 

telakkuh olan ve elli senede ye'se düşen bir kadın, ekseri vakitte tâ yüz seneye 

kadar kabil-i telkîh bir erkeğe kâfi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişeha-

neleri kabul etmeye mecburdur. S. 409 

  S- Taaddüd-ü zevcat ve abd gibi bazı mesaili, ecnebiler serrişte ederek, 

medeniyet nokta-i nazarında, şeriata bazı evham ve şübehatı irad ediyorlar. 

C- İslâmiyetin ahkâmı iki kısımdır: 

Birisi: Şeriat ona müessistir. Bu ise, hüsn-ü hakikî ve hayr-ı mahzdır. 

Birisi dahi: Şeriat muaddildir. Yani, gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıka-

rıp, ehven-üş şer ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen 

hüsn-ü hakikiyeye geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrağ 

etmiştir. Çünki birden tabiat-ı beşerde umumen hükümferma olan bir emri bir-

den ref'etmek, tabiat-ı beşeri birden kalbetmek iktiza eder. 
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Binaenaleyh şeriat vâzı-ı esaret değildir. Belki en vahşi bir suretten, böyle 

tamamen hürriyete yol açacak ve geçebilecek bir surete indirmiştir, ta'dil etmiş-

tir. 

Hem de dörde (*)
24

 kadar taaddüd-ü zevcat, tabiata, akla, hikmete muvafa-

katıyla beraber şeriat bir taneden dörde çıkarmamış, belki sekizden, dokuzdan 

dörde indirmiştir. Bahusus taaddüde öyle şerait koymuştur ki, ona müraat et-

mekle, hiçbir mazarrata müeddi olmaz. Bazı noktada şer olsa da, ehven-üş şer-

dir. Ehven-üş şer ise, bir adalet-i izafiyedir. 

Heyhat! Âlemin her halinde hayr-ı mahz olamaz. Sti.95  

 

ÇARŞAF –  CİLBAB TESETTÜR FITRİDİR 

 

   

ilâ âhir... âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur'anın bu hük-

müne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü, fıtrî görmüyor, "bir esarettir" diyor. (*)
25

 

Elcevab: Kur'an-ı Hakîm'in bu hükmü tam fıtrî olduğuna ve muhalifi gayr-ı 

fıtrî olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden, yalnız "dört hikmet"ini beyan 

ederiz. 

Birinci Hikmet: Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. 

Çünki kadınlar hilkaten zaîf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından 

ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına 

muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale 

maruz kalmamak için, fıtrî bir meyli var.  

Hem kadınların on adedden altı-yedisi ya ihtiyardır, ya çirkindir ki; ihtiyarlı-

ğını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır; kendinden daha 

güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, 

taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak 

için, fıtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan 

                                                 
24

 (*) Erkek galiben yüz yaşına kadar telkîh eder. Karı, yarı vakti hayz olduğu halde 

elliye kadar telakkuh eder. 

 
25

 (*) Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan lâyiha-i Temyiz'in müdafaatından bir 

parça: "Ben de Adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üçyüz elli senede ve her asırda 

üçyüz elli milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kudsî ve hakikî ve hakikatlı bir 

düstur-u İlahîyi, üçyüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve bin üçyüz 

elli sene zarfında 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!.." 
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ihtiyarlardır. Ve on adedden ancak iki-üç tanesi bulunabilir ki; hem genç olsun, 

hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Malûmdur ki; insan 

sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette 

açık-saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem 

erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder.  

Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri-üt teessür 

olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen belki semlendiren pis nazarlardan 

elbette sıkılır. Hattâ işitiyoruz; açık-saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar, 

bu dikkat-i nazardan sıkılarak, "Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar" 

diye polislere şekva ediyorlar.  

Demek medeniyetin ref'-i tesettürü, hilaf-ı fıtrattır. Kur'an'ın tesettür emri fıtrî 

olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymetdar birer refika-i ebediye olabilen 

kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevî esaretten ve sefaletten kurtarı-

yor. 

Hem kadınlarda, ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavvüf var. Ta-

havvüf ise, fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Çünki sekiz dokuz dakika bir zevki 

cidden acılaştıracak sekiz dokuz ay ağır bir veled yükünü zahmet ile çekmekle 

beraber, hamisiz bir veledin terbiyesiyle sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz dakika 

gayr-ı meşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vaki olduğundan, 

cidden şiddetle nâmahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve 

tesettür ile nâmahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek, 

zaîf hilkatı emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kal'ası çarşafı ol-

duğunu gösteriyor.  

Mesmuatıma göre: Merkez ve payitaht-ı hükûmette, çarşı içinde, gündüzde, 

ahalinin gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük 

bir adamın açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde 

olanların hayâsız yüzlerine bir şamar vuruyor!.. 

Elhasıl: Nasılki kadınlar kahramanlıkta, ihlasta şefkat itibariyle erkeklere 

benzemedikleri gibi, erkekler de o kahramanlıkta onlara yetişemiyorlar; öyle de 

o masum hanımlar dahi, sefahette hiçbir vecihle erkeklere yetişemezler. Onun 

için fıtratlarıyla ve zaîf hilkatleriyle nâmahremlerden şiddetli korkarlar ve çar-

şaf altında saklanmağa kendilerini mecbur bilirler. L. 202  

 

CEHENNEM VE ÖLÜM İLE KORKUTMAK 

 Üçüncü delil: İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin medarı olan gençler, delikan-

lılar, şiddet-i galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkâr bulunan nefis ve hevaları-

nı tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı içtimaiyenin 

hüsn-ü cereyanını temin eden; yalnız Cehennem fikridir. Yoksa Cehennem 

endişesi olmazsa "El-hükmü lil-galib" kaidesiyle o sarhoş delikanlılar, hevesat-

ları peşinde bîçare zaîflere, âcizlere, dünyayı Cehenneme çevireceklerdi ve yük-

sek insaniyeti gayet süflî bir hayvaniyete döndüreceklerdi. S. 97 
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 Şimdi bu hâdisede, o emarelerden birisi tam hükmediyor. Çünki bize zul-

medenler, ellerinde hayat ve medeniyeti ve lezzeti tutup, bizi o tarz-ı hayata 

ehemmiyet vermemekle ittiham edip, mes'ul ederler, hattâ i'dam ve ağır ceza ile 

hapse sokmak isterler. Fakat kanunca sebeb bulamıyorlar. Biz dahi elimizde 

hayat-ı bâkiyenin mukaddemesi ve perdesi olan mevti ve ölümü tutup onların 

başlarına vurup intibaha getirmek ve onların hakikî mes'uliyet ve mahkûmi-

yetten ve i'dam-ı ebedî ve daimî haps-i münferidden kurtulmalarına bütün kuv-

vetimizle çalışıyoruz. Ş. 339  

  Cehennem'e dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar vâzıh ve zahirdir ki başka iza-

hata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir-iki zaîf şübheyi izale edecek iki-üç nükteyi, 

-tafsilini Risale-i Nur'a havale edip, gayet kısa bir hülâsasını- beyan edeceğiz. 

Birinci Nükte: Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini kor-

kusuyla 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 de-

rece i'dam-ı ebedîden hayırlıdır ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünki in-

san hattâ yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evlâdının ve ahbabının lezzetle-

riyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ud olur.  

Şu halde sen ey mülhid, dalaletin itibariyle ya i'dam-ı ebedî ile ademe düşe-

ceksin veya Cehennem'e gireceksin! Şerr-i mahz olan adem ise, senin bütün 

sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes'ud olduğun umum akra-

ba ve asl u neslin seninle beraber i'dam olmasından, binler derece Cehen-

nem'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 merhametle-

re mazhar olurlar.  

Demek herhalde Cehennem'in vücuduna tarafdar olmak sana lâzımdır. Ce-

hennem 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 mev-

cud ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazife-

leri var. Ve pek çok hikmetleri ve âlem-i bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani 

gibi pek çok zîhayatın celaldarane meskenleridir. 

İkinci Nükte: 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 
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çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir 

canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi afvet-

mek 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 esma-

ya 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 mukabelelerini ve âyinedarlıklarını tekzib ile 

hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle öyle azîm bir cinayet, bir zulüm-

dür ki afva kabiliyeti kalmaz.  âyetinin tehdidine müste-

hak olur. Onu Cehennem'e atmamak, bir yersiz merhamete mukabil, hukukla-

rına 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. 

Evet nasıl bir serseri âsi ve raiyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli 

hâkimine dese: "Beni hapse atamazsın ve yapamazsın." diye izzetine dokunsa, 

elbette o şehirde hapis olmasa da o edebsiz için bir hapis yapacak, onu içine 

atacak. Aynen öyle de; kâfir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celaline şiddetle dokunu-

yor. Ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor. Ve kemal-i rububiyetine 

tecavüzüyle ilişiyor. Elbette Cehennem'in pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı 

mûcibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da, öyle kâfirler için bir Cehennem'i 

halketmek ve onları içine atmak, o izzet ve celalin şe'nidir. 

Hem mahiyet-i küfür dahi Cehennem'i bildirir. Evet nasılki imanın mahiyeti 

eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cennet-i hususiye şekline girebilir ve Cen-

net'ten bu noktadan gizli haber verir.  

Aynen öyle de: Risale-i Nur'da delilleriyle isbat ve baştaki mes'elelerde dahi 

işaret edilmiş ki; küfrün ve bilhâssa küfr-ü mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle 

karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevî azabları var.. eğer tecessüm etse, o 

mürted adama bir hususî cehennem olur. Ve büyük Cehennem'den bu cihette 

gizli haber verir. Ve bu fidanlık dünya mezraasındaki hakikatcikler âhirette 

sünbüller vermesi noktasından, bu zehirli çekirdek, o zakkum ağacına işaret 

eder. "Ben onun bir mâyesiyim." der. "Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o 

zakkum ağacının bir hususî nümunesi, benim meyvem olur." 

Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öy-

le ise hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, onbeş sene ceza-

da (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye 

kabul edip maslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin 

katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın daki-
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kalarda azab çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o 

küfürde geçiren, iki trilyon sekizyüzseksen milyara yakın dakikada azaba müs-

tehak ve  sırrına mazhar olur. Her ne ise... 

Kur'an-ı Hakîm'in Cennet ve Cehennem hakkındaki mu'cizane izahatı ve 

Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un Cennet ve Cehennem'in vücud-

larına dair hüccetleri, daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar. A. 47 - 49 
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56. DÜSTUR 
 

 ZARURİYAT-I DİNÎYEYİ  

MUHAFAZA ETMEK 

 
  TALİM-İ NAZARİYATTAN ZİYADE, TEZKİR-İ MÜSELLEMATA İHTİYAÇ VAR 

 Zaruriyat-ı dinî, müsellemat-ı Şer'î; kulûblerde hasıldır, ihtar ile huzuru, 

tezkir ile şuuru. Matlub da hasıl olur. İbare-i Arabî (*)
26

 daha ulvî ediyor tezki-

ri, hem ihtarı. 

Onun için Cum'ada hutbe-i Arabiye, zaruriyatı ihtar, müsellematı tezkir, 

maalkifaye olur onun tarz-ı tezkiri. 

Nazariyatı talim onda maksud değildir. Hem İslâmın vahdanî sîmasında şu 

Arabî ibare bir nakş-ı vahdettir; kabul etmez teksiri. S. 732 

 İkinci sebeb: "Hutbe, bazı suver-i Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak için-

dir." Evet eğer millet-i İslâm, İslâmiyetin zaruriyatı ve müsellematı ve 

malûm olan ahkâmını, ekseriyet itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o 

vakit nazariyat-ı şer'iye ve mesail-i dakika ve nasayih-i hafiyeyi anlamak için, 

bildiği lisan ile hutbe okunması ve suver-i Kur'aniyenin -eğer mümkün olsaydı- 

tercümesi (Haşiye)
27

 belki müstahsen olurdu.  

Fakat namaz, zekat, orucun vücubu ve katl, zina ve şarabın haramiyeti 

gibi malûm olan ahkâm-ı kat'iyye-i İslâmiye mühmel kalıyor. Avam-ı nas, 

onların vücubunu ve haramiyetini ders almağa muhtaç değiller. Belki teşvik ve 

ihtar ile o ahkâm-ı kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet damarını ve iman hissini 

tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. S. 483  

 

                                                 
26

 (*)On sene sonra gelen bir hâdiseyi hissetmiş, mukabeleye çalışmış. 

27
 (Haşiye): İ'caza dair olan Yirmibeşinci Söz, Kur'anın hakikî tercümesi müm-

kün olmadığını göstermiştir. 
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 Dinin zaruriyatı ki, içtihad onlara giremez. Çünki kat'î ve muayyendir-

ler. Hem o zaruriyat, kut ve gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğ-

ruyorlar ve tezelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti, onların ikamesi-

ne ve ihyasına sarfetmek lâzım gelirken, İslâmiyet'in nazariyat kısmında ve 

selefin içtihadat-ı safiyane ve hâlisanesiyle, bütün zamanların hacatına dar gel-

meyen efkârları olduğu halde, onları bırakıp heveskârane yeni içtihadlar yap-

mak, bid'akârane bir hıyanettir. S. 480 

 

ZARURİYAT-I DİNİYEDE İÇTİHAD OLAMAZ, TE’VİL YAPILAMAZ 

 Dinin zaruriyâtı ki, içtihad onlara giremez çünkü kat’î ve muayyendir-

ler. S. 480 

 Mezahibin ihtilafı ise: Sahib-i şeriatın gösterdiği nazarî düsturların tarz-ı te-

fehhümünden ileri gelmiştir. "Zaruriyat-ı Diniye" denilen ve kabil-i tevil ol-

mayan ve "Muhkemat" denilen düsturları ise, hiç bir cihette kabil-i tebdil 

değildir ve medar-ı içtihad olamaz. M. 435 

 Peygambere bildirilen umûr-u gaybiye, bir kısmı tafsil ile bildirilir. Bu kı-

sımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'anın ve hadîs-i kudsînin 

muhkematı gibi.  

Ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir, tafsilât ve tasviratı onun içtihadına ha-

vale edilir. İmana girmeyen hâdisat-ı kevniyeye ve vukuat-ı istikbaliyeye dair 

hadîsler gibi. Bu kısımda, Peygamberimiz (Aleyhissalâtü Vesselâm) belâgatıyla 

-temsiller suretinde- sırr-ı teklif hikmetine muvafık tafsil ve tasvir eder. Ş. 579 

 Halk-ı şer, şer  değil belki kesb-i şer, şerdir. Çünkü, halk ve icad umum ne-

ticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için, 

o şerrin icadı, neticeler itibarıyla hayır olur, hayır hükmüne geçer...    

...Mutezile bu sırrı anlamadıkları için, “Halk-ı şer, şerdir ve çirkinin icadı 

çirkindir” diye, Cenâb-ı Hakkı takdis için, şerrin icadını ona vermemişler, 

dalâlete düşmüşler, “ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî” olan bir rükn-ü 

imaniyeyi tevil etmişler.  L. 76 

 Kâfir ve münafıkların Cehennemde yanmalarını ve azap ve cihad gibi 

hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak, Kur’ân’ın ve ed-

yân-ı semâviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü 

azîm ve gayet derecede bir merhametsizliktir. K. 75 

 Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, o derece cismanî lezzetleri sarih bir surette be-

yan eder ki, başka tevillerle mânâ-yı zâhirîyi kabul etmemek imkân hari-

cindedir. Ş. 229 

 Ey insafsız hey’et! Eğer her asırda üç yüz elli milyonun kudsî ve semâvî 

rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes 

hazinesi olan Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânın tesettür ve irsiyet ve teaddüd-ü 
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zevcat ve zikrullah ve ilm-i dinin dersi ve neşri ve şeâir-i diniyenin muha-

fazası haklarında gelen ve tevil kaldırmaz sarih çok âyât-ı Kur’âniyeyi 

inkâr etmek ve bütün İslâm müçtehidlerini ve umum şeyhülislâmları suçlu 

yapmak mümkün ise ve mürur-u zamanı ve müteaddid mahkemelerin beraetle-

rini 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. 432) 

 Sarahat-ı Kur’aniye te’vil kaldırmaz. (OL. 125) 

 Ey aklı nakl üzerine tercih eden mütefelsif, bil ki! Sen kendi felsefî ak-

lınla nakli tevil ediyor, belki de tahrif ediyorsun. Öyledir, zira gururdan ve 

felsefiyatta tegalguldan tefessüh etmiş olan aklın ona dar gelir. Bms. 208 

 Risale-i Nur’un mesleği, sair tarikatlar, meslekler gibi mağlûp olmayarak, 

belki galebe ederek pek çok muannidleri imana getirmesi, pek çok hâdisâtın şe-

hadetiyle, bu asırda bir mucize-i mâneviye-i Kur’âniye olduğunu isbat eder. O 

dairenin haricinde, ekseriyetle, bu memlekette, bu hususî ve cüz’î ve yalnız 

şahsî hizmet veya mağlûbane perde altında veya bid’alara müsamaha sure-

tinde ve te’vilât ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam olamaz diye, 

hâdisat bize kanaat vermiş. (E. 63) 

 

ZARURİYAT-I DİNİYEYİ TEBDİL EDEN DİNDEN ÇIKAR, KABUL ETMEYEN 
KÜFRE GİRER,  

 Din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm 

iki cihanın sultanı, şark ve garb ve Endülüs ve Hind birer taht-ı saltanatı oldu-

ğundan, din-i İslâmın esâsâtını bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferru-

atını ve sair ahkâmını, hattâ en cüz’î âdâbını dahi bizzat o getiriyor, o haber 

veriyor, o emir veriyor.  

Demek, füruat-ı İslâmiye, değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki, 

onlar tebdil edilse esas-ı din bâki kalabilsin. Belki, esas-ı dine bir cesettir, 

lâakal bir cilttir. Onunla imtizaç ve iltiham etmiş kabil-i tefrik değildir. Onları 

tebdil etmek, doğrudan doğruya Sahib-i Şeriati inkâr ve tekzip etmek 

çıkar. 

Mezahibin ihtilafı ise: Sahib-i şeriatın gösterdiği nazarî düsturların tarz-ı te-

fehhümünden ileri gelmiştir. "Zaruriyat-ı Diniye" denilen ve kabil-i tevil ol-

mayan ve "Muhkemat" denilen düsturları ise, hiç bir cihette kabil-i tebdil 

değildir ve medar-ı içtihad olamaz. Onları tebdil eden, başını dinden çıka-

rıyor;  kaidesine dâhil oluyor. M. 435 

 Nasılki bir cisimde, neşv ü nema için tevessü' meyli bulunur. O meyl-i te-

vessü' ise, -çünki dâhildendir- vücud ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat eğer 
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hariçte tevsi' için bir meyl ise, o vücudun cildini yırtmaktır, tahrib etmektir; 

tevsi' değildir.  

Öyle de, İslâmiyetin dairesine selef-i sâlihîn gibi takva-yı kâmile kapısıyla 

ve zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarîkıyla dâhil olanlarda meyl-üt tevessü' ve 

irade-i içtihad bulunsa; o kemaldir ve tekemmüldür. Yoksa zaruriyatı terk 

eden ve hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i maddiye 

ile âlûde olanlardan olan o meyl-üt tevsi' ve irade-i içtihad, vücud-u İslâmiyeyi 

tahrib ve boynundaki şer'î zincirini çıkarmağa vesiledir. S. 482 

 İçtihad kapısından İslâmiyete girip mesailini genişlendirmeğe meyleden 

adamın maksadı, zaruriyata imtisal ile takva ve kemale mazhariyet ise gü-

zeldir. Amma zaruriyatı terk ve hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı uhreviyeye tercih 

eden adam ise, onun içtihada meyli, meyl-üt tahribdir. Tekliften çıkıp kaçmak 

için bir yol bulmaktır. Ms. 91  

 Sâniyen: O kısım ehl-i dalalet baktılar ki, müçtehidînlerde iş bitmiyor. Onla-

rın omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehl-i dalalet, 

zaruriyat-ı diniyeyi terk ve tağyir etmek istiyorlar. "Onlardan daha iyiyiz" 

deseler, mes'eleleri tamam olmuyor. Çünki müçtehidîn, nazariyata ve kat'î ol-

mayan teferruata karışabilirler.  

Halbuki bu mezhebsiz ehl-i dalalet, zaruriyat-ı diniyede dahi fikirlerini 

karıştırmak ve kabil-i tebdil olmayan mesaili tebdil etmek ve kat'î erkân-ı 

İslâmiyeye karşı gelmek istediklerinden; elbette zaruriyat-ı diniyenin hame-

leleri ve direkleri olan sahabelere ilişecekler. Heyhat! Değil bunlar gibi insan 

suretindeki hayvanlar, belki hakikî insanlar ve hakikî insanların en kâmilleri 

olan evliyanın büyükleri; sahabenin küçüklerine karşı müsavat davasını kaza-

namadıkları, gayet kat'î bir surette Yirmiyedinci Söz'de isbat edilmiştir. S. 496  

 S- Kur'an zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki 

müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı, birbirine muhaliftir? 

C- 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 muhkemat-

tan 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 değil-

dir. İşte müfessirlerin ihtilafları, ancak ve ancak şu kısma aittir. 
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İhtar: Mütevatir hadîsler de, bu hususta, âyetler gibidir. Yalnız birinci kazi-

ye, teemmül yeridir. Çünki  ile işaret edilen hadîsin, hakikaten hadîs olup 

olmadığında tereddüd yeri vardır. İş. 66  

 Bundan sonra zarurî ve gayr-ı zarurîyi tefrik edeceğiz. İşte cevab-ı 

Kur'anîde mefhum olan zarurî hükümler ki; inkârı kabul etmez. Şudur: Zül-

karneyn "müeyyed min indillah" bir şahıstır. Onun irşad ve tertibiyle iki dağ 

arasında bir sed bina edilmiştir. Zalimlerin ve bedevilerin def'-i fesadları için... 

Ve Ye'cüc Me'cüc iki müfsid kabiledirler. Emr-i İlahî geldiği vakit sed harab 

olacaktır. İlââhirihî. Bu kıyas ile, ona Kur'an delalet eden hükümler, Kur'anın 

zaruriyatındandırlar. Bir harfin inkârı dahi kabil değildir. 

Fakat o mevzuat ve mahmulâtın keyfiyatlarının teşrihatları ve mahiyetlerinin 

hududu ise; Kur'an onlara kat'iyy-üd delalet değildir. Mu. 66  

 Birinci Nükte: "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 kabîlinden 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 zahiri-

ye-i Kur'aniyeye şübhe getirmek değil. Çünki onlara iman lâzımdır. Onlar 

nasstır, kat'îdir, esastırlar, temeldirler. Kur'an  fermanıyla manası 

vazıh olduğunu bildirir. Baştan başa hitab-ı İlahî, o manalar üzerine döner, tak-

viye 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  

 Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

 Yani  sırrı ile: kavaid-i Şeriat-ı Garrâ ve 

desâtir-i Sünnet-i Seniyye tamam ve kemâlini bulduktan sonra, yeni icad-

larla o düsturları beğenmemek veyahut -hâşâ ve kellâ- nâkıs görmek hissi-

ni veren bid’aları icad etmek dalâlettir, ateştir. 

Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var. Bir kısmı vâciptir, terk edilmez. O kısım, 

Şeriat-ı Garrâda tafsilâtıyla beyan edilmiş. Onlar muhkemattır, hiçbir cihette 

tebeddül etmez.  L. 53 
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 *  sırrıyla ehl-i velâyet, gaybî olan şeyleri, bildirilmezse 

bilmezler. En büyük bir velî dahi, hasmının hakikî halini bilmedikleri için, hak-

sız olarak mübareze etmesini Aşere-i Mübeşşerenin mabeynindeki muharebe 

gösteriyor. Demek, iki veli, iki ehl-i hakikat birbirini inkâr etmekle ma-

kamlarından sukut etmezler. Meğer, bütün bütün zâhir-i şeriate muhalif ve 

hatâsı zahir bir içtihadla hareket edilmiş ola.  K. 195 

 İnsanda bazı letâif var ki, teklif altına giremez o latife hâkim olduğu vakit, 

tekâlif-i şer’iyeye muhalefetiyle mes’ul tutulmaz. Ve madem insanda bazı letâif 

var ki, teklif altına girmediği gibi, ihtiyar altına da girmez, hattâ aklın tedbiri 

altına da girmez o lâtife, kalbi ve aklı dinlemez. Elbette, o lâtife bir insanda 

hâkim olduğu zaman –fakat o zamana mahsus olarak– o zat, şeriata mu-

halefette velâyet derecesinden sukut etmez, mâzur sayılır. Fakat bir şartla ki, 

hakaik-i şeriata ve kavâid-i imanîye karşı bir inkâr, bir tezyif, bir istihfaf 

olmasın. Ahkâmı yapmasa da, ahkâmı hak bilmek gerektir. Yoksa, o hale 

mağlûp olup –neûzü billâh– o hakaik-i muhkemeye karşı inkâr ve tekzibi 

işmam edecek bir vaziyet, alâmet-i sukuttur.  M. 452 

İşte birkaç kısa nümuneler olarak nakledilen yukarıdaki ifade ve beyanlarda 
sarahaten görülüyor ki, dinde, te’vil kaldırmaz ve bağlayıcı bazı hüküm ve düs-
turlar ve mukarrer kaideler, muhkemat ve esaslar vardır. Bunlara iman ve tes-
limiyet şart ve zaruridir. Aksi halde şerî’at dairesinden çıkmak tehlikesi doğar. 
Teferruat sayılan hükümler ise bu esaslara ters düşemez. 

 

ÜMMET-İ İSLÂMİYENİN AHKÂM-I DİNİYEDE GÖSTERDİĞİ İHMALİN EN 
MÜHİM SEBEBİ  

 Ümmet-i İslâmiyenin ahkâm-ı diniyede gösterdiği teseyyüb ve ihmalin ben-

ce 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 himayesi-

ne 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. 
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Meselâ; hükmün me'hazı olan şeriat kitabları melzum gibidir. Delili olan 

Kur'an ise, lâzımdır. Muharrik-i vicdan olan kudsiyet, lâzımın lâzımıdır. Cum-

hurun 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 "kud-

siyet"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. Sti. 30  

 

ÂLEM-I İSLÂMIN İTTİFAKI ZARURİYAT-I DİNÎYEDE OLUR. 

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

C- Evvelâ; müttefekun aleyh olan makasıd-ı âliyeye nazar etmektir. 

Çünki Allahımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'anımız bir, zaruriyat-ı diniyede 

umumumuz müttefik, zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferruat veya tarz-ı 

telakki veya tarîk-i tefehhümdeki tefavüt bu ittihad u vahdeti sarsamaz, racih 

de gelemez. *  * düstur tutulsa, aşk-ı hakikat harekâtımızda hâkim 

olsa -ki, zaman dahi pek çok yardım ediyor- o ihtilafat sahih bir mecraya sevke-

dilebilir. 

Esefâ; gaye-i hayalden tenasi veya nisyan olmakla, ezhan enelere dönüp et-

rafında gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âlî bütün vuzuhuyla meydana 

atılmıştır. Sti. 92 

 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 emmâre hesabına hodfuruşluk, şöhretperverâne bir 

tarzdaki tesadüm-ü efkârdan bârika-i hakikat değil, belki fitne ateşleri 

çıkıyor.  Çünkü, maksatta ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının 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 şahittir. M. 268 

ESASAT-I ŞERİATI REHBER ETMEK 

 Makamât-ı enbiya ve eâzım-ı evliyanın makamâtının bazı gölgeleri ve zılleri 

var. Ehl-i sülûk onlara girer, kendini o evliya-yı azîmeden daha azîm görür, 

belki enbiyadan ileri geçtiğini zanneder, vartaya düşer. 
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Fakat bu geçmiş umum vartalardan zarar görmemek için, usul-ü imaniyeyi 

ve esâsât-ı şeriatı daima rehber ve esas tutmak ve meşhudunu ve zevkini 

onlara karşı muhalefetinde itham etmekledir. (M. 455) 

 Şeytanın evvelki desiselerine karşı mü’minin tahassungâhı, muhakkıkîn-i 

asfiyanın düsturlarıyla hudutları taayyün eden hakaik-i imaniye ve 

muhkemât-ı Kur’âniyedir. (L. 75) 

 Ey ehl-i hak ve ehl-i hidayet! Şeytan-ı ins ve cinnînin mezkûr desiselerinden 

kurtulmak çaresi: Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhebini karar-

gâh yap ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın muhkemat kal’asına gir ve Sünnet-

i Seniyyeyi rehber yap, selâmeti bul. (L. 78) 

 Ey şeytanın desiselerine mübtelâ olan biçare insan! Hayat-ı diniye, hayat-ı 

şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selâmetini dilersen ve sıhhat-i fikir ve istikamet-

i nazar ve selâmet-i kalb istersen, muhkemât-ı Kur’âniyenin mizanlarıyla ve 

Sünnet-i Seniyyenin terazileriyle a’mâl ve hâtırâtını tart. Ve Kur’ân’ı ve 

Sünnet-i Seniyyeyi daima rehber yap. Ve Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm 

de, Cenâb-ı Hakka ilticada bulun.  (L. 89) 

 Bu hale giriftar olanlar, mizan-ı şeriatı elde tutmak ve usulüddin ule-

masının düsturlarını kendine ölçü ittihaz etmek ve İmam-ı Gazâlî ve 

İmam-ı Rabbanî gibi muhakkıkîn-i evliyanın talimatlarını rehber etmek 

gerektir. Ve daima nefsini itham etmektir.  (M. 447) 

 Şu meseleden anlaşılıyor ki, derece-i şuhud, derece-i iman-ı bilgaybdan çok 

aşağıdır. Yani, yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehl-i velâyetin ihatasız 

keşfiyatı, veraset-i nübüvvet ehli olan asfiya ve muhakkikînin, şuhuda değil, 

Kur’ân’a ve vahye, gaybî fakat daha sâfi, ihatalı, doğru hakaik-i 

imaniyelerine dair ahkâmlarına yetişmez. 

Demek, bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı, 

Kitap ve Sünnettir. Ve mihenkleri, Kitap ve Sünnetin desâtir-i kudsiyeleri 

ve asfiya-i muhakkikînin kavânin-i hadsiyeleridir. (M. 83) 
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57. DÜSTUR 
 

 DİNİ DÜNYAYA ALET ETMEMEK   

  

 
HAYAT-I DÜNYEVİYEYİ HAYAT-I UHREVİYEYİE TERCİH ETMEMEK, DÜN-

YEVİ ZEVKLERİ ARAMAMAK 

 İkinci Mes'ele: Otuzbirinci âyetin işaretinin beyanında,  

bahsinde denilmiş ki: Bu asrın bir hâssası şudur ki; hayat-ı dünyeviyeyi, ha-

yat-ı bâkiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, 

bâki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben 

bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki: 

Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa sair a'za vazifelerini kısmen bı-

rakıp onun imdadına koşar;  

öyle de, hırs-ı hayat ve hıfzı, zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniye-

de dercedilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle 

meşgul edip sukut ettirmeye başlamış; vazife-i hakikiyelerini onlara unut-

turmağa çalışıyor. 

Hem nasılki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşaalı bir eğlence bulunsa, 

çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture ha-

nımlar dahi o cazibeye kapılıp hakikî vazifelerini ta'til ederek iştirak ediyorlar;  

öyle de, bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli 

fakat cazibeli ve elîm fakat meraklı bir vaziyet almış ki; insanın ulvî latifeleri-

ni ve kalb ve aklını, nefs-i emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o 

fitne ateşlerine düşürttürüyor.  

Evet hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şar-

tıyla, bazı umûr-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye 

var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helâkete sebebiyet vermeyen bir zara-

ra göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır, o damar-ı insanîyi o 
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derece şırınga etmiş ki; küçük bir ihtiyaç ve âdi bir zarar-ı dünyevî yüzün-

den elmas gibi umûr-u diniyeyi terkeder. 

Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda israfat ile 

ve iktisadsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr u 

zaruret-i maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şerait-i haya-

tın 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 tiryak misal ilâçlarının naşiri olan Risale-i Nur daya-

nabilir; ve onun metin, sarsılmaz, sebatkâr, hâlis, sadık, fedakâr şakirdleri 

mukavemet ederler.  

Öyle ise, her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla, tam metanet ve 

ciddî ihlas ve tam itimad ile ona yapışmak lâzım ki; o acib hastalığın tesirinden 

kurtulsun. K. 104  

 Sâniyen: Birkaç gün evvel size gönderdiğim son mektubdaki, hayat-ı dün-

yeviyenin hayat-ı diniyeye galebe etmesine dair ikinci mes'elesi münasebetiy-

le gayet ince ve kaleme alınmaz bir mana kalbe zahir oldu. Yalnız gayet kısa o 

manaya bir işaret edeceğim. Şöyle ki: 

Bu acib asrın hayatperest ehl-i dalaleti aldatan, sarhoş eden; fânilerden 

surî aldıkları zevki gayet acı ve elîm olduğunu ve ehl-i imanın ve hidayetin 

aynı yerde ve o fâniyatta bâkiyane ve ulvî bir zevki bulunduğunu gördüm 

ve hissettim, fakat ifade edemiyorum. 

Risale-i Nur'un müteaddid yerinde nasıl isbat etmiş ki, ehl-i dalalet için, za-

man-ı hazırdan maada herşey madum ve firakların elemleriyle doludur. Ehl-i 

hidayet için mazi, müstakbel müştemilâtıyla mevcuddur, nurludur. 

 Aynen öyle de, fâniyatta, yani geçmiş muvakkat vaziyetler, ehl-i dünya 

için fena-yı mutlak karanlıklarında madumdur, ehl-i hidayet için mevcud-

dur, diye gördüm. Çünki eski zamanda çok alâkadar olduğum zevkli veya 

kıymetli ve şerefli muvakkat vaziyetleri mütehassirane hatırladım, müştakane 

arzuladım. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp fâni olsun, düşünürken, 

iman-ı Billah nuru ihtar etti ki; o vaziyetler gerçi sureten fânidirler, birkaç cihet-

te mevcuddurlar. Çünki Cenab-ı Hakk'ın bâki isimlerinin cilveleri olan o vazi-

yetler, daire-i ilimde ve elvah-ı mahfuzada ve elvah-ı misaliyede bâki oldukları 

gibi; nur-u imanın verdiği bâkiyane münasebet noktasında fevk-az zaman bir 

vaziyette mevcuddurlar. Sen, o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevî sinemalar-

la görebilir ve girebilirsin diye anladım.  

Ve dedim: "Madem Allah var, her şey var" darb-ı mesel cümlesi, bu büyük 

hakikatı da ifade eder. Kimin için Allah varsa, yani Allah'ı bilse, herşey mev-

cuddur; kim Allah'ı bilmezse, ona herşey madumdur, diye delalet eder.  
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Demek elemli, karanlıklı, tahassürlü bir dirhem zevki, aynı yerde yüz 

derece ziyade daimî, elemsiz bir zevke, sefahetle tercih edenler, aks-i mak-

sudlarıyla aynı zevkte elîm elemleri alır. K. 106 

 (Evvelce, hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih etmeye dair ya-

zılan iki parçaya tetimmedir)  

Bu acib asrın hayat-ı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşamak şeraitini ağır-

latması 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 bı-

rakır. Bu hatasının cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki, dünyayı başına 

Cehennem eyledi. 

İşte bu dehşetli musibette, ehl-i diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve 

kısmen anlamıyorlar. 

Ezcümle: Ben gördüm ki; ehl-i diyanet belki de ehl-i takva bir kısım zâtlar, 

bizimle gayet ciddî alâkadarlık peyda ettiler. O bir-iki zâtta gördüm ki; diyaneti 

ister ve yapmasını sever, tâ ki hayat-ı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi 

rastgelsin. Hattâ tarîkatı keşf ü keramet için ister. Demek âhiret arzusunu ve 

dinî vezaifin uhrevî meyvelerini, dünya hayatına bir dirsek, bir basamak gibi 

yapıyor.  

Bilmiyor ki, saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi medar olan ha-

kaik-i diniyenin fevaid-i dünyeviyesi, yalnız müreccih (tercih edici) ve teşvik 

edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o amel-i hayrın yapma-

sına 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 mü-

vazeneleriyle, neşrettiği nur olduğunu kırkbin şahid vardır. Demek Risale-i 

Nur'un dairesine yakın bulunanlar, içine girmezse, tehlike ihtimali kavîdir. 

Evet  işaretiyle bu asır, hayat-ı dünyeviyeyi 

hayat-ı uhreviyeye, ehl-i İslâm'a da bilerek severek tercih ettirdi.  

Hem bin üçyüz otuzdört (1334) tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl-i 

İslâm içine de sokuldu.  

Evet  cifir ve ebced hesabıyla 1333 veya dört ederek, aynı vakitte 

eski Harb-i Umumî'de İslâmiyet düşmanları galebe çalmakla, muahede şartları-

nı, dünyayı dine tercih rejimi mebdeine tevafuk ediyor. İki-üç sene sonra 

bilfiil neticeleri görüldü. K. 109  

 Üçüncü Adam ve Mes'elesi: Bizlerle pek çok alâkadar bir zât çok defa 

dehşetli şekva ediyor ki: "Ben adam olamıyorum, gittikçe fenalaşıyorum, ma-
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nevî hizmetlerimin neticelerini göremiyorum." diye meded istiyor. Ona yazıyo-

ruz ki: 

"Bu dünya dâr-ül hizmettir, ücret almak yeri değildir. A'mal-i sâlihanın üc-

retleri, meyveleri, nurları berzahta, âhirettedir. O bâki meyveleri bu dünyaya 

çekmek ve bu dünyada onları istemek, âhireti dünyaya tâbi' etmek demektir. 

O amel-i sâlihin ihlası kırılır, nuru gider. Evet o meyveler istenilmez, niyet 

edilmez. Verilse, teşvik için verildiğini düşünüp şükreder." 

Evet bu asırda, bir-iki mektubda beyan edildiği gibi, o derece hayat-ı dün-

yeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki; mübarek 

ve ihtiyar ve hoca ve ehl-i salahat olan bir zât dahi, dünyada bir nevi hayat-

ı uhreviye ezvakını istiyor; birinci derecede, dünyada zevk-i hayat onda 

hükmediyor. K. 134  

  

RİSALE-İ NURU DÜNYA MENFAATİNE ALET ETMEMEK 

 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 ediyor-

lar. "İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar" deyip insafsızca-

sına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzib lâzımdır. M. 13  

 Gaflet saikasıyla veya gözsüz, el yardımıyla bazıların elmas yerine cam par-

çası aldığı gibi, saadet-i ebediye dükkânı olan Risalet-ün Nur’ dan saadet-i 

dünyeviye aramağa gelenleri ikaz ve irşad fıkralarınız, gece-gündüz yol 

gözleyen umum Risalet-ün Nur şakirdlerini mesrur eyledi. Stg. 187 

 Risale-i Nur, ilmin esas gayesi olan rıza-yı İlahîyi tahsile sebeb olması ve 

dünya menfaatına, ilmi hiçbir cihetle âlet etmiyerek, tam manasıyla insani-

yete hizmet gibi en ulvî vazifeyi temsil etmesidir. Stg. 249  

 Neden hediye kabul etmediğinin sebeblerinden birisi olarak der ki: "Bu za-

man, eski zaman gibi değildir. Eski zamanda imanı kurtaran on el varsa, şimdi 

bire inmiş. İmansızlığa sevk eden sebebler eskiden on ise, şimdi yüze çıkmış.  

İşte böyle bir zamanda imana hizmet için, dünyaya el atmadım, dünyayı 

terk ettim. Hizmet-i imaniyemi hiçbir şeye âlet etmeyeceğim" der. Hazret-i 

Üstad, kendi şahsı için birisi zahmet çekse, bir hizmetini görse; mukabilinde bir 

ücret, bir teberrük verir. Aksi halde, ruhuna ağır gelir, hoşuna gitmez. 

Bedîüzzaman Said Nursî; Kur'an, İman ve Din'e yaptığı hizmetinde, seneler-

den beri mütemadî bir tarassud ve tecessüs, takibat ve tedkikat altında bulundu-

rulmuştur. Yalnız ve yalnız rıza-yı İlahî için, yalnız ve yalnız hakikat için 
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İslâmiyet'e hizmet ettiği ve hizmet-i Kur'aniyesini hiçbir şeye âlet etmediği 

müteaddid mahkemelerde de sabit olmuştur. S. 760  

 Risale-i Nur'un ve Üstadımın ve biz talebelerin yegâne gaye ve hizmetimiz; 

İslâmiyete, hususan Türk milletine iman ve ahlâk cihetinde kudsî bir hizmettir. 

Elbette Risale-i Nur'a ve hâdimlerine bu hizmetleri için ilişmemek lâzımdır. 

Bizim gaye ve maksadımız budur. Başka hiçbir şey değildir. Ve bu vazifemiz de 

rıza-yı İlahî içindir. Zâten böyle bir kudsî vazifeyi dünyaya ve dünya menfa-

atine âlet ederek yapmayız ve tenezzül etmeyiz. Ş. 574  

 Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirdleri, değil dünya siyasetlerine, 

belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u âlet edemeyiz ve şimdiye ka-

dar da etmemişiz. Biz, ehl-i dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Bizden zarar 

tevehhüm etmek divaneliktir. K. 240 

 Âhir ömrümde Risale-i Nur gibi sırf imanî ve uhrevî bir hizmet-i kudsiyeyi 

dünyaya âlet etmemek ve menafi'-i şahsiyeye vesile yapmamak için o mak-

bul âdete ve o zararsız seciyeye karşı bana bir nefret ve bir kaçınmak ve 

şiddet-i fakr u zarureti kabul edip elini insanlara açmamak haleti verilmişti 

ki, Risale-i Nur'un hakikî bir kuvveti olan hakikî ihlas kırılmasın. Em. 74 

 Başım üstündeki sizce malûm levha, nefsimi tam susturduğu halde; bu gece 

nefs-i emmarenin silâhını daha musırrane istimal eden kör hissiyatım, damar-

larıma tam dokundurup, tesemmüm ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve has-

sasiyet ve şeytandan gelen ilkaat ve fıtrî hubb-u hayattan gelen acib bir haletle, 

o ikinci nefs-i emmare hükmünde olan kör hissiyat, benim vefat ihtimalinden 

şiddetli bir me'yusiyet ve teellüm ve kuvvetli bir hırs ve zevk ve lezzetle kalb ve 

ruhuma tam ilişti. "Ne için istirahat-ı hayatına çalışmıyorsun, belki reddedi-

yorsun; ve gayet zevkli ve masumane lezzetli bir hayat ve bir ömür, kendi-

ne Nur dairesinde aramıyorsun ve ölmeğe karar verip razı oluyorsun?" 

dedi ve dediler.  

Birden gayet kuvvetli iki hakikat, o ikinci nefs-i emmareyi şeytanla beraber 

susturdu. 

Birincisi: Madem Risale-i Nur'un vazife-i kudsiye-i imaniyesi benim ölü-

mümle daha ziyade hâlisane inkişaf edecek ve hiçbir cihetle dünya işlerine ve 

benlik ve enaniyete vesilelikle ittiham edilmeyecek ve rekabeti tahrik eden ha-

yat-ı şahsiyemi bulmadığı için daha mükemmel ve ihlas ile o vazife devam ede-

cek.  

…… 

Hem madem Nur şakirdlerinden çokları hem malını, hem istirahatını, hem 

dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını Nur'un hizmetinde feda ediyor-

lar, sen ey nefsim neden fedakârlıkta en geri kalmak istersin.  
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Hem kat'iyyen bil ki: Çok bîçarelerin hayat-ı bâkiyelerini Nurlarla kurtarmak 

hizmetinde, fâni ve zahmetli ihtiyarlık hayatını memnuniyetle bırakmağa 

lüzum olsa veya vakti gelse, razı olmak gayet lezzetli bir şereftir.  

…… 

Onun için, bu hayat ve bu dünya bizi kovmadan evvel ve haydi dışarıya 

demeden, biz kemal-i izzetle, Allah'a ısmarladık deyip izzetimizle bu fâni 

zevklerimizi bırakmalıyız. Hz. 153-158 

 Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken, bu fıkra onu 

tam susturdu; şükrettirdi. Size de faidesi olur diye leffen takdim edilen bu fıkra, 

başımın yanında asılı duruyor. 

1- Ey nefsim! Yetmişüç sene, yüzde doksan adamdan ziyade zevklerden 

hisseni almışsın. Daha hakkın kalmadı. 

2- Sen, âni ve fâni zevklerin bekasını arıyorsun; onun için onun zevaliyle 

ağlamağa başlıyorsun. Kör hissiyatınla bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir 

dakika gülmeye bedel, on saat ağlıyorsun. 

3- Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. 

İnsanlar, senin yapmadığın bir işle sana zulüm ediyorlar. Fakat kader senin gizli 

hatalarına binaen, o musibet eliyle seni hem terbiye, hem hatana keffaret ediyor. 

4- Hem yüzer tecrübenle, ey sabırsız nefsim! Kat'î kanaatın gelmiş ki; zahirî 

musibetler altında ve neticesinde, inayet-i İlahiye'nin çok tatlı neticeleri var. 

    

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. 

5-  kudsî düsturunu kendine rehber et! Hevesli 

akılsız çocuklar gibi, muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma! 

Düşün ki; fâni zevkler, sana manevî elemler, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar, 

elemler ise; bilakis manevî lezzetler ve uhrevî sevablar veriyor. Sen divane ol-

mazsan, muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zâten lezzetler 

şükür için verilmiş. E. 198 

 Dünya madem fânidir.  

Hem madem ömür kısadır.  

Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur.  

Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır.  

Hem madem dünya sahibsiz değil.  

Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerim bir Müdebbiri 

var.  

Hem madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır.  

Hem madem   sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur.  
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Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır.  

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır. 

Elbette en bahtiyar odur ki: 

Dünya için âhireti unutmasın,  

âhiretini dünyaya feda etmesin,  

hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın,  

malayani şeylerle ömrünü telef etmesin; 

kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin; 

selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin...  M. 71 
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58. DÜSTUR 
 

 MUARIZLARI HİDDET VE TEHEVVÜRLE  

VE MUKABELE-İ BİLMİSİLLE KARŞILAMAMALI. 

 
 Aziz, sıddık, müstakim kardeşlerim! 

Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var. Şöyle ki: 

 sırrıyla ehl-i velayet, gaybî olan şeyleri bildirilmezse bil-

mezler. En büyük bir veli dahi, hasmının hakikî halini bilmedikleri için, haksız 

olarak mübareze etmesini Aşere-i Mübeşşere'nin mabeynindeki muharebe gös-

teriyor.  

Demek iki veli, iki ehl-i hakikat birbirini inkâr etmekle makamlarından sukut 

etmezler. Meğer bütün bütün zahir-i şeriata muhalif ve hatası zahir bir içtihad 

ile hareket edilmiş ola.  

 Bu sırra binaen  deki ulüvv-ü cenab 

düsturuna ittibaen  

 ve avam-ı mü'minînin şeyhlerine karşı hüsn-ü zanlarını kırmamakla, 

imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek  

 ve Risale-i Nur'un erkânlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı 

hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen;  

 ve ehl-i ilhadın iki taife-i ehl-i hakkın mabeynindeki husumetten istifade 

ederek, birinin silâhıyla, itirazıyla ötekini cerhedip ve ötekinin delilleriyle beri-

kini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten içtinaben,  

Risale-i Nur şakirdleri bu mezkûr dört esasa binaen, muarızlara hiddet 

ve tehevvürle ve mukabele-i bilmisille karşılamamalı. Yalnız kendilerini 

müdafaa için musalahakârane, medar-ı itiraz noktaları izah etmek ve cevab 

vermek gerektir. 
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Çünki bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes, kameti mikdarında bir 

buz parçası olan enaniyetini eritmeyip, bozmuyor; kendini mazur biliyor, ondan 

niza çıkıyor. Ehl-i hak zarar eder, ehl-i dalalet istifade ediyor.  

İstanbul'da malûm itiraz hâdisesi îma ediyor ki; ileride, meşrebini çok beğe-

nen bazı zâtlar ve hodgâm bazı sofi-meşrebler ve nefs-i emmaresini tam öldür-

meyen ve hubb-u câh vartasından kurtulmayan bazı ehl-i irşad ve ehl-i hak, 

Risale-i Nur'a ve şakirdlerine karşı kendi meşreblerini ve mesleklerinin revacını 

ve etba'larının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler, belki 

dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hâdiselerin vukuunda, bizlere 

itidal-i dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin de 

rüesalarını çürütmemek gerektir. K. 195  

 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 hâli-

se 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 

 Risale-i Nur'daki şefkat, vicdan, hakikat, hak, bizi siyasetten men'etmiş. 

Çünki masumlar belaya düşerler, onlara zulmetmiş oluruz. Bazı zâtlar bunun 

izahını istediler. Ben de dedim: 

Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş'et eden hodgâmlık ve asabi-

yet-i unsuriye ve umumî harbden gelen istibdadat-ı askeriye ve dalaletten çıkan 

merhametsizlik cihetinde öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadat meydan 

almış ki, ehl-i hak hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya eşedd-i 

zulüm ile, tarafgirlik bahanesiyle çok bîçareleri yakacak, o halette o da 

ezlem olacak ve mağlub kalacak. Çünki mezkûr hissiyatla hareket ve taarruz 

eden insanlar, bir-iki adamın hatasıyla yirmi-otuz adamı, âdi bahanelerle vurur, 

perişan eder.  

Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, otuz zayiata mu-

kabil yalnız biri kazanır, mağlub vaziyetinde kalır. 

Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle, o ehl-i hak dahi bir-

ikinin hatasıyla yirmi-otuz bîçareleri ezseler, o vakit hak namına dehşetli 

bir haksızlık ederler. 

İşte Kur'anın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karış-

maktan kaçındığımızın hakikî hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir 

hak kuvveti var ki, hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Ş. 292  
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  Birincisi: İslâmiyet'in pek çok kanun-u esasîsinden birisi: 

 âyet-i kerimesinin hakikatıdır ki; birisinin cinayetiyle başkaları, 

akraba ve dostları mes'ul olamaz. Halbuki şimdiki siyaset-i hazırada particilik 

tarafdarlığı ile, bir câninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteri-

liyor. Bir câninin cinayeti yüzünden, tarafdarları veyahut akrabaları dahi şeni' 

gıybetler ve tezyifler edilip, bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, gayet 

dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup, kin ve garaza ve muka-

bele-i bil'misile mecbur ediliyor. Bu ise hayat-ı içtimaiyeyi tamamen zîr ü 

zeber eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam 

bir zemin hazırlamaktır.  

İran ve Mısır'daki hissedilen hâdise ve buhranlar, bu esastan ileri geldiği an-

laşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir nisbe-

tindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa, pek dehşetli olur. 

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet 

milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp, masumları himaye için, cânilerin 

cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lâzımdır. Em. 172  
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59. DÜSTUR 
 

 İLMİ HAZMETMEK VE  

LİSAN-I HALİ KONUŞTURMAK 

 
HAZMOLMAYAN İLİM TELKİN EDİLMEMELİ 

İlmi akıldan kalbe geçirmek gerekir. İlim ile amil olmak sonra telkin etmek 
gerekir.  

  Hakikî mürşid-i âlim koyun olur, kuş olmaz; hasbî verir ilmini. 

Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffâ sütünü. 

Kuş veriyor ferhine lüab-âlûd kayyını. 

Âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı.  

Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. 

Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler:  

Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. 
O nur ile bu ziya mezcolmazsa zulmettir, zulüm ve cehli fışkırır. S. 705 

  Nur-u fikir, ziya-yı kalb ile ışıklanıp mezcolmazsa, zulmettir, zulüm 

fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı, muzii (Haşiye)
28

 leyle-i süveyda ile 

mezcolmazsa basarsız olduğu gibi, fikret-i beyzada süveyda-i kalb bulun-

mazsa, basiretsizdir. 

İlimde iz'an-ı kalb olmazsa, cehildir. İltizam başka, itikad başkadır. 

Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, kuzusuna süt; kuş, yav-

rusuna kay verir. M. 471 

  Ben zannederim ki, bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade, nur-

u kalb ile müterafık olmayan fazla zekâvet-i betra tesir etmiştir. Sti. 63 

 

                                                 
28

 (Haşiye): Meali: Gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlı-

ğıyla beraber olmazsa; göz, göz olmaz. 
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  Hz. Üstad’ın yeğeni Abdurrahman diyor ki: Amcam Bediüzzaman bir müd-

detten beri akıl ile değil sırf kalb ile mesaile müteveccih oluyor. Kalbine vazı-

han bir şey zuhur etse, bana yazdırıyor ve diyor: “İlim odur ki kalbde yerleşsin. 

Yalnız akılda olsa insana mal olmuyor.”  

Hem de diyor ki: “Şu mesail yalnız kavaid-i ilmiyye değil, belki vicdanen 

esas ittihaz ettiğim bazı desatir-i kalbiyyemdir. Ab. 634 

  Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var.  

Nasılki bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif a'saba, muhtelif bir surette 

inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine 

girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sırr, nefis ve hâkeza letaif kendine 

göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, noksandır. M. 

331  

 

İLİM NASIL HAZMEDİLİR 

İlim tahayyül  tasavvur  taakkul mertebesinden geçip tasdik  iz'an iltizam iti-
kad  mertebesine ulaşırsa hazmedilmiş olur. 

  Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise 

Dimağda merâtip var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif.  

Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakkul, sonra tasdik 

ediyor, sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir. 

İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Herbirinden çıkar bir hâlet.  

Salâbet itikaddan, Taassup iltizamdan,  imtisal  iz'andan,  tasdikten ilti-

zam, taakkulde bîtaraf, bîbehre tasavvurda, tahayyülde safsata hâsıl olur, 

mezcine eğer olmaz muktedir. 

Bâtıl şeyleri güzel tasvir etmek, her demde, sâfi olan zihinleri cerhtir, hem 

idlâli. S. 706 

Yukarıdaki cümlede ifade edilen ilmin hangi mertebede neyi netice verdiğini 
şöyle şemalandırabiliriz. 

Tahayyül  safsata 
Tasavvur  bîbehre 
taakkul     bîtaraf, 

tasdik        iltizam 
iz'an          imtisal 
iltizam      taassup 
itikad        salâbet 

  Bir suale cevab olarak yazdığım bir fıkrayı, size de faidesi olur ihtima-

liyle beyan ediyorum: 
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Evliya divanlarını ve ülemanın kitablarını çok mütalaa eden bir kısım zâtlar 

taraflarından soruldu: "Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz'an 

onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?" 

…….. 

Hem Risalet-ün Nur, en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra 

başkalara bakar. Elbette nefs-i emmaresini tam ikna' eden ve vesvesesini 

tamamen izale eden bir ders, gayet kuvvetli ve hâlistir ki, bu zamanda cemaat 

şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevî-i dalalet karşısında tek başıyla galibane 

mukabele eder. 

Hem Risalet-ün Nur, sair ülemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve naza-

rıyla ders vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ü zevkiyle hareket etmi-

yor; belki akıl ve kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teavünü 

ayağıyla hareket ederek evc-i a'lâya uçar; taarruz eden felsefenin değil ayağı, 

belki gözü yetişmediği yerlere çıkar; hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir. 

K. 11 

 

LİSAN-I  HALİN      LİSAN-I KALDEN   ÜSTÜNLÜĞÜ 

  Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef'alimiz-

le izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet'e girecekler. 

Belki küre-i arzın bazı kıt'aları ve devletleri de İslâmiyet'e dehalet edecekler. 

Em. 142 

Kader-i İlahî adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine sevketmesinin 

bir hikmeti, her yerden ziyade Risale-i Nur'a ve şakirdlerine hem mahpusları, 

hem ahalisi, belki hem memurları ve adliyesi muhtaç olmalarıdır. Buna binaen, 

biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu sıkıntılı imtihana girdik.  

Evet yirmi-otuzdan ancak bir-ikisi ta'dil-i erkân ile namazını kılan mahpuslar 

içinde birden Risale-i Nur şakirdlerinden kırk-ellisi umumen bilâ-istisna mü-

kemmel namazlarını kılmaları, lisan-ı hal ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve 

irşaddır ki, bu sıkıntı ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir.  

Ve şakirdler ef'alleriyle bu dersi verdikleri gibi, kalblerindeki kuvvetli 

tahkikî imanlarıyla dahi buradaki ehl-i imanı ehl-i dalaletin evham ve şübeha-

tından kurtarmalarına medar çelikten bir kal'a hükmüne geçeceğini rahmet ve 

inayet-i İlahiyeden ümid ediyoruz.  

Buradaki ehl-i dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan men'leri zarar vermi-

yor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem 

hapse girmek terbiye içindir. Milleti seviyorlar ise, mahpusları Risale-i Nur 

şakirdleriyle görüştürsünler; tâ bir ayda, belki bir günde bir seneden ziyade ter-

biye alsınlar. Ş. 306  

  Senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir: 
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Dördüncüsü: Lisan-ı hal ve kalinle Hâlıkının dergâh-ı rububiyetine ubu-

diyetini ilân etmektir. S. 127  

Bu meyanda, Risale-i Nur talebelerinden Mehmed Feyzi ve ben gibi küçük 

talebeler de, bir hikmete binaen askere alınmıştı.  

Feyzi'nin ve Salahaddin'in asker olması dolayısıyla Üstad hafif tebessüm 

ederek: "Sizi onlar alamazlar. Vazifeniz var, davet ediliyorsunuz. Çünki lisanla 

olmasa da hal ü etvarınız o vazifeyi görecektir." dedi.  

Hakikaten Salahaddin asker olduğunda mübarek Ramazan'da İzmit'in Tav-

şan Tepesi'nde havanın müsaadesizliğine rağmen yine cemaatle teravih na-

mazı kıldırması ve Alay'ın Hadımköyü'ne kalkması Ramazan'ın 27, 28, 29 

uncu günlerine tesadüf etmesi dolayısıyla oruç ve namazını vapurda, Kadir Ge-

cesi'ni de Hadımköyü'nde istasyon rampasında, yağmurlu soğuk bir havada 

müşkilâtla bulduğu su ile abdest alıp, sandık kapağı üstünde kılması ve 

geceyi yük vagonları içinde acı bir vaziyette şükürlerle geçirmesi, sair nefe-

rattaki hiss-i diyaneti heyecana getiriyordu, bir ders hükmüne geçerdi.  

Ve Balaban Köyü'nde bayram namazından evvel askerî ve sivil eşhasa, köy 

câmiinde namaz hakkında Dördüncü Söz'ü aynen okuması ve Risale-i Nur'la 

vaazda bulunması; kardeşim Feyzi dahi aynen bulunduğu kıt'ada daha tesirli 

bir tarzda, manevî lisan-ı hal ve kal ile ders vermesi, bilfiil Üstadının nutku-

nu tasdik eder. 27, 28, 29 tarihi, mübarek günlerin en meşakkatlisi idi. K. 62 

  Ve ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle hâdim olan ve İslâmiyet nuru-

nun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evlâdı! Kur'ana yönel ve onu 

anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mu'cize-i manevi-

yesi olan Nur Risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın, Kur'anın âyetlerini 

âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun manasını neşretsin; 

lisan-ı halin ile de Kur'anı oku. O zaman sen, dünyanın efendisi, âlemin reisi 

ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun! T. 157 

  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. 

Mn. 64  
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VECİZELER 

  Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli. Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş 

olmamalı. Koyun, kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay verir. M. 471 

  Hem Risalet-ün Nur, en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra 

başkalara bakar. Elbette nefs-i emmaresini tam ikna' eden ve vesvesesini 

tamamen izale eden bir ders, gayet kuvvetli ve hâlistir ki, bu zamanda cemaat 

şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevî-i dalalet karşısında tek başıyla galibane 

mukabele eder. K. 11 

  Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef'alimiz-

le izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet'e girecekler. 

Belki küre-i arzın bazı kıt'aları ve devletleri de İslâmiyet'e dehalet edecekler. 

Em. 142 
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60. DÜSTUR 
 

  HATT-I KUR'AN'I MUHAFAZA VAZİFESİ 

 
Bediüzzaman Said Nursi Türkiye’de Kur’an yazısı aleyhtarlığına karşı Kur’an 

yazısını mudafaa etmiş ve hatt-ı Kur’anın yazılması ve basılması yasak olduğu 
dönemlerde o eskimez yazı ile risaleleri yazmış ve basmıştır. 

Ancak bu arada zikri gereken şu husus var ki; Türkiye’de hatt-ı Kur’aniyi bi-
lenlerin giderek çok azalması ve yeni yazının umumîleşmesi ve iman derslerine 
olan ihtiyacın zaruret haline gelmesinden dolayı yeni yazıya ruhsat verilmiştir 
ve üstad hayatta iken Risale-i nur külliyatı yeni yazı ile basılmıştır. Yoksa hatt-
ı Kur’anîyi öğrenmek ve Risale-i nuru o hat ile neşretmek nur talebelerinin bir 
vazifesir. Bu vazife Risalelerde şöyle bildirilir. 

 En evvel gençlere ait üç-dört dersin ki, -Hâfız Mustafa'ya vermiştik- el 

makinasıyla, mümkünse eski hurufla, değilse yeni hurufla (Haşiye)
29

 Nur 

fabrikasının divanındaki heyet münasib görse ve hal müsaade etse, yazılsın. 

Bize de bazı nüshalar gönderilsin. K. 210 

 Hem şimdilik bazı ülemanın yeni eserlerinde meslek ve meşreb ayrı ve 

bid'atlara müsaid gittiği için, Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi 

muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muha-

faza etmek bir vazifesi iken; has talebelerden birisi bilfiil huruf ve hatt-ı 

Kur'aniyeyi ders verdiği halde, sırrı bilinmez bir hevesle, huruf ve hatt-ı 

Kur'aniye ilm-i din perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocala-

rın darbede istimal ettikleri eserleri almışlar. Haberim olmadan dağda şid-

detli bir tarzda o has talebelere karşı bir gerginlik hissettim. Sonra ikaz ettim. 

Elhamdülillah ayıldılar. İnşâallah tamamen kurtuldular. K. 77  

 Risale-i Nur'un neşir keyfiyeti de tarihte hiçbir eserde görülmemiştir. Şöy-

le ki: Kur'an hattını muhafaza etmek hizmetiyle de muvazzaf olan Risale-i 

                                                 
29

 (Haşiye): Risale-i Nur'un bir vazifesi; huruf-u Kur'aniyeyi muhafaza oldu-

ğundan, yeni hurufa zaruret derecesinde inşâallah müsaade olur. 
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Nur'un, muhakkak Kur'an yazısıyla neşredilmesi lâzımdı. Eski yazı yasak 

edilmiş ve matbaaları kaldırılmıştı. T. 162  

 Kur’ân kelimesi, ebced hesabıyla 351’dir. İçinde iki elif var. Mahfî elif, 

“elfün” okunsa, “bin” mânâsındaki elfün’dür. (Haşiye)
30

 Demek 1351 senesine 

“sene-i Kur’âniye” tabir edilebilir. Çünkü, lâfz-ı Kur’ân’daki tevafukatın sırr-ı 

acibi, Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında o sene göründü. Ve 

Kur’ân’daki Lâfz-ı Celâlin i’câzkârâne sırr-ı tevafuku aynı senede tezahür etti. 

Ve bir nakş-ı i’câzîyi gösterecek bir Kur’ân’ın yeni bir tarzda yazılması, aynı 

senede oluyor. Ve hatt-ı Kur’ân’ın tebdiline karşı, Kur’ân şakirdlerinin 

bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur’ânîyi muhafazaya çalışması aynı senededir.  

(M. 428) 

 Risale-i Nur’un mühim bir vazifesi, âlem-i İslâmın ekseriyet-i 

mutlakasının yazısı ve hattı olan huruf-u Arabiyeyi muhafaza etmek 

olduğundan, tab’ yoluyla işe girişilse, şimdi ekser halk yalnız yeni hurufu 

bildikleri için, en çok risaleleri yeni hurufla tab etmek lâzım gelecek. Bu 

ise, Risale-i Nur’un yeni hurufa bir fetvası olup şakirdleri de o kolay yazıyı 

tercih etmeye sebep olur. Onun için, şimdiye kadar pek çok müstehak ve lâyık 

iken, Risale-i Nur’a serbestiyet verilmemişti. Lillâhilhamd, şimdi hakikatlerinin 

kuvvetiyle serbestiyeti kazandı. Hattâ eski harfle tab’ yasak iken, Âyetü’l-

Kübrâ’yı bize teslim ettirip bir keramet-i ekber gösterdi. 

Biz şimdi gayet mühim ve herkese lâzım Meyve ile Hüccetü’l-Bâliğa’yı 

ikisi bir cilt olarak yeni hurufla tab etmek için Tahirî ile İstanbul’a 

gönderdim. (E. 82) 

 Risale-i Nur'dan eskimez yazı öğrenmeye gelince: Kur'an yazısıyla 

olan Nur Risalelerini yazmaktaki kazancımız çok büyüktür. Eskimez yazıyı 

kısa bir zamanda öğreniyoruz. Hem yazarken malûmat elde ediyoruz. Hem 

Risale-i Nur eczalarını çoğaltmakla imana ve Kur'ana hizmet edildiği için, pek 

büyük manevî kazançlar elde ediyoruz. Hem yazılarak edinilen bilgi hâfızaya 

daha esaslı yerleşiyor. Bunun için şimdiye kadar binlerce genç, Risale-i 

Nur'u yazarak Kur'an yazısını öğrenmiş ve öğrenmektedir. G. 264 

 Hata 59: Hüsrev Altınbaşak, Türk Harfleri Kanununa aykırı olarak Asâ-yı 

Mûsâ ve Zülfikar gibi mecmuaları Arap harfleriyle yazmış. 

Cevap: Şimdiye kadar Kur’ân harfleri ve hattı, Türk milletinin hatt-ı 

kadîmi olduğu halde, Lâtin harflerini Türk harfleri deyip Kur’ân 

harfleriyle Asâ-yı Mûsâ’yı yazan Hüsrev’i mes’ul etmek birkaç vecihte 

yanlış olduğunu ehl-i insaf anlar.  (Ş. 415) 
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 (Haşiye): İlm-i sarf kaidesince, feilün, “fe’lün” okunur –ketifün, “ketfün” 

okunması gibi. Buna binaen, elifün, “elfün” okunur. O halde 1351 olur. (Müel-

lif) 
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 İki genç muallim daha eski yazı ile Nurlara girmesi ve çocukların, huruf-

u Kur’âniyeyi öğrenmeye başlaması ile Risale-i Nur’ları da yazmaya 

girmeleri, büyük bir fa’l-i hayırdır. Cenab-ı Hak o mâsumları muvaffak etsin.  

(E. 226) 

 Hz. Ali (R.A.) huruf-u ecnebiyi İslâmlar içinde cebren kabul ettirmek 

hadisesi ile ulemaü’s-su’un bid’alara yardımlarından teessüfle bahsedip bu 

iki hadise ortasında irşadkârane bazılarından bahsediyor ki, o Sekine olan İsm-i 

Âzamla ecnebi hurufuna karşı mukabele ediyor. Hem ulemaü’s-su’a 

muhalefet ediyor. İşte bu zamanda o adamların Risale-i Nur şakirdleri ve 

naşirleri oldukları şüphesizdir. Çünkü onlardır ki hatt-ı Kur’ân’ı muhafaza 

ediyorlar ve bid’akâr bir kısım ulemalara karşı da mukavemet ediyorlar.  
(Ol. 313) 

 Beşinci emare: Ecnebi hurufatını ehl-i İslâmın en mühim hükümeti resmi 

bir surette kabul ve neşir ve cebrettiği halde Risale-i Nur şakirdleri bütün 

kuvvetleriyle hatt-ı Kur’âniyi harika bir surette neşir ve tamim ile mu-

hafazasına çalıştıkları bir zamanda Hz. Ali (R.A.) aynı tarihiyle ondan haber 

vermekle gaybî kerametini beyan ettiği yerde ulema içinde birisine iltifat 

gösteriyor. Elbette bu iltifatın gerçi çok efradı olabilir. Fakat bu karine-i hal 

gösteriyor ki Risale-i Nur şakirdleri bir hususiyet kesbetmiş ki Hz. Ali (R.A.) 

iltifatla Risale-i Nur’u alkışlıyor.  (Ol. 315) 

 Elhasıl: Hz. Ali (r.a.) keremallahü vechehü ecnebi hurufuna karşı şid-

detli teessüf ve hiddet ettiği ve bid’aya taraftarlık eden bir kısım ulemaü’s-

su’a karşı şiddetli nefret ve hiddet ettiği yerde irşadkârâne bazılarla konu-

şuyor. Ve Hz. Cibril’in tabiriyle Sekine ismi verilen ve İsm-i Âzam sandukçası 

olan Esma-ı Sitteye devam edeni irşad ediyor, taltif ediyor. 

İşte o Esma-i Sittenin devamından tereşşüh eden ve Esmanın lemeatı olan 

Risale-i Nur, ve o Risale-i Nur kendi şakirtleri ile lâakal yüzer kalemle yüz 

parça Risale-i Nur’un eczalarıyla ve intişar eden yirmi bin nüshasıyla lâ-

akal yüz bin adamı huruf-u Kur’âniye lehine ve sünnet-i seniyeye ittibaa ve 

imanlarının takviyesine ve Hz. Ali’nin (r.a.) hiddet ettiği iki cereyana karşı 

tamamıyla mukavemet ettiklerinden elbette Hz. Ali’nin (r.a.) … ihvanları içinde 

hususî bir surette onlara bakıyor. OL: 316 

Yukarıdaki ifadeler gösteriyorki şeair-i islamiye olan Kur’an yazısı muhafaza 
edilmesi gereken bir hizmettir. Ve bu yazıyı muhafaza etmek, Risale-i Nur tale-
belerinin bir vazifesidir.    
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  HUBB-U CAHI  TERKETMEK 

 

 

 Birinci Desise: Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen; hizb-ül 

Kur'anın fedakâr hâdimlerini hubb-u câh vasıtasıyla aldatmak ve o kudsî hiz-

metten ve o manevî ulvî cihaddan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki: 

İnsanda, ekseriyet itibariyle hubb-u câh denilen hırs-ı şöhret ve hodfüruşluk 

ve şan ü şeref denilen riyakârane halklara görünmek ve nazar-ı âmmede 

mevki sahibi olmağa, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz'î-küllî arzu vardır. 
Hattâ o arzu için, hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevke-

der.  

Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikelidir, ehl-i dünya için de gayet dağdağa-

lıdır; 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)
31

  

Ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'anda arkadaşlarım!  

                                                 
31

 (Haşiye) O bîçareler, "Kalbimiz Üstad ile beraberdir" fikriyle kendilerini tehlike-

siz zannederler. Halbuki ehl-i ilhadın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına 

kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın, 

"Kalbim safidir. Üstadımın mesleğine sadıktır." demesi, bu misale benzer ki: Birisi 

namaz kılarken karnındaki yeli tutamıyor, çıkıyor; hades vuku buluyor. Ona "Namazın 

bozuldu" denildiği vakit, o diyor: "Neden namazım bozulsun, kalbim safidir." 
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Bu hubb-u câh cihetinden gelen dessas ehl-i dünyanın  hafiyelerine veya 

ehl-i dalaletin propagandacılarına veya şeytanın şakirdlerine deyiniz ki:  "Ev-

velâ rıza-yı İlahî ve iltifat-ı Rahmanî ve kabul-ü Rabbanî öyle bir makamdır 

ki; insanların teveccühü ve istihsanı, ona nisbeten bir zerre hükmündedir. 

Eğer teveccüh-ü rahmet varsa, yeter. İnsanların teveccühü; o teveccüh-ü 

rahmetin in'ikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür, yoksa arzu edilecek 

bir şey değildir.. çünki kabir kapısında söner, beş para etmez!" 

Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. 

Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Bili-

niz ki, elinizden kaçmasın!... M. 412-413 

 

HUBB-U CÂH  İHLASI  KIRAR 

 İhlası kıran ikinci mani: Hubb-u câhtan gelen şöhretperestlik saikasıyla 

ve şan ü şeref perdesi altında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikkati 

kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefs-i emmareye bir makam ver-

mektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhî olduğu gibi "şirk-i hafî" tabir edilen ri-

yakârlığa, hodfüruşluğa kapı açar, ihlası zedeler. 

Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakîm'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve 

uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı; şahsiyetini kardeşler içinde fâni edip,  (Haşi-

ye)
32

 onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek" olduğundan, mabeynimizde 

bu nevi hubb-u câhtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünki mesleğimi-

ze bütün bütün münafîdir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait 

olabilir; o büyük şeref-i manevîyi, şahsî, hodfüruşane, rekabetkârane, cüz'î bir 

şerefe ve şöhrete feda etmek; Risale-i Nur şakirdlerinden yüz derece uzak ol-

duğu ümidindeyim. L. 165 - 166 

 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 yük-

sek makamlarda görünmek tarzını takınmak ile riya eder.  

Risale-i Nur şakirdleri ene'yi nahnü'ye tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp, 

Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevîsinin hesabına çalışması, ben yerine biz 

demeleri ve ehl-i tarîkatın "fena fi-ş şeyh" ve "fena fi-r resul" ve nefs-i emmare-

yi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de "fena fi-l 

ihvan" yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevîsi içinde eritip öyle davran-

dığı için, inşâallah ehl-i hakikatın riyadan kurtulmaları gibi, bu sır ile onlar da 

kurtulurlar. K. 184 
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 (Haşiye) Evet bahtiyar odur ki; kevser-i Kur'anîden süzülen tatlı, büyük bir 

havuzu kazanmak için, bir buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini o 

havuz içine atıp eritendir. 
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 En zaîf bir damar-ı insanî olan şan ü şeref ve rütbe noktasında bana çok elîm 

bir tarzda o zaîf damarımı tutmak için emredilmiş ihanetler, tahkirlerle, damara 

dokunduracak işkencelerle dahi hiç bir şeye muvaffak olamadılar. Ve kat'iyyen 

anladılar ki, onların perestiş ettiği dünya şan ü şerefini bir riyakârlık ve zararlı 

bir hodfüruşluk biliyoruz, onların fevkalâde ehemmiyet verdikleri hubb-u câh 

ve şan ü şeref-i dünyeviyeye beş para ehemmiyet vermiyoruz, belki onları bu 

cihette divane biliyoruz.  

Sonra bizim hizmetimiz itibariyle bizde zaîf damar sayılan, fakat hakikat 

noktasında herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmağa müştak olan manevî 

makam sahibi olmak ve velayet mertebelerinde terakki etmek ve o nimet-i 

İlahiyeyi kendinde bilmektir ki, insanlara menfaatten başka hiçbir zararı yok.  

Fakat böyle benlik ve enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak his-

si galebe çaldığı bir zamanda, elbette sırr-ı ihlasa ve hiçbir şeye âlet olmamağa 

bina edilen hizmet-i imaniye, şahsî makam-ı maneviyeyi aramamak iktiza 

ediyor; harekâtında onları istememek ve düşünmemek lâzımdır ki, hakikî ihla-

sın sırrı bozulmasın. 

İşte bunun içindir ki, herkesin aradığı keşf ü keramatı ve kemalât-ı ruhiyeyi 

Nur hizmetinin haricinde aramadığımı zaîf damarlarımı tutmağa çalışanlar anla-

dılar. Bu noktada dahi mağlub oldular. E. 244  

 Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki; bizim mesleğimizde benlik, ena-

niyet, şan ü şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir 

gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden haletten şiddetle ictinab ediyoruz. Elbette 

burada, altı-yedi sene gözünüzle ve yirmi seneden beri tahkikatınızla anlamışsı-

nız ki, ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o nok-

tada şiddetle tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz, diye 

sizden darılıyorum. Yalnız, Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda bir mu'cize-i mane-

viyesi olan Risale-i Nur hesabına ve ben de onun bir şakirdi olmak haysiyetiyle 

ona karşı tasdikkârane teslimi ve irtibatı, şâkirane kabul ediyorum.  

İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan ü şeref namı altındaki ri-

yakârlıktan kaçmayı düstur-u hareket ittihaz eden adamlara karşı ehl-i 

hükûmetin, ehl-i idare ve zabıtanın evhama düşmeleri ne kadar manasız ve lü-

zumsuz olduğunu divaneler de anlar. K. 146  

 Bundan otuz sene evvel, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dünyanın muvakkat 

şan u şerefinin ve enaniyetli hodfüruşluğunun, şöhretperestliğinin ne kadar 

faidesiz ve manasız olduğunu hadsiz şükür olsun ki Kur'anın feyziyle anlamış 

bir adamın, o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmaresiyle mücadele 

edip, mahviyet etmek, benliğini bırakmak, tasannu ve riyakârlık yapmamak 

için, elden geldiği kadar çalıştığına ona hizmet eden veya arkadaşlık edenler 

kat'î bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve yirmi seneden beri herkes kendi 

hakkında hoşlandığı ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nâs ve şahsını medh ü 

senadan ve kendini manevî makam sahibi olduğunu bilmekten herkese 
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muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığı ve hem has kardeşlerinin onun hak-

kındaki hüsn-ü zanlarını reddedip o hâlis kardeşlerinin hatırını kırması ve yaz-

dığı cevabî mektublarında onun hakkındaki medihlerini ve ziyade hüsn-ü zanla-

rını kabul etmemesi ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'a-

nın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur şakirdlerinin şahs-ı manevîsine 

verip kendini âdi bir hizmetkâr bilmesi kat'î isbat ediyor ki, şahsını beğendir-

meğe çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde, onun rızası olmadan bazı 

dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsn-ü zan edip medhetmeleri, 

bir makam vermeleri ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözle-

riyle ve Kütahya'ya hiç mektub göndermediğim ve benim imzamı taklid ile 

yazılan ve medar-ı mes'uliyet tevehhüm edilen bir mektub ile ve kimin yazısı 

bilinmeyen dokunaklı bir kitab Balıkesir'de bulunmasıyla acaba hangi kanun ile 

medar-ı mes'uliyet olur ki, o bîçare hasta ve çok ihtiyar ve garib münzevinin 

odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp taharri memurlarını sokmak, 

hem evradından ve levhalarından başka bir bahane bulamamak; acaba dünyada 

hiç bir kanun, hiç bir siyaset bu taarruza müsaade eder mi?   Ş. 373-374 

 Aziz, dikkatli kardeşim! Biz, insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsı-

mıza ait hüsn-ü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cid-

den kaçıyoruz. Hususan acib bir riyakârlık olan şöhretperestlik ve cazibedar bir 

hodfüruşluk olan tarihlere şaşaalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise, Nur'un 

bir esası ve mesleği olan ihlasa zıddır ve münafîdir. Onu arzulamak değil, bila-

kis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız 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 zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlub ettiklerini ve ede-

ceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz. 

E. 195 
 

VECİZELER 

 Hubb-u câhtan gelen şöhretperestlik saikasıyla ve şan ü şeref perdesi al-

tında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celbetmekle enani-

yeti okşamak ve nefs-i emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz-

ı ruhî olduğu gibi "şirk-i hafî" tabir edilen riyakârlığa, hodfüruşluğa kapı açar, 

ihlası zedeler.  L. 165  

 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 makam-

larda görünmek tarzını takınmak ile riya eder. K. 184  

 Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakîm'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve 

uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı; şahsiyetini kardeşler içinde fâni edip onların 
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nefislerini kendi nefsine tercih etmek" olduğundan, mabeynimizde bu nevi 

hubb-u câhtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. L. 165 
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62. DÜSTUR 
 

  HAVF ETMEMEK  

 
KORKARAK  HİZMETTEN ÇEKİLMEK ŞEYTANA MAĞLUP OLMAKTIR 

 İkinci Desise: 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 propa-

gandacıları, avamın ve bilhâssa ülemanın bu damarından çok istifade ediyor-

lar. 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 korkuyor-

du. Onun ile beraber bir akşam vakti, İstanbul'dan köprüye geldik. Kayığa bin-

mek lâzım geldi. Araba yok. Sultan Eyüb'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."  
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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 

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 ver-

miş, 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, ihti-

yatkârane 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 deyi-

niz: 

"Biz hizb-ül Kur'anız.  sırrıyla, Kur'anın 

kal'asındayız.  etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. 

Binler ihtimalden bir ihtimal ile, şu kısa hayat-ı fâniyeye küçük bir zarar gelme-

si 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 kudsiye-

nin 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 yü-

zünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dost-

larını da kurtardı.  

Buna binaen; bin değil, binler ihtimalden bir tek ihtimal-i tehlike korku-

suyla, bir hazine-i ebediyeyi elimizden kaçırmak, sizin gibi şeytanların hatırı-

na gelmemeli!" deyip ehl-i dalaletin dalkavuklarının ağzına vurup tardetmelisi-

niz.  

Hem o dalkavuklara deyiniz ki: 
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"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 üsta-

dına tehlike zamanında ihanet edenlerin, gelen bela en evvel onların başında 

patlar. Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakıl-

mış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza ve-

renler, kalblerinde bir merhamet hissetmezler. Çünki derler: "Bunlar madem 

kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar; elbette çok alçaktırlar, 

merhamete değil tahkire lâyıktırlar." 

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 ezdirme-

ye 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!.. 

Bir zaman İngiliz Devleti, İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrib ve İstanbul'u 

istilâ ettiği hengâmda; o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kili-

sesi'nin başpapazı tarafından Meşihat-ı İslâmiyeden dinî altı sual soruldu. Ben 

de o zaman Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye'nin âzası idim. Bana dediler: "Bir cevab 

ver." Onlar altı suallerine, altı yüz kelime ile cevab istiyorlar.  

Ben dedim: "Altıyüz kelime ile değil, altı kelime ile de değil, hattâ bir keli-

me ile dahi değil; belki bir tükürük ile cevab veriyorum! Çünki o devlet, işte 

görüyorsunuz; ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurane 

üstümüzde sual sormasına karşı, yüzüne tükürmek lâzım geliyor. Tükürün o ehl-

i zulmün o merhametsiz yüzüne!.." demiştim.  

Şimdi diyorum: Ey kardeşlerim! İngiliz gibi cebbar bir hükûmetin istilâ etti-

ği bir zamanda, bu tarzda matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek, tehlike yüz-

de yüz iken, hıfz-ı Kur'anî bana kâfi geldiği halde; size de, yüzde bir ihtimal ile, 

ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı, elbette yüz derece daha 

kâfidir. 

Hem ey kardeşlerim! Çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette 

işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki: "En ziyade yaralananlar, 

siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir!"  

.  mana-yı işarîsiyle gösteriyor ki: "Firar 

edenler, kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar!" 

Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. 

Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Bili-

niz ki, elinizden kaçmasın!...   M. 415-417 
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 Perde altındaki düşmanımız münafıklar, şimdiye kadar yaptıkları gibi, adli-

yeyi ve siyaset ve idareyi zahirî dinsizliğe âlet edip, bize hücumları akîm kaldı-

ğı; ve Risale-i Nur'un fütuhatına menfaati olan eski plânlarını bırakıp, daha mü-

nafıkane ve şeytanı da hayrette bırakacak bir plân çevirdiklerine dair buralarda 

emareleri göründü.  

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 kub-

be edip evham veriyorlar. "Aman, aman Said'e yanaşmayınız! Hükûmet takib 

ediyor" diye zaîfleri vazgeçirmeye çalışıyorlar.  E. 125  

 Za'f, hasmı teşci' eder.  

Ey hâif ve hem zaîf! Havf ve za'fın beyhude, hem senin aleyhinde; tesirat-ı 

haricî teşci' eder, celbeder. S. 718  

 

VECİZELER 

 En ziyade yaralananlar, siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, sipe-

rinde sebat edenlerdir! M. 415  

 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. M. 415 

 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. M. 415  
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63. DÜSTUR 
 

  TAMA GÖSTERMEMEK  

HIRS YAPMAMAK 

 

 

 Üçüncü Desise-i Şeytaniye: Tama' yüzünden çoklarını avlıyorlar. 

Kur'an-ı Hakîm'in âyât u beyyinatından istifaza ettiğimiz kat'î bürhanlarla 

çok risalelerde isbat etmişiz ki: "Meşru rızk, iktidar ve ihtiyarın derecesine 

göre değil; belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor." Bu hakikatı gösteren had-

siz işaretler, emareler, deliller vardır. Ezcümle: 

Bir nevi zîhayat ve rızka muhtaç olan eşcar yerinde durup, onların rızıkları 

onlara koşup geliyor. Hayvanat hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından, 

ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. 

Hem hayvanat nev'inden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulun-

duğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi; 

maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat, sû'-i maişetinden alîz ve zaîf 

olması, gösteriyor ki: Vasıta-i rızk; iktidar değil, iftikardır.  

Hem insanî olsun hayvanî olsun bütün yavruların hüsn-ü maişeti ve süt gibi 

hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi, umulmadık bir tarzda onlara za'f u aczle-

rine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dîk-ı maişetleri dahi göste-

riyor ki: Vesile-i rızk-ı helâl; acz ve iftikardır, zekâ ve iktidar değildir.  

Hem dünyada, milletler içinde şiddet-i hırs ile meşhur olan Yahudi Mille-

tinden daha ziyade rızk peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde 

en ziyade sû'-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süflî yaşı-

yorlar. Zâten riba gibi gayr-ı meşru yollarla kazandıkları mal, rızk-ı helâl değil 

ki mes'elemizi cerhetsin.  

Hem çok ediblerin ve çok ülemanın fakr-ı hali ve çok aptalların servet ve 

gınası dahi gösteriyor ki: Celb-i rızkın medarı, zekâ ve iktidar değildir; belki acz 
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ve iftikardır, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil 

ile bir duadır. 

İşte bu hakikatı ilân eden  âyeti, bu davamıza o 

kadar kavî ve metin bir bürhandır ki; bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisa-

nıyla okunuyor. Ve rızk isteyen her taife, şu âyeti lisan-ı hal ile okuyor.  

Madem rızk mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır; o 

hem Rahîm, hem Kerim'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve 

keremini istihfaf eder bir surette gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle; 

vicdanını belki bazı mukaddesatını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-i 

haramı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir.  

Evet ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet; parasını ucuz vermez, pek pahalı sa-

tar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala muka-

bil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrib etmeye bazan vesile olur. O pis hırs ile 

gazab-ı İlahîyi kendine celbeder ve ehl-i dalaletin rızasını celbe çalışır.  

Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalaletin münafık-

ları, sizi insaniyetin şu zaîf damarı olan tama' yüzünden yakalasalar; geçen 

hakikatı düşünüp, bu fakir kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuv-

vetimle temin ederim ki: Kanaat ve iktisad; maaştan ziyade sizin hayatınızı 

idame ve rızkınızı temin eder.  

Bahusus size verilen o gayr-ı meşru para, sizden ona mukabil bin kat fazla 

fiat isteyecek.  

Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniyeye sed 

çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki; her ay binler maaş 

verilse, yerini dolduramaz. M. 417-419 
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 Ey ehl-i iman! Sâbıkan, adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla 

ki; adavet kadar hayat-ı İslâmiyeye en müdhiş bir maraz-ı muzır dahi hırstır.  

Hırs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir.  

Evet her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi Milletinin zillet 

ve sefaleti, bu hükme bir şahid-i katı'dır.  
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Evet hırs, zîhayat âleminde en geniş bir daireden tut, tâ en cüz'î bir ferde ka-

dar sû'-i tesirini gösterir. Tevekkülvari taleb-i rızk ise, bilakis medar-ı rahattır ve 

her yerde hüsn-ü tesirini gösterir. 

İşte bir nevi zîhayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar, 

tevekkülvari, kanaatkârane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden, rızıkları 

onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlâd besliyorlar. Hayvanat ise, 

hırs ile rızıkları peşinde koştukları için, pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızık-

larını elde edebiliyorlar. 

Hem hayvanat dairesi içinde za'f u acz lisan-ı haliyle tevekkül eden yavrula-

rın meşru' ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi; ve hırs 

ile rızıklarına saldıran canavarların gayr-ı meşru ve pek çok zahmet ile kazan-

dıkları nâhoş rızıkları gösteriyor ki: Hırs, sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve 

kanaat ise, vesile-i rahmettir. 

Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve 

aşk ile hayat-ı dünyeviyeye bağlanan Yahudi Milleti pek çok zahmet ile kazan-

dığı, kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayr-ı meşru bir servet-i ribaî 

ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ü sefalet, katl ü ihanet gösteriyor ki: 

Hırs maden-i zillet ve hasarettir. 

Hem harîs bir insan, her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakıalar var 

ki,  darb-ı mesel hükmüne geçmiş, umumun nazarında bir 

hakikat-ı âmme olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir; eğer malı çok sever-

sen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı taleb et, tâ çok gelsin. 

Ehl-i kanaat ile ehl-i hırs, iki şahsa benzer ki; büyük bir zâtın divanhanesine 

giriyorlar.  

Birisi kalbinden der: "Beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam 

bana kâfidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler, lütuftur."  

İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mec-

bur imiş gibi mağrurane der ki: "Bana en yukarı iskemleyi vermeli." O hırs ile 

girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahi-

bi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lâzımken, teşekküre bedel 

kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkid ediyor. Hane 

sahibi de ondan istiskal ediyor.  

Birinci adam mütevaziane giriyor; en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. 

Onun o kanaati, divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. "Daha yukarı iskemleye 

buyurun" der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezayüd 

eder. 

İşte dünya bir divanhane-i Rahman'dır. Zemin yüzü, bir sofra-yı rahmettir. De-

recat-ı erzak ve meratib-i nimet dahi, iskemleler hükmündedir. M. 272  
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HEM EN CÜZ'Î İŞLERDE DE HERKES HIRSIN SÛ'-İ TESİRİNİ  
HİSSEDEBİLİR. 

 Meselâ: İki dilenci bir şey istedikleri vakit, hırs ile ilhah eden dilenciden is-

tiskal edip vermemek; diğer sâkin dilenciye merhamet edip vermek, herkes 

kalbinde hisseder.  

Hem meselâ: Gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lâkayd kalsan uy-

kun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen: "Aman yatayım, aman yatayım" dersen, 

bütün bütün uykunu kaçırırsın.  

Hem meselâ: Mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin; "Aman gel-

medi, aman gelmedi" deyip en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin; 

bir dakika sonra o adam gelir; fakat beklediğin o mühim netice bozulur. 

Şu hâdisatın sırrı şudur ki: Nasılki bir ekmeğin vücudu, tarla, harman, de-

ğirmen, fırına terettüb eder.  

Öyle de: Tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenni ile 

hareket etmediği için, o tertibli eşyadaki manevî basamakları müraat etmez; ya 

atlar düşer veyahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz. 

İşte ey derd-i maişetle sersem olmuş ve hırs-ı dünya ile sarhoş olmuş kardeş-

ler! Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her 

zilleti irtikâb ve haram helâl demeyip her malı kabul ve hayat-ı uhreviyeye 

lâzım çok şeyleri feda ediyorsunuz?  

Hattâ erkân-ı İslâmiyenin mühim bir rüknü olan zekatı, hırs yolunda terkedi-

yorsunuz? Halbuki zekat, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. 

Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz 

yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. M. 271-273  

 Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. 

Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Bili-

niz ki, elinizden kaçmasın!... M. 427 

 

VECİZELER 

 "Meşru rızk, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil; belki acz ve iftikarın 

nisbetinde geliyor." M. 417 

 Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı taleb et, tâ çok 

gelsin. M. 271 

 Hırs, sebeb-i haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. 

M. 271 
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64. DÜSTUR 
 

  MENFİ MİLLİYETÇİLİK YAPMAMAK  

 
 Dördüncü Desise-i Şeytaniye: Şeytanın telkini ile ve ehl-i dalaletin ilkaa-

tıyla, bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı 

mülhidler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i milliyelerini tahrik etmek için 

diyorlar ki:  

"Siz Türksünüz. Mâşâallah Türklerde her nevi ülema ve ehl-i kemal var-

dır. Said bir Kürddür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesaî etmek 

hamiyet-i milliyeye münafîdir?" 

Elcevab: Ey bedbaht mülhid! Ben Felillahilhamd müslümanım. Her zaman-

da, kudsî milletimin üçyüz elli milyon efradı vardır. Böyle ebedî bir uhuvveti 

tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürdlerin ekseriyet-i mut-

lakası bulunan üçyüz elli milyon kardeşi, unsuriyet ve menfî milliyet fikrine 

feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel, Kürd namını taşıyan ve Kürd 

unsurundan addedilen mahdud birkaç dinsiz veya mezhebsiz bir mesleğe giren-

leri kazanmaktan yüzbin defa istiaze ediyorum!..  

Ey mülhid! Senin gibi ahmaklar lâzım ki, Macar kâfirleri veyahut dinsiz ol-

muş ve firenkleşmiş birkaç Türkleri muvakkaten, dünyaca dahi faidesiz uhuvve-

tini kazanmak için; üçyüz elli milyon hakikî, nuranî menfaatdar bir cemaatin 

bâki uhuvvetlerini terketsin.  

Yirmialtıncı Mektub'un Üçüncü Mes'elesinde, delilleriyle menfî milliyetin 

mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona havale edip, yalnız o Üçüncü 

Mes'elenin âhirinde icmal edilen bir hakikatı burada bir derece izah edeceğiz. 

Şöyle ki: 

O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet-

füruş mülhidlere derim ki: Din-i İslâmiyet milletiyle ebedî ve hakikî bir uhuv-

vet 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 gali-
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bane gezdiren bu vatan evlâdlarına, İslâmiyet hesabına müftehirane ve tarafda-

rane 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 uhuv-

vetin 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?  

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 Türkçü-

lükten 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 his-

seleri yok mu?  

Acaba altıncı taifeye sarhoşcasına bir keyf vermek yolunda, o beş taifeyi in-

citmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini kırmak; hamiyet-i milliye midir, yoksa o 

millete düşmanlık mıdır? "Elhükmü lil'ekser" sırrınca, eksere zarar dokunduran 

düşmandır; dost değildir! 

Senden soruyorum:  

Birinci kısım olan ehl-i iman ve ehl-i takvanın en büyük menfaati, firenk-

meşrebane bir medeniyette midir? Yoksa hakaik-i imaniyenin nurlarıyla saadet-i 

ebediyeyi düşünüp, müştak ve âşık oldukları tarîk-i hakta sülûk etmek ve hakikî 

teselli bulmakta mıdır? Senin gibi dalalet-pişe hamiyet-füruşların tuttuğu meslek; 

müttaki ehl-i imanın manevî nurlarını söndürüyor ve hakikî tesellilerini bozuyor 

ve ölümü i'dam-ı ebedî ve kabri daimî bir firak-ı lâyezalî kapısı olduğunu göste-

riyor. 

İkinci kısım olan musibetzede ve hastaların ve hayatından me'yus olanların 

menfaati; firenk-meşrebane, dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Halbu-
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ki o bîçareler bir nur isterler, bir teselli isterler. Musibetlerine karşı bir mükâfat 

isterler. Ve onlara zulmedenlerden intikamlarını almak isterler. Ve yakınlaştık-

ları kabir kapısındaki dehşeti def'etmek istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekâr hami-

yetiyle, pek çok şefkate ve okşamaya ve tımar etmeye çok lâyık ve muhtaç o 

bîçare musibetzedelerin kalblerine iğne sokuyorsunuz, başlarına tokmak vuru-

yorsunuz! Merhametsizcesine ümidlerini kırıyorsunuz, ye's-i mutlaka düşürü-

yorsunuz! Hamiyet-i milliye bu mudur? Böyle mi millete menfaat dokunduru-

yorsunuz? 

Üçüncü taife olan ihtiyarlar, bir sülüs teşkil ediyor. Bunlar kabre yakınlaşı-

yorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dünyadan uzaklaşıyorlar, âhirete yanaşıyorlar. Böy-

lelerin menfaati ve nuru ve tesellisi, Hülâgu ve Cengiz gibi zalimlerin gaddara-

ne sergüzeştlerini dinlemesinde midir? Ve âhireti unutturacak, dünyaya bağlan-

dıracak, neticesiz, manen sukut, zahiren terakki denilen şimdiki nevi hareketi-

nizde midir? Ve uhrevî nur, sinemada mıdır? Ve hakikî teselli, tiyatroda mıdır? 

Bu bîçare ihtiyarlar hamiyetten hürmet isterlerken, manevî bıçakla o bîçareleri 

kesmek hükmünde ve "i'dam-ı ebedîye sevkediliyorsunuz" fikrini vermek ve 

rahmet kapısı tasavvur ettikleri kabir kapısını ejderha ağzına çevirmek, "Sen 

oraya gideceksin" diye manevî kulağına üflemek; hamiyet-i milliye ise, böyle 

hamiyetten yüzbin defa el'iyazü billah!.. 

Dördüncü taife ki, çocuklardır. Bunlar, hamiyet-i milliyeden merhamet is-

terler, şefkat beklerler. Bunlar da za'f u acz ve iktidarsızlık noktasında; merha-

metkâr, kudretli bir Hâlıkı bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidadları mes'uda-

ne inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki müdhiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek 

bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i İslâmî telkinatıyla o masumlar hayata müştaka-

ne 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 insandır-

lar; 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 ma-

nen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için, beynini ve kalbini çıkarıp ona ye-

dirmek nev'inden, vahşiyane bir gadirdir, bir zulümdür. 
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Beşinci taife, fakirler ve zaîfler taifesidir. Acaba, hayatın ağır tekâlifini fa-

kirlik vasıtasıyla elîm bir tarzda çeken fakirlerin ve hayatın müdhiş dağdağala-

rına karşı çok müteessir olan zaîflerin, hamiyet-i milliyeden hisseleri yok mu-

dur? Bu bîçarelerin ye'sini ve elemini artıran ve sefih bir kısım zenginlerin 

mel'abe-i hevesatı ve zalim bir kısım kavîlerin vesile-i şöhret ve şekaveti olan 

firenk-meşrebane ve perde-birunane ve firavunane medeniyetperverlik namı 

altında yaptığınız harekâtta mıdır? Bu bîçare fukaraların fakirlik yarasına mer-

hem ise; unsuriyet fikrinden değil, belki İslâmiyetin eczahane-i kudsiyesinden 

çıkabilir. Zaîflerin kuvveti ve mukavemeti, karanlık ve tesadüfe bağlı, şuursuz, 

tabiî felsefeden alınmaz; belki hamiyet-i İslâmiye ve kudsî İslâmiyet milliyetin-

den alınır!.. 

Altıncı taife gençlerdir. Bu gençlerin gençlikleri eğer daimî olsaydı; menfî 

milliyetle onlara içirdiğiniz şarabın muvakkat bir menfaatı, bir faidesi olurdu. 

Fakat o gençliğin lezzetli sarhoşluğu; ihtiyarlıkla elemle ayılması ve o tatlı uy-

kunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıyla, o şarabın humarı ve sıkıntısı onu 

çok ağlattıracak ve o lezzetli rü'yanın zevalindeki elem, ona çok hazîn teessüf 

ettirecek. "Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müflis olarak kabre 

gidiyorum; keşki aklımı başıma alsaydım." dedirecek.  

Acaba bu taifenin hamiyet-i milliyeden hissesi, az bir zamanda muvakkat bir 

keyf görmek için, pek uzun bir zamanda teessüfle ağlattırmak mıdır? Yoksa 

onların saadet-i dünyeviyeleri ve lezzet-i hayatiyeleri; o güzel, şirin gençlik 

nimetinin şükrünü vermek suretinde, o nimeti sefahet yolunda değil, belki isti-

kamet yolunda sarfetmekle; o fâni gençliği, ibadetle manen ibka etmek ve o 

gençliğin istikametiyle Dâr-ı Saadette ebedî bir gençlik kazanmakta mıdır? Zer-

re miktar şuurun varsa söyle!.. 

Elhasıl: Eğer Türk Milleti, yalnız altıncı taife olan gençlerden ibaret olsa ve 

gençlikleri daimî kalsa ve dünyadan başka yerleri bulunmasa, sizin Türkçülük 

perdesi altındaki firenk-meşrebane harekâtınız, hamiyet-i milliyeden sayılabilir-

di. Benim gibi hayat-ı dünyeviyeye az ehemmiyet veren ve unsuriyet fikrini 

firengî illeti gibi bir maraz telakki eden ve gençleri nâmeşru keyf ü hevesattan 

men'e çalışan ve başka memlekette dünyaya gelen bir adama, "O Kürddür, arka-

sına düşmeyiniz." diyebilirdiniz ve demeye bir hak kazanabilirdiniz.  

Fakat mademki Türk namı altında olan şu vatan evlâdı, sâbıkan beyan edil-

diği gibi altı kısımdır. Beş kısma zarar vermek ve keyflerini kaçırmak, yalnız 

birtek kısma muvakkat ve dünyevî ve akibeti meş'um bir keyf vermek, belki 

sarhoş etmek; elbette o Türk Milletine dostluk değil, düşmanlıktır.  

Evet ben unsurca Türk sayılmıyorum; fakat Türklerin ehl-i takva taifesine ve 

musibetzedeler kısmına ve ihtiyarlar sınıfına ve çocuklar taifesine ve zaîfler ve 

fakirler zümresine bütün kuvvetimle ve kemal-i iştiyakla müşfikane ve uhuv-

vetkârane çalışmışım ve çalışıyorum. Altıncı taife olan gençleri dahi, hayat-ı 

dünyeviyesini zehirlettirecek ve hayat-ı uhreviyesini mahvedecek ve bir saat 
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gülmeye bedel, bir sene ağlamayı netice veren harekât-ı nâmeşruadan vazge-

çirmek istiyorum. Yalnız bu altı-yedi sene değil, belki yirmi senedir Kur'andan 

ahzedip Türkçe lisanıyla neşrettiğim âsâr meydandadır.  

Evet Lillahilhamd, Kur'an-ı Hakîm'in maden-i envârından iktibas edilen âsâr 

ile, ihtiyar taifesinin en ziyade istedikleri nur gösteriliyor.  

Musibetzedelerin ve hastaların tiryak gibi en nâfi' ilâçları, eczahane-i kud-

siye-i Kur'aniyede gösteriliyor.  

Ve ihtiyarları en ziyade düşündüren kabir kapısı, rahmet kapısı olduğu ve 

i'dam kapısı olmadığı, o envâr-ı Kur'aniye ile gösterildi.  

Ve çocukların nazik kalblerinde hadsiz mesaib ve muzır eşyaya karşı gayet 

kuvvetli bir nokta-i istinad ve hadsiz âmâl ve arzularına medar bir nokta-i istim-

dad Kur'an-ı Hakîm'in madeninden çıkarıldı ve gösterildi ve bilfiil istifade etti-

rildi.  

Ve fukaralar ve zuafalar kısmını en ziyade ezen ve müteessir eden hayatın 

ağır tekâlifi, Kur'an-ı Hakîm'in hakaik-i imaniyesiyle hafifleştirildi. 

İşte bu beş taife ki, Türk Milletinin altı kısmından beş kısmıdır; menfaatleri-

ne çalışıyoruz.  

Altıncı kısım ki, gençlerdir. Onların iyilerine karşı ciddî uhuvvetimiz var. 

Senin gibi mülhidlere karşı hiçbir cihetle dostluğumuz yok! Çünki ilhada giren 

ve Türkün hakikî bütün mefahir-i milliyesini taşıyan İslâmiyet milliyetinden 

çıkmak isteyen adamları Türk bilmiyoruz, Türk perdesi altına girmiş firenk 

telakki ediyoruz! Çünki yüzbin defa Türkçüyüz deyip dava etseler, ehl-i hakika-

tı kandıramazlar. Zira fiilleri, harekâtları, onların davalarını tekzib ediyor. 

İşte ey firenk-meşrebler ve propagandanızla hakikî kardeşlerimi benden so-

ğutmaya çalışan mülhidler! Bu millete menfaatiniz nedir? Birinci taife olan ehl-

i takva ve salahatın nurunu söndürüyorsunuz. Merhamete ve tımar etmeye şâyan 

ikinci taifesinin yaralarına zehir serpiyorsunuz. Ve hürmete çok lâyık olan 

üçüncü taifenin tesellisini kırıyorsunuz, ye's-i mutlaka atıyorsunuz. Ve şefkate 

çok muhtaç olan dördüncü taifenin bütün bütün kuvve-i maneviyesini kırıyor-

sunuz ve hakikî insaniyetini söndürüyorsunuz. Ve muavenet ve yardıma ve 

teselliye çok muhtaç olan beşinci taifenin ümidlerini, istimdadlarını akîm bıra-

kıp, onların nazarında hayatı, mevtten daha ziyade dehşetli bir surete çeviriyor-

sunuz. İkaza ve ayılmağa çok muhtaç olan altıncı taifesine, gençlik uykusu 

içinde öyle bir şarab içiriyorsunuz ki; o şarabın humarı pek elîm, pek dehşetli-

dir. Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i milliye uğrunda çok 

mukaddesatı feda ediyorsunuz. O Türkçülük menfaati, Türklere bu suretle mi-

dir? Yüz bin defa el'iyazü billah. 

Ey efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlub olduğunuz zaman, kuvvete 

müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla; 
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dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniyeye feda olan bu baş size 

eğilmeyecektir.  

Hem size bunu da haber veriyorum ki: Değil sizler gibi mahdud, manen mil-

let nazarında menfur bir kısım adamlar, belki binler sizler gibi bana maddî düş-

manlık etseler, ehemmiyet vermeyeceğim ve bir kısım muzır hayvanattan fazla 

kıymet vermeyeceğim. Çünki bana karşı ne yapacaksınız? Yapacağınız iş, ya 

hayatıma hâtime çekmekle veya hizmetimi bozmak suretiyle olur. Bu iki şeyden 

başka dünyada alâkam yok. Hayatın başına gelen ecel ise, şuhud derecesinde 

kat'î iman etmişim ki; tegayyür etmiyor, mukadderdir. Madem böyledir; Hak 

yolunda şehadet ile ölsem, çekinmek değil, iştiyak ile bekliyorum. Bahusus ben 

ihtiyar oldum, bir seneden fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zahirî bir sene 

ömrü, şehadet vasıtasıyla kazanılan hadsiz bir ömr-ü bâkiye tebdil etmek; benim 

gibilerin en âlî bir maksadı, bir gayesi olur.  

Amma hizmet ise, felillahilhamd hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede Cenab-ı 

Hak rahmetiyle öyle kardeşleri bana vermiş ki; vefatım ile, o hizmet bir mer-

kezde yapıldığına bedel, çok merkezlerde yapılacak. Benim dilim ölüm ile sus-

turulsa; pek çok kuvvetli diller benim dilime bedel konuşacaklar, o hizmeti 

idame ederler.  

Hattâ diyebilirim: Nasılki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir 

sünbül hayatını netice verir; bir taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle 

de; mevtim, hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besliyorum!.. M. 

419-424 

Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. 

Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Bili-

niz ki, elinizden kaçmasın!... M. 427 

Üçüncü Mebhas 

 

 

Yani:  .  

 Yani: "Sizi taife taife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi 

tanımalısınız ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesi-

niz, birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabîle kabîle yaptım ki; yekdiğe-

rinize karşı inkâr ile yabani bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir!" 

Şu mebhas "Yedi Mes'ele"dir. 

Birinci Mes'ele: Şu âyet-i kerimenin ifade ettiği hakikat-ı âliye, hayat-ı iç-

timaiyeye ait olduğu için, hayat-ı içtimaiyeden çekilmek isteyen Yeni Said lisa-
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nıyla değil, belki İslâmın hayat-ı içtimaiyesiyle münasebetdar olan Eski Said 

lisanıyla, Kur'an-ı Azîmüşşan'a bir hizmet maksadıyla ve haksız hücumlara bir 

siper teşkil etmek fikriyle yazmağa mecbur oldum. 

İkinci Mes'ele: Şu âyet-i kerimenin işaret ettiği "tearüf ve teavün düstu-

ru"nun beyanı için deriz ki:  

Nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, tâ 

takımlara kadar tefrik edilir. Tâ ki; her neferin muhtelif ve müteaddid münase-

batı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin.. tâ, o ordunun efradları, 

düstur-u teavün altında, hakikî bir vazife-i umumiye görsün ve hayat-ı içtimai-

yeleri, a'danın hücumundan masun kalsın.  

Yoksa tefrik ve inkısam; bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin, bir tabur bir 

tabura karşı muhasamet etsin, bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir.  

Aynen öyle de: Heyet-i içtimaiye-i İslâmiye büyük bir ordudur, kabail ve 

tavaife inkısam edilmiş. Fakat binbir bir birler adedince cihet-i vahdetleri var. 

Hâlıkları bir, Rezzakları bir, Peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitabları bir, vatan-

ları bir, bir, bir, bir.. binler kadar bir, bir... 

İşte bu kadar bir, birler; uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar.  

Demek kabail ve tavaife inkısam, şu âyetin ilân ettiği gibi, tearüf içindir, 

teavün içindir.. tenakür için değil, tahasum için değildir!.. 

Üçüncü Mes'ele: Fikr-i milliyet, şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas 

Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfî bir surette uyandırıyorlar; tâ ki, 

parçalayıp onları yutsunlar. 

Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var; gafletkârane bir lezzet var; şe-

ametli bir kuvvet var. Onun için şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanla-

ra, "Fikr-i milliyeti bırakınız!" denilmez. Fakat fikr-i milliyet iki kısımdır.  

Bir kısmı menfîdir, şeametlidir, zararlıdır; başkasını yutmakla beslenir, di-

ğerlerine adavetle devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise, muhasamet ve 

keşmekeşe sebebdir. Onun içindir ki, hadîs-i şerifte ferman etmiş: 

       

Ve Kur'an da ferman etmiş: 

 

İşte şu hadîs-i şerif ve şu âyet-i kerime; kat'î bir surette menfî bir milliyeti 

ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünki müsbet ve mukaddes İslâmiyet 

milliyeti, ona ihtiyaç bırakmıyor. 
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-Evet acaba hangi unsur var ki, üçyüz elli milyon vardır? Ve o İslâmiyet ye-

rine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedî kardeşleri 

kazandırsın?  

Evet menfî milliyetin, tarihçe pek çok zararları görülmüş. 

Ezcümle: 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 "te-

belbül-ü akvam" tabir edilen "teşa'ub-u akvam" ve o teşa'ub sebebiyle dağılma-

ları gibi- menfî milliyet fikriyle, başta Rum ve Ermeni olarak pekçok "kulüp-

ler" 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. 

Şimdi ise, en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden 

fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen anasır ve kabail-i İslâmiye içinde, fikr-

i milliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki etmek, 

öyle bir felâkettir ki, tarif edilmez. Âdeta bir sineğin ısırmaması için, müdhiş 

yılanlara arka çevirip, sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divane-

likle; büyük ejderhalar hükmünde olan  Avrupa'nın doymak bilmez hırslarını, 

pençelerini açtıkları bir zamanda, onlara ehemmiyet vermeyip belki manen on-

lara yardım edip, menfî unsuriyet fikriyle şark vilayetlerindeki vatandaşlara 

veya cenub tarafındaki dindaşlara adavet besleyip onlara karşı cephe almak, çok 

zararları ve mehaliki ile beraber; o cenub efradları içinde düşman olarak yoktur 

ki, onlara karşı cephe alınsın. Cenubdan gelen Kur'an nuru var, İslâmiyet ziyası 

gelmiş; o içimizde vardır ve her yerde bulunur. 

İşte o dindaşlara adavet ise; dolayısıyla İslâmiyete, Kur'ana dokunur. İslâmi-

yet ve Kur'ana karşı adavet ise, bütün bu vatandaşların hayat-ı dünyeviye ve 

hayat-ı uhreviyesine bir nevi adavettir. Hamiyet namına hayat-ı içtimaiyeye 

hizmet edeyim diye, iki hayatın temel taşlarını harab etmek; hamiyet değil, ha-

makattır! 

Dördüncü Mes'ele: Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı 

dâhilîsinden ileri geliyor; teavüne, tesanüde sebebdir; menfaatli bir kuvvet te-

min eder; uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur. 

Şu müsbet fikr-i milliyet İslâmiyet'e hâdim olmalı, kal'a olmalı, zırhı olma-

lı.. yerine geçmemeli. Çünki İslâmiyet'in verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet 

var; âlem-i bekada ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. Onun için uhuv-

vet-i milliye ne kadar da kavî olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa 
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onu onun yerine ikame etmek; aynı kal'anın taşlarını, kal'anın içindeki elmas 

hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nev'inden ahmakane bir ci-

nayettir. 

İşte ey ehl-i Kur'an olan şu vatanın evlâdları! Altıyüz sene değil, belki Ab-

basîler zamanından beri bin senedir Kur'an-ı Hakîm'in bayraktarı olarak, bütün 

cihana karşı meydan okuyup, Kur'anı ilân etmişsiniz. Milliyetinizi, Kur'ana ve 

İslâmiyete kal'a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müdhiş tehacümatı def'et-

tiniz, tâ   

.  

âyetine güzel bir mâsadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve firenk-meşreb mü-

nafıkların desiselerine uyup, şu âyetin evvelindeki hitaba mâsadak olmaktan 

çekinmelisiniz ve korkmalısınız! 

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! Bilhâssa 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 kuv-

vetle silinmediği halde, sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefahiri 

kalbinden silme! 

Beşinci Mes'ele: Asya'da uyanan akvam, fikr-i milliyete sarılıp, aynen Av-

rupa'yı her cihetle taklid ederek, hattâ çok mukaddesatları o yolda feda ederek 

hareket ediyorlar. Halbuki her milletin kamet-i kıymeti başka bir elbise ister. 

Bir cins kumaş bile olsa; tarzı, ayrı ayrı olmak lâzım gelir. Bir kadına, bir jan-

darma elbisesi giydirilmez. Bir ihtiyar hocaya, tango bir kadın libası giydirilme-

diği gibi.. "Körü körüne taklid dahi, çok defa maskaralık olur." Çünki: 

Evvelâ: Avrupa bir dükkân, bir kışla ise; Asya bir mezraa, bir câmi hük-

mündedir. Bir dükkâncı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile mes-

cid vaziyeti bir olmaz. 

Hem ekser enbiyanın Asya'da zuhuru, ağleb-i hükemanın Avrupa'da gelmesi, 

kader-i ezelînin bir remzi, bir işaretidir ki; Asya akvamını intibaha getirecek, 

terakki ettirecek, idare ettirecek; din ve kalbdir. Felsefe ve hikmet ise, din ve 

kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli. 

Sâniyen: Din-i İslâm'ı Hristiyan dinine kıyas edip, Avrupa gibi dine lâkayd 

olmak, pek büyük bir hatadır. Evvelâ: Avrupa, dinine sahibdir. Başta Wilson, 
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Loid George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıb 

olmaları şahiddir ki; Avrupa dinine sahibdir, belki bir cihette mutaassıbdır. 

Sâlisen: İslâmiyet'i Hristiyan dinine kıyas etmek, kıyas-ı maalfarıktır, o kı-

yas yanlıştır. Çünki Avrupa dinine mutaassıb olduğu zaman medenî değildi; 

taassubu terketti, medenîleşti.  

Hem din, onların içinde üçyüz sene muharebe-i dâhiliyeyi intac etmiş. Müs-

tebid zalimlerin elinde avamı, fukarayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan; 

onların umumunda muvakkaten dine karşı bir küsmek hasıl olmuştu. İslâmiyette 

ise, tarihler şahiddir ki, bir defadan başka dâhilî muharebeye sebebiyet verme-

miş.  

Hem ne vakit ehl-i İslâm, dine ciddî sahib olmuşlarsa, o zamana nisbeten 

yüksek terakki etmişler. Buna şahid, Avrupa'nın en büyük üstadı, Endülüs Dev-

let-i İslâmiyesidir. 

Hem ne vakit, cemaat-ı İslâmiye dine karşı lâkayd vaziyeti almışlar, perişan 

vaziyete düşerek tedenni etmişler. 

Hem İslâmiyet, vücub-u zekat ve hurmet-i riba gibi binler şefkatperverane 

mesail ile fukarayı ve avamı himaye ettiği;  

*  * gibi kelimatıyla aklı ve ilmi istiş-

had ve ikaz ettiği ve ehl-i ilmi himaye ettiği cihetle daima İslâmiyet, fukaraların 

ve ehl-i ilmin kal'ası ve melce'i olmuştur. Onun için, İslâmiyet'e karşı küsmeye 

hiçbir sebeb yoktur. 

İslâmiyet'in Hristiyanlık ve sair dinlere cihet-i farkının sırr-ı hikmeti 

şudur ki: 

İslâmiyet'in esası, mahz-ı tevhiddir; vesait ve esbaba tesir-i hakikî vermi-

yor, icad ve makam cihetiyle kıymet vermiyor.  

Hristiyanlık ise "velediyet" fikrini kabul ettiği için, vesait ve esbaba bir 

kıymet verir, enaniyeti kırmaz. Âdeta rububiyet-i İlahiyenin bir cilvesini azizle-

rine, büyüklerine verir.  

*  * âyetine mâsadak olmuşlar. Onun 

içindir ki, Hristiyanların dünyaca en yüksek mertebede olanları, gurur ve enani-

yetlerini muhafaza etmekle beraber sâbık Amerika Reisi Wilson gibi, mutaassıb 

bir dindar olur. Mahz-ı tevhid dini olan İslâmiyet içinde, dünyaca yüksek mer-

tebede olanlar, ya enaniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bıra-

kacak. Onun için bir kısmı lâkayd kalıyorlar, belki dinsiz oluyorlar. 

Altıncı Mes'ele: Menfî milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz 

ki: 
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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 çokla-

rı 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. 

Sâniyen: İslâmiyet'in mukaddes milliyeti, bu vatan evlâdının hayat-ı içti-

maiyesine kazandırdığı yüzer faideden iki faideyi misal olarak beyan edeceğiz: 

Birincisi: Şu devlet-i İslâmiye yirmi-otuz milyon iken, bütün Avrupa'nın bü-

yük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin 

ordusundaki nur-u Kur'andan gelen şu fikirdir: "Ben ölsem şehidim, öldürsem 

gaziyim." Kemal-i şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş. 

Daima Avrupa'yı titretmiş.  

Acaba dünyada basit fikirli, safi kalbli olan neferatın ruhunda şöyle ulvî fe-

dakârlığa sebebiyet verecek, hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yeri-

ne ikame edilebilir? Ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir? 

İkincisi: Avrupa'nın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i 

İslâmiyeye bir tokat vurmuşlarsa; üçyüz elli milyon İslâmı ağlatmış ve inletmiş. 

Ve o müstemlekât sahibleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çek-

miş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihette istisgar edilmeyecek manevî ve 

daimî bir kuvvetüzzahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir? Gösterilsin!  

Evet o azîm manevî kuvvetüzzahrı, menfî milliyet ile ve istiğnakârane ha-

miyet ile gücendirmemeli! 

Yedinci Mes'ele: Menfî milliyette fazla hamiyetperverlik gösterenlere deriz 

ki:  

  Eğer şu milleti ciddî severseniz, onlara şefkat ederseniz öyle bir hamiyet ta-

şıyınız ki, onların ekserisine şefkat sayılsın. Yoksa ekserisine merhametsizcesi-

ne bir tarzda, şefkate muhtaç olmayan bir kısm-ı kalilin muvakkat gafletkârane 

hayat-ı içtimaiyelerine hizmet ise, hamiyet değildir. Çünki menfî unsuriyet 

fikriyle yapılacak hamiyetkârlığın, milletin sekizden ikisine muvakkat fai-

desi dokunabilir. Lâyık olmadıkları o hamiyetin şefkatine mazhar olurlar. O 

sekizden altısı, ya ihtiyardır, ya hastadır, ya musibetzededir, ya çocuktur, ya çok 

zaîftir, ya pek ciddî olarak âhireti düşünür müttakidirler ki; bunlar hayat-ı dün-

yeviyeden ziyade müteveccih oldukları hayat-ı berzahiyeye ve uhreviyeye karşı 

bir nur, bir teselli, bir şefkat isterler ve hamiyetkâr mübarek ellere muhtaçtırlar. 
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Bunların ışıklarını söndürmeye ve tesellilerini kırmağa hangi hamiyet müsaade 

eder? Heyhat! Nerede millete şefkat, nerede millet yolunda fedakârlık? 

Rahmet-i İlahiyeden ümid kesilmez. Çünki Cenab-ı Hak bin seneden beri 

Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaş-

ların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâal-

lah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir... M. 321 

 

VECİZELER 

 "Sizi taife taife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi tanı-

malısınız ve birbirinizdeki hayat-ı içtimaiyeye ait münasebetlerinizi bilesiniz, 

birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabîle kabîle yaptım ki; yekdiğerini-

ze karşı inkâr ile yabani bakasınız, husumet ve adavet edesiniz değildir!" 

(Ayet meali) 

 Fikr-i milliyet, şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, 

bunu İslâmlar içinde menfî bir surette uyandırıyorlar; tâ ki, parçalayıp onları 

yutsunlar. M. 322 

 Şimdi ise, en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirin-

den fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen anasır ve kabail-i İslâmiye içinde, 

fikr-i milliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki et-

mek, öyle bir felâkettir ki, tarif edilmez. M. 323  
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65. DÜSTUR 
 

  TERK-İ ENANİYET  

 
 Beşinci Desise-i Şeytaniye: Ehl-i dalaletin tarafgirleri, enaniyetten istifade 

edip, kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli 

damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu okşamakla, çok fena şey-

leri yaptırabilirler.  

Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi av-

lamasınlar.  

Hem biliniz ki: Şu asırda ehl-i dalalet eneye binmiş, dalalet vâdilerinde ko-

şuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi terketmekle hakka hizmet edebilir. 

Ene'nin istimalinde haklı dahi olsa; mademki ötekilere benzer ve onlar da onları 

kendileri gibi nefisperest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır.  

Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'aniye, ene'yi kabul 

etmiyor. "Nahnü" istiyor. "Ben demeyiniz, biz deyiniz" diyor. 

Elbette kanaatınız gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz ene ile meydana çıkmamış. 

Sizi enesine hâdim yapmıyor. Belki, enesiz bir hâdim-i Kur'anî olarak kendini 

size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine tarafdar olmamayı mes-

lek ittihaz etmiş.  

Bununla beraber, kat'î deliller ile sizlere isbat etmiştir ki: Meydan-ı istifade-

ye vaz'edilen eserler, mîrî malıdır; yani Kur'an-ı Hakîm'in tereşşuhatıdır. Hiç 

kimse, enesiyle onlara temellük edemez!  

Haydi farz-ı muhal olarak ben enemle o eserlere sahib çıkıyorum, benim bir 

kardeşimin dediği gibi: Madem bu Kur'anî hakikat kapısı açıldı, benim noksani-

yetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehl-i ilim ve kemal arkamda bu-

lunmaktan çekinmemeli ve istiğna etmemelidirler. 

Selef-i sâlihînin ve muhakkikîn-i ülemanın âsârları, çendan her derde kâfi ve 

vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden 

ziyade ehemmiyetli olur. Çünki hazine kapalıdır; fakat bir anahtar, çok hazine-
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leri açabilir. Zannederim ki, o enaniyet-i ilmiyeyi fazla taşıyan zâtlar da anladı-

lar ki: Neşrolunan Sözler, hakaik-i Kur'aniyenin birer anahtarı ve o hakaiki 

inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. O ehl-i fazl u ke-

mal ve kuvvetli enaniyet-i ilmiyeyi taşıyan zâtlar bilsinler ki; bana değil, 

Kur'an-ı Hakîm'e talebe ve şakird oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşı-

yım. 

Haydi farz-ı muhal olarak ben üstadlık dava etsem, madem şimdi ehl-i ima-

nın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan 

kurtarmak çaresini bulduk; o ülema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut 

bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar. Ülema-üs sû' hakkında 

bir tehdid-i azîm var. Bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli.  

Haydi farzetseniz ki, düşmanlarımızın zannı gibi ben, benlik hesabına böyle 

bir hizmette bulunuyorum. Acaba dünyevî ve millî bir maksad için, çok zâtlar 

enaniyeti terkedip, firavun-meşreb bir adamın kemal-i sadakatla etrafına top-

lanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde; acaba bu kardeşiniz, hakikat-ı 

Kur'aniye ve hakaik-i imaniye etrafında, kendi enaniyetini setretmekle beraber, 

o dünyevî komitenin onbaşıları gibi, terk-i enaniyetle hakaik-i Kur'aniye etra-

fında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük âlimleriniz 

de, ona "Lebbeyk" dememesinde haksız değil midirler? 

Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, kıskançlıktır. Eğer sırf 

lillah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasılki bir insanın bir eli, 

bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez ve kalbi aklına rekabet 

etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde herbiriniz bir duygu, bir âza 

hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle 

iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. 

Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir 

kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mü-

him ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. 

Kendi mütevazi de olsa, o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. 

Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, 

kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri 

sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i 

ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in 

kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, 

onlar gibi satılsın. Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki: 

"Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de 

olsalar; vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri 

ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: Bu ulûm-u 

imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz.  

Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh 

ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik 
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hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i 

Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbiri-

miz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiri-

yoruz!.." M. 424-426  

 Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i 

enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikata lâzım ve elzemdir. Çünki bu asırda en 

büyük tehlike, benlikten ve hodfüruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve 

hakikat, mahviyetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerek-

tir. E. 62  

 Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, enaniyet, hodfüruşluk, ha-

yatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi hasta-

lıklardır. Risale-i Nur'un Kur'andan aldığı dersin en birinci esası: Benlik, ena-

niyet, hodfüruşluğu terk etmek lüzumudur. Tâ ihlas-ı hakikî ile imanın kurta-

rılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakk'a şükür, o a'zamî ihlası kazananların pek 

çok efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ü şerefini en küçük bir mes'ele-i 

imaniyeye feda eden çoktur. Em. 245  

 Bu zaman ehl-i hakikat için, şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman, 

cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevî hükmeder ve dayanabilir. 

Büyük bir havuza sahib olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve 

şahsiyetini, o havuza atmaktır ve eritmek gerektir. Yoksa o buz parçası erir, 

zayi' olur; o havuzdan da istifade edilmez. K. 143  

 Bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes, kameti mikdarında bir buz 

parçası olan enaniyetini eritmeyip, bozmuyor; kendini mazur biliyor, ondan 

niza çıkıyor. Ehl-i hak zarar eder, ehl-i dalalet istifade ediyor. K. 196 

 "Biz değil böyle cüz'î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve 

dünyevî saadetimizi, Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda 

etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait 

herşeyi feda etmek vazifemizdir."  K. 234  

 Ey kardeşlerim! Sizler biliyorsunuz ki; bizim mesleğimizde benlik, enani-

yet, şan ü şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi 

ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden hâlâttan şiddetle ictinab ediyoruz. Elbette 

burada, altı-yedi sene gözünüzle ve yirmi seneden beri tahkikatınızla anlamışsı-

nız ki, ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o nok-

tada şiddetle tekdir etmişim. Benim haddimden fazla mevki vermeyiniz, diye 

sizden darılıyorum. K. 146 

 Evvel âhir tavsiyemiz: Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabet-

ten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır.  Ş. 312 

 Bu mes'ele yalnız şahsıma taalluk etseydi, ben cidden nefs-i emmaremi tam 

kırmak için ona minnetdar olurdum. Mesleğimiz, bu zamanda hakka hizmet, 
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bütün bütün terk-i enaniyetle olabileceğini kat'î kanaatımız olduğu gibi; yirmi 

senedir nefs-i emmarem ister istemez o mesleğe itaate mecbur olmuş.  Sti. 62 

 Hem Nur mesleğinde benlik ve gösteriş, bir nevi şöhretperestlik merdud 

olduğundan, bu enaniyet zamanında insanlara kendini satmağa çalışmak ve 

beğendirmek, bir anda Nur şakirdleri böyle büyük bir imtiyaz gibi bu eserlerle 

meşhur mevkilere kendilerini göstermek bir nevi gösteriş olması cihetiyle, ka-

der-i İlahî Nur şakirdlerini tam ihlasın muhafazası için şimdilik müsaade etmi-

yor. E. 257 

 Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir olurdu veyahut mahdud 

makamlar bulunurdu. O makama müteaddid istidadlar namzed olurdu. Gıb-

takârane bir hodgâmlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş karde-

şe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. 

Gıbtakârane müzahameye medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe muavin 

ve zahîr olur; hizmetini tekmil eder. Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıb-

takârane hırs-ı sevab ve ulüvv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neti-

celer vücuda geldiğine delil: Ehl-i tarîkatın o kadar mühim ve azîm kemalâtları 

ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki; 

onların o azîm, kudsî kuvvetleri bid'a rüzgârlarına karşı dayanamıyor. L.166  

 Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet, bu zamanda hük-

mediyor. Onun için ehl-i hakikat, -hattâ meşru bir tarzda dahi olsa- enaniyetten, 

hodfüruşluktan vazgeçmeleri lâzım olduğundan, Risale-i Nur'un hakikî şakird-

leri, buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevîde ve havz-ı müşterekte erit-

tiklerinden, inşâallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Evet, münafıkların ehemmi-

yetli ve tecrübeli bir plânı; böyle herbiri birer zabit, birer hâkim hükmündeki 

eşhası müşterek bir mes'elede böyle kaçınmak ve birbirini tenkid etmek asabi-

yetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevî kuvvetlerini dağıttı-

rır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar, vurur. Risale-i Nur şakirdle-

ri, hıllet ve uhuvvet ve fena fi-l ihvan mesleğinde gittiklerinden, inşâallah bu 

tecrübeli ve münafıkane plânı da akîm bırakacaklar. Ş. 318  

 Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. 

Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Bili-

niz ki, elinizden kaçmasın!... M. 427 

VECİZELER 

 Bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes, kameti mikdarında bir buz 

parçası olan enaniyetini eritmeyip, bozmuyor; kendini mazur biliyor, ondan 

niza çıkıyor. Ehl-i hak zarar eder, ehl-i dalalet istifade ediyor. K. 196  

 Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i 

enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikata lâzım ve elzemdir. Çünki bu asırda en 

büyük tehlike, benlikten ve hodfüruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve 
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hakikat, mahviyetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerek-

tir. E. 62  

 Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da 

odur. Onu okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler.   M. 424 
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66. DÜSTUR 
 

  TENBELLİK   VE   VAZİFEDARLIK 

 
 Altıncı Desise-i Şeytaniye şudur ki: İnsandaki tenbellik ve tenperverlik 

ve vazifedarlık damarından istifade eder.  

Evet şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan me-

tin kalbli, sadakatı kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti âlî gördükleri vakit başka 

noktalardan hücum ederler.  

Şöyle ki: İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tenbellik-

lerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler.  

Onlar, öyle desiselerle onları hizmet-i Kur'aniyeden alıkoyuyorlar ki; haber-

leri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur'aniyeye va-

kit bulmasın.  

Bir kısmına da, dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki; hevesi uya-

nıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hâkeza... M. 426  

 Gayet ehemmiyetli bir mes'eleyi -bundan evvel size icmalen beyan ettiğim 

mes'eleyi- tekrar size söylememe kuvvetli, manevî bir ihtar aldım.  

Şöyle ki: Perde altındaki düşmanımız münafıklar, şimdiye kadar yaptıkları 

gibi, adliyeyi ve siyaset ve idareyi zahirî dinsizliğe âlet edip, bize hücumları 

akîm kaldığı; ve Risale-i Nur'un fütuhatına menfaati olan eski plânlarını bırakıp, 

daha münafıkane ve şeytanı da hayrette bırakacak bir plân çevirdiklerine dair 

buralarda emareleri göründü.  

O plânların en mühim bir esası; has, sebatkâr kardeşlerimizi soğutmak, fü-

tur 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. 
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Bazı da dost suretinde hulûl edip, korkutmak mümkünse, habbeyi kubbe 

edip evham veriyorlar. "Aman, aman Said'e yanaşmayınız! Hükûmet takib edi-

yor" diye zaîfleri vazgeçirmeye çalışıyorlar.  Hattâ bazı genç talebelere, heve-

satlarını tahrik için, bazı genç kızları musallat ediyorlar.  E.  125  

 Sizin beraetiniz ve manen galebeniz, zalimleri şaşırttı. Cepheyi burada de-

ğiştirdiler. 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 meşga-

leyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakıalar var. Bu taarruz bir cihette daha 

zararlı görünüyor. K. 147  

 O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olan-

lar dost suretine girerek, bazan da talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki: 

"Bu da İslâmiyete hizmettir, bu da onlarla mücadeledir. Şu malûmatı elde eder-

sen, 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 ya-

vaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i 

Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. 
T. 690  

 Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek, dikkatli fehminize 

havale ederiz. 

Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. 

Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir.Biliniz ki, 

elinizden kaçmasın!... M. 427 

 

VECİZELER 

 İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tenbelliklerinden 

ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle 

desiselerle onları hizmet-i Kur'aniyeden alıkoyuyorlar ki; haberleri olmadan bir 

kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur'aniyeye vakit bulmasın. Bir 

kısmına da, dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki; hevesi uyanıp, 

hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hâkeza... M.  426  

 Düşmanane taarruzdan vazgeçip, dostane hulûl edip, has talebeleri Risale-i 

Nur'un hizmetinden geri bırakmak için, memuriyet gibi bir meşgale buluyor-

lar veya terfian işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi bulu-

yorlar. K. 147  
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67. DÜSTUR 
 

 RİSALE-İ NUR’A  KANAAT   ETMEK  

VE SAİR ESERLER 

 
Bu toplama Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geldiğini, 

başka eserlere ihtiyaç bırakmadığını, Risale-i Nur'a kanaat etmenin gerekliliğini, 
eski  mübarek ve kudsî zâtların tezgâhlarına müracaat etmediğini, şimdiki bazı 
ülemanın yeni eserlerinde meslek ve meşreb ayrı ve bid'atlara müsaid gittiği 
için onların eserlerinden uzak durulmasını  sarih ifadelerle beyan ediyor.  

Fakat amal ve ubudiyeti ders veren ilmihal ve fıkıh ve peygamberimizi ve 
adabı öğreten siyer ve hadis gibi kitaplar ve surelerin meal-i icmalisini ders ve-
ren eserler bunlarda dahil değildir. 

 

 Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahib ve vârisleri ve haslarının has-

ları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku' bulan bir hâdise 

münasebetiyle beyan ediyorum ki: 

RİSALE-İ NUR, HAKAİK-İ İSLÂMİYEYE DAİR İHTİYAÇLARA KÂFİ GELİ-
YOR,  BAŞKA ESERLERE İHTİYAÇ BIRAKMIYOR.  

Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek 

ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır.  

Evet onbeş sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı 

hakikîye îsal eder. Bu fakir kardeşiniz yirmi seneden evvel, kesret-i mütalaa ile 

bazan bir günde bir cild kitabı anlayarak mütalaa ederken; yirmi seneye yakın-

dır ki, Kur'an ve Kur'an'dan gelen Resail-in Nur bana kâfi geliyorlardı. 

Bir tek kitaba muhtaç olmadım, başka kitabları yanımda bulundurmadım. 
Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde, te'lifi zamanında, yirmi 

seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyade 

muhtaç olmamak lâzım gelir. 
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Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, 

meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lâzımdır, belki 

bu zamanda elzemdir. 

Hem şimdilik bazı ülemanın yeni eserlerinde meslek ve meşreb ayrı ve 

bid'atlara müsaid gittiği için, Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaik-i imaniyeyi 

muhafazaya çalışması gibi, bid'ata karşı da huruf ve hatt-ı Kur'an'ı muhafaza 

etmek bir vazifesi iken; has talebelerden birisi bilfiil huruf ve hatt-ı Kur'aniyi 

ders verdiği halde, sırrı bilinmez bir hevesle, huruf ve hatt-ı Kur'aniye ilm-i din 

perdesinde tesirli bir surette darbe vuran bazı hocaların darbede istimal ettik-

leri eserleri almışlar. Haberim olmadan dağda şiddetli bir tarzda o has tale-

belere karşı bir gerginlik hissettim. Sonra ikaz ettim. Elhamdülillah ayıldılar. 

İnşâallah tamamen kurtuldular. 

Ey kardeşlerim! Mesleğimiz, tecavüz değil, tedafü'dür, hem tahrib değil ta-

mirdir, hem hâkim değiliz mahkûmuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Meslek-

lerinde elbette çok mühim ve bizim de malımız hakikatlar var. O hakikatların 

intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur, neşreder adamları var.  

Biz onların yardımlarına koşmamızla, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli va-

zife zedelenir ve muhafazası lâzım olan ve birer taifeye mahsus bir kısım esas-

lar ve âlî hakikatlar kaybolmasına vesile olur.  

Meselâ: Hâdisat-ı zamaniye bahanesiyle Vehhabîlik ve Melâmîliğin bir 

nev'ine zemin ihzar etmek tarzında, bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler 

yazılmış.  

Risale-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil; fakat her halde hakikat-ı 

İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı 

azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muha-

faza etmek, bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hâdisatın fetvalarıyla onlar 

terkedilmez. K. 76-78  

 Hem hangi kitab olursa olsun, böyle hakaik-i İlahiyeden ve imaniyeden 

bahsetmiş ise, alâküllihal bir kısım mesaili, bir kısım insanlara zarar verir ve 

zarar verdikleri için, her mes'ele herkese neşredilmemiş.  

Halbuki şu risaleler ise; şimdiye kadar hiç kimsede, -çoklardan sorduğum 

halde- sû'-i tesir ve aks-ül amel ve tahdiş-i ezhan gibi bir zarar vermedikleri, 

doğrudan doğruya bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i Rabbaniye olduğu bizce 

muhakkaktır. M.  374  

 Buradaki dostlarım âdetimi bildikleri içindir ki; değil gazete, Nur'dan 

başka hiçbir kitabı, hiçbir mecmuayı kabul etmediğim gibi, yeni yazıdan 

hiçbir harf bilmediğim için korkmuşlar, bana haber vermemişler ve gösterme-

mişler. E. 273 
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 Sen, Isparta Vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan tam onlar 

gibi olmalısın. Hapishanede -Allah rahmet eylesin- mühim bir şeyh ve mürşid 

ve cazibedar bir Nakşî evliyasından bir zât, dört ay mütemadiyen Risale-i 

Nur’un elli-altmış şakirdleri içinde celbkârane sohbet ettiği halde, yalnız bir tek 

şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Mütebâkisi, o cazibedar şeyhe karşı 

müstağni kaldılar. Risale-i Nur’un yüksek, kıymetdar hizmet-i imaniyesi 

onlara kâfi olarak kanaat veriyordu. O şakirdlerin gayet keskin kalb basireti 

şöyle bir hakikatı anlamış ki: Risale-i Nur’la hizmet ise, imanı kurtarıyor; 

tarîkat ve şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kur-

tarmak ise, on mü’mini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha 

sevablıdır. Çünki iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mü’mine, küre-i 

arz kadar bir saltanat-ı bâkiyeyi temin eder. Velayet ise, mü’minin Cennetini 

genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan ne 

kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha 

sevablı bir hizmettir.  

İşte bu dakik sırrı, senin Isparta’lı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese 

de umumunun keskin kalbleri görmüş ki; benim gibi bîçare, günahkâr bir ada-

mın arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı, müçtehidlere dahi tercih 

ettiler. Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutub, bir gavs-ı a’zam gelse, seni on 

günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur’u bırakıp onun 

yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. K. 83 

 Evet size iliştikleri gibi, bize de ayrı ayrı suretlerde tecavüzlerini ihsas 

ediyorlar. Fakat Cenab-ı Hakk'a şükür ki, onların tecavüzleri aks-ül amel 

nev'inde, Risale-i Nur'un fütuhatına yardım ediyor. İstanbul'daki ihtiyar adamın 

itirazı münasebetiyle kahraman Nazif yazıyor ki; o itiraz, Risale-i Nur'un İstan-

bul'da fütuhat yapmağa ve parlamağa vesile oldu. Ve bize karşı başka cihetlerde 

küçücük tecavüzler de öyle netice veriyor. Fakat şimdi bîçare bazı hocaları ve 

sofuları Risale-i Nur'a karşı bir çekinmek, bir soğukluk vermek için hiç hatıra 

gelmeyen bir vesileyi bulmuşlar.  

Şöyle ki: Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. De-

mek 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 yapı-

yorlar. 

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 üsta-

dımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takib ettiği mesleği 

ehl-i dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir. 

Fakat onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu, erkân-ı imaniyeyi 

sarsmıyordu. O muhakkik ve allâme ve müçtehid zâtların asırlarına göre müna-
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zara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu 

zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden; Risale-i Nur, Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'dan hem çabuk, hem keskin, hem tam düşmanların başını dağı-

tacak silâhları bulduğu için, o mübarek ve kudsî zâtların tezgâhlarına müra-

caat etmiyor. Çünki umum onların merci'leri ve menba'ları ve üstadları olan 

Kur'an, Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur. Ve hem vakit dar, 

hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki, o nuranî eserlerden de 

istifade etsek. 

Hem Risale-i Nur şakirdlerinin yüz mislinden ziyade zâtlar, o kitablarla 

meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de, o vazifeyi onlara bırakmışız. 

Yoksa hâşâ ve kellâ! O kudsî üstadlarımızın mübarek eserlerini ruh u canımız 

kadar severiz.  

Fakat herbirimizin birer kafası, birer eli, birer dili var; karşımızda da binler 

mütecaviz var. Vaktimiz dar. En son silâh, mitralyoz gibi Risale-i Nur bür-

hanlarını gördüğümüzden, mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz. K. 182-

183  

 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 safiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu 

tuttular.  

O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olan-

lar 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. T. 690  

 

ZARARLI ESERLERE EHEMMİYET VERMEKLE DİKKAT ÇEKMEMEK 

 İkinci Mes'ele: Risale-i Nur'un Isparta'da kat'î galebesi, zındıkları şaşırttı. 

Fakat bazı mütemerrid ve muannid ve ölen herifin ruh-u habisi hükmünde bazı 

zındıklar, o mağlubiyete karşı gelmek fikriyle, baştan aşağıya kadar Kur'an ve 

Peygamber (A.S.M.) aleyhinde, fakat perde altında, aynen münazara-i şeytaniye 

bahsinde hizb-üş şeytanın, Peygamber (A.S.M.) ve Kur'an hakkında meslekle-

rince söyledikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş. Onun gibi 

yahudi, mütemerrid ve dinsiz feylesoflarından ve Avrupa'nın zındıklarının eski-

den beri Kur'an ve Peygamber'in (A.S.M.) hâlâtından medar-ı tenkid buldukları 

noktaları, bu İslâm ismi altındaki zındık, kurnazcasına, safdil Müslümanlara ve 

Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda git-
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miş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki; şeytanette, şeytandan ileri gitmiş. Beni 

çok müteessir etti. 

Kardeşimiz Sabri'nin mektubunda, muannid mülhidlerin Risale-i Nur'un ce-

reyanına karşı kurdukları çürük ve vâhî hud'aları, örümcek ağı ve yuvası gibi 

kuvvetsiz ve o şeytanet perdeleri kıymetsiz ve mukavemetsizdir, Risale-i Nur'a 

karşı yırtılır ve yırtılacak dediği gibi; bu zındık ve muannid ve mütemerrid ve 

ölen herifin ruh-u habisi olan zındığın yazdığı ve zahiren Müslümanlara Türk-

çülük lehinde, fakat hakikatta Kur'an ve Peygamber'in (A.S.M.) azamet ve haş-

met-i maneviyelerini kırmak ve hiçe indirmek ve âdileştirmek niyetiyle yazılan 

bu matbu' eser de, Mu'cizat-ı Kur'aniye ve Mu'cizat-ı Ahmediye'ye (A.S.M.) 

karşı örümcek ağı da olamaz, parçalanır.  

Fakat binler teessüf ki; Risale-i Nur'u görmeyenlere kat'î zarar verdiği gi-

bi, Risale-i Nur'u görenler de merak edip, "Acaba ne var?" demekle, safi 

kalblerini bulandırır. Lâakall vesvese ve evham verir. 

Risale-i Nur'un kahraman şakirdleri böyle şeylere karşı müteyakkız davran-

mak 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 mübare-

kenin 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 okudukla-

rı ve tedkik ettikleri bir kitaba ve ders 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.  K. 150-151 

 

RİSALE-İ NUR VE SAİR ULEMANIN KİTAPLARI ARASINDA  MUKAYESE 

 Bir suale cevab olarak yazdığım bir fıkrayı, size de faidesi olur ihtimaliyle 

beyan ediyorum: 

Evliya divanlarını ve ülemanın kitablarını çok mütalaa eden bir kısım 

zâtlar taraflarından soruldu: "Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve 

iz'an onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir?" 

Elcevab: Eski mübarek zâtların ekser divanları ve ülemanın bir kısım risa-

leleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden 
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bahsederler. Onların zamanlarında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu 

ve erkân-ı iman sarsılmıyordu.  

Şimdi ise köklerine ve erkânına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O 

divanlar ve risalelerin çoğu has mü'minlere ve ferdlere hitab ederler, bu zama-

nın dehşetli taarruzunu def'edemiyorlar. 

Risalet-ün Nur ise, Kur'an'ın bir manevî mu'cizesi olarak imanın esasatını 

kurtarıyor ve mevcud imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve par-

lak bürhanlar ile imanın isbatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan 

kurtarmasına hizmet ettiğinden; herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lü-

zumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar. 

  O divanlar derler ki: "Veli ol, gör;   makamata çık, bak;   nurları, feyizleri al." 

  Risalet-ün Nur ise der: "Her kim olursan ol; bak, gör, yalnız gözünü aç, haki-

katı müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar." 

Hem Risalet-ün Nur, en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra baş-

kalara bakar. Elbette nefs-i emmaresini tam ikna' eden ve vesvesesini tamamen 

izale eden bir ders, gayet kuvvetli ve hâlistir ki, bu zamanda cemaat şekline 

girmiş dehşetli bir şahs-ı manevî-i dalalet karşısında tek başıyla galibane muka-

bele eder. 

Hem Risalet-ün Nur, sair ülemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve naza-

rıyla ders vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ü zevkiyle hareket etmi-

yor; belki akıl ve kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teavünü ayağıy-

la hareket ederek evc-i a'lâya uçar; taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki 

gözü yetişmediği yerlere çıkar; hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir. K. 

11-12  

 

RİSALE-İ NURUN HİZMETİNE VE HİZMET NETİCELERİNE   
KANAAT ETMEK 

Aziz, sıddık kardeşlerim! 

 "Neden en ziyade senin şahsın hakkında hüsn-ü zan eden ve sana büyük bir 

makam veren ve Risale-i Nur'la çok kuvvetli irtibatı bulunan ve sen de onları 

çok sevdiğin halde, hizmet-i Nuriyenin haricinde senin şahsın ile temaslarını 

istemiyorsun ve senin hakkında fazla hüsn-ü zan beslemeyeni sohbette tercih 

ediyorsun, daha ziyade iltifat gösteriyorsun, nedendir?" 

Elcevab: Otuzüçüncü Söz'ün İkinci Mektub'unda dediğim gibi: Bu zamanda 

insanlar, ihsanını, muhtaçlara çok pahalı satarlar.  

Meselâ: Benim gibi bir bîçareyi, sâlih veya veli zannedip, sonra bir ekmek 

verir ve mukabilinde makbul bir dua ister. Bu kadar fiat vermekten ise, bu ihsa-

nı istemiyorum, diye hediyelerin adem-i kabulüne bir sebeb gösterdiğim gibi; -



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

448 

Risale-i Nur'un has şakirdleri müstesna olarak- başkaları beni büyük bir ma-

kamda bilmekle, kuvvetli bir alâka ve hizmet gösterir. 

Hem mukabilinde, dünyada, ehl-i velayet gibi nuranî neticeleri ister. Sonra 

bize hizmeti ile ve alâkası ile manevî ihsan eder. Böylelerin bu nevi ihsanlarına 

karşı, istediği fiata sahib olamadığım için mahcub oluyorum. Onlar da ehemmi-

yetsizliklerimi bildikleri vakit inkisar-ı hayale uğrarlar, belki hizmette fütu-

ra düşerler. Gerçi umûr-u uhreviyede hırs ve kanaatsizlik bir cihette makbul-

dür, fakat mesleğimizde ve hizmetimizde -bazı ârızalar ile- inkisar-ı hayal cihe-

tiyle, şükür yerine, me'yusiyetle şekva etmeğe sebeb olur; belki de hizmetten 

vazgeçer.  

Onun için mesleğimizde kanaat, daima şükrü ve metaneti ve sebatı neti-

ce verdiği için; ihlas dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik 

gösterdiğimiz halde, neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz.  

Meselâ: Risale-i Nur hizmetiyle Isparta ve civarında binler ehl-i imana fev-

kalâde kuvvet-i imaniyeyi temin etmek olan bu netice, bizim fevkalâde 

hizmetimize kâfidir. On kutub derecesinde biri çıksa, bin adamı derece-i vela-

yete sevketse, yine bu neticeyi aşağıya düşürtmez.  

Nur'un hakikî şakirdleri, bu gibi neticelere kanaat ediyorlar. O büyük 

kutbun müridlerinin kanaat-ı kalbiyelerini temin eden üstadlarının fevkalâde 

makamı ve mes'elelerde hükümleri yerine, Risale-i Nur'un sarsılmaz hüccet-

leri -o müridlerinin kanaatlerinden çok ziyade- şakirdlerine kanaat verdiği 

gibi; bu halet ve itikad başkasına da sirayet eder, menfaat verir. 

O müridlerin kanaati ise, hususî ve şahsî kalır. Hattâ İlm-i Mantık'ta "kaziye-

i makbule" tabir ettikleri; yani büyük zâtların delilsiz sözlerini kabul etmektir. 

Mantıkça yakîn ve kat'iyyeti ifade etmiyor; belki zann-ı galible kanaat verir. 

İlm-i Mantık'ta bürhan-ı yakînî, hüsn-ü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor, 

cerhedilmez delile bakar ki; bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu bürhan-ı yakînî 

kısmındandır. Çünki ehl-i velayetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördü-

ğü hakikatlar ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen 

onlar gibi Risale-i Nur ibadet yerinde, ilim içinde hakikata bir yol açmış; sülûk 

ve evrad yerinde, mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikat-ül hakaika 

yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve tarîkat yerinde, doğrudan doğruya İlm-i Kelâm 

içinde ve İlm-i Akide ve Usûl-üd Din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış 

ki; bu asrın hakikat ve tarîkat cereyanlarına galebe çalan felsefî dalaletlere gale-

be ediyor, meydandadır. Teşbihte hatâ olmasın, nasılki Kur'anın gayet kuvvetli 

ve mantıkî hakikatı, sair dinleri felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden 

kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu; taklidî ve aklın haricindeki usûllerini de 

bir derece muhafaza etti.  

Aynen öyle de: Bu zamanda onun bir mu'cizesi ve nuru olan Risale-i Nur 

dahi, felsefe-i maddiyeden gelen dehşetli dalalet-i ilmiyeye karşı avam-ı ehl-i 

imanın taklidî olan imanlarını, o dalalet-i ilmiyenin savletinden kurtarıp, umum 
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ehl-i imana bir nokta-i istinad ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi, zabtedilmez 

bir kal'a hükmüne geçmiştir ki; bu emsalsiz dehşetli dalaletler içinde, yine 

avam-ı mü'minin imanını şübhelerden ve İslâmiyetini hakikatsızlık vesvesele-

rinden muhafaza ediyor. 

Evet her tarafta, hattâ Hind ve Çin'de ehl-i iman, bu zamanın çok dehşetli da-

laletinin galebesinden; acaba İslâmiyet'te bir hakikatsızlık mı var ki, sarsılmış 

diye şübheye ve vesveseye düştüğü vakit birden işitir ki; bir risale çıkmış, ima-

nın bütün hakikatlarını kat'î isbat eder, felsefeyi mağlub edip zındıkayı susturu-

yor, diye anlar. Birden o şübhe ve vesvese zâil olup imanı kurtulur ve kuvvet 

bulur... E.  90 

 

VECİZELER 

 Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka 

eserlere ihtiyaç bırakmıyor.  K. 76  

 Madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, 

meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lâzımdır, belki 

bu zamanda elzemdir.   K. 76 

 Herbirimizin birer kafası, birer eli, birer dili var; karşımızda da binler mü-

tecaviz var. Vaktimiz dar. En son silâh, mitralyoz gibi Risale-i Nur bürhan-

larını gördüğümüzden, mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz.  K. 182 
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68. DÜSTUR 
 

 RİSALE-İ NUR’A PERDE OLMAMAK  

 VE NAZARLARI RİSALE-İ NUR’A VE ŞAHS- I 
MANEVİYE ÇEVİRMEK 

 
ME'HAZIN KUDSİYETİ, ÇOK BÜRHANLAR KUVVETİNDE TESİRAT  

GÖSTERİYOR 

 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 ka-

bul ettiriyor. Ne vakit dellâl ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o 

me'hazdaki kudsiyetin tesiri kaybolur. M. 319  

 Cumhur-u avamı, bürhandan ziyade, me'hazdaki kudsiyet imtisale sev-

keder. M. 470 

  

KUR'AN ÂYİNE İSTER, VEKİL 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 sütun-

dur. 

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 iste-

mez o Şems-i Mu'cizbeyan.  S. 704 
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ÜMMET-İ İSLÂMİYENİN AHKÂM-I DİNİYEDE GÖSTERDİĞİ TESEYYÜB 
VE İHMALİN EN MÜHİM SEBEBİ 

 

 

 Kur'anın Hâkimiyet-i Mutlakası  

Ümmet-i İslâmiyenin ahkâm-ı diniyede gösterdiği teseyyüb ve ihmalin ben-

ce 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 tefa-

vüt 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. Müçte-

hidînin kitabları vesile gibi, cam gibi Kur'anı göstermeli, yoksa vekil, gölge 

olmamalı. Sti. 30  

 

NAZARLARI RİSALE-İ NUR’A ÇEVİRMEK 

 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 mü-

cevherat 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 etme-

mektir. Kendimizi değil, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gös-

teriyoruz. E. 49 

 [Maddî ve manevî bir sual münasebetiyle hatıra gelen bir cevabdır.] 

Deniliyor ki: Neden Nur şakirdlerinin kuvvetli hüsn-ü zanları ve kat'î kana-

atları, senin şahsın hakkında Nurlara daha ziyade şevklerine medar olan bir 

makamı ve kemalâtı şahsına kabul etmiyorsun? Yalnız Risale-i Nur'a ve-

rip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun? 

Elcevab: Hadsiz hamd ve şükür olsun ki, Risale-i Nur'un öyle kuvvetli ve 

sarsılmaz istinad noktaları ve öyle parlak ve keskin hüccetleri var ki; benim 

şahsımda zannedilen meziyete, istidada ihtiyacı yoktur. Başka eserler gibi mü-

ellifin kabiliyetine bakıp, makbuliyeti ve kuvveti ondan almıyor.  
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İşte meydanda, yirmi senedir kat'î hüccetlerine dayanıp, şahsımın maddî ve 

manevî düşmanlarını teslime mecbur ediyor.  

Eğer şahsiyetim ona ehemmiyetli bir nokta-i istinad olsaydı, dinsiz düş-

manlarım ve insafsız muarızlarım kusurlu şahsımı çürütmekle, Nurlara 

büyük darbe vurabilirdiler. Halbuki o düşmanlar divaneliklerinden, yine her 

nevi desiselerle beni çürütmeye ve hakkımda teveccüh-ü ammeyi kırmaya çalış-

tıkları halde, Nurların fütuhatına ve kıymetine zarar veremiyorlar. Yalnız 

bazı zaîf ve yeni müştakları bulandırsa da vazgeçiremiyorlar. 

Bu hakikat için, hem bu zamanda enaniyet ziyade hükmettiği için, haddim-

den çok ziyade olan hüsn-ü zanları kendime almıyorum. Ve ben, kardeşlerim 

gibi, kendi nefsime hüsn-ü zan etmiyorum.  

Hem kardeşlerimin bu bîçare kardeşlerine verdiği makam-ı uhrevî, hakikî, 

dinî makam ise; Mektubat'ta İkinci Mektub'un âhirindeki kaideye göre, "Şahsı-

ma verdikleri manevî hediye olan kemalâtı, eğer hâşâ ben kendimi öyle bilsem, 

olmamasına delildir; kendimi öyle bilmesem, onların o hediyesini kabul etme-

mek lâzım geliyor." Hem kendini makam sahibi bilmek cihetinde enaniyet mü-

dahale edebilir. 

Bir şey daha kaldı ki; dünya cihetinde hakaik-i imaniyenin neşrindeki vazi-

fedar, makam sahibi olsa, daha iyi tesir eder denilebilir. Bunda da iki mani' 

var: 

Birisi: Faraza velayet olsa da; bilerek, isteyerek makam yapmak tarzında, 

velayetin mahiyetindeki ihlas ve mahviyete münafîdir. Nübüvvetin vereseleri 

olan Sahabeler gibi izhar ve dava edemezler, onlara kıyas edilmez. 

İkinci mani': Pek çok cihetlerle çürütülebilir ve fâni ve cüz'î ve muvakkat 

ve kusurlu bir şahıs sahib olsa, Nurlara ve hakaik-i imaniyenin fütuhatına 

zarar gelir.  

Fakat bir nokta var ki, mûcib-i şükrandır: Ehl-i siyasetteki düşmanlarım, 

mezkûr hakikatları bilmedikleri için; şerefli, izzetli Eski Said'i düşünüp müte-

madiyen Nurlar bedeline benim şahsıma ihanet ve tenkis etmekle meşgul olu-

yorlar. Bazı mutaassıb enaniyetli hocaları da şahsımın aleyhine çeviriyorlar, 

güya Nurları söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki Nurları daha ziyade parlattırma-

ya vesile oluyorlar. Nurlar, âdi şahsımdan değil, Kur'an güneşinin menba-

ından nurları alıyor. E. 227 

 

ZAMAN  ŞAHS-I MANEVİ ZAMANI 

 Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum; belki bir hakikatı beyan et-

mek için derim ki: Sözler'deki hakaik ve kemalât, benim değil Kur'anındır ve 

Kur'andan tereşşuh etmiştir. Hattâ Onuncu Söz, yüzer âyât-ı Kur'aniyeden sü-

zülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle 
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biliyorum ve madem ben fâniyim, gideceğim; elbette bâki olacak birşey ve 

bir eser, benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. (B. 11 ) 

 Şahsıma haddimden fazla hüsn-ü zan edip, şahsımdan bir istifade-i manevi-

yeyi 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 kıy-

metlerine şübhe îras etmemek için, perişan ve şahsî dükkânımda bulunan 

kırık cam parçalarını satsam; hakikî sarraf olmayan müşteriler, dellâllık vak-

tinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler, zihinlerine bir 

iltibas, bir şübhe gelir. Onun için şahsî dükkânımı kat'iyyen kapamışım. Bana o 

mukaddes dükkânın hizmetkârlığı yeter. Müflis bir hizmetkâr olsam, daha ho-

şuma gidiyor. (B. 269 ) 

 Ve madem ehl-i dalalet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini 

çürütmekle eseri çürütmek âdetleridir; elbette sema-yı Kur'anın yıldızlarıyla 

bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve 

sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. (B. 11 ) 

 İşte ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'anda arkadaşlarım! Bir kal'ayı fethe-

den bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganîmeti vermek nasıl zulüm-

dür, bir hatadır; öyle de şahs-ı manevînizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile 

hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir bîçareye veremezsiniz. (B. 14 ) 

 Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı manevîye 

göre olur. Maddî ve ferdî ve fâni şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Husu-

san benim gibi bir bîçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermek-

le, bir batmanı kaldırmayan zaîf omuzuna, binler batman ağırlığı yüklense altın-

da ezilir. K. 6 

 Amma benim gibi âciz ve zaîf bir bîçarenin, böyle binler derece haddimden 

fazla bir yükü yüklemek tarzında, şahsımı medar-ı nazar etmemeli diyor ve 

size selâm ediyor. Biz de zâtınıza ve oradaki Risale-i Nur’la alâkadar olanlara 

selâm ediyoruz. K. 190 

 Evet onların o şiddetli alâkadarlıkları, o havalide Risale-i Nur’u yerleştiri-

yor, idame ettiriyor. O ikisinin mektubları, suret-i zahiriyede benim şahsıma 

atf-ı ehemmiyet etmeleri gerçi muvafık değil, mübalağadır. Fakat o yanlış 

suretin altındaki hakikat, Risale-i Nur şakirdlerinin samimî tesanüdlerinden 

süzülen bir şahs-ı manevîye ve Risale-i Nur’un Kur’an’dan gelen hakikatına 

karşı tam mutabık ve hak olarak sarfedilecek o mektublardaki tabirat, 

benim gibi bir cüz’î ferde karşı sarfedilmiş. Benim haddimden bin derece 

fazla olmakla beraber, o şahs-ı manevî namına ve Risale-i Nur’un hakikatı 

hesabına ve o ehemmiyetli ve çok muhtaç memlekette fevkalâde bir alâka ve 

faaliyete alâmet olmak cihetiyle kabul ettim. K. 127 
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VECİZELER 

 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. M. 319  

 Kur'an âyine ister, vekil istemez. S. 704  

 Kendimizi değil, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gösteri-

yoruz. E. 49 



RİYA ŞÖHRET VE TEVECCÜH-Ü NASI TERKETMEK 

 

455 

 

 

69. DÜSTUR 
 

  RİYA, ŞÖHRET VE TEVECCÜH-Ü NÂSI  

TERKETMEK 
 

RİYADAN KURTULMAK İÇİN 

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

*  *  sırrınca, müzekkâ olmadığın için, belki 

sen kendini o recül-ü fâcir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimet-

lerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i san’at bil, ucüb ve 

riyadan kurtul. S. 473 

 Bir müdür sebebsiz, gıyabımda tezyifkârâne, hakaretli sözler söylemişti. 

Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Said damarıyla müteessir oldum. 

Sonra, Cenâb-ı Hakkın 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 ayıplarını söyler.  

Eğer doğru söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan 

beni kurtarmaya yardımdır.  

Eğer yalan söylemişse, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i 

kâzibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsimle musalâha etmemişim. M. 

64 

 Eğer imana ve Kur’ân’a hizmetkârlığım cihetiyle ehl-i dünya beni tazyik 

ediyorsa, onun müdafaası bana ait değil. Onu, Azîz-i Cebbâra havale ediyorum. 

Eğer asılsız ve riyaya sebeb ve ihlâsı kıracak bir şöhret-i kâzibeyi kırmak 

için teveccüh-ü âmmeyi hakkımda bozmak murad ise, onlara rahmet! Çünkü te-

veccüh-ü âmmeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak, 

benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benimle temas edenler beni bi-

lirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hattâ 
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kıymettar mühim bir dostumu, fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmi-

şim. M. 65 

 

EHL-İ DALÂLETİN MÜSLÜMANLARI KENDİLERİNE ÇEKME PLANI 

 İnsanda, ekseriyet itibarıyla, hubb-u câh denilen hırs-ı şöhret ve 

hodfuruşluk ve şan ve şeref denilen riyâkârâne halklara görünmek ve 

nazar-ı âmmede mevki sahibi olmaya, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz’î, 

küllî arzu vardır. Hattâ o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretpe-

restlik hissi onu sevk eder. 

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 zayıf 

damarıdır. Yani, bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşa-

makla kendine bağlar, hem onunla onu mağlûp eder.  

Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zayıf 

damarından ehl-i ilhâdın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok 

düşündürüyor. Hakikî olmayan bazı biçare dostlarımı o suretle çektiler, mânen 

onları tehlikeye attılar. M. 412 

 Hâlık-ı Rahîmime yüz binler şükrolsun ki, kendimi kendime be-

ğendirmemiş. Nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş. Ve o nefs-i 

emmâreyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen 

bir adam, arkasındaki fâni dünyaya riyakârâne bakması, acınacak bir 

hamakattir ve dehşetli bir hasârettir. (M. 465) 

 

TEVECCÜH-Ü NASDAN KAÇMAK 

 Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoş-

lanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer. Şan ü şeref arzusuyla 

teveccüh-ü nâs ise, ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir 

itab ve bir mücazattır.  

Evet, amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına teveccüh-ü nâs ve şan ü 

şeref, kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz’iyeye mukabil, kabrin 

öbür tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı 

arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır. 
Şöhretperestlerin ve şan ü şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın!  (L. 

149) 

 İHLÂSI KIRAN İKİNCİ MÂNİ: Hubb-u câhtan gelen şöhret-perestlik 

saikasıyla ve şan ü şeref perdesi altında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, 

nazar-ı dikkati kendine celb etmekle enâniyeti okşamak ve nefs-i emmâ-

reye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhî olduğu gibi, 

“şirk-i hafî” tabir edilen riyâkârlığa, hodfuruşluğa kapı açar, ihlâsı zedeler. (L. 

165) 
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BEDİÜZZAMAN  HAZRETLERİNİN HAYAT TECRÜBESINDEN NAZARA 
VERDİĞİ BİR İKAZ 

 Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için, İstanbul’da 

haddimden çok fazla gördüğüm makam-ı içtimaînin ezvâkına baktım, hiçbir 

faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri, yakınımda olan 

kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. Ve şöhretperestlerin bir gaye-i 

hayali olan şan ve şerefin süslü perdesi altında sakîl bir riyâ, soğuk bir 

hodfuruşluk, muvakkat bir sersemlik suretinde gördüğümden, anladım ki, 

beni şimdiye kadar aldatan bu işler, hiçbir teselli veremez ve onlarda 

hiçbir nur yok. L. 231 

 Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel, o dersi benden al. 

Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara 

abd ve köle yapar. O belâ ve musibete düşersen, *  * de, 

o beladan kurtul... M. 83  

 Ey fahre meftun, şöhrete müptelâ, medhe düşkün, hodbinlikte bîhemtâ, 

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 medih ve hürmet etmek lâzım olduğu hak bir dâvâ 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 fahrinle 

tenkis ediyorsun, gururunla tahrib ediyorsun ve küfranınla ibtal ediyorsun ve 

temellükle gasp ediyorsun. 

Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Sana lâyık olan şöhret değil, te-

vazudur, hacâlettir. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedâmettir. 

Senin kemâlin hodbinlik değil, hüdâbinliktedir. S. 230 

 

RİYAKÂRLIĞI ŞEREF GÖSTEREN MİMSİZ MEDENİYET: 

 Fısk çamuruyla mülevves olan medeniyet, insanları da o çamurla telvis 

ediyor.  

Ezcümle: Riyâyı şan ve şeref ile iltibas etmiş. İnsanları da o pis ahlâka 

sevk ediyor. Hakikaten insanlar o riyâya öyle alışmışlar ki, şahıslara yaptıkları 

gibi, milletlere, hattâ unsurlara bile yapıyorlar. Gazeteleri o riyâya dellâl, ta-
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rihleri de alkışçı yapmışlardır. Bu yüzden şahsî hayatlar “hamiyet-i cahiliye” 

ünvanı altında unsurî hayatlara fedâ edilmektedir. Ms. 188 

Ey örf-ü nâsta şan u şeref namıyla müsemma olan şöhreti isteyen adam!  

Gel bu mes'eleyi benden öğren. Zira ben, kat'iyyen gördüm ki, şöhret ayn-ı 

riyadır ve kalbin ölümü demektir. Öyle ise aman  ona  talib  olma  ki,  

insanlara  abd  ve  köle  olmayasın.   

Eğer sana verilmişse yani içine düşmüş isen *  * söyle.  

Bms. 181  

 Cahiliyet devrinin menhus bir yadigârı olan unsuriyetperverlik ta-

assubunun izahı ve iç yüzü şöyledir ki: Birbirine tesanüd ile katılaşan bir gaflet 

ve birbiriyle yardımlaşarak cevablaşan bir riya ve bir zulümden ibarettir.  

Evet bu gaflet, riya ve zulmün belasıdır ki unsuriyet ve milliyeti ırkçılara 

mabud haline getirmiştir. El'iyazübillah.  Bms. 248 

 Şu fâsık medeniyet, öyle müdhiş bir riya meydana getirmiştir ki, 

medeniyetçilerin o riyadan kurtulmaları çok müşkilleşmiştir. Çünki medeniyet 

riyaya şan ü şeref ismini takmıştır. 

Evet medeniyetin bu riyası, adamı şahıslara dalkavukluk yapıp müraîlik 

ettirdiği gibi, milletler ve unsurlara riyakâr ve tasniatçı kılmıştır. Gazeteleri 

de, o riya ve müraîliğe dellâllar haline sokmuş, tarihi ise ona teşrifatçı ve 

alkışçı yapmıştır.  

Hem gaddar ve zalim hamiyet-i cahiliyenin desisesiyle mütemerrid olan 

unsuriyet-perverliğin hayatı içinde, şahsın mevtini ona unutturmuştur. Bms. 412 

 

RİYA SAYILMAYAN HUSUSLAR VE RİYAKÂRLIK SEBEBLERİ  

 Bu yakında hem Isparta’da, hem bu havalide Risale-i Nur’un İhlâs 

Lem’aları intişara başladığı münasebetiyle ve bir iki küçük hadise cihetiyle 

şiddetli bir ihtar kalbe geldi.  

Riyaya dair Üç Nokta yazılacak. 

Birincisi: Farz ve vaciblerde ve şeâir-i İslâmiyede ve sünnet-i seniyenin 

ittibâında ve haramların terkinde riya giremez. İzharı, riya olamaz –

meğer, gayet za’f-ı imanla beraber, fıtraten riyakâr ola. Belki, şeâir-i 

İslâmiyeye temas eden ibadetlerin izharları, ihfâsından çok derece daha sevablı 

olduğunu, Hüccetü’l-İslâm İmam-ı Gazâlî (ra) gibi zatlar beyan ediyorlar. Sâir 

nevafilin ihfası çok sevablı olduğu halde, şeaire temas eden, hususan böyle bi-

d’alar zamanında ittibâ-ı sünnetin şerafetini gösteren ve böyle büyük 

kebâir içinde, haramların terkindeki takvâyı izhar etmek, değil riya, belki 

ihfâsından pek çok derece daha sevablı ve hâlistir. 
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İkinci nokta: Riyaya insanları sevk eden esbabın, 

Birincisi: Za’f-ı imandır. Allah’ı düşünmeyen, esbaba perestiş eder, halklara 

hodfuruşlukla riyakârâne vaziyet alır. Risale-i Nur şakirdleri, Risale-i Nur’dan 

aldıkları kuvvetli iman-ı tahkikî dersiyle esbaba ve nâsa ubudiyet noktasında 

bir kıymet, bir ehemmiyet vermiyor ki, ubudiyetlerinde onlara gösterişle 

riya etsinler. 

İkinci sebeb: Hırs ve tamah, za’f-u fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine 

medar riyâkârâne vaziyet almaya sevk ediyor.Risale-i Nur’un şakirdleri, 

iktisad ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur’un dersinden 

aldıkları izzet-i imaniye, inşaallah onları riyadan ve dünya menfaatleri için 

hodfuruşluktan men eder. 

Üçüncü sebeb: Hırs-ı şöhret, hubb-u câh, makam sahibi olmak, emsaline 

tefevvuk etmek gibi hisler ve insanlara iyi görünmek, tasannukârâne (haddinden 

fazla kendine ehemmiyet verdirmek) ve tekellüfkârâne (lâyık olmadığı yüksek 

makamlarda görünmek) tarzını takınmakla riya eder. 

Risale-i Nur şakirdleri, ene’yi, nahnü’ye tebdil ettikleri, yani enaniyeti 

bırakıp, Risale-i Nur dairesinin şahs-ı mânevisinin hesabına çalışması, ben 

yerine biz demeleri ve ehl-i tarikatın fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul ve nefs-i 

emmareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de 

fenâ fi’l-ihvan, yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı maneviyesi içinde eritip 

öyle davrandığı için, inşaallah, ehl-i hakikatin riyadan kurtulmaları gibi, 

bu sırla onlar da kurtulurlar. 

Üçüncü nokta: Vazife-i diniye itibarıyla nâsa hüsn-ü kabul ettirmek, o 

makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler, hodfuruşluk ve riya sayılmaz 

ve sayılmamalı –meğer o adam, o vazifeyi, kendi enaniyetine tâbi edip istimal 

ede. 

Evet, bir imam, imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, ismâ eder hiçbir 

cihette riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları âşikâre halklara işittir-

meye riya girebildiği için, gizlisi daha sevablıdır. 

Risale-i Nur’un hakikî şakirdleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı 

sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur’ân hesabına 

vazifedar sayılırlar. İ+nşaallah riya olmaz. Meğer ki, Risale-i Nur’a, başka bir 

maksad-ı dünyeviye için girmiş ola. Daha yazılacaktı, fakat bir tevakkuf hali 

kesti.  K. 184 

 

RİYAYA SEVKEDEN DİĞER BİR SEBEB: 

 Gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı 

mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâya ve he-

vâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder.  (S. 410) 
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RİYA HİSSİNİ GÖRÜP İZALE ETMEK: 

 Hem on dakika zarfında, büyük bir mücahede-i mânevîde, benim 

cephemde, kırk ikilik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde, o iki nefs-i 

emmârenin, muvakkat bir gaflet fırsatında, hodgâmlık ve meyl-i tefevvuk gibi 

gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle, büyük bir şükür ve teşekkür yerine, “Niçin 

ben atmadım?” diye, en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Cenab-ı 

Hakka yüz bin şükür ediyorum ki, Risale-i Nur ve bilhassa İhlâs Risaleleri, o iki 

nefsin bütün desâisini izale ve onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi, o bir 

dakika ve on dakikadaki hâletleri birden izale etti. Ve mânevî bir istiğfar olan 

kusurumu bildim. O hatânın muaccel cezası olan içindeki elemden ve azaptan 

kurtuldum. (K. 234) 

 

ŞÖHRET, İHLÂSA ZIDDIR 

 Hususan acib bir riyakârlık olan şöhretperestlik ve câzibedar bir 

hodfuruşluk olan tarihlere şâşaalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise, 

Nurun bir esası ve mesleği olan ihlâsa zıttır ve münafidir. (E. 195) 

 

MERDUMGİRİZLİK RİYADAN KURTARIP İHLÂSA VESİLE OLUR: 

 Bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i 

Nur’un mesleğindeki âzamî ihlâs için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda 

şan, şeref perdesi altında riyakârlık yer aldığından, âzamî ihlâs ile bütün 

bütün enaniyeti terk lâzımdır. (Em. 201) 

 Hattâ tezahüre bir riyakârlık, bir hodfuruşluk, bir enaniyet mânâsını 

verip halklarla görüşmeyi de terk ettiği ve rahmet-i İlâhînin ihsanıyla sesi de 

kesilmiş ki, dostlarla görüşmeye mecbur olmasın ve hatırları da kırılmasın.  

(Em. 237) 

 İnayet-i İlâhiye dahi, hizmet-i imaniyedeki ihlâsı kırmamak ve 

tasannukârâne hodfuruşluk vaziyetine girmeye mecbur etmemek ve ziyade 

hüsn-ü zan edenlerin karşısında beni tekellüflere ve gösterişlere mecbur 

etmemek ve bu zamanda çok tesir eden şahsıma karşı teveccüh, muhabbet ve 

hizmete zarar veren kendini makam sahibi göstermek vaziyetinden 

kurtarmak ve Kur’ândan gelen Risale-i Nur’un elmas gibi hakikatlerini bana 

mâletmekle cam parçalarına indirmemek hikmetleriyle, Cenab-ı 

Erhamürrâhimîn bana bu hastalığı vermiştir.  (Em. 61) 

 

RİYA, HAYRI ŞERRE, SEVABI GÜNAHA ÇEVİRİR: 

 Rabian: 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, fahir değildir. Çünkü fahir, irae, yani gösteriş ve riya iledir. Riya ise, 
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hayrı şer eder. Şerle iftihar edersen et! İşte bu hakikati bilmediğindendir ki, 

nefsinden mağrur, gayrıya da gururlu oldun. (Ni. 45) 

Ey kardeş bil ki! Hasenatın hayatı niyet iledir. (Yani livechillah olan niyet 

iledir.) Onların fesadı ise ucb, riya ve gösteriş iledir. Bms. 443 

 Nazar ile niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha 

kalb eder. Evet, niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan 

bir ibadeti günaha kalbeder. (Ms. 51) 

 Hayrat ve hasenâtın hayatı niyetledir. Fesadı da ucub, riyâ ve 

gösterişledir. Ve fıtrî olarak vicdanda şuurla bizzat hissedilen vicdaniyatın 

esası, ikinci bir şuur ve niyetle inkıtâ bulur. (Ms. 201) 

 

EHL-İ DALÂLETİN GALEBESİNİN SEBEBİ 

 İnsanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları 

işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla, riyâkârâne nefsin firavuniyetini 

okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o 

misilli şeytanî desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler. L. 86 

 Dalâlette, iktidarsızlar muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler şöhret 

kazanmaları içindir ki, hodfuruş, şöhretperest, riyâkâr insanlar ve az bir-

şeyle iktidarlarını göstermek ve ihâfe ve ızrar cihetinden bir mevki ka-

zanmak için ehl-i hakka muhalefet vaziyetine girerler. Tâ görünsün ve 

nazar-ı dikkat ona celb olunsun. Ve iktidar ve kudretle değil, belki terk ve 

atâletle sebebiyet verdiği tahribat ona isnad edilip ondan bahsedilsin.  

Nasıl ki böyle şöhret divanelerinden birisi namazgâhı telvis etmiş, tâ 

herkes ondan bahsetsin. Hattâ ondan lânetle de bahsedilmiş de, 

şöhretperestlik damarı kendisine bu lânetli şöhreti hoş göstermiş diye 

darbımesel olmuş. L. 86 

 

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN RİYAKÂRLIKDAN UZAK DURMASI: 

 Üstadımız, tekellüf ve taazzumdan asla hoşlanmaz ve talebelerinin dahi 

tekellüf kaydından âzade olmalarını emreder. Ve buyururlar ki: Tekellüf, şer’an 

ve hikmeten fenadır, çünkü tekellüf sevdası, insanı, hadd-i mârufu tecavüze 

sevk eder. Mütekellif olanlar, bazan hodbinane bir tezahür ve tefâhur tavrı 

ve muvakkat soğuk bir riyakâr vaziyeti takınmaktan kurtulmaz. Halbuki 

bunların ikisi de ihlâsı zedeler.  T. 326 

 

RİYAKÂRLIK YALANCILIKTIR: 

 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. H. 45 
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ŞÖHRETLİ SAHALARDAN KAÇMAK: 

 Nur mesleğinde benlik ve gösteriş bir nevi şöhretperestlik, merdud 

olduğundan, bu enaniyet zamanında insanlara kendini satmaya çalışmak ve 

beğendirmek, bir anda Nur şakirdleri böyle büyük bir imtiyaz gibi bu eserlerle 

meşhur mevkilere kendilerini göstermek bir nevi gösteriş olması cihetiyle, 

kader-i İlâhî, Nur şakirdlerini tam ihlâsın muhafazası için şimdilik müsaade 

etmiyor. E. 257 

 Hem insanlara kendini bildirmek bir şöhretperestlik olmasından, bir 

enaniyet, bir hodfüruşluk, bir riyakârlık ihtimali var. Bu ise, bizim gibilere tam 

zarardır. E. 161 

 Risale-i Nur Müellifi, bütün müellif ve muharrirlerin en mütevaziidir. 

Şöhret ve tekebbürün en büyük düşmanıdır. Bütün dünya metâına arka çe-

virmiştir. Ne mal, ne şöhret, ne nüfuz –bunların hiçbirisi onun pâyine 

ulaşamamıştır ve ulaşamaz. T. 654 

 Cenâb-ı Hak, fazl ve keremiyle, ulûm-u imaniye ve Kur’âniyeye çalışmak 

ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı İlâhîyi bütün hayatımda, lillâ-

hilhamd, tevfik-i İlâhî ile şu millet-i İslâmiyenin menfaatine, saadetine sarf 

ederek, hiçbir vakit vasıta-i tahakküm ve tagallüb olmadığı gibi, ekser ehl-i 

gafletçe matlup olan teveccüh-ü nâs ve hüsn-ü kabul-ü halk dahi, mühim bir 

sırra binaen benim menfûrumdur, onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski 

hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur’u 

beğenmelerine bir emâre biliyorum, onları küstürmüyorum. L. 171 

 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)
33

 manevî ücret taayyün etmiş, ayrılmış 

                                                 
33

 (Haşiye): İhtar: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onun-

la 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 tevec-

cüh-ü nâs ve şan ü şeref, kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'i-

yeye mukabil, kabrin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığın-

dan; teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır. 

Şöhretperestlerin ve şan ü şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. 
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Müzahame ve münakaşayı ve rekabeti intac edecek derecede bir iştirak yok. 

Onun için, bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler, birbiriyle ittifak edebi-

lirler. 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 hisse-

si 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 nefispe-

restliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enaniyetin hatırına galib gel-

mekle  sırrına mazhar olup, nâstan gelen maddî ve manevî 

ücretten istiğna etmekle (Haşiye)
34

   sırrına mazhar 

olup.. hüsn-ü 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 bilmek-

le ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. L. 149-150  

 Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel, o dersi benden al. 

Şöhret ayn-ı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd 

ve köle yapar. O bela ve musibete düşersen  de, o beladan 

kurtul... Ms. 83  

 İhlası kıran ikinci mani: Hubb-u câhtan gelen şöhretperestlik saikasıy-

la ve şan ü şeref perdesi altında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikka-

ti kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefs-i emmareye bir makam ver-

mektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhî olduğu gibi "şirk-i hafî" tabir edilen ri-

yakârlığa, hodfüruşluğa kapı açar, ihlası zedeler. 

                                                 
34

 (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 iste-

meden ve kalben taleb etmeden, sırf bir ihsan-ı İlahî bilerek, nâstan minnet 

almayarak ve 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 müste-

haktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakitte, hizmetimin ücreti-

dir denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaatkârane başka ehil ve daha müstehak 

olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek, 

* * sırrına mazhariyetle, bu müdhiş 

tehlikeden kurtulup ihlası kazanabilir. 
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Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakîm'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve 

uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı; şahsiyetini kardeşler içinde fâni edip (Haşi-

ye)
35

 onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek" olduğundan, mabeynimizde 

bu nevi hubb-u câhtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünki mesleğimi-

ze bütün bütün münafîdir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait 

olabilir; o büyük şeref-i manevîyi, şahsî, hodfüruşane, rekabetkârane, cüz'î bir 

şerefe ve şöhrete feda etmek; Risale-i Nur şakirdlerinden yüz derece uzak oldu-

ğu ümidindeyim. L. 165  

 Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için, İstanbul'da 

haddimden çok fazla gördüğüm makam-ı içtimaînin ezvakına baktım, hiçbir 

faidesi olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri; yakınımda olan kabir 

kapısına kadar gelebilir, orada söner. Ve şöhretperestlerin bir gaye-i hayali 

olan şan ü şerefin süslü perdesi altında sakil bir riya, soğuk bir hodfüruşluk, 

muvakkat bir sersemlik suretinde gördüğümden, anladım ki; beni şimdiye kadar 

aldatan bu işler, hiçbir teselli veremez ve onlarda hiçbir nur yok. L. 231 

  

VECİZELER 

 Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fâni dünyaya riyakârâne 

bakması, acınacak bir hamakattir ve dehşetli bir hasârettir. M. 465 

 Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam! Gel, o dersi benden al. 

Şöhret ayn-ı riyâdır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd 

ve köle yapar. O belâ ve musibete düşersen,  *  * de, o 

belâdan kurtul. Ms. 83 

 Teveccüh-ü nâs  istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. 

Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer. Şan ü şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise, 

ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir 

mücazattır.   L. 149 

                                                 
35

 (Haşiye): Evet bahtiyar odur ki; kevser-i Kur'anîden süzülen tatlı, büyük bir 

havuzu kazanmak için, bir buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini o 

havuz içine atıp eritendir. 
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Onların işleri aralarında şura iledir. (Şura 38) 

Şura, 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.  

Dinin kat’î hükümlerinde, zaruriyatında ve muhkematında meşveret, yapıl-
maz. Onlar kat’i ve muayyendirler. Peygamberimiz (asm), hakkında vahiy ol-
mayan alanlarda sahabeleriyle meşveret ederdi.  

Mesela, Bedir savaşının evvelinde sahabeleriyle meşveret ederken  ordunun 
yerleşme planı yapıldığında, sahabelerden Hubab bin Münzir (r.a) “ Ya Resulul-
lah, bu yerleşme yerini tayin etmenizi emreden, Allah mıdır? Yoksa sizin ka-
naatiniz midir?” Resulullah (s.a.v) yerin tayininin kendi kanaati ve fikri olduğu-
nu ifade eder. Buna karşılık Hz. Hubab (r.a) “ bana kalırsa su olan yere yerleş-
memiz daha uygun ve isabetli olacaktır.” Der.  (İbnu Hişam, II, 272)  

Hem meşverette iyi niyet ve ihtisas ve imanî ve İslamî nokta-i nazar esastır. 
Yani meşverete katılanlar, istişarede ele alınacak meselenin isabetli olan 
cihetini ve tercihi gereken maslahat-ı umumiye-i İslamiyesini 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 
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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.  
Meşveret bu üçüncü kısımda caridir. Meşveretin lüzumunu bildiren ayette iş 

manasına gelen (ْمر
َ

      .emr kelimesi geçmesi de manidardır (ا
 

ŞURAYI EMREDEN İFADELER VE  
TERKİNDE HASIL OLAN MAZARRATLAR 

Risale-i Nurda, meşveret ve şuranın ehemmiyeti vurgulanmaktadır. Kur’anın 
emrettiği şurayı, hususi cemaatler kendi aralarında yapabilecekleri gibi alem-i 
İslam hatta umum milletler muvacehesinde de yapılabileceği ifade edilmiştir. 
Hatta kıtaların ve devletlerin ve asırların ve geçmiş ve geleceğin birbiriyle 
istişare etmesi lüzumuna dikkatleri çekmiştir. Ve şuranın adetullah kanunu 
olarak fıtratta cari bir düstur olduğuna, şurayı terk emenin vahim neticeler 
doğurduğuna, alem-i islamın hali hazırdaki fena vaziyetini misal olarak 
göstermektedir. 

 * * emriyle, kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. E. 24 

 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 

 Şimdi siz, mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı ka-

bul ederim. Ş. 327  

 Fakat teenni ile, meşveret ile, ihtiyat ile bu kudsî mes'eleye çalışmak 

lâzımdır. E. 83 

 Her ne ise.. siz meşveretle ne lâzımsa yaparsınız. Fakat ihtiyatla, telaşsız, 

velveleye vermemek lâzım. E. 144 

 Evvelâ: İhtiyat ve temkin ve meşveret etmek lâzımdır. Ş. 535  

 Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahü Anh 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. Zaten ma-

beyninizde samimî tesanüd ve meşveret-i şer’iye, sizi öyle şeylerden muha-

faza eder. İçinizdeki şahs-ı mânevinin fikrini, o meşveretle bildirir. K. 130 

 Hem şimdi nazar-ı dikkati Risale-i Nur şakirdlerine celb etmemek münasip-

tir diye düşünüyorum. Fakat yedi sene Harb-i Umumîye bakmayan ve yirmi beş 

sene gazeteleri okumayan, dinlemeyen bu kardeşinizin fikri, bu meselede so-
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rulmaz. Asıl fikir sahibi, sizler ve Risale-i Nur’un has şakirdleri ve müdakkik 

nâşirleri, meşveretle, hususan Ispartadakilerle, maslahat ne ise yaparsınız. E. 

109 

 Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini 

temsil eden has şakirdlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. E. 

223  

 Sâlisen: Bayramdan bir mikdar sonraya kadar burada kalmaklığımın bir se-

bebe binaen lüzumu var. Bir-iki ay sonra Medreset-üz Zehra erkânlarının 

kararıyla ve İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki genç Said'lerin de mu-

vafakatıyla nereyi benim için münasib görürseniz orayı kabul edeceğim. 
Madem hakikî vârislerim sizlersiniz ve şahsımdan bin derece ziyade dünyada 

vazifemi de görüyorsunuz. Bu hayat-ı fânideki son menzili sizin re'yinize bı-

rakıyorum. Em. 20 

 Bu defa Hâfız Ali'nin mektubunda büyük bir beşaret hissettik ki, Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'ımızı tab'edilecek esbab var, maniler yok. Madem mübarek 

Hüsrev geldi; en birinci hak, bu mes'elede onundur. Ve madem iki Ali ile Ta-

hirî, Hâfız Mustafa, hârika tesanüdleriyle ve şimdiye kadar bütün Risale-i Nur 

talebelerini sevindiren ve ehl-i imanı memnun ve minnetdar eden meydandaki 

hizmetleriyle ve kahraman Rüşdü'nün lâ-yetezelzel sadakatıyla, Hüsrev'le bera-

ber bu büyük ve ağır ve kıymetdar hizmet-i Kur'aniyeye kemal-i tesanüdle ça-

lışmak lâzımdır.  

Sakın, dikkat ediniz! İhtilaf-ı meşrebinizden ve zaîf damarlarınızdan ve 

derd-i maişet zaruretinizden ehl-i dalalet istifade edip, birbirinizi tenkid ettirme-

ye meydan vermeyiniz. Meşveret-i şer'iye ile re'ylerinizi teşettütten muhafa-

za 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 bilmediğim 

halde, bu noktaya dair iki mektub yazdım ve ruhen çok endişe ediyordum. 

"Acaba yeni bir taarruz mu var?" diye muzdarib idim.  K. 236 

  * * Ayet-i kerimesi, şûrayı esas olarak emrediyor.  

Evet nasılki nev'-i beşerdeki "telahuk-u efkâr" ünvanı altında asırlar ve za-

manların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve 

fünununun esası olduğu gibi; en büyük kıt'a olan Asya'nın en geri kalması-

nın 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 istibdadla-

rın 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, 
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âdâb-ı şer'iye ile süslenip, garb medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı atmaktır. 

H. 60 

 Hem de mana-yı meşrutiyete ibtila ve muhabbetimin sebebi şudur ki: As-

ya'nın ve Âlem-i İslâm'ın istikbalde terakkisinin birinci kapısı, meşrutiyet-i 

meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve tali' ve taht ve baht-ı İslâm'ın anah-

tarı da meşrutiyetteki şûradır. D. 48 

 İman ederim ki; umum âlem-i İslâm, millet-i insaniyede ve Âdem kavminde 

bir meclis-i meb'usan-ı mukaddese hükmüne geçecektir. Selef ve halef asırlar 

üzerinde birbirine bakıp mabeynlerinde bir encümen-i şûra teşkil edeceklerdir. 

Fakat birinci kısım olan ihtiyar babalar, sâkitane ve sitayişkârane dinleyecekler-

dir. Mn. 80 

 Meşrutiyet ve kanun-u esasî işittiğiniz mes'ele ise; hakikî adalet ve meşve-

ret-i şer'iyeden ibarettir. Hüsn-ü telakki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira, 

dünyevî saadetimiz meşrutiyettedir. Ve istibdaddan herkesten ziyade biz 

zarardîdeyiz. D. 13 

 Cumhuriyet ve demokrat manasındaki meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen 

adalet ve meşveret ve kanunda cem'-i kuvvetir. D. 61  

 

MEŞVERETİN FAYDA VE MASLAHATLARI 

 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. H. 63 

 Hem de meşveret-i efkârın mehasinindendir ki: Makasıd ve mesalik, bür-

han-ı katı' üzerine teessüs ve her kemale mümid olan hakk-ı sabit ile hakaiki 

rabteylemesidir. Bunun neticesi; bâtıl, hak suretini giymekle efkârı aldatmaz. 

Mu. 38  

 Meşrutiyet ve kanun-u esasî işittiğiniz mes'ele ise; hakikî adalet ve meşve-

ret-i şer'iyeden ibarettir. Hüsn-ü telakki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira, 

dünyevî saadetimiz meşrutiyettedir. Ve istibdaddan herkesten ziyade biz 

zarardîdeyiz. D. 13  

 Hem de meşrutiyet-i meşrua denilen dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve 

hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makina-yı hayatın buharı olan hürriyetteki ira-

de-i cüz'iyeyi, istibdad ve tahakkümün belasından kurtaran meşveret-i şer'iye-

nin mayesiyle mayalandıran meşrutiyet-i meşrua, sizi herkes gibi imtihana 

davet ediyor ki, sinn-i rüşde büluğunuzu ve vâsîye adem-i ihtiyacınızı görmek 

istiyor imtihana hazırlanınız. Mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz ve hamiyet-i 

diniye-i millî ile fikir ve vicdan-ı şahsiyenizi, milletin kalb ve akl-ı müştereki 
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gibi gösteriniz. Yoksa sıfır çekecek ve şehadetname-i hürriyeti elinize vermeye-

cektir. D. 53  

 Şöyle ki: Bu inkılab, doğurduğu hürriyeti eğer meşveret-i şer'iyenin 

terbiyesine verse, bu milletin eski satvet ve kuvvetini ihya edecektir. Eğer 

veba-yı ağraz-ı şahsiyeye müsadif olsa; istibdad-ı mutlaka dönecek, o çocuk 

ölecek. Hürriyet tam zamanında doğdu. Ahval ve ilcaat-ı zaman tam terbiyesine 

hizmet ister. D. 73 

BU ZAMANDA MEŞVERETE İHTİYAÇ ŞEDİTTİR 

“Zaman cemaat zamanı olduğundan efkâr-ı âmmeye hocalık edecek yine 
efkâr-ı âmme-i ilmiyedir” denilmekle meşveret hey’etinin husiyetleri ve ferd-i 
vahidin bu işe muktedir olamıyacağı  ve İslamiyetin terakkisi şura ile olabileceği 
anlatılmaktadır. 

 Evet her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vu-

kuat ise, bir keşşaftır. Efkâr-ı âmmeye hocalık edecek yine efkâr-ı âmme-i 

ilmiyedir.  

Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki: Müfessir-i azîm olan zamanın taht-ı 

riyasetinde, herbiri bir fende mütehassıs muhakkikîn-ı ülemadan müntehab bir 

meclis-i meb'usan-ı ilmiye teşkili ile meşveret ile bir tefsiri te'lif etmekle, sair 

tefasirdeki münkasım olan mehasin ve kemalâtı mühezzebe ve müzehhebe ola-

rak cem' etmelidirler. Evet meşrutiyettir, herşeyde meşveret hükümfermadır. 

Efkâr-ı umumiye dahi didebandır. İcma-i ümmetin hücciyeti, buna hüccettir.  

Mu. 23  

 

Üstad aşağıda şura ayetlerini tefsir ederken Meşveret ve şuranın, saltanat ve 
hilafette, sadaret ve meşihattaki lüzumuna ve buralardaki uygulamalarına ve 
terkedilmesinde çıkan zararlarına dikkat çekerek şuranın tesis-i lüzumunu beyan 
eder. 

  *   * 

(*)
36

 Tarih bize gösteriyor ki, İslâm ne derece dine temessük etmiş ise terak-

ki etmiş, ne vakit dinde za'f göstermiş ise tedenni etmiştir. Başka dinde bilakis 

kuvveti zamanında vahşet, za'fı zamanında temeddün hâsıl olmuştur. 

                                                 
36

 (*): Bidayet-i Hürriyette şu fikri jöntürklere teklif ettim, kabul etmediler. 

Oniki sene sonra tekrar teklif ettim, kabul ettiler. Lâkin meclis feshedildi. Şimdi 

âlem-i İslâmın mütemerkiz noktasına tekraren arzediyorum. 
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Cumhur-u enbiyanın şarkta bi'seti, kader-i ezelînin bir remzidir ki, şarkın 

hissiyatına hâkim dindir. Bugün âlem-i İslâmdaki tezahürat da gösteriyor ki, 

âlem-i İslâmı uyandıracak, şu mezelletten kurtaracak yine o histir. 

Hem de sabit oldu ki, bu devlet-i İslâmiyeyi bütün öldürücü müsademata 

rağmen, yine o his muhafaza etmiştir. Bu hususta garba nisbetle ayrı bir hususi-

yete mâlikiz. Onlara kıyas edilemeyiz. Saltanat ve hilafet gayr-ı münfekk, 

müttehid-i bizzâttır. Cihet muhteliftir. Binaenaleyh bizim padişahımız, hem 

sultandır, hem halifedir ve âlem-i İslâmın bayrağıdır. 

Saltanat itibariyle otuz milyona nezaret ettiği gibi, hilafet itibariyle üçyüz 

milyonun mabeynindeki rabıta-i nuraniyenin ma'kes ve istinadgâh ve mededkârı 

olmak gerektir. Saltanatı sadaret, hilafeti meşihat temsil eder. 

Sadaret üç mühim şûraya bizzât istinad ediyor, yine kifayet etmiyor. Hal-

buki böyle inceleşmiş ve çoğalmış münasebat içinde, içtihadattaki müdhiş fev-

za, efkâr-ı İslâmiyedeki teşettüt, fasid medeniyetin tedahülüyle ahlâktaki müd-

hiş tedenni ile beraber, Meşihat cenahı bir şahsın içtihadına terkedilmiş. 

Ferd tesirat-ı hariciyeye karşı daha az mukavimdir. Tesirat-ı hariciyeye ka-

pılmakla, çok ahkâm-ı diniye feda edildi. 

Hem nasıl oluyor ki, umûrun besateti ve taklid ve teslim cari olduğu zaman-

da, velev ki intizamsız olsun, yine Meşihat bir şûraya, lâakal Kadıaskerler gibi 

mühim şahsiyetlere istinad ederdi. Şimdi iş besatetten çıkmış, taklid ve ittiba 

gevşemiş olduğu halde, bir şahıs nasıl kifayet eder? 

Zaman gösterdi ki, hilafeti temsil eden şu Meşihat-ı İslâmiye, yalnız İstanbul 

ve Osmanlılara mahsus değildir. Umum İslâma şâmil bir müessese-i celiledir. 

Bu sönük vaziyetle, değil koca âlem-i İslâmın, belki yalnız İstanbul'un irşadına 

da kâfi gelmiyor. Öyle ise, bu mevki öyle bir vaziyete getirilmelidir ki, âlem-i 

İslâm ona itimad edebilsin. Hem menba', hem ma'kes vaziyetini alsın. Âlem-i 

İslâma karşı vazife-i diniyesini hakkıyla îfa edebilsin. 

Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhid idi. O hâkimin müftü-

sü de, onun gibi münferid bir şahıs olabilirdi. Onun fikrini tashih ve ta'dil eder-

di. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-u cemaatten çıkmış az 

mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûralar o ruhu temsil eder. 

Şöyle bir hâkimin müftüsü de ona mücanis olup, bir şûra-yı âliye-i ilmiye-

den tevellüd eden bir şahs-ı manevî olmak gerektir. Tâ ki, sözünü ona işittire-

bilsin. Dine taalluk eden noktalardan, sırat-ı müstakime sevkedebilsin. Yoksa 

ferd dâhî de olsa, cemaatin ferd-i manevîsine karşı sivrisinek kadar kalır. Şu 

mühim mevki böyle sönük kalmakla, İslâmın ukde-i hayatiyesini tehlikeye ma-

ruz bırakıyor. 

Hattâ diyebiliriz, şimdiki za'f-ı diyanet ve şeair-i İslâmiyetteki lâkaydlık ve 

içtihadattaki fevza, Meşihat'ın za'fından ve sönük olmasından meydan almıştır. 
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Çünki haricde bir adam re'yini, ferdiyete istinad eden Meşihat'a karşı muhafaza 

edebilir. Fakat böyle bir şûraya istinad eden bir Şeyhülislâm'ın sözü, en büyük 

bir dâhîyi de ya içtihadından vazgeçirir, ya o içtihadı ona münhasır bırakır. 

Her müstaid çendan içtihad edebilir. Lâkin içtihadı o vakit düstur-ul amel 

olur ki, bir nevi icma' veya cumhurun tasdikine iktiran ede. Böyle bir Şeyhü-

lislâm manen bu sırra mazhar olur. Şeriat-ı Garra'da daima icma' ve re'y-i cum-

hur, medar-ı fetva olduğu gibi, şimdi de fevza-i ârâ (Fikirlerin karmakarışık 

olması, fikre ait anarşi) için, böyle bir faysala lüzum-u kat'î vardır. 

Sadaret, Meşihat iki cenahtır. Şu devlet-i İslâmiyenin bu iki cenahı mütesavi 

olmazsa ileri gidilmez. Gidilse de, böyle bir medeniyet-i faside için mukaddesa-

tından insilah eder. 

İhtiyaç her işin üstadıdır. Şöyle bir şûraya ihtiyaç şediddir. Merkez-i hila-

fette tesis olunmazsa, bizzarure başka bir yerde teşekkül edecektir. 

Bu şûranın bazı mukaddematı olan cemaat-ı İslâmiye teşkilatı ve evkafın 

Meşihat'a ilhakı gibi umûrun daha evvel tahakkuku münasib ise de, baştan baş-

lansa, sonra mukaddemat ihzar edilse yine maksad hâsıl olur. Daire-i intihabiye-

leri hem mahdud, hem muhtelit olan a'yan ve meb'usanın vazife-i resmiyeleri 

itibariyle, bilvasıta ve dolayısıyla bu işe tesiri olabilir. Halbuki vasıtasız, doğru-

dan doğruya bu vazife-i uzmayı deruhde edecek hâlis İslâm bir şûra lâzımdır.  

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, ahlâken itimadını kazan-

mış müntehab ülemasını celbeylemek, bu mes'ele-i uzmanın esasını teşkil eder. 

Vehham olmamalıyız. Korkmakla din rüşvet verilmez. Dinin za'fiyeti baha-

nesine olan müzahref medeniyete lanet. Havf ve za'f, tesirat-ı hariciyeyi teşci' 

eder. Muhakkak maslahat, mevhum mazarrata feda edilmez.  Sti. 

36-41  

 S: Âlem-i İslâm ülemasının ortasındaki müdhiş ihtilafata ne dersin ve re'yin 

nedir. 

C: Evvelâ: (*) Âlem-i İslâma gayr-ı muntazam veya intizamı bozulmuş bir 

meclis-i meb'usan ve encümen-i şûra nazarıyla bakıyorum.  

{(*) Bir zaman böyle demiştim.} 

Şeriattan işitiyoruz ki: Re'y-i cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. İşte 

şu, bu meclisteki re'y, ekseriyetin naziresidir. Re'y-i cumhurdan mâada 

olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâlî ve boş olmazsa istidadatın re'yle-
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rine bırakılır. Tâ herbir istidad, terbiyesine münasib gördüğünü intihab 

etsin. Sti. 79 

 

MEŞRUTİYETİ TAKDİR ETMEYENLER KİMLERDİR 

Üstad hazretleri cehalet ve taasub ehli olanların meşveret ve şuradan ibaret 
olan meşrutiyeti takdir edemiyeceğini şöyle ifade eder:    

 S- Efkârı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir? 

Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklid hazretle-

rinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde, insan milletinden menba'-ı saade-

timiz olan meşvereti inciten bir cem'iyettir. Mn. 12-13 

 Fikrimce meşrutiyetin düşmanı; meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilaf-ı şeriat 

göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. "Tebeddül-ü esma ile 

hakaik tebeddül etmez."  D. 33  

 

MEŞVERETE  EHİL VE MÜTEHASSIS OLANLARIN DAHİL EDİLMESİ 

Nur şakirtleri birkaç tabaka olup, erkan ve haslar dairesindeki nazik 
tedbirlerin meşveretinde erkan ve haslardan olmayanların meşverete 
alınmamaları gerekir. Bu husus bazı yerlerde şöyle ifade edilir. 

 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 etme-

mek için dışarıya atmayınız. Fakat Risale-i Nur'un erkânlarında ve sahiblerin-

deki esrar ve nazik tedbirlere, onları teşrik etmemek gerektir. K. 248  

 Lâkin ittihad, cehl ile olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. İmtizac-ı efkâr, 

marifetin şua'-ı elektrikiyle olur. Mn. 73  

 

VAZİFEDARLARIN SEÇİMİNDE MEŞVETLE HAREKET ETMEK 

 Bu merhum kardeşimizin Nur'a ait müteaddid vazifelerini tamamen görecek 

ve şakirdlerin tensibiyle ve meşveretiyle intihab edilecek bir yeni kahra-

man bulununcaya kadar, o vazifeleri taksim-ül a'mal suretinde herbir şakird bir 

vazifesini yapmağa başlasın. E. 189  

 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. E. 189  
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EHL-İ MEŞVERETİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Mümkün olduğu kadar geçici rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayı-

nız. Zâten mabeyninizde samimî tesanüd ve meşveret-i şer'iye, sizi öyle şey-

lerden muhafaza eder. İçinizdeki şahs-ı manevînin fikrini, o meşveretle bildirir. 

Kas 130  

 İhtilaf-ı meşrebinizden ve zaîf damarlarınızdan ve derd-i maişet zaruretiniz-

den 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 va-

kitte 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. K. 236  

 Sakın! Çok dikkat ediniz, içinize bir mübayenet düşmesin. İnsan hatadan 

hâlî olamaz, fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan, sizi kardeşinize karşı 

itiraza ve haklı olarak tenkide sevkettiği vakit deyiniz ki: "Biz değil böyle cüz'î 

hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i 

Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize ka-

zandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek vazife-

mizdir." deyip nefsinizi susturunuz! Medar-ı niza' bir mes'ele varsa, meşveret 

ediniz. Çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrebde olmaz. Müsamaha ile birbirine 

bakmak, şimdi elzemdir. K. 234  

 Risale-i Nur'un tesettür perdesinden çıkıp gayet büyük ve umumî bir mes'e-

lede 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 bak-

mayın; hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Ş. 327  

 Re'fet Bey mektubunda diyor: "Bu mes'ele ihvanlar beyninde medar-ı mü-

nakaşa olmuş." Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebebiyet 

veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde niza'sız mü-

bahaseye alışsınlar. L. 106 

 Bu marazın çare-i yegânesi: Nefsini ittiham etmek ve nefsine değil, daima 

karşısındaki meslekdaşına tarafdar olmak. Fenn-i Âdâb ve İlm-i Münazara'nın 

üleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: "Eğer bir mes'ele-

nin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına tarafdar olup ve kendi haklı 

çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insaf-

sızdır."  

Hem zarar eder. Çünki haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi 

öğrenmiyor, belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde 
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çıksa; zararsız, bilmediği bir mes'eleyi öğrenip, menfaatdar olur, nefsin guru-

rundan kurtulur.  

Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Has-

mının elinde hakkı görse, yine rıza ile kabul edip, tarafdar çıkar, memnun 

olur. 

İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarîkat, ehl-i ilim kendilerine 

rehber ittihaz etseler, ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak 

olurlar. Ve bu feci' sukut ve musibet-i hazıradan rahmet-i İlahiye ile kurtulurlar. 

L. 158  

 

DÜNYEVİ VE UHREVİ  HİZMETLERİ,  HAS VE ERKANLARIN  MEŞVERE-
TİNE BIRAKMAK  

Hazreti üstad, hizmetin icrasını ve meşveretini erkan ve has dairesine tevdi 
ettiğini şöyle beyan ediyor. 

 Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bı-

raktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; uhrevî ve Kur'anî ve imanî ve ilmî işlerin-

de dahi Risale-i Nur'u ve şakirdlerinin şahs-ı manevîlerini tevkil eyle. O hâlis, 

muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden çok mükemmel o vazifeni kendi vazi-

feleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar. Ş. 493  

 Demek şimdi işimi de sizlere bırakmağa maslahatımız iktiza ediyor. Ve ya-

nınızdaki yeni ve eski müdafaatlarım benim bedelime sizin meşveretinize işti-

rak eder, o kâfidir. Ş. 492  

 Kardeşlerim; ben bunu böyle münasib gördüm, sizlerin meşveretine havale 

ediyorum. Em. 17  

 Bu mektubda bir ince mes'eleyi meşveret suretiyle re'yinizi almak için gön-

derdik. Münasib midir? Değilse ıslah edersiniz. Em. 104  

 Tesirli bir halet-i ruhiye benim bu mes'elenin teferruatıyla iştigal etmeme 

kat'iyyen mani oluyorlar. Sizler, bazan arasıra iki dava vekilinizle meşveretle 

benim vazifemi dahi görürsünüz. Ş. 492  

 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  

 

MEŞVERET ETMEK GIYBET DEĞİLDİR 

 Gıybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir: 

Birisi: Şekva suretinde bir vazifedar adama der, tâ yardım edip o münkeri, o 

kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. 
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Birisi de: Bir adam onunla teşrik-i mesaî etmek ister. Senin ile meşveret eder. 

Sen de sırf maslahat için garazsız olarak, meşveretin hakkını eda etmek için 

desen: "Onun ile teşrik-i mesaî etme. Çünki zarar göreceksin." M. 277  

 Medrese-i Nuriye'nin üstadı olan Hacı Hâfız ile gayet samimane ve uhuv-

vetkârane görüşmeleri ve meşveretleri bizleri çok mesrur eyledi. K.  199  

 

VECİZELER 

 Şimdi siz, mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı 

kabul ederim. Ş. 327  

 Siz meşveretle ne lâzımsa yaparsınız. Fakat ihtiyatla, telaşsız, velveleye 

vermemek lâzım. E. 144  

 Mümkün olduğu kadar geçici rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayı-

nız. Zâten mabeyninizde samimî tesanüd ve meşveret-i şer'iye, sizi öyle şey-

lerden muhafaza eder. İçinizdeki şahs-ı manevînin fikrini, o meşveretle bildirir. 

K. 130  
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71. DÜSTUR 
 

  HASENATI İSTİBDAT İLE  

 ŞAHSINDA TOPLAMAMAK 

 
 S: Beğler, ağalar, müteşeyyihler iki kısımdır. Farkları nedir? 

C: İstibdad ile meşrutiyet kadar farkları vardır. Ben dahi meşrutiyet ve istib-

dadı muşahhas olarak size göstermek istediğimden şu iki kısmı timsal olarak 

beyan ediyorum. 

S: Nasıl?.. 

C: Eğer büyük adam istibdad ile kuvvete veya hileye veya kendisinde olma-

yan tasannua veya kuvve-i mâneviyeye istinaden halkı isti’bad ederek havf ve 

cebrin tazyiki ile tutup insanı hayvanlığa indirmiş; daima o milletin şevkini 

kırar, neş’elerini kaçırır, eğer bir namus olursa, yalnız o şahs-ı müstebitte 

görünür, denilir ki: “Filan adam şöyle yaptı.” Eğer bir seyyie olursa kabahat 

bîçare etbaa taksim olunur.  

İşte şu mahiyettteki büyük, hakîkaten büyük değildir, küçüktür. Milletini kü-

çüklettiriyor. Zîrâ millet her sa’yi suhre gibi işliyor. Hatır için gibi yapıyor... 

İyilik etse de riya karıştırıyor. Müdahene ve yalana alışıyor. Daima aşağıya 

iniyor. Zîrâ sa’y-i insanînin buharı hükmünde olan şevk müntafî oluyor. Ağala-

rı ve büyükleri omuzlarına biner, tâ yalnız görünsün. Onların etlerinden 

yer, tâ büyüsün. O milletin gonca misal istidadatı üzerine o reis perde olub 

ziyayı göstermiyor. Belki yalnız o, neşv-ü nema bulur. İnkişaf eder. Açılır. Ab. 

300 

 Büyük bir cemaatin mesaîsine terettüb eden hasenatı intac eden semeratı, 

bir şahsa isnad ve ona malederler. Bu zulümde bir şirk-i hafî vardır. Çünki bir 

cemaatin cüz'-i ihtiyarîsiyle kesbettikleri mahsulâtı bir şahsa atfetmek, o şahsın 

icad derecesinde hârikulâde bir kudrete mâlik olduğuna delalet eder. Hattâ eski 

Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilaheleri, böyle zalimane tasavvurat-ı şeytaniyenin 

mahsulüdür.  Ms. 87 
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 İstidrac eseri olarak, müstebidane olan koca hükûmetlerinde, cesur ordula-

rın ve faal milletin kuvvetiyle vukua gelen terakkiyat ve iyilikler haksız olarak 

onlara isnad edilmesiyle binler adam kadar bir iktidar onların şahıslarında te-

vehhüm edilmeğe sebeb olur.  

Halbuki hakikaten ve kaideten, bir cemaatin hareketiyle vücuda gelen müs-

bet mehasin ve şeref ve ganîmet o cemaate taksim edilir ve efradına verilir. 
Ve seyyiat ve tahribat ve zayiat ise, reisinin tedbirsizliğine ve kusurlarına veri-

lir. 

Meselâ: Bir tabur bir kal'ayı fethetse, ganîmet ve şeref süngülerine aittir. Ve 

menfî tedbirler ile zayiatlar olsa, kumandanlarına aittir. Ş. 593                                                            

 Hem sen, bir cemaatin hasenatını tutuyorsun. O hasenatı, müteneffiz bir 

şahsa vermekle, tefer'una vasıta ve vesile oluyorsun. Belki Allah'ın malını ve 

ef'alini, esbaba ve tagutlara taksim ediyorsun. 

Hem nass ile sabit olan Fâtır'ın sırf feyz-i fazlından olan hasenatı kendi nef-

sine veriyorsun. Tâ işlemediğin şeylerle medholunasın. Şu edeb-i Kur'an ile 

edeblen. Kur'an-ı Kerim diyor ki: 

 

Malına sahib ol. Başkasının malını gasbetme. Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki: 

  Ni. 46 

 

ŞAHS-I MANEVİNİN MAHSULATINI ŞAHISLARA İNHİSAR ETMEMEK 

 İşte ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'anda arkadaşlarım! Bir kal'ayı fethe-

den bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganîmeti vermek nasıl zu-

lümdür, bir hatadır; öyle de şahs-ı manevînizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile 

hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir bîçareye veremezsiniz. Elbette 

böyle mübarek bir cemaatte, tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir 

işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum; fakat herkese ve umuma gösteremiyo-

rum. B. 14 

 Hem 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 dokuna-

maz. Zâten Risale-i Nur'un bize verdiği ders de, hakikat-ı ihlas ve terk-i enani-

yet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hodfüruşluk etmemektir. Kendimizi 

değil, Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsini ehl-i imana gösteriyoruz. Bizler, kusu-

rumuzu görene ve bize bildirene -fakat hakikat olmak şartıyla- minnetdar oluyo-

ruz, Allah razı olsun deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ısırmadan atılsa, 
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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 

 Hem o şahsı tenkid, o içinde bulunduğu ve kusurlara sebeb olduğu bir 

inkılabın hasenatı yalnız onun değil, belki ordunun ve hükûmetindir. Onun 

da yalnız bir hissesi var. Onun kusurları için onu tenkid etmek, elbette bir suç 

olmadığı gibi, inkılaba hücum ediyor denilemez. Hem bu kahraman milletin 

ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur'an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi 

pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Aya-

sofya Câmii'ni puthaneye ve Meşihat Dairesin kızların lisesine çeviren bir ada-

mı sevmemek bir suç olması imkânı var mı? Ş. 385  

 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 ulvî mertebe ve fazileti; bîçare, 

kusurlu bu şahsımda kabul ettikleri sebebiyle gayret ve şevkleriyle çalışmala-

rı, bu noktada haddimden ziyade hüsn-ü zanları kabul edebilir. Fakat Risale-i 

Nur'un şahs-ı manevîsinin malı olarak elimde bulunuyor diye bilmek gerek-

tir.  E. 71  
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72. DÜSTUR 
 

  HADİSATA KADER CİHETİYLE BAKMAK   

KADERİN MERHAMETİNİ VE ADALETİNİ 
GÖRMEK 

 
Bir hadisede hem insan eli hem kaderin müdahelesi vardır. Beşerin zulmü 

içerisinde kaderin ya adaleti veya merhameti vardır. Mutlak şer olan hadisele-
rin vücuda gelmesine kader müsaade etmiyor. Yaratılan her hadise ya bizzat 
güzeldir veya neticeleri itibariyle bir güzelliktir. Maziye, mesaibe kader nazarıy-
la bakıldığı vakit bu güzellikler müşahede olunur. 

Şimdi bu hakikatların izahını Risale-i nurdan dinleyelim. 

Maziye, mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele, maasiye teklif nok-

tasında bakmak lâzımdır. M. 472 

 
İKİNCİ   NOKTA 

 *   * âyetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki: 

Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır.  

Evet kâinattaki herşey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât 

denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir.  

Bir kısım hâdiseler var ki, zahirî çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde 

altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ezcümle: 

Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında niha-

yetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mev-

siminin haşin tahribatı, hazîn firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i 

Sübhaniyenin mazharı olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafa-

za etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i ha-
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yattan terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir baha-

ra yer ihzar etmektir.  

Fırtına, zelzele, veba gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok 

manevî çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşv ü nemasız kalan birçok 

istidad çekirdekleri, zahirî çirkin görünen hâdiseler yüzünden sünbüllenip 

güzelleşir. Güya umum inkılablar ve küllî tahavvüller, birer manevî yağmur-

dur. S. 231 

 

BEŞERİN ZULMÜ İÇERİSİNDE KADERİN MERHAMETİ 

 "Bir hâdisede hem insan eli, hem kader müdahalesi olduğundan; insan 

zahirî sebebe bakıp bazan haksız hükmedip, zulmeder. Kader, o musibetin 

gizli sebebine baktığı için adalet eder" diye, Risale-i Nur'da bir kaide-i esa-

siyedir. 

Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hâdiselerde bir dest-i ina-

yet, bir vech-i rahmet bulunduğu tecrübelerle sabittir. 

Bu iki cihette kalbden bir sual çıktı: "Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul 

hâdisesinde vech-i adalet ve rahmet nedir?" Hatıra böyle bir cevab geldi ki: 

Risale-i Nur'a, ehl-i ilim ve ehl-i dikkati ciddiyetle bakmaya ve tedkik etme-

ye sevketti. Elbette Risale-i Nur'u tedkik eden bir âlim, insafı varsa tarafdar 

olur. Ve Risale-i Nur ülema dairesinde ve İstanbul âfâkında tezahür edecek.  

İşte vech-i rahmet ve inayet! K. 193  

 

Bediüzzaman Vanın Erek dağındaki mağarada ahirete çalışmakta iken şeyh 
Said isyanı bahanesiyle ehl-i dünya zulmen oradan çıkarıp Barlaya sürgün 
ediyorlar. Barlada  ehl-i dünyanın üstada ettiği enva'-ı zulmü, kader enva'-ı 
rahmete çevirdiğini  üstad şöyle izah ediyor. 

 

ONÜÇÜNCÜ MEKTUB  

 

 

Aziz kardeşlerim!  

 Hâl ve istirahatımı ve vesika için adem-i müracaatımı ve hâl-i âlem siya-

setine karşı lâkaydlığımı pek çok soruyorsunuz. Şu sualleriniz çok tekerrür etti-

ğinden, hem manen de benden sorulduğundan; şu üç suale, Yeni Said değil, 

belki Eski Said lisanıyla cevab vermeğe mecbur oldum. 

Birinci Sualiniz: İstirahatın nasıl? Hâlin nedir? 
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Elcevab: Cenab-ı Erhamürrâhimîn'e yüzbin şükür ediyorum ki; ehl-i 

dünyanın bana ettiği enva'-ı zulmü, enva'-ı rahmete çevirdi. Şöyle ki: 

 (1)- Siyaseti terk ve dünyadan tecerrüd ederek bir dağın mağarasında âhireti 

düşünmekte iken, ehl-i dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler.  

Hâlık-ı Rahîm ve Hakîm o nefyi bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve 

ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı; emniyetli, ihlaslı Barla Dağla-

rındaki halvete çevirdi. Rusya'da esarette iken niyet ettim ve niyaz ettim ki, âhir 

ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamürrâhimîn bana Barla'yı o mağara 

yaptı, mağara faidesini verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini, zaîf vücuduma 

yüklemedi.  

Yalnız Barla'da, iki-üç adamda bir vehhamlık vardı. O vehhamlık sebebiyle 

bana eziyet verildi. Hattâ o dostlarım, güya istirahatımı düşünüyorlar. Halbuki o 

vehhamlık sebebiyle hem kalbime, hem Kur'anın hizmetine zarar verdiler.  

 (2)- Hem ehl-i dünya bütün menfîlere vesika verdiği ve cânileri hapisten 

çıkarıp afvettikleri halde, bana zulüm olarak vermediler.  

Benim Rabb-ı Rahîmim, beni Kur'anın hizmetinde ziyade istihdam et-

mek ve Sözler namıyla envâr-ı Kur'aniyeyi bana fazla yazdırmak için, 

dağdağasız bir surette beni şu gurbette bırakıp, bir büyük merhamete çe-

virdi.  

 (3)- Hem ehl-i dünya, dünyalarına karışabilecek bütün nüfuzlu ve kuvvetli 

rüesaları ve şeyhleri, kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber 

herkesle görüşmeye izin verdikleri halde, beni zulmen tecrid etti, bir köye 

gönderdi. Hiç akraba ve hemşehrilerimi, -bir-iki tanesi müstesna olmak üze-

re- yanıma gelmeye izin vermedi.  

Benim Hâlık-ı Rahîm'im 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.  

 (4)- Hem ehl-i dünya bidayette, iki sene zarfında iki âdi mektub yazdığımı 

çok gördü. Hattâ şimdi bile, on veya yirmi günde veya bir ayda bir-iki misa-

firin sırf âhiret için yanıma gelmesini hoş görmediler, bana zulmettiler.  

Benim Rabb-ı Rahîm'im ve Hâlık-ı Hakîm'im o zulmü bana merhamete 

çevirdi ki, doksan sene manevî bir ömrü kazandıracak şu şuhur-u selâsede, beni 

bir halvet-i mergubeye ve bir uzlet-i makbuleye koymağa çevirdi. "Elham-

dülillahi alâküllihal"  İşte hal ve istirahatim böyle... M. 46-48  
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Sahabelerin başına gelen Vak'a-i Cemel, Vak'a-i Sıffîn, ve Vak'a-i Havariç 
gibi hâdiselerinin altındaki  vech-i rahmeti mektubattan şöyle öğreniyoruz. 

 Eğer denilse: Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o 

dehşetli kanlı fitnenin hikmeti ve vech-i rahmeti nedir? Çünki onlar, kahra 

lâyık değil idiler? 

 Elcevab: Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i neba-

tatın, tohumların, ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri ken-

dine mahsus çiçek açar; fıtrî birer vazife başına geçer.  

 Öyle de: Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmün-

deki muhtelif ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; "İslâmiyet tehlikededir, 

yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına koşturdu. Herbiri, 

kendi istidadına göre câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir 

vazifeyi omuzuna aldı, kemal-i ciddiyetle çalıştı.  

 Bir kısmı hadîslerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir 

kısmı hakaik-i imaniyenin muhafazasına, bir kısmı Kur'anın muhafazasına 

çalıştı ve hâkeza.. Herbir taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslâmiyette hummalı 

bir surette sa'yettiler. Muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan 

âlem-i İslâmiyetin aktarına, o fırtına ile tohumlar atıldı; yarı yeri gülistana çe-

virdi. Fakat maatteessüf o güller ve gülistan içinde ehl-i bid'a fırkalarının diken-

leri dahi çıktı.  

Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i 

himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil-

merkeziye ile pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî 

hâfızları, asfiyaları, aktabları âlem-i İslâmın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. 

Şarktan garba kadar ehl-i İslâmı heyecana getirip, Kur'anın hazinelerinden isti-

fade için gözlerini açtırdı... M. 100-101 

 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyinin (r.a.) siyasette muvaffak olmamalarında ve 
çektikleri musibette, kaderin hikmet ve merhameti. 

 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 Hü-

seyin ve onların hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata namzed idiler. 

Dünya saltanatı ile manevî saltanatın cem'i gayet müşkildir. Onun için onları 



HADİSATA KADER CİHETİYLE BAKMAK  

 

483 

dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Tâ, kalben dünyaya 

karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan 

çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler; âdi 

valiler yerine, evliya aktablarına merci' oldular.  M. 55 

 

 

BEŞERİN ZULMÜ İÇERİSİNDE  KADERİN  ADALETİ 

 Risale-i Nur'da isbat edilmiştir ki: Bazan zulüm içinde adalet tecelli 

eder. Yani insan bir sebeble bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır; başına 

bir felâket gelir; hapse de mahkûm olur; zindana da atılır. Bu sebeb haksız 

olur, bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa adaletin tecellisine bir vesi-

le olur. Kader-i İlahî başka bir sebebden dolayı cezaya mahkûmiyete istih-

kak kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, 

felâkete düşürür. Bu adalet-i İlahînin bir nevi tecellisidir. Em. 78 

 "Bir hâdisede hem insan eli, hem kader müdahalesi olduğundan; insan 

zahirî sebebe bakıp bazan haksız hükmedip, zulmeder. Kader, o musibetin 

gizli sebebine baktığı için adalet eder" diye, Risale-i Nur'da bir kaide-i esa-

siyedir. 

Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hâdiselerde bir dest-i ina-

yet, bir vech-i rahmet bulunduğu tecrübelerle sabittir. 

Bu iki cihette kalbden bir sual çıktı: "Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul 

hâdisesinde vech-i adalet ve rahmet nedir?" Hatıra böyle bir cevab geldi ki: 

Risale-i Nur'a, ehl-i ilim ve ehl-i dikkati ciddiyetle bakmaya ve tedkik etme-

ye sevketti. Elbette Risale-i Nur'u tedkik eden bir âlim, insafı varsa tarafdar 

olur. Ve Risale-i Nur ülema dairesinde ve İstanbul âfâkında tezahür edecek.  

İşte vech-i rahmet ve inayet! 

Amma kader-i İlahînin vech-i adaleti şudur ki: 

Risale-i Nur'un hakikatıyla ve şakirdlerinin şahs-ı manevîsiyle tezahür eden 

fevkalâde imanî hizmetlerin ehemmiyetli bir kısmını bîçare tercümanına ver-

mek ve ehl-i dünya ve ehl-i siyaset ve avamın nazarında birinci derece ve haki-

kat 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 tercü-

mana 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 içti-

maiye 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 
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yardım ve iltihaka koşacak olan ülemadan ve sâdâttan ve meşayihten ve ahbab-

dan ve hemşehriden birisini muarız çıkardı; o ifratı ta'dil edip adalet etti. "Size 

kâinatın en büyük mes'elesi olan iman hizmeti yeter" diye bizi merha-

metkârane o hâdiseye mahkûm eyledi. Sonra lillahilhamd, o muarızı susturdu; 

o ateşi söndürdü. Fakat münafıklar söndürmemek için çalışıyorlar. K. 193-194  

*** 

Hayat-ı içtimaiyede Risale-i Nur dairesine temas eden üç mes'ele, adalet-i 
kaderiyeyi gösteriyor. 

 Herşeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü musibet-

lerde, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi, iki sebeb var: 

Biri: Zahiren esbaba bakan beşerdir. 

Diğeri: Kader-i İlahîdir.  
Beşer zahirî esbaba bakar, bazan yanlış eder, zulmeder.  

Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder.  

İşte bugünlerde elîm bir endişe ile Risale-i Nur dairesine temas eden üç 

mes'ele, adalet-i kaderiye noktasında manevî suale cevaben ihtar edildi. 

Birinci Sual: Neden fedakâr, yüksek bir şefkatı taşıyan vâlide; bu zamanda 

veledinin malından irsiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade ey-

ledi? 

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 müte-

deyyin de olsa, Kur'anî ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar.  

İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete mahkûm etti. 

İkinci Sual: Risale-i Nur'la münasebetdar bazı zâtlara acıdım. "Neden pe-

derinin malından hakkı iki sülüs iken, o haktan kısmen mahrumiyete ka-

der-i İlahî neden müsaade etti?" 

Gelen cevab: Şu asırda öyle acib bir aşılamakla, ebeveynine hürmet ve pe-

der ve vâlidesinin şefkatlerine mukabil bilâ-kayd u şart kemal-i hürmet ve itaat 

lâzım iken; ekseriyetle o hakikî hürmet ve itaat bozulduğundan, iki sülüs al-

maktan zulmen mahrum edildiler. Kader, onların kusuruna binaen müsaade 

etti.  

Kızlar ise; gerçi başka cihetlerde kusurları çok, fakat za'fiyetlerine binaen, 

himayetkâr ve şefkatkâr ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini, 

peder ve vâlidelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdikle-

rinden, beşerin zalim eliyle, kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten onlara 

vermeye müsaade etti. 

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 serbesti-

yet-i nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri 

hatalarından, o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Mü-

tebâkisi, bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. K. 264  

*** 

Bediüzzaman Vanın Erek dağındaki mağarada ahirete çalışmakta iken, şeyh 
Said isyanı bahanesiyle ehl-i dünya zulmen oradan çıkarıp Barlaya sürgün 
ediyorlar. Daha sonraları isyanı çıkaranları affedip serbestlik vesikası vererek 
memleketlerine gönderdikleri halde üstada zulmen vesika vermiyorlar. Şimdi bu 
zulmün içindeki kaderin adaletine nazar edelim. 
 

İkinci Sualiniz: Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? 

Elcevab: Şu mes'elede ben kaderin mahkûmuyum, ehl-i dünyanın 

mahkûmu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse, rızkımı 

buradan ne vakit keserse, o vakit giderim.  

Şu mananın hakikatı şudur ki: Başa gelen her işde iki sebeb var; biri zahirî, 

diğeri hakikî.  

Ehl-i dünya zahirî bir sebeb oldu, beni buraya getirdi. Kader-i İlahî ise, se-

beb-i hakikîdir; beni bu inzivaya mahkûm etti. Sebeb-i zahirî zulmetti; sebeb-i 

hakikî ise adalet etti.  

   Zahirîsi şöyle düşündü: "Şu adam, ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder, 

belki dünyamıza karışır" ihtimaliyle beni nefyedip üç cihetle katmerli bir zulüm 

etti.  

Kader-i İlahî ise benim için gördü ki, hakkıyla ve ihlasla ilme ve dine hiz-

met edemiyorum; beni bu nefye mahkûm etti. Onların bu katmerli zulmünü 

muzaaf bir rahmete çevirdi. Madem ki nefyimde kader hâkimdir ve o kader 

âdildir; ona müracaat ederim.  

Zahirî sebeb ise, zâten bahane nev'inden birşeyleri var. Demek onlara mü-

racaat manasızdır. Eğer onların elinde bir hak veya kuvvetli bir esbab bulunsay-

dı, o vakit onlara karşı da müracaat olunurdu. M. 46  

*** 

Üstadımız bir cum'a gecesinde nevm ile girdiği âlem-i misalde bir meclis-i 
muhteşem karşısında Birinci dünya savaşı gibi dehşetli bir musibetin içindeki 
adalet ve rahmetİ şöyle anlatıyor. 

 Tekrar biri sordu: 

-Musibet cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddemesidir.  

Hangi fiiliniz ile kadere fetva verdiniz ki, şu musibetle hükmetti. Musibet-i 

âmme, ekseriyetin hatasına terettüb eder. (vech-i adalet)   
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Hazırda mükâfatınız nedir? (vech-i rahmet) 

Dedim: 

(vech-i adalet) -Mukaddemesi, üç mühim erkân-ı İslâmiyedeki ihmali-

mizdir: Salât, savm, zekât.  

Zira yirmidört saattan yalnız bir saatı, beş namaz için Hâlık Teâlâ bizden is-

tedi. Tenbellik ettik. Beş sene yirmidört saat talim, meşakkat, tahrik ile bir nevi 

namaz kıldırdı.  

Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. 

Keffareten beş sene oruç tutturdu.  

On'dan, kırktan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekât istedi. Buhl ettik, zul-

mettik. O da bizden müterakim zekâtı aldı. * * 

(vech-i rahmet) Mükâfat-ı hazıramız ise; fâsık, günahkâr bir milletten 

humsu olan dört milyonu velayet derecesine çıkardı; gazilik, şehadetlik verdi. 

Müşterek hatadan neş'et eden müşterek musibet, mazi günahını sildi. Sünuhat-

Tuluat-İşarat 50 

 (vech-i rahmet) Yirmi sene evvel tab'edilen Sünuhat Risalesi'nde, ha-

kikatlı bir rü'yada âlem-i İslâm'ın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir mec-

lis tarafından, bu asrın hesabına Eski Said'den sordukları suale karşı verdiği 

cevabın bir parçası şimdilik tezahür etmiştir.  

O zaman, o manevî meclis demiş ki: "Bu Alman mağlubiyetiyle neticele-

nen bu harbde, Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti nedir?" 

Cevaben Eski Said demiş ki: Eğer galib olsaydık, medeniyet hatırı için 

çok mukaddesatı feda edecektik. -Nasılki yedi sene sonra edildi.- Ve mede-

niyet namıyla Âlem-i İslâm hususan Haremeyn-i Şerifeyn gibi mevâki'-i 

mübarekeye Anadolu'da tatbik edilen rejim kolaylıkla, cebren teşmil ve 

tatbik edilecekti. İnayet-i İlahiye ile onların muhafazası için, kader mağlubiye-

timize fetva verdi. 

Aynen bu cevabdan yirmi sene sonra, yine gecede: "Bîtaraf kalıp, giden 

mülkünü geri almakla beraber, Mısır ve Hind'i de kurtararak, bizimle ittihada 

getirmek, siyaset-i âlemce en büyük muzafferiyet kazanmak varken; şübheli, 

dağdağalı, faidesiz bir düşmana (İngiliz) tarafdarlık göstermekle muzaaf bir 

surette ve zararlı bir yolu tercih etmek, böyle zeki, belki dâhî insanların naza-

rında saklı kalmasının hikmeti nedir?" diye sual benden oldu. 

Gelen cevab manevî canibden geldi. Bana denildi ki: "Sen, yirmi sene evvel 

manevî suale verdiğin cevab, senin bu sualine aynı cevabdır. Yani: Eğer galib 

taraf iltizam edilseydi, yine mimsiz medeniyet namına galibane mümanaat 

görmeyecek bir tarzda bu rejimi Âlem-i İslâm'a, mevâki'-i mübarekeye 
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teşmil ve tatbik edilecekti. Üçyüzelli milyon İslâm'ın selâmeti için bu zahir 

yanlışı görmediler, kör gibi hareket ettiler.” K. 19 

 

 

 

 

AÇLIK MUSİBETİNDE KADERİN ADALETİ 

 Endişeli Sual: Bu âhirzaman fitnesinde, açlık ehemmiyetli bir rol oyna-

yacak. 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.  

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 şükürsüz-

lük ve nimet-i İlahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan oldu-

ğundan, Âdil-i Hakîm nimetinin hususan gıda kısmının, hususan hayat nokta-

sında en büyük nimet olan ekmeğin hakikî lezzetini ve çok ehemmiyetli kıyme-

tini 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 

 

Ehl-i dünyanın üstada verdikleri sıkıntı ve zalimane muamelelerinin altında 
kaderin adaleti ve şefkatli tokatları 

 (1)- Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı, siyaset için değil; 

çünki onlar da bilirler ki, siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki 

bilerek veya bilmeyerek zındıka hesabına, benim dine merbutiyetimden beni 

tazib ediyorlar. Öyle ise onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek 

ve meslek-i zındıkayı okşamak demektir.  

Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe; âdil olan kader-i İlahî, beni 

onların zalim eliyle tazib edecektir.  

Çünki onlar diyanete merbutiyetimden beni sıkıyorlar.  

Kader ise, benim diyanette ve ihlasta noksaniyetim var; arasıra ehl-i 

dünyaya riyakârlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyle ise, şimdilik şu sıkıntıdan 

kurtuluşum yok. Eğer ehl-i dünyaya müracaat etsem, kader der: "Ey riyakâr! Bu 

müracaatın cezasını çek!" Eğer müracaat etmezsem, ehl-i dünya der: "Bizi ta-

nımıyorsun, sıkıntıda kal!" M. 74 

 (2)-Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, onların za-

limane bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i İlahîyi düşünüp 



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

488 

"Ne için bunları bana musallat etti" diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her 

defada, ya nefsim şuursuz olarak enaniyete fıtrî meyletmiş veyahud bilerek beni 

aldatmış, anlıyorum. O vakit kader-i İlahî, o zalimlerin zulmü içerisinde 

hakkımda adalet etmiş, derdim. L. 175 

 (3)-Kur'an-ı Hakîm'in hakaik-i imaniyesini tefsir eden Risale-i Nur'u hiç 

bir şeye ve şahsî menfaatlerine ve manevî kemalâtlarına âlet yapmamak ve ha-

kikî ihlası kırmamak için ehl-i siyaset Said hakkında "dini siyasete âlet yap-

mak" vehmini verip; tâ Said işkencelerle, hapislerle dini siyasete âlet etmesin 

diye ehl-i siyasetin zalimane hükümleri altında kader-i İlahî Nur'daki hakikî 

ihlası kırmamak için Said'e şefkatli tokatlar vurup  

"Sakın sakın, hakaik-i imaniyenin tefsiri olan Risale-i Nur'u kendi şahsî 

menfaatlerine ve hattâ manevî kemalâtlarına ve belalardan ve muzır şeylerden 

kurtulmaklığına âlet yapma. Tâ ki Nur'un en büyük kuvveti olan ihlas-ı hakikî 

zedelenmesin!" diye kader-i İlahînin şefkatli tokatları olduğuna kat'î kanaat 

ediyorum.  

Hattâ her ne vakit sırf âhiretime şahsî ibadetle ziyade meşguliyetim se-

bebiyle Nur'un hizmetini bıraktığım aynı zamanda ehl-i dünya bana musal-

lat olup bana azab verdiğine kat'î kanaat getirmişim. Bu dördüncü nümunenin 

izahını en son yazılan mektublardan, ehl-i siyaset, Said'i dini siyasete âlet yapar 

diye hapislere atması ve sonra Said onun hikmetini yani kaderin şefkat tokatları 

olduğunu anlamasıyla onları helâl etmesi ve kendi tahammülünün hikmetini 

anlamasına dair olan o mektuba havale ediyoruz. Em. 75 

 

Meşiet-i İlahiye asıldır ve kader hâkimdir. Kader söylese; iktidar-ı 
 beşer konuşmaz, ihtiyar-ı cüz'î susar.

 Eğer denilse: Hazret-i Ömer'in (R.A.) minber üstünde, bir aylık mesafede 

bulunan Sâriye namındaki bir kumandanına 

*  * deyip, Sâriye'ye işittirip, sevk-ül ceyş noktasından za-

ferine sebebiyet veren kerametkârane kumandası ne derece keskin nazarlı oldu-

ğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazar-ı velayetiy-

le görmedi? 

Elcevab: Hazret-i Yakub Aleyhisselâm'ın verdiği cevab ile cevab veririz.  
(Haşiye)

37 

                                                 
37

 (Haşiye): 
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Yani: Hazret-i Yakub'dan sorulmuş ki: "Ne için Mısır'dan gelen gömleği-

nin kokusunu işittin de, yakınında bulunan Ken'an Kuyusundaki Yusuf'u görme-

din?"   

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: İnsan her ne kadar fâil-i muhtar ise de, fakat  

*  * sırrınca, meşiet-i İlahiye asıldır ve kader 

hâkimdir. Meşiet-i İlahiye, meşiet-i insaniyeyi geri verir. 

 *  * hükmünü icra eder. Kader söylese; iktidar-ı be-

şer konuşmaz, ihtiyar-ı cüz'î susar. M. 52  

 * * işaratıyla, insanın kal-

bine ve iradesine müdahalesinden tut, tâ *  * yani, bü-

tün semavatı bir kabzasında tutmasına kadar;  S. 396  

 Hem meselâ: *   *  

İşte şu âyet Cenab-ı Hakk'ın, nev'-i beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarru-

fatını şöyle gösteriyor ki; izzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya Ce-

nab-ı Hakk'ın meşietine ve iradesine bağlıdır.  

Demek kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar, meşiet ve tak-

dir-i İlahi iledir. Tesadüf karışamaz. S. 418 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Nefis daima ızdırablar, kalâklar içinde evhamdan 

kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükm-ü Kadere razı olmuyor. Halbuki şem-

sin tulû' ve gurubu mukadder olduğu gibi, insanın da bu dünyada tulû' ve 

gurubu ve sair mukadderatı, kalem-i kader ile cebhesinde yazılıdır. İsterse 

başını taşa vursun ki, o yazıları silsin; fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz 

hâ!  Ms. 122 

 

Madem kader hakimdir Kadere teslim olmak gerektir. 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Mer'ayı 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 âsi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan 

bir musibet taşına maruz kaldığın zaman, *  * söyle ve 
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Merci-i Hakikî'ye dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha 

ziyade düşünür. Ms. 120  

 Kardeşlerim! Merak musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalbde de yerleş-

tirmek için bir kök olur; hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve rah-

mete karşı bir nevi ittihamı işmam eder. Madem her şeyde bir güzellik ciheti 

var ve rahmetin bir cilvesi var ve kader adalet ve hikmetle iş görür; elbette bu 

zamanda umum âlem-i İslâmı alâkadar edecek bir kudsî vazife yüzünden hafif 

bir zahmete ehemmiyet vermemekle mükellefiz. Ş. 323 

 

Kaderin nazar dairesi, bizim ufk-u nazarımızdan daha geniş olduğundan 
dolayı kaderin güzelliklerini tamamen tasavvur ve ihata edemiyoruz. Şer ol-
duğuna hükmediyoruz. Halbuki kader manzar-ı aladan  mazi ve müstakbele 
birden bakıyor. Bak. Mu. 40 

Bu hakikata bir misal 

 Mühim bir 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 Sa-

habeye istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Hâlid gibi çok zâtlar bulundu-

ğundan, şanlı ve şerefli olan istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzet-

lerini 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 olmuş-

lar. 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 

 

Yukarıda zikredilen Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetinin hikmeti bu hakikata 
ikinci bir misal olabilir. oraya havale ediyoruz. 

Bütün bu hakikatlar aklın nazarında bulundurulduğu vakit İcad-ı İlahîde şer 
ve çirkinlik olmadığını, Belki, çirkinlik abdin kesbine ve istidadına ait olduğunu, 
halk-ı şerr, şerr olmadığını; belki kesb-i şerr, şer olduğunu görüyoruz. Abdin 
kesbi neticesinde meydane gelen şerri kaderin hayra çevirdiğinide gördük. 

Bu hakikat kader bahislerinde şöyle izah ediliyor 

 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.  
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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. 

İşte Mu'tezile bu sırrı anlamadıkları için, "Halk-ı şerr şerdir ve çirkinin icadı 

çirkindir" diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalale-

te düşmüşler.   olan bir rükn-ü imanîyi tevil etmişler. Lem. 76 

 Evet halk ve icadda bir şerr-i cüz'î ile beraber hayr-ı kesîr vardır. Bir 

şerr-i cüz'î için hayr-ı kesîri terketmek, şerr-i kesîr olur. Onun için o şerr-i cüz'î, 

hayır hükmüne geçer. İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Belki, abdin 

kesbine ve istidadına aittir. 

Hem nasıl kader-i İlahî, netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlik-

ten münezzehtir. Öyle de: İllet ve sebeb itibariyle dahi, zulümden ve kubuh-

tan mukaddestir. Çünki kader, hakikî illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar za-

hirî gördükleri illetlere, hükümlerini bina eder; kaderin aynı adaletinde zulme 

düşerler. S. 464  
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73. DÜSTUR 
 

   HİKMETLERİ İLLETLERE 

TERCİH  ETMEMEK  

 
AKLİ HİKMETLER NAKLÎ DELİLLERİN YERİNE GEÇEMEZ  

 Beşincisi: Üç nokta-i nazar, şu zamanın içtihadatını arziye yapar, se-

mavîlikten 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 medar-

dır.  

Meselâ: Seferde namaz kasredilir, iki rek'at kılınır. Şu ruhsat-ı şer'iyenin ille-

ti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da na-

maz 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 arzi-

yedir, semavî değildir. S. 482 

 Dokuzuncu Nükte: Mesail-i şeriattan bir kısmına "taabbüdî" denilir; ak-

lın 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.  



HİKMETLERİ İLLETLERE TERCİH ETMEMEK  

 

493 

 

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? 

Elhasıl: Cehennem lüzumsuz değil; çok işler var ki, bütün kuvvetiyle "Ya-

şasın Cehennem!" der. Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. 

 ilh... M. 397 

 Ömer Efendi’nin o doktora dair ikinci suali: 

O doktor, o mes’elede o kadar eblehane hareket ediyor ki, sözlerini dinlemek 

yahut ehemmiyet verip cevab vermekten çok aşağıdır. Bu bîçare, küfür ve 

iman ortasını bulmak istiyor. Onun ehemmiyetsiz bahsine karşı değil, yalnız 

Ömer Efendi’nin istifsarına göre derim: 

Memurat ve menhiyat-ı şer’iyede illet, emr-i İlahîdir ve nehy-i İlahîdir. 

Maslahatlar ve hikmetler ise, müreccihtirler; emir ve nehyin taalluklarına 

ism-i Hakîm noktasında sebeb olabilirler. 

Meselâ: Sefer eden, namazını kasreder. Bu namazın kasrına bir illet ve bir 

hikmet var. İllet seferdir, hikmet meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat ol-

masa da namaz kasredilir. Sefer olmasa, hanesinde yüz meşakkat görse, yine 

namaz kasredilmez. Çünki meşakkat filcümle bazan seferde bulunması, kasr-ı 

namaza hikmet olmasına kâfidir ve seferi illet yapmasına da yine kâfidir. 

İşte bu kaide-i şer’iyeye binaen, ahkâm-ı şer’iye hikmetlere göre tegayyür 

etmiyor, hakiki illetlere bakar. 

Meselâ o doktorun bahsettiği gibi, hınzırın etinden bildiği zarardan, hastalık-

tan başka “Hınzır eti yiyen, bir cihette hınzırlaşır.” (Haşiye)
38

 kaidesiyle o hay-

van, sair hayvanat-ı ehliye gibi zararsız yayılmıyor. Etinden gelen menfaatten 

ziyade, çok zarar îras etmekle beraber; etindeki kuvvetli yağ, kuvvetli soğuk 

                                                 
38

 Haşiye: Acaba Frengistan’ın bu kadar harika bir terakkiyat-ı medeniye-

tiyle ve kemalat-ı fenniyesiyle ve insaniyetperverane ulûmuyla ileri gittiği hal-

de; o terakkiyat ve kemalata ve uluma bütün bütün zıt olan maddiyyunluk ve 

tabiyyunluk zulümatında hınzırcasına saplanmalarında hınzır etinin yenmesinin 

medhali yok mudur? Soruyorum: insan beslendiği şey ile mizacı müteessir ol-

duğuna delil, “kırk günde her gün et yiyen kasavet-i kalbîyeye düçar olduğu” 

dar-u mesel hükmüne geçmiştir. 
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memleketi olan Firengistan’dan başka tıbben muzır olduğu gibi, manen ve ha-

kikaten çok zararlı olduğu tahakkuk etmiş. 

İşte bu gibi hikmetler onun haram olmasına ve nehy-i İlahî taallukuna bir 

hikmet olmuştur. Hikmet her ferdde ve her vakitte bulunmak lâzım değildir. O 

hikmetin tebeddülü ile illet değişmez. İllet değişmezse hüküm değişmez.  

İşte bu kaideye göre o bîçare adamın ne kadar şeriatın ruhundan uzak konuş-

tuğu anlaşılsın. Şeriat namına onun sözüne ehemmiyet verilmez. Hâlık’ın çok 

akılsız feylesoflar suretinde hayvanları vardır. Ol. 126-129 

 Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i 

İlahî ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir.  

Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait 

faideler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, 

ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne 

geçerler.  

Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre 

illet veya illetin bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli 

virdi akîm bırakır, netice vermez.  

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı 

Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o 

faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet ederek okuyorlar. O faideleri göre-

miyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o 

evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. 

Çünki onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet 

etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.  

Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir 

müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı 

sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu 

hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan 

faideleri görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder. L. 131 

 İhtar: İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredil-

diği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet göste-

rilse, o ibadet bâtıldır. Faideler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet 

olamazlar. İş. 85 

 Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz 

kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? 

Elcevab: Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti 

değil.  
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Nasılki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve 

güneşin gurubuyla akşam namazı kılınır; öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağ-

mur namazının ve duasının vaktidir.  

İbadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza-i İlahîdir; faidesi, uhre-

vîdir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevî maksadlar niyet edilse, yalnız onlar 

için yapılsa, o namaz battal olur.  

Meselâ: Akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açıl-

ması için kılınmaz. Öyle de: Bu nevi ibadet, yağmuru getirmek için kılınsa, 

yanlış olur. Yağmuru vermek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yap-

tık, onun vazifesine karışmayız. E. 32 

 

AKLI HÂKİM YAPMAK BATIL MEZHEB VE EHL-İ DALALETİN İŞİDİR. 

 *  * Yahut; acaba akıllarına güvenen akılsız feyle-

soflar gibi, "aklımız bize yeter" deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler. Hal-

buki akıl ise, sana ittibaı emreder. Çünki bütün dediğin makuldür. Fakat akıl 

kendi başıyla ona yetişemez. S. 386  

 * *Veyahut: Aklı hâkim yapan mütehakkim Mu'tezile 

gibi kendilerini Hâlıkın işlerine rakib ve müfettiş tahayyül edip Hâlık-ı Zülce-

lal'i mes'ul tutmak mı istiyorlar? Sakın fütur getirme. Öyle hodbinlerin inkârla-

rından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma. S. 387 

  *  * 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 isti-

dadları lâyık ve münasib yerlerine sarfetmekle olur. Ahdin nakzı ise, bozmak ve 

parçalamaktan ibarettir.  

Meselâ: Bazı enbiyaya iman ve tasdik, bazılarını inkâr ve tekzib; bazı 

hükümleri kabul, bazılarını red; bazı âyetleri tahsin, bazılarını kabih ve 

çirkin görmek gibi. Zira böylece yapılan nakz-ı ahd; nazmı, nizamı, intizamı 

ihlâl eder, bozar. İş. 173  
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74. DÜSTUR 
 

  FEDAKARLIK VE VAKF-I HAYAT  

 
Risale-i Nur hizmetinde, hayatının tamamını veya belli bir zamanını hizmet-

i Kur’aniye  ve imaniyeye fedakarane vakfetmek hakikatı vardır.  

Bu fedakarlık ve vakf-ı hayat mes’elesini başta üstadımız fiilen uygulamış ve 
Risale-i Nurda ehemmmiyetine dair beyanlarda bulunmuştur. 

Ashab-ı Suffadan gelen üstadın bu fedakarlık ve vakf-ı hayat uygulamasını 
veraseten hem evli hem mücerred  talebeleri  fiilen uygulamış.  

Başta Zübeyir Gündüzalp ve Abdullah Yeğin Ağabeyler mücerred olarak 
vakf-ı hayat ettikleri gibi Risale-i Nur hizmet hayatının başlangıcından bu yana 
saff-ı evvel teşkil eden hatta erkân sıfatıyla tavsif edilen Hulusi ve Sabri Ağabey-
ler gibi zatlar, birinci hizmet hayatının dairesinde ciddi çalışmaları sebebiyle 
vakf-ı hayat yapanlar gibi hatta daha ileri dereceleri almışlardır. Halbuki bu 
zatlar vakıflar gibi dünyadan tamamen azade değil idiler. Demek birinci iman 
hizmeti dairesine ciddi kuvvet verenler böyle kıymet alabilmişler ve alırlar. 

Bu konuda bazı kimselerin bu ehemmiyetli meseleye tenkidkâr bakıp hataya 
düşmemeleri için bu bahis gerekli görülmüş ve doğru nurculuk anlayışını kazan-
dıracak bilgiler verilmiştir. 

Hayatını dinî hizmete vakfetme. Kur'anda (3: 35) (24: 37) âyetlerinin işaret 
ettikleri vecihle, hayatını dünyevî kayıdlardan azade kılarak din hizmetine verip 
bağlamaktır. (Ashab-ı Suffa gibi.)  

Kur'an (9: 122) âyetinde de ilm-i dini tahsil ve tebliği için cemaat-ı İslâmi-
yeden bir taifenin bulunmasının lüzumu bildirilir.  

Hizmet-i Kur'aniyede sadakat ve ihlas hakikatına uygun olarak vakf-ı hayat 
eden manevi hizmet fedakârlarının kıyamete kadar devamını isteyen Bediüz-
zaman'ın yazdığı vasiyetnamelerinden biri aynen şöyledir. 
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 Ecel muayyen olmadığı için benim şiddetli hastalığım her vakit gelebilir 

diye, evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi te'yiden bu vasiyetname de şiddetli, 

dahilî bir hastalığımdan ihtar edildi. Ben de beyan ediyorum ki: Benim vefatım-

dan sonra, benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi hem mu'ci-

zatlı Kur'anımızı tab'ettirmek için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye, o 

Kur'anın tevafukla ve fotoğrafla tab'ına ait, yanımızdaki sermaye ise, Risale-i 

Nur'un sermayesidir. O sermaye Cenab-ı Erhamürrahimîn'e hadsiz şükür olsun 

ki; yetmiş küsur sene evvel o zamanın âdetine muhalif olarak kendim fakirli-

ğimle beraber onların tayinlerini verdiğime bir ihsan ve lütf-u Rabbanî olarak 

o zamandan elli-altmış sene sonra Cenab-ı Erhamürrahimîn o örfî âdete muhalif 

kaidemi manevi ve geniş Medreset-üz Zehra'nın halis ve nafakasını te'min 

edemeyen ve zamanını Risale-i Nur'a sarfeden talebelerine aynen ve eski 

zaman ihsan-ı İlahî neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların ta-

yınlarıdır ve tayınlarına sarf edilecek ve kaç senedir benim yaptığım gibi 

benim manevi evlatlarım, benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyo-

rum. 

İnşaallah tam Risale-i Nur intişara başlasa; o sermaye şimdiki fedakâr, 

kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirdlerden çok ziyade fedakâr talebelere 

kâfi gelecek ve manevî Medreset-üz Zehra ve Medrese-i Nuriye çok yerler-

de açılacak. Benim bedelime bu hakikate, bu hale manevi evlatlarım ve has ve 

fedakâr hizmetkârlarım ve Nur'a  kendini vakfeden kahraman ve herkesçe ma-

lum kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. Risale-i Nur 

itibariyle bana hiç ihtiyaç kalmadığı için âlem-i berzaha gitmek benim için me-

dar-ı sürurdur. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz  ki, zahmetten 

rahmede gidiyorum. Em. 234 

 Hem benim şahsımın, hem Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin sermayesi-

ni, kendilerini Risale-i Nurun hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, 

hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lâzımdır.  Em. 200 

 Nafakasına çalışmaya zaman bulamayan fedakâr Nur talebelerinin 
tayinatına acib bir bereketle kâfi gelen ve Nur nüshalarının fiatı olan o mübarek 

sermayeyi ben öldükten sonra da o halis, fedakâr kardeşlerime vasiyet ediyo-

rum ki, altmış-yetmiş sene evvelki kaidemi yetmiş sene sonraki şimdiki düstur-

larıma aynen tatbik etsinler. Em. 216 

Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkârları tarafından teksir makinasıyla ço-
ğaltılmış Siyaset, Neşriyat, şerh ve İzah broşüründe; azami fedakârlığı fiilen 
yaşayan ve "hakiki fedakâr Zübeyir" (Em:15) takdirini kazanan ve hayatıyla ve 
teşvikatıyla çok fedakârların yetişmesine de vesile olan merhum Zübeyir Gün-
düzalp Ağabey diyor ki: 

 Üstadımız Merhum Bediüzzaman Said Nusrî Hazretleri, Risale-i Nur'la 

Kur'an ve imana hizmet mesleğinde azamî ihlası esas tutmuştur. Buna mazhar 
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olabilmek için de, bütün meşru, maddi-manevi lezzetleri ve menfaatleri terket-

miştir. Feragat ve fedakârlıkta azamî bir derecede istiğna teşkil etmiştir. 

Risale-i Nura hayatını vakfeden Nur Talebeleri vardır  ve olacaktır, hem 

çoğalmaktadır, bunlar mücerreddir. Yalnız hizmet-i Nuriye ile iştigal eder-

ler.  

Merhum Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: Ben fedakârlığa çok 

ehemmiyet veriyorum. Kalbdeki fedakârlık manyetizma gibi tesir eder. İnşaal-

lah Nurun fedakârlar dairesi inkişaf edecektir... 

Ömürlerini bu ulvi hizmete vakfedenlerin ruhlarına rahmet-i İlahî öyle bir 

lezzet, öyle İlahî zevk ve şevk veriyor ki, bu mazhariyete erişenler artık başka 

bir ücret ve zevk aramaya kendilerinde ihtiyaç hissetmiyorlar. Şu muvakkat 

dünyada rıza-yı İlahî uğrunda imana hizmet aşkının tevlid ettiği bu manevi 

zevkten başka bir zevk tanımıyorlar; hem tanımak da istemiyorlar. (Siyaset, 

Neşriyat, şerh ve İzah broşürü: 114) 

 Fesübhanallah! Hatta öyle Nur Talebeleri meydana gelmektedir ki, asıl 

halis niyet ve kudsi gayeden sonra-bir sebeb olarak da- münafıkların mezkür 

planlarının inadına, rağmına dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfe-

diyor ve Üstadımızın dediği gibi diyorlar: Zaman, İslâmiyet fedaisi olmak 

zamanıdır. T. 690 

 Daima mücerred kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alâka peyda etme-

mek. Bunun içindir ki: "Bütün malımı bir elimle kaldırıp götürebilmeliyim" 

demiştir. Bu halin sebebi sorulunca " Bir zaman gelecek, herkes benim halime 

gıbta edecektir. Sâniyen, mal ve servet bana lezzet vermiyor; dünyaya ancak bir 

misafirhane nazariyle bakıyorum." derdi. T. 48 

 Müslümanların refah ve saadeti için, bütün ömür dakikalarını sırf iman 

hizmetine vakf ve hasretmek ve ihlasa tam muvaffak olmak için, kendini 

dünyadan tecrid ederek mücerred kalmıştır. S. 758 

Bekârlık, dinin gösterdiği şartlar ve dine uygun maksad için meşruiyet ka-
zanabilir. Yoksa bir aileye bağlanmaktansa, her türlü günahlar içinde serbestlik 
kazanmak için bekâr kalmak düşüncesi bâtıldır. Bu konuda İslam prensipleri 
Ansiklopedisi bekar maddesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Bu tecerrüd hali Bediüzzaman’a has kalmamıştır. Asrımızdaki gibi dehşetli 
fitnenin istilası karşısında bulunmayan geçmiş asırlardaki pek çok veli zatlar ve 
şahsiyetler, dine ve ilme hizmet gayesiyle, hatta şahsî kemâlat kazanmak için 
dahi bekâr kalmışlardır. Ezcümle: 

Hadis ve fıkıh imamlarından meşhur Nevevî (Muhyiddin Ebu Zekeriya Yahya 
bin Şeref Hazretleri Mi. 1233-1277) ki; “Şam’ın ünlü medresesi Eşrefiye’de mü-
derrisliğe davet edildi. Yeni ölmüş bulunan meşhur Ebu Şamme’nin yerine Dar-
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ül Hadis’te hadis okutacaktı. Ders yıllarında sağlığı bozulmuş olmasına rağmen 
son derece kanaatkâr bir hayat yaşıyarak, evlenmeden ve maaş almadan kendi-
sini ilim ve tedris mesleğine vakfetti.” (Yeni Türk Ansiklopedisi’nden) 

 
Hem meselâ İmam-ı Gazali (R.A.) İhya-i Ulum’unda, Ebu Süleyman Daranî, 

İbrahim Edhem, Bişr-i Hafî Hazeratı gibi büyük velilerin bekâr kaldıklarını kayde-
der. Hele Aktab-ı Erbaadan meşhur Ahmed-i Bedevi de dahil olmak üzere Baye-
zid-i Bistamî ve Ebu Muhammed Murtatış gibi pek çok büyük ve meşhur veliler 
evlenmemişlerdir. Hatta İsa (A.S.) ve Yahya (A.S.) gibi peygamberlerden dahi 
bekâr yaşıyanlar olmuştur. 
 

Esasen iyi düşünen insanlar bilirler ki; cemiyetin fertler üzerindeki tesirinden 
azade kalmak, ancak çok az ve müstesna şahsiyetlere müyesser olur. Halkın 
ekseriyeti, mevcud cemiyetin muhtelif derecelerde tesirinde kalırlar. Hele bozuk 
bir cemiyetin içinde doğup büyüyenlerin ve faziletli İslâmî bir cemiyeti görme-
diklerinden mukayese imkânını bulamıyanların çoğu, ne kendilerinin ve ne de 
cemiyetin normal olmayan durumunun farkında olamazlar. 

İşte bugünkü cemiyetin mahiyetini bütün cepheleriyle bilen ve buna göre ge-
reken tercihi yapmış olan Bediüzzaman Hazretlerine, hariç memlekette mühim 
yerlerde ceridelerle sorulan “Neden sünnet-i seniyeye muhalif olarak mücerred 
kaldın?” sualine verdiği cevabında şöyle diyor: 

 Kırk seneden beri gayet dehşetli bir zendeka hücumu karşısında her 

şeyini feda edecek hakiki fedakârlar lâzım geldiği bir zamanda, Kur’an-ı 

Hakim’in hakikatına; değil dünya saadetimi, belki lüzum olsa âhiret saadetimi  

dahi feda etmeye karar verdim. Değil bir sünnet olan muvakkat dünya zevce-

lerini almak, belki bu dünyada on huri de bana verilse idi, bırakmaya 

mecburdum ki; ihlâs-ı hakikî ile hakikat-ı Kur’aniyeye hizmet edebileyim. 

Çünki bu dehşetli dinsizlik komiteleri, öyle dehşetli hücumları ve desiseleri 

yapıyorlardı ki, bunlara karşı gelmek için azamî fedakârlık yapmak ve harekât-

ı diniyesini rıza-i İlahî’den başka hiçbir şeye âlet yapmamak lâzım geliyordu. 

 Biçare 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 Muhammedîyi kaldırmak gibi dehşetli hücumlara karşı 

azamî fedakârlık ve azamî sebat ve metanet ve herşeyden istiğna etmek lü-

zumu karşısında, ben bir sünnet-i seniye olan evlenmek âdetini terkettim ki, 

tâ çok haramlara girmiyeyim 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 kı-

sım sünnet ve farzları bırakmaya kendilerini mecbur bildiler.  
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Saniyen: Âyet-i kerimede  ve hadîs-i şerifteki 

 gibi emirler emr-i daimî ve vücubî değildirler. Belki istihbabî ve sünnet 

emirleridir. Hem şartlara bağlıdır. Hem de herkes için her vakit değildir. 

Hem de "Ruhbaniyet İslâmiyette yoktur." manası, ruh-

banîler gibi tecerrüd merduddur, hakikatsızdır, haramdır demek değildir. 

Belki  hadîsinin sırrı ile hayat-ı içtimaiyeye hizmet 

etmek için, içtimaî bir âdet-i İslâmiyeye terviçtir. Yoksa selef-i sâlihînden 

binlerle ehl-i hakikat inzivaya, mağaralara muvakkaten girmişler. Dünyanın fâni 

müzeyyenatından istiğna ve tecerrüd etmişler; tâ ki, hayat-ı ebediyelerine tam 

hizmet etsinler.  

Madem şahsî ve hususî kemalât-ı bâkiyesi için dünyayı terkedenler, se-

lef-i sâlihînden çok var. Elbette hususî değil, küllî ve umumî olarak çok 

bîçarelerin saadet-i bâkiyeleri için ve dalalete düşmemeleri ve imanlarını 

takviye edip kurtarmaları için ve hakikat-ı Kur'aniye ve imaniyeye tam 

hizmet etmek ve hariçten gelen, dâhilde çıkan dinsizlere karşı dayanmak 

için, zâil ve fâni dünyasını terketmek, elbette sünnet-i seniyeye muhalefet 

değil; belki hakikat-ı sünnete mutabakattır.  

Ve Sıddık-ı Ekber'in "Cehennem'de vücudum büyüsün, tâ ehl-i imana yer 

bulunmasın." diye fedakârlıkta a'zamî sadakatın bir zerresini kazanmak fikriyle, 

bîçare Said bütün ömründe tecerrüdü, istiğnayı ihtiyar etmiş. Hn. 27-28  

 Risale-i Nur şakirdlerinin bir kısmı bekâr kalmaklığın çok sebeblerinden 

bir sebebini gösteren bir hâdise:  

Bugünlerde, gençlik darbesini yiyen ve bekâr kalan ve teselli bulmak için 

Risale-i Nur ile alâkadarlığa çalışan ve mühim bir mektebde ders almağa meş-

gul ve ehemmiyetli bir adamın kerimesi bulunan hanıma, icmalen bir hakikat 

söyledim. Belki o havalide bazılara faidesi var diye yazıyorum. 

Dedim ki: Madem gençlik darbesini yedin, bir vazife-i fıtriye olan tena-

sül kanununa daha girme. Çünki o vazifenin mukabilinde ücret olarak erkeğin 

aldığı muvakkat lezzet ve keyf bir derece bidayette kâfi geliyor. Fakat biçare 

kadın, o vazife-i fıtriyede bir sene ağır yükü çekmeye ve bir-iki sene veledin 

meşakkatine, beslenmesine ve açık-saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sada-

katsızlık ittihamı ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali ve ona samimi 

merhamet etmemesi cihetiyle, daimî sıkıntılara ve vicdanî azablara mukabil; 

izdivacda aldığı muvakkat bir keyf ve lezzet, bu bozuk zamanda ona o vazi-

feye mukabil yüzden birisine mukabil gelemiyor. Ve bilhassa küfüvv-ü şer’î ta-

bir edilen, birbirine seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha zi-

yade azab çektirir. Ve bilhassa terbiye-i İslâmiye haricinde, müslüman namı 



FEDAKARLIK VE VAKF-I HAYAT  

 

501 

altında olanlar, imandan gelen hürmet ve merhamet-i mütekabileyi bulamadık-

larından bütün bütün saadet-i hayatiyeyi mahvediyor... Cehennem azabı çektiri-

yor. 

Hem peder hem valide, tenasül kanunundaki vazifede çektikleri çok meşak-

kat ve gördükleri çok hizmete mukabil; yalnız veledin dünyada kemal-i hürmet 

ve itaatla şefkatlerine ve hizmetlerine bedel hâlis bir hürmet ve sâdıkane bir 

itaat ve vefatlarından sonra salahatıyla ve hayratıyla ve dualarıyla onların def-

ter-i a’maline hasenat yazdırmak ve onbeş seneden evvel masumen ölmüş ise 

onlara kıyamette şefaatçı olmak ve Cennet’te onların kucağında sevimli bir ço-

cuk olmaktır. Şimdi ise terbiye-i İslâmiye yerine mimsiz medeniyet terbiyesi 

yüzünden ondan belki yirmiden belki kırktan bir çocuk, ancak peder ve vali-

desinin çok ehemmiyetli hizmet ve şefkatlerine mukabil mezkûr vaziyet-i fer-

zendaneyi gösterir. 

Mütebakisi endişelerle şefkatlerini daima rencide ederek, o hakiki ve sadık 

dostlar olan peder ve validesine vicdan azabı çektirir ve âhirette de davacı olur: 

“Neden beni imanla terbiye ettirmediniz?” Şefaat yerinde, şekvacı olur.  (K. 

252) 

 Kızlarım, hemşirelerim! Bu zaman, eski zamana benzemiyor. Terbiye-i 

islâmiye yerine terbiye-i medeniye yarım asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yer-

leştiği için, bir erkek bir kadını ebedî bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dün-

yeviyeye medar ve sair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lâzım 

gelirken; o biçare zaifeyi 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 alın-

madığından hayatı daima azab içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse 

daha berbad olur.  Em. 49 
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75. DÜSTUR 
 

   DAR VE GENİŞ DAİRE FARKLILIĞI 

 
Bediüzzaman Hazretleri Eski Said devresinde 

 Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak. Hattâ Hürriyetten 

evvel pek çok defa talebelere teselli vermek için, “Bir nur çıkacak, gördüğümüz 

bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek” diyordu. İşte, kırk sene 

sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi.  

İşte Nurun zahiren, kemiyeten dar cihetine bakmayarak, hakikat 

cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalâde menfaatini 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 zat 

haklı, hem Eski Said bir derece haklıdır. Çünkü Risale-i Nur imanı 

kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bâkıye ve ebediyeyi 

imanla kurtarıyor. Bir milyon talebesi bir milyar hükmündedir. Yani bir 

milyon değil, belki bin insanın hayat-ı ebediyesini temine çalışmak, bir mil-

yar insanın hayat-ı fâniye-i dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha 

kıymettar ve mânen daha geniş olması, Eski Said’in o rüya-yı sâdıka gibi 

olan hiss-i kablelvuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata 

edeceğini görmüş. Belki, inşaallah, o görüş, yüz sene sonra nurların ektiği to-

humların sümbüllenmesiyle aynen o geniş daire Nur dairesi olacak, onun 

yanlış tâbirini sahih gösterecek. Em. 111 

 Muhtemeldir ki, burada büyük bir veli; Eski Said'in Risale-i Nur'un dar 

dairesini gayet geniş ve siyasî bir daire olarak bir hiss-i kabl-el vuku'la 

kırk sene evvel hissederek, bu risaledeki çok cevabları o histen neş'et 

ettiğinden, o veli yalnız bu noktada itiraz etmiş. Mn. 47 

 Elhasıl: Sırr-ı İnna A'taynada çok geniş bir dâire, dar bir dâirede 

tatbik edilmiş. Nur müjdesi ise, dar ve mânevî, fakat yüksek bir daireyi ge-

niş ve maddî bir daire suretinde tasvir edilmişti. Cenab-ı Hakka yüz bin 
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şükür ediyorum ki, bu iki kusurumu kuvvetli bir ihtar-ı mâneviyle ıslah etti.  

*  * sırrına mazhar eyledi. K. 87 

 Hem bundan on dört, on beş sene evvel, “Dinsizliği çevirenler müthiş 

semavî tokatlar yiyecekler” diye büyük, geniş, küre-i arz dairesindeki bu deh-

şetli hadiseyi, dar bir memlekette ve mahdut insanlarda tasavvur etmiş. Halbuki 

istikbal, o iki ihbar-ı gaybiyeyi tasavvurunun pek fevkinde tefsir ve tâbir eyledi. 

Evet, Eski Said’in “Bir nur âlemi göreceğiz” demesi, Risale-i Nur 

dairesinin mânâsını hissetmiş, geniş bir dâire-i siyasiye tasavvur ettiği gibi 

sırr-ı İnna A'taynanın remziyle, on üç, on dört sene sonra, “Dinsizliği, zındıklığı 

neşredenler, pek müthiş tokat yiyecekler” deyip o hakikatı dar bir dairede 

tasavvur etmiş. Şimdi zaman, o iki hakikati tam tâbir ve tefsir etti. 

Evet, başta Isparta vilâyeti olarak Risale-i Nur dairesi birinci hakikati 

pek parlak ve güzel bir surette gösterdiği gibi ikinci hakikati de, medeniyet-i 

sefihenin tuğyanını ve maddiyunluk tâununun aşılamasını çeviren ve idare eden 

ervah-ı habîsenin başlarına gelen bu dehşetli semavî tokatlar, geniş bir dairede, 

o sırr-ı İnna A'taynanın hakikatini tam tamına isbat etmiş. K. 215 

 Sırr-ı İnna A'tayna'nın remizli risalesini onüç seneden beri görmediğim 

halde buraya göndermek bir derece ihtiyat kaidesine muhalif olduğu gibi, 

herkes anlamaz; hem tevil ve tefsir lâzımdır. Çünki Lâhika'da bir mektubda 

yazmıştım ki, iki hakikat mücmelen bana ihtar edilmişti: 

Birisi: Bir derece dar bir dairede bir nur gösterilmişti geniş bir dairede 

mânâ verip, kırk sene evvel “Bir nur göreceğiz” diye müjde veriyordum. 
Hattâ Hürriyetten evvel, eski talebelerime de o müjdeyi mükerrer söylüyordum. 

Zannederdim ki, geniş siyaset dairesinde olacak. Halbuki bu memleketin en 

ziyade muhtaç olduğu imanî ve İslâmî ve hayat-ı içtimaiye-i İslâmiye dairesinde 

Risale-i Nur’u göreceksiniz diye hakikatten bana ihtar edilmiş bir hiss-i 

kablelvuku ile musırrane ve tekrarla ben de haber veriyordum, o hak ve 

hakikatlı meselenin sûretini değiştiriyordum. 

İkincisi: Şeâir-i İslâmiyeye ve siyaset-i İslâmiyeye darbe vuranlar on iki, on 

üç, on dört, on altı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar 

edildi. Evvelki meselenin aksine olarak, geniş dairede vuku bulan o hâdisâtı ve 

büyük cemaatlere gelen o tokatları, küçük bir dairede şahıslara gelecek tokatlar 

suretinde mânâ vermiştim ki, tam aynen iki dairede, hem küçük, hem büyük, on 

iki sene sonra en müthişi dünyayı terk ettiği gibi, büyük dairede de onun gibi 

dehşetli cemaatler on iki, on üç, on dört, on altı tarihlerinde aynı tokatları 

yediler ve yiyecekler diye ihtar edildi.  

Ben, tevilimle bu büyük daireyi yalnız küçükte tatbik ettiğim gibi, evvelki 

“nur” meselesinde de bilâkis küçük daireyi ve sırf imanî hâdise-i Nuriyeyi 

pek geniş daire-i siyasiyede tevilimle mânâ vermiştim.  E. 208 
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 Hürriyetin bidayetinde, Risale-i Nur’dan çok evvel, kuvvetli bir ümid ve 

itikatla, ehl-i imanın meyusiyetlerini izale için, “İstikbalde bir ışık var bir nur 

görüyorum” diye müjdeler veriyordum. Hattâ, Hürriyetten evvel de talebelerime 

beşaret ederdim. Tarihçe-i Hayat’ımda merhum Abdurrahman’ın yazdığı gibi, 

Sünuhat misilli risalelerde dahi “Ben bir ışık görüyorum” diye, dehşetli hâdisâta 

karşı o ümidle 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, hâdisât-ı âlem beni o gaybî ihbarda ve beşa-

rette bir derece tekzip edip ümidimi kırardı. Birden bir ihtar-ı gaybîyle 

kat’î kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki: 

Ciddî bir alâkayla senin eskiden beri tekrar ettiğin ‘Bir ışık var, bir nur 

göreceğiz’ diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tâbiri, 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 tahmininle geniş dairede, belki siyaset âleminde gelecek 

mes’udâne ve dindarâne hâletlerin ve vaziyetlerin mukaddemesi ve müj-

decisi iken, bu muaccel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek eski 

zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. 

Evet, otuz sene evvel bir hiss-i kablelvukuyla hissettin. Fakat nasıl kırmızı 

bir perdeyle siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görür. Sen dahi doğru gör-

dün, fakat yanlış tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı. K.  26 

 

Merhum Hâfız Ali Ağabeyin mektubu münasebetiyle Hazret-i 
Üstadın yazdığı mektubtan bir parça 

 Risale-i Nur’un sâdık şakirdleri harikulâde olarak günden güne 

yükselmeleri ve tenevvür etmeleri, bizleri, belki Anadolu’yu, belki âlem-i 

İslâmı mesrur ve müferrah eden bir hakikatli haber telâkki ediyoruz. 

Âhir fıkrasında, Muhbir-i Sâdıkın haber verdiği “Mânevî fütuhat yapmak ve 

zulümatı dağıtmak zaman ve zemin hemen hemen gelmesi” diye fıkrasına, 

bütün ruh u canımızla rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. 

Fakat biz Risale-i Nur şakirdleri ise, vazifemiz hizmettir vazife-i İlâhiyeye 

karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yap-

mamak olmakla beraber, kemiyete değil, keyfiyete bakmak, hem çoktan beri 

sukut-u ahlâka ve hayat-ı dünyeviyeyi her cihetle hayat-ı uhreviyeye tercih 

ettirmeye sevk eden dehşetli esbap altında Risale-i Nur’un şimdiye kadar 

fütuhatı ve zındıkların ve dalâletlerin savletlerini kırması ve yüz binler 

biçarelerin imanlarını kurtarması ve herbiri yüze ve bine mukabil yüzer ve 

binler hakikî mü’min talebeleri yetiştirmesi, Muhbir-i Sâdıkın ihbarını 

aynen tasdik etmiş ve vukuatla isbat etmiş ve inşaallah daha edecek. Ve 

öyle kökleşmiş ki, inşaallah hiçbir kuvvet Anadolu’nun sinesinden onu çıkara-

maz. Tâ âhir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl sahipleri, yani Mehdî ve 
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şakirdleri Cenab-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar 

sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz. Sti. 172 

 Hem iman ve hakikat noktasında, bu çeşit merakların büyük zararları var. 

Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakikî vazife-i insaniyeti ve 

âhireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. E. 57 

 Ben, tevilimle bu büyük daireyi yalnız küçükte tatbik ettiğim gibi, evvelki 

“nur” meselesinde de bilâkis küçük daireyi ve sırf imanî hâdise-i Nuriyeyi 

pek geniş daire-i siyasiyede tevilimle mânâ vermiştim. E. 209 

 Üçüncü hakikat: Hem Eski Said, hem Yeni Said, hem maddî, hem mânevî 

büyük bir hadise Osmanlı memleketinde büyük ve dehşetli ve tahribatçı bir 

zelzele-i beşeriye Osmanlı memleketinde olacak diye, hiss-i kablelvuku ile Eski 

Said mükerrer ve musırrane haber veriyordu. Halbuki o his ile Nur meselesinin 

aksiyle gayet geniş daireyi dar görmüş. Zaman onu ikinci Harb-i Umumî ile 

tam tasdik ettiği halde, onun o çok geniş daireyi Osmanlı memleketinde gör-

düğünü şöyle tâbir ediyor ki: 

İkinci Harb-i Umumî beşere ettiği tahribat-ı azîme gerçi çok geniştir. 

Fakat hayat-ı dünyeviyeye ve bekasız medeniyete baktığı cihetinde, 

Osmanlıdaki tahribata nisbeten dardır. Osmanlıdaki mânevî zelzele hayat-ı 

ebediye ve saadet-i bâkiyenin zararına bir tahribat ve bir zelzele-i mâneviye-i 

İslâmiye mânen o ikinci Harb-i Umumîden daha dehşetli olmasından, Eski 

Said’in o sehvini tashih ediyor ve rüya-yı sâdıkasını tam tâbir ediyor ve o hiss-

i kablelvukuunu gözlere gösteriyor. Ve o muteriz ehl-i velâyeti zahiren haklı, 

fakat hakikaten Eski Said’in o hissi daha haklı olduğunu isbatla, o veli zatın iti-

razını tam reddediyor. Em. 113 

 Emirdağındaki hayatı, hizmet-i Nuriyesi beyan edilecektir. Emirdağındaki 

hayatı, evvelki hayatına nisbeten çok daha şâşaalıdır. Hem, musibet ve itham-

lara daha ziyade hedef olmuş, daimî tarassuda, hattâ imhaya maruz kalmıştır. 

Bununla beraber, Risale-i Nur geniş dairede yayılmış, üniversite, memurlar 

ve ehl-i siyaset muhitinde okunmaya başlanmıştır. T. 453 

 Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden 

ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve mem-

leket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve 

dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insanın 

bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve 

ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve 

muvakkat arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla, küçüklük ve büyüklük 

makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir. 

Fakat büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve 

ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî işlerle meşgul 

eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder.  Ş. 202 
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 Evvelâ: Sırr-ı İnna A'tayna hiç yanımda bulunmadığının sebebi, eski 

zamanda iki hiss-i kablelvukuumda bir iltibas olmuş. 

Birincisi: Bir hiss-i kablelvuku ile, yalnız vatanımızda dehşetli bir hadiseyi 

ve zâlimlerin musibetini hissettim. Halbuki büyük dairede, zemin yüzünde, ha-

ber verdiğimiz gibi on iki sene sonra aynen o sırr-ı azîm görüldü. Benim 

istihracımı gerçi zâhiren bir parça tağyir etti. Fakat hakikat cihetinde pek doğru 

ve ayn-ı hakikat meydana çıktı. Bunun için o risaleyi yanımda bulundurmuyo-

rum ve başkalarına vermiyorum. 

İkincisi:  Kırk sene evvel tekrarla dedim: Bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler 

verdim. O nuru büyük daire-i vataniyede zannederdim. Halbuki o nur, 

Risale-i Nur idi. Nur şakirdlerinin dairesini, umum vatan ve memleket 

siyasî dairesi yerinde tahmin edip sehiv etmiştim.  Ş. 539 

 Âlem-i İslâm, şimdiki intibahı, vahdet-i İslâma çalışması, herhalde Risale-i 

Nur gibi eserleri arayacak ve büyük dairelerin geniş nazarlarına elbette 

büyük mecmualar lâzımdır.  E. 136 

 

RİSALE-İ NUR’DA HASLAR DAİRESİNİN VARLIĞI  

Risale-i Nur mesleğinde ve hizmet hayatında “dar daire” ve “haslar dairesi” 
tabir edilen birinci iman hizmeti dairesinde hizmet edenlerin varlığı muhafaza 
edilip devam etmesi, değişmez bir hususiyettir. 

En birinci vazife olan iman hizmetinin has dairesinde, saff-ı evvel makamını 
kazanan merhum Hulusî ve Sabrî Abilerin haslar dairesindeki iman hizmetinde 
derece-i alâkalarını nazara verip bu hizmete teşvik eden Üstad Bediüzzaman 
Hazretleri  diyor ki: 

 Bu iki zat hakikî talebelerimden ve ciddî arkadaşlarımdan ve hizmet-i 

Kur’ân’da arkadaşlarım içinde talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç 

hassası var ki, bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. 

Birinci hassa: Bana mensup herşeye malları gibi tesahup ediyorlar. Bir Söz 

yazılsa, kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar, Allah’a şük-

rediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif, ruhları bir hükmünde, hakikî manevî ve-

reselerdir. 

İkinci hassa: Bütün makasıd-ı hayatiye içinde en büyük, en mühim mak-

satları, o nurlu Sözler vasıtasıyla Kur’ân’a hizmet biliyorlar. Dünya 

hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en 

mühimi, hakaik-i imaniyeye hizmet olduğunu telâkkileridir. 

Üçüncü hassa: Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczahane-i mu-

kaddese-i Kur’âniyeden aldığım ilâçları, onlar da kendi yaralarını hissedip o 

ilâçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassis olu-
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yorlar. Ve ehl-i imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti, en yüksek 

derecede taşımaları ve ehl-i imanın kalbine gelen şübehat ve evhamdan hasıl 

olan yaraları tedavi etmek iştiyakı, yüksek bir derece-i şefkatte hissetmeleridir. 

B. 21 

 

RİSALE-İ NUR’A HASLAR GİBİ SAHİB ÇIKILMASI İÇİN YAPILAN TEŞVİK 

 Isparta kahramanları gibi, Konya’nın mübarek âlimleri Risale-i Nur’a sahip 

çıktıklarından, daha dünyaca, vazife-i Nuriyeye bir endişem kalmadı. O müba-

rek ve kuvvetli ellere Risale-i Nur’u emanet edip rahat-ı kalb ile kabrime 

gidebilirim. E. 129 

Yine Haslar dairesini teşkil eden talebeliğin şartları ve hususiyetleri hak-
kında şu izahat veriliyor. 

 Talebeliğin hâssası şudur ki: Yazılan Sözlere kendi malı gibi sahip 

olmalıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olan-

lara iblâğına çalışmaktır...   

Bir talebe, yüz dosta müreccahtır. Sözler namındaki envâr-ı Kur’âniye ise, 

en mühim ibadet olan ibadet-i tefekküriye nev’indendir. Şu zamanda en 

mühim vazife, imana hizmettir. İman saâdet-i ebediyenin anahtarıdır.  B. 328 

 Abdurrahman’ın vazifesi de size ilâve edildi. O benim hakikî bir vârisim 

idi. Yazdıklarımı ve malımı kendi malı telâkki ederdi, öyle de sahip oluyordu. 

Sen de bundan sonra yazı ve sözleri, senin hocanın yazısı diye tutma kendi 

malın ve senin sözlerindir bil, öyle sahip ol. Hakkı Efendiye söyle ki, o da 

kardeşim Abdülmecid yerinde kendini anlasın ve onun vazifesiyle mükellef 

olduğunu bilsin. B. 249 

 Kardeşin hassası ve şartı şudur ki: Hakikî olarak Sözlerin neşrine ciddî 

çalışmakla beraber, beş farz namazını edâ etmek, yedi kebâiri işlememektir. 

Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi 

hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve 

hizmeti bilsin. M. 344 

 

HİZMET-İ İMANİYEYİ YÜKLENEN HAS DAİRE HEYETİ 

 Senin hakikat-i rüya nev’inden olan vakıalar, o hakikatin temessülâtıdır. 

Şöyle ki: 

O vâsi meydanlık, âlem-i İslâmiyettir. Meydanlığın nihayetindeki mescid, 

Isparta vilâyetidir. Etrafı bulanık, çamurlu su, hal ve zamanın sefahet ve atâlet 

ve bid’atlar bataklığıdır. Sen selâmetle, bulaşmadan, sür’atle mescide eriştiğin, 

herkesten evvel envâr-ı Kur’âniyeye sahip çıkıp, kalbini bozmadan sağlam kal-

dığına işarettir. Mesciddeki küçük cemaat ise, Hakkı, Hulûsi, Sabri, 

Süleyman, Rüştü, Bekir, Mustafa, Ali, Zühtü, Lütfi, Hüsrev, Refet gibi, 
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Sözlerin hameleleridir. Ufak kürsü ise, Barla gibi küçük bir köydür. Yüksek 

ses ise, Sözlerdeki kuvvet ve sür’at-i intişarlarına işarettir. Birinci safta sana 

tahsis edilen makam ise, Abdurrahman’dan sana münhal kalan yerdir. O 

cemaat, telsiz âletlerin âhizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek 

istemek işareti ve hakikati ise, inşaallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı 

birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlâhî ile birer şecere-i âliye 

hükmüne geçerler ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. Sarıklı, küçük, genç 

bir zat ise, Hulûsi’ye omuz omuza verecek, belki geçecek birisi, naşirler ve 

talebeler içine girmeye namzettir. Bazılarını zannederim, fakat kat’î hükmede-

mem. O genç, kuvve-i velâyetle meydana atılacak bir zattır. (M. 349) 

 

İLK DEVREDEKİ HASLAR VE SONRAKİ EHL-İ HİZMET 

 Üstad, tâ Barla’dan beri daima has talebeleriyle, Nurların neşrine 

çalışanlarla görüşmüş, onları hizmetlerinden dolayı tebrik ve teşcî etmişti. 
Bu tarihten sonra mektepliler ve memurlar Nurlara müteveccih oldular. Nur 

hizmetini hayatlarının gayesi addeden ve bu hizmetle vatan, millet ve İslâmiyete 

en büyük faydayı temin eden talebeler meydana çıkarak hizmete başladılar. (T. 

614)  

 Hizmet-i Kur’âniyenin bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i kudsiyenin 

etrafında izn-i İlâhî ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı 

Âzamın bir nevi kerameti beyan edilecek. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede 

bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler. 

Bu hizmet-i kudsiyenin kerameti üç nevidir. 

Birinci nevi: O hizmeti ihzar etmek ve hâdimlerini o hizmete sevk etmek 

cihetidir. 

İkinci kısım: Mânileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini def edip onları 

tokatlamaktır. 

Bu iki kısmın hadiseleri çoktur, hem çok uzundur. Başka vakte tâliken, en 

hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. 

Üçüncü kısım şudur ki: Hizmette hâlisen çalışanlara fütur geldiği vakit 

şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Lem’alar 40 

 Evet bu risale, iki kısım olarak yazılmış. Birinci kısımda has ve sâdık 

Kur’ân Hizmetkârlarının sehiv ve hataları neticesinde yedikleri tenbihkârane 

şefkat tokatları. İkinci kısımda zâhiri dost ve kalbi muarız olanların bilerek 

verdikleri zarara mukabil, zecirkârane yedikleri tokatlarından bahsedilecekti. L. 

380 

 

Himayet-i İlâhiye ile dünya alâkalarını terkeden has daire 
hizmetkârları 
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 Hizmet-i Kur’âniyede bulunana, ya dünya ona küsmeli veya o 

dünyaya küsmeli –tâ, ihlâsla, ciddiyetle hizmet-i Kur’âniyede bulunsun. (L.  

42) 

 Cenâb-ı Hak bir abdini severse, dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. 

İnşaallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine mânilerin 

çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşaallah, neşrettiğin miktar bir rahmete 

mazhar olduğu zaman, pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli 

çiçekler açacaklar. (M. 278) 

 Evet Cenab-ı Hak (C.C.), bir abdini severse, dünyanın süs ve 

zînetlerini ona sevdirmez. Belki bela ve musibetlerle ona kerih gösterir. 
Bms. 210 

 

Has daireyi bertaraf etmek için zendekanın değişik bir planı 

 Sizin beraatiniz ve mânen galebeniz zâlimleri şaşırttı. Cepheyi burada 

değiştirdiler. Düşmanâne taarruzdan vazgeçip, dostâne hulûl edip, has talebe-

leri 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. (K. 147) 

 Ehl-i dalâlet, Risale-i Nur’un intişarına set çekmek için, has talebelerin ve 

ciddî çalışanların şevklerini kırmak ve onlara fütur vermek için, ayrı ayrı 

tarzlarda, umumî bir plân dahilinde taarruz ediliyor. Hâlislere fütur 

veremediklerinden, başka meşgaleler bulmakla çalışmalarına zarar veriyorlar. 

(K. 197) 

 

Has dairedeki iman hizmeti muhafızları ve bekçileri 

 Her vakit yanımda bulunan kardeşlerim, Risale-i Nur’a sizin gibi pek 

ciddî sahip ve muhafız ve vâris ve hakikatbîn ve kıymetşinas zatların 

benim yerimde benden daha kuvvetli, ihlâslı olarak vazife-i Kur’âniye ve 

imaniyede çalıştıklarını gördüğümden, kemâl-i ferah ve sürur ve itminan ve isti-

rahat-i kalble ecelimi ve mevtimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum. (K. 5) 

 Rabb-i Rahîmime hadsiz şükür olsun ki, sizin gibileri Risaletü’n-Nur’a 

sahip ve nâşir ve muhafız halk etmiş benim gibi âciz bir biçarenin zayıf 

omuzundaki ağır yükü çok hafifleştirmiş. (K. 14) 

 Hâlık-ı Rahîme hadsiz şükrederim ki, sizler gibi sebatkâr ve fedakâr 

kardeşleri Risaletü’n-Nur’a sahip ve nâşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe, 

ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için 

medâr-ı teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye, mevte, dostâne ba-

kıyorum, ecelimi telâşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden râzı olsun. Âmin, 

âmin, âmin.  (K. 21) 
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 İhtiyar, zayıf, âciz bir Said yerine genç, kavî, iktidarlı çok Said’ler sizlerde 

vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman... Hadsiz şükür ve senâ olsun ki Rabb-i 

Rahîm sizleri Risale-i Nur’a hâmi, nâşir, sahip, şakird eylemiş. Bizlere pek 

çok ağır müşkilât içinde kudsî hizmete muvaffakıyet ihsan etmiş. (K. 27) 

 Risale-i Nur’un iki Lütfü’leri ve Mustafa’ları ve Hâfız Ali’leri, Küçük 

Sabri olan Nureddin ile beraber has talebeler dairesinde, Ramazan feyzine, 

mânevî kazançlara inşaallah hissedar kabul edildi.  (K. 36) 

 Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının 

hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir 

hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki, Risaletü’n-Nur hakaik-i İslâmiyeye 

dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat’î ve çok 

tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî 

yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur’dadır. (K. 76) 

 

Şirket-i uhreviye duasına mazhar, has kardeşler dairesi 

 Bu mübarek Ramazan’da, iştirâk-i a’mâl düstur-u esasiyle, herbir has 

kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melâike hükmünde, kırk bin dillerle, 

yani kardeşlerin adedince mânevî dilleriyle ettikleri ve edecekleri dualar, 

rahmet-i İlâhiye nezdinde makbul olmasını, o lisanlar adedince, Cenab-ı 

Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazan’ınızı tebrik 

ediyoruz. (K. 94) 

 Bundan yirmi gün evvel, eyyam-ı mübarekeden sonra hatırıma geldi ki, 

vazifedarâne kalemi her gün istimal etmeyenler, Risale-i Nur talebeleri ünvan-ı 

icmâlîsinde her yirmi dört saatte yüz defa hissedar olmak yeter diye, hususî 

isimlerle has şakirdler dairesi içinde bir kısmın isimleri muvakkaten tayye-

dildi. Kardeşimiz Hakkı Efendi de onların içinde idi. Birkaç gün öyle devam 

etti. Sonra birden hiç sebeb hissetmeden yine Hakkı, Hulûsi’ye arkadaş oldu. 

İsmiyle, resmiyle has dairesine girdi. Hakkı’nın “Beni duadan unutmasın” 

diye, mektubunuzdaki fıkranın yazıldığı aynı zamanda, hususî duayı kazanmış 

hesabıyla tahmin ettik. (B. 372) 

 Merhum Hâfız Ahmed’in akrabasına benim tarafımdan tâziyeyle beraber 

de ki: Bir iki ay evvel birden bire dua ederken, en has akraba ve en hâlis 

talebelerin dairesine Hâfız Ahmed girdi, “Benim de bu dairede hakkım var” 

dedi gibi hissettim. Onu o has daire içinde her vakit mânevî kazançlarıma 

hissedar olmak için bıraktım ve öyle de kalacak inşaallah. Ve anladım ki, ikiniz 

bidâyeten, beraber Risale-i Nur’a hizmetiniz içindir. (K. 34) 

 Sıddık Süleyman, Rüştü buraya gelmek ihtimali var. O kahraman kardeşim 

yakînen bilsin ki, ben ondan ziyade ona müştakım. Fakat o her gün, has da-

iresinin birinci safında mânen yanımızda bulunuyor, mânevî kazançlarımıza 

da hissedar oluyor. (K. 214) 
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 Umum kardeşlerime, hususan haslarına birer birer selâm ve dua ederim. K.8 

 Hem sen, hem Hüsrev, Halil İbrahim’den bahsediyorsunuz. O zat, Risale-i 

Nur’un ehemmiyetli bir talebesi ve iktidarlı bir nâşiridir, hem haslardandır. K. 35 

 Hâfız Ali’nin kıymettar bir kardeşimiz olan Aydınlı Hasan Âtıf hakkında 

medhi ve tafsili bizi minnettar etti. O kardeşimiz haslar içinde her sabah 

yanımızdadır. (K. 108) 

  Nesli Kureyşîlerden Ahmed Kureyşî, muhterem pederiyle ve ammizadesi 

Ahmed ile Nurların has naşir ve talebelerinden olması, o havali şakirdlerinin 

namına Nurlar hakkında güzel manzum fıkraları Lâhikaya girdi. E. 161 

 Teşrik-i mesai sırrıyla ve her has Nurcu, umum Nurcuların mânevî 

kazancına hissedar olmasıyla, mânen binler dille ibadet ve dua ve istiğfar ve tes-

bihat yapmaya hakikî uhuvvet ve ihlâs ile mazhariyetinizi rahmet-i İlâhiyeden 

niyaz ediyoruz ve öyle de ümid ediyoruz. Em. 17 

 Hem Sav Köyünün bahadır çobanları torbalarında Risale-i Nur’u 

yazmak için taşımaları, aynı oradaki hanımların fedakârlıkları gibi, bu hava-

lide gayet tesirli bir medar-ı teşvik olacak. O hanımların ve o çobanların hu-

susî isimlerini bilmek arzu ediyoruz tâ hususî isimleriyle has talebeler içine 

girsinler. K. 95 

 

Has şakirdler, içtimaî ve siyasî alâkalardan uzak dururlar: 

 Risale-i Nur’un has talebeleri, bâki elmaslar hükmünde olan hakaik-i 

imaniyenin vazifesi içinde iken zâlimlerin satranç oyunlarına bakmakla 

vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlarla bulaştırmamak 

gerektir. (K. 118) 

 O zatın üçüncü vazifesi, hilâfet-i İslâmiyeyi ittihad-ı İslâma bina ederek, 

İsevî ruhanîleriyle ittifak edip din-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük 

bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o 

iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymettardır. Fakat o ikinci, üçüncü 

vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşaalı bir tarzda olduğundan, 

umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has 

Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve tevile muhtaç 

fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşe verir ve vermiş. Stg. 

9 

 Cepheyi burada değiştirdiler. Düşmanâne taarruzdan vazgeçip, dostâne 

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) 
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Has şakirdlerin makam-ı manevîyeleri: 

 Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has 

şakirdlerinin şahs-ı mânevîsi “Ferid” makamına mazhar oldukları için, değil 

hususî bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz’da bulunan 

kutb-u âzamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mec-

bur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımaya mecbur olmuyor. 

K. 196 

 Hasan Feyzi’nin bir mektubu vardır. Hülâsası: 

“Ey Risale-i Nur! Senin, hakkın dili ve hakkın ilhamı olup onun izniyle 

yazıldığına şüphe yok... Ben kimsenin malı değilim. Ben hiçbir kitaptan 

alınmadım, hiçbir eserden çalınmadım. Ben Rabbânî ve Kur’ânîyim. Bir 

lâyemutun eserinden fışkıran kerametli bir Nurum... Sen çok feyizli ve rahmetli 

bir hak kitapsın. Bazı has ve hâlis talebelerini evliya ve asfiya nişanlarıyla 

taltif ve tezyin ediyorsun. Ş. 436 

 

Has şakirdlere bakan işarat-ı gaybiye: 

 Yalnız bu kadar anlaşıldı ki,  fıkrası Risale-i Nur'un 

naşir ve kâtiblerine mana-yı işarî ile bakıyor.  K. 82 

 İşarat-ı Kur'aniye Risalesi'nde, Fatiha'nın âhirinde sırat-ı müstakim ashabı ki, 

 âyetiyle tarif edilen taife içinde, hem  ilâ 

âhir... hadîsinin âhirzamanda gösterdikleri mücahidler içinde ve hem Ve-l'Asrı 

Suresi'nin  dan başlayan üç cümlenin mânâ-yı işârisinde hususî 

bir surette bir ferdi, Risale-i Nur’un has şakirdleri olduğuna sebeb nedir ve 

veçh-i tahsisi nedir? (K. 209) 

 

Mahrem risaleler haslara mahsustur: 

 İşârât-ı Kur’âniye ve üç keramet-i Aleviye ve keramet-i Gavsiye 

hakkındaki Sikke-i Gaybiye risalesine bir tenbih ve ihtardır. 

Bu gayet mahrem risaleler, nasılsa, muannid bir nâmahremin eline bu 

risalelerden birisi geçmiş. Gayet sathî ve inad nazarıyla bir iki yerine haksız bir 

itirazla ehemmiyetli bir hadiseye sebebiyet verdiğinden, bu mecmua, Risale-i 

Nur’un has talebelerine, belki ehass-ı havassa mahsus olduğu halde ve 

benim vefatımdan sonra intişarına müsaade olmasıyla beraber, şimdi mezkûr 

hâdisenin sebebiyle herkese değil, belki ehl-i insaf ve Risale-i Nur’la alâkadar 

ve talebelerinden bulunanlara haslardan bir kaç şakirdin tensibiyle 

gösterilebilir fikriyle yazdık. (K. 213) 

 İşârât-ı Selâse: On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Üçüncü 
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Meselesi iken, suallerinin şiddet ve şümulüne ve cevaplarının kuvvet ve par-

laklığına binaen, Otuz Birinci Mektubun Yirmi İkinci Lem’ası olarak Lemeâta 

karıştı. Lem’alar bu Lem’aya yer vermelidirler. Mahremdir, en has ve hâlis ve 

sâdık kardeşlerimize mahsustur. (L. 168) 

 

Haslarda tam fedakârlık: 

 Bu ikinci nefs-i emmârede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için, akıl ve 

kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu 

anlasın. Yalnız tokatlar ve elemlerle nefret edip, veya tam bir fedailiğe her 

hissini maksadına feda etsin. Ve Risale-i Nur’un erkânları gibi, herşeyini, 

enaniyetini bıraksın. (K. 233) 

 

İsimleriyle bilinen has şakirdler: 

 Mübarek Hüsrev, mektubunda, has kardeşlerimizden Refet, Rüştü, 

Kâtib Osman, Osman Nuri, Âtıf ve Feyzi’nin bir yâdigâr-ı tahattur olarak, 

birer nüsha yazılarını bizlere hediye edilmelerini yazıyor. Cenab-ı Hak, 

onlara, yazdıkları herbir harfe mukabil bin hasene versin. Âmin. (K. 240) 

 Başta Hüsrev, Bekir Bey, Rüşdü, Hafız Ahmed, Sezâi, Keçeci Şeyh 

Mustafa, Tenekeci Mehmed Efendi gibi has kardeşlerinize selâm, dua 

ediyorum. (B. 340) 

 

Risale-i Nur bir daire değil: 

 Risale-i Nur, bir daire değil mütedahil daireler gibi tabakatı var. 

Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi 

tabakatları var. Erkân dâiresine liyakatı olmayan Risale-i Nur’a muhalif 

cereyana taraftar olmamak şartıyla dâire haricine atılmaz. Hasların hâsiyeti, bu-

lunmayan, zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bid’a ile amel eden, 

kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için, az bir kusurla düşman 

sınıfına iltihak etmemek için, dışarıya atmayınız. Fakat Risale-i Nur’un 

erkânlarında ve sahiplerindeki esrarlar ve nazik tedbirlere onları teşrik etmemek 

gerektir. (K. 248) 

 

Has şakirdlere muhalefet etmemek: 

 Bu musibette biz birbirimizden şekvâ etmek hem haksız, hem mânâsız, 

hem zararlı, hem Risale-i Nur’dan bir nevi küsmektir. Sakın, sakın, has rükün-

lerin gösterdikleri faaliyeti bu musibete bir sebeb görüp onlardan 

gücenmek ise, Risale-i Nur’dan çekilmek ve hakaik-i imaniyeyi öğ-

renmeden pişman olmaktır. (Ş. 322)  

 

Haslardan saff-ı evvel olanlar: 
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 Risale-i Nur’un gayet ehemmiyetli bir şakirdi olan Hulûsi Beyin 

ehemmiyetli bir mektubunu gördüm. Elhak, o kardeşimiz, birinciliğini daima 

muhafaza ediyor. Ben onu daima kalem elinde, Risale-i Nur’un işi başında 

biliyorum. Hem bütün muhaberelerimde birinci safta muhataptır. (K. 244) 

 Pek çok alâkadar olduğum Kastamonu ve içindeki ehemmiyetli kar-

deşlerim, Isparta şakirdleriyle vasıta-i irtibat, Mustafa Osman, hakikaten 

az bir zamanda çok ehemmiyetli bir iş görmesinden, birinci saftaki haslar 

içine girmeye hak kazanmış. Demek ihlâsı tamdır ki, az bir zamanda çok 

zaman işini gördü. Cenab-ı Hak, onun emsalini o havalide çoğaltsın ve selâmet 

versin. Âmin. (E. 70) 

 Nurlara az zamanda çok hizmet eden Mustafa Osman’ın gayet 

tevazukârâne ve mahviyetkârane mektubu, tam onun hâlisane sadakatini ve ihlâ-

sını isbat edip on beş senelik haslarla omuz omuza geldiğini gösterir. Zaten 

yazdığı Asâ-yı Mûsâ mecmuası kuvvetli bir delildir. (E. 172) 

 

Hasların hayatı Risale-i Nur’a aittir: 

 Salâhaddin, hususî, kendine ait bir meseleyi soruyor. Dünya, hayat-ı 

içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat’iyen Risale-i 

Nur’un hizmetine zararı varsa, girmeyecek. Eğer bilse ki, o refika-i hayatını 

bazı has kardeşlerimiz gibi Risale-i Nur’un hizmetinde yardımcı olarak 

çalıştırsa, o hayata girebilir. Çünkü hasların hayatı, Risale-i Nur’a aittir ve 

şahs-ı mânevîsini temsil eden şakirdlerinin tensibiyle kayıt altına girebilir. 

Peder ve validesinin reyleri de varsa, inşaallah zararı olmaz. (E. 80) 

 

Haslardan varis olan şakirdlerdir: 

 Vasiyetnamemdir 

Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim, 

Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrûkâtım ve 

Risale-i Nur’dan olan benim hususî kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım 

ve sair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikaların heyetine, başta Hüsrev 

ve Tahirî olarak o heyetten on iki (
*
) kahraman kardeşlerime vasiyet 

ediyorum. Onlara bırakıyorum ki, emr-i Hak olan ecelim geldiği zaman, 

                                                 
(*)

  Kardeşim Abdülmecid, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylân, Mehmed Kaya, 

Hüsnü, Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillolu Said, Mustafa, 

Mustafa, Seyyid Salih.         

       

−Bediüzzaman Said Nursi − 
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benim arkamda o metrûkâtım, benim bedelime o sâdık ve mübarek ellerde hiz-

met-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin. (E. 136) 

 Rüştü’nün çok defadır hususî selâm eden kahraman biraderi Burhan, 

eskiden beri, ümmîliğiyle beraber, Nurlara lüzumlu zamanlarda ehemmiyetli 

hizmetleri için, onu da haslar sırasında her gün ismiyle kazançlarımızda 

hissedar ediyoruz. (E. 151) 

 

Has şakirdler taife-i nisadan da vardır:       

 Hüsrev’in himmetiyle daireye giren ve Nurun yeni şakirdlerinden bana 

mektup yazan Hatice ve Râbia, haslar içinde kabul edildiler. (E. 165)  

 Kastamonu’da iken nasıl hergün dualarımda ve mânevî kazançlarımda 

Nurun has şakirdlerinden Âsiye, Ulviye, Lütfiye’ler, Zehra’lar, Şerife’ler, 

Hâcer’ler, Necmiye’ler, Nimet’ler, Aliye’ler hissedar olmak için mânen 

yanımda bulunuyordular aynen şimdi de öyledirler. (E. 177)  

 

 Has şakirdler, Hazret-i Üstaddan sonra hizmeti yürütür: 

 Benim vazifem bitmek üzeredir. Risale-i Nur, hususan mecmuaları, herbir 

nüshası, Said’e karşı hüsn-ü zannınızın fevkinde onun vazifesini görebilir ve 

görüyor. Ve Nur şakirdlerinin haslardan herbir fedakârı, o Said’in 

vazifesini mükemmel görebilir. İnşaallah ileride tam görecekler. Bir Said 

içinizde noksan olmakla, yüzer mânevî Said olan mecmualar ve binler maddî 

Said’ler, içinizde halis ve mükemmel o vazifeyi görebilirler ve görüyorlar. 

(E. 180)  

 Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek mânevî malımı ve 

hukukumu size vermeye ve *  * sırrına binaen, ölümden 

evvel sizi bilfiil vâris yapmaya dair bir Nur şakirdi sordu ki: “Hikmet nedir? 

Sizi daha çok zaman aramızda görmek istiyoruz. İnşaallah öyle kalacaksınız.”  

Ben de dedim ki: Eğer vefattan sonra bu hakikî ve hakikatli vârislerin 

eline bu malım geçse, dünya malı gibi bir derece taksim olur derecesine göre 

herbirisi maldan bir kısmına hakikî malik olur, umumuna mâlik olamaz. Fakat 

ölümden evvel vârislere verilse emvâl-i uhrevî gibi, herbirisi umum o mala, o 

nur lâmbasına derecesine göre mâlik sayılır. Herbirisi küçük birer Said olur 

bir nöbetçi yerine, binler nöbetçiler olur. Said’in, irsiyette yalnız binden bir 

hisse sahibi bir Nurcu olmaz, belki tam bir genç Said olur. 

Meselâ o emvâl, emvâl-i Nuriye, faraza bir hazine kadar olsa, binler Nur-

culara tevziatta, taksimatta yirmişer, yüzer altın düşebilir. Fakat vefat etmeden 

onları onlara vermek, bir sırr-ı azîme binaen, herbirine istidadına göre, 

haslara bir milyon birden düşebilir. Bu sırrın bir sırrı var, şimdi izah 
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edemem. 

Yine o şakird dedi ki: “Herbir has şakirdin, senin gibi hayatını ve bütün 

rahatını feda edebilir mi ki, o koca malı bütün birden alsın?”  

Ben de dedim ki: İnşaallah, tesanüdün sırr-ı âzîmi ile –ki, üç elifi tesanüdle 

yüz on bir kuvvetinde gösterdiği gibi– has şakirdlerin mabeynindeki tesanüd-

ü hakikînin verdiği kuvvet, benim gibi bir biçarenin sizce fevkalâde 

zannedilen fedakârlığından geri kalmayacaktır inşaallah. E. 216 

 

 

Has şakirdler, hizmetin tedvirinde söz sahibidir: 

 Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini 

temsil eden has şakirdlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. E. 

223 

 Asıl fikir sahibi, sizler ve Risale-i Nur’un has şakirdleri ve müdakkik 

nâşirleri, meşveretle, hususan Ispartadakilerle, maslahat ne ise yaparsınız. E. 

109 

 

Has şakirdliğe kabul edilme: 

 Alamescid imamı faal kardeşimiz İbrahim Edhem’in kendi sisteminde tam 

Nurcu olarak bulduğu vaiz Ali Şentürk’ün ve vâiz Osman Nuri’nin samimî ve 

fedakârane ve Nur hizmetinde azimkârane mektuplarında arzu ettikleri tarzda 

has şakirdler dairesinde kabul olmuşlar. Cenab-ı Hak onları muvaffak eyle-

sin. Âmin. E. 260 

 

Has, vâris şakirdlerin bazısını iftiralarla çürütme planları: 

 Gerçi has kardeşlerim herbirisi mükemmel bir Said hükmünde Nura 

sahiptirler. Fakat ihlâstan sonra en büyük kuvvetimiz tesanüdde bu-

lunduğundan ve meşreplerin ihtilâfıyla, hapiste olduğu gibi, bir derece tesanüd 

kuvveti sarsılmasıyla hizmet-i Nuriyeye büyük bir zarar gelmesi ihtimaline 

binaen bu biçare ihtiyar hasta hayatım, tâ Lem’alar, Sözler mecmuası da çı-

kıncaya kadar ve korkaklık ve kıskançlık damarıyla hocaları Nurlardan ürküt-

mek belâsı def oluncaya kadar ve tesanüd tam muhkemleşinceye kadar o 

hayatımı muhafazaya bir mecburiyet hissediyorum. Çünkü uzun imtihanlarda 

mahkemeler, düşmanlarım, benim gizli ve mevcut kusurlarımı göre-

mediklerinden, hıfz-ı İlâhî ile bütün bütün beni çürütemediklerinden, Risale-i 

Nur’a galebe edemiyorlar. Fakat hayat-ı içtimaiyede çok tecrübelerle mahiyeti 

bilinmeyen, benim vârislerim genç Said’lerin bir kısmını, Nurun zararına 

iftiralarla çürütebilirler diye o telâştan bu ehemmiyetsiz hayatımı ehemmiyetle 

muhafazaya çalışıyorum. Em. 14 
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Haslardan vakıf şakirdler: 

 Üstadımızın vasiyetnâmesi 

Hem benim şahsımın, hem Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsinin sermayesini, 

kendilerini Risale-i Nur’un hizmetine vakfedenlerin tayinlerine vermek, 

hususan nafakasını çıkaramayanlara vermek lâzımdır. 

Şimdiye kadar birkaç senedir tayinatları verilen Nur talebeleri, haslara 

malum olmuş. Ben de yanımda şimdi bulunan kardeşlerimi kendime vâris ve 

benim vazifemi yapmaya çalışmak lâzım. Tesanüdü de muhafaza etsinler. 

(Em. 200) 

 Vasiyetnamenin bir zeyli 

Eşref Edib’in neşrettiği Tarihçe-i Hayat’ın otuzuncu sayfasındaki Said’in 

hususiyetlerinden altı nümunesinden yedinci nümunesi ki, mukabelesiz hediyeyi 

ömründe kabul etmemek, kanaat ve iktisada istinaden, şiddet-i fakriyle beraber, 

altmış yetmiş sene evvelki kendi talebelerinin tayinatını da kendisi verdiği acib 

vaziyetin şimdiki bir misâli ve bir sırrı kaç senedir anlaşıldı diye, vasiyetname-

nin âhirinde bunu yazmanın zamanı geldi. 

Evet, şiddet-i fakr ve istiğna ile hediye almamakla beraber, Cenab-ı Hakka 

hadsiz şükür olsun ki, yasak olmayan daktilo makinesiyle intişar eden Risale-i 

Nur’un verdiği sermaye ile, şimdi mânevî Medresetü’z-Zehranın dört beş 

vilâyetinde hayatını Risale-i Nur’a vakfeden ve nafakasına çalışmaya zaman 

bulamayan fedakâr Nur talebelerinin tayinatına acib bir bereketle kâfi gelen ve 

Nur nüshalarının fiyatı olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o hâlis, 

fedakâr kardeşlerime vasiyet ediyorum ki, altmış yetmiş sene evvelki kaidemi 

yetmiş sene sonraki şimdiki düsturlarıma aynen tatbik etsinler. İnşaallah 

Risale-i Nur’un tab’ serbestiyeti olsa, o düstur daha fazla inkişaf eder. 

Medâr-ı hayrettir ki, o eski zamanda evkaftan beş talebenin tayinatını 

Van’da Eski Said kabul etmiş, o az para ile bazan talebesi yirmiye, otuza, 

altmışa kadar çıktığı halde kendi talebelerinin tayinatını kendisi veriyordu. O 

kanaat ve iktisadın bereketiyle ve kendi beş altı mavzer tüfeğini satmakla 

istiğna kaidesini bozmadı. O zaman meşhur Tâhir Paşa gibi çok yardımcılar 

varken kaidesini bozmadı. O altmış yetmiş senelik düstur-u hayatının, bir işaret-

i gaybiye ile altmış yetmiş sene sonra o kanaat ve istiğnanın bir meyvesi inâyet-

i İlâhiye ile ihsan edildi ki, o kadar mahkemeler ve yasaklar ve müsadereler ve 

eski hurufla izin vermemekle beraber, kaç senedir dört beş vilâyet vüs’atindeki 

mânevî Medresetü’z-Zehranın fedakâr talebelerinin tayinatını Risale-i Nur 

kendisi hediye etti... 

...Şimdi mânevî evlâtlarım, fedakâr hizmetkârlarım olan Zübeyir, Ceylân, 

Sungur, Bayram, Hüsnü, Abdullah, Mustafa gibi ve has ve hâlis Nurun 

kahramanları olan Hüsrev ve Nazif, Tahirî, Mustafa Gül gibi zatların nezare-

tinde o düsturumun muhafaza edilmesini vasiyet ediyorum. (Em. 216) 
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 Şimdi Risale-i Nur kendi hakikî talebelerinin tayinlerini neşriyatıyla 

mükemmel vermeye başlamış. Âzamî ihlâsı kırmamak için, Risale-i Nur has 

talebelerine, hususan nafakasını tedarik edemeyenleri tam tamına idare edecek 

derecede Risale-i Nur’un satılan nüshalarının beşten birisi Risale-i Nur’un hakkı 

olduğu cihetle, şimdi elli altmış talebesine kâfi sermayesi çıkıyor. Benim 

(biçare Said’in) içinde hiçbir hakkı yoktur. Yalnız Risale-i Nur’un kıymettar 

hâsiyeti ve şakirdlerinin şahs-ı mânevisinin kemâl-i sadakati bu mânevî Nur 

bayramına vesile oldu. 

Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda, hiz-

metimde olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler 

içinde, dört beş adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta 

şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. 

Şimdilik Tâhirî, Sungur, Ceylân, Hüsnü ve bir iki adam daha mutlak veki-

lim olarak vasiyet ediyorum. Şimdi Risale-i Nur’un satılan nüshalarının 

sermayesi, Risale-i Nur’un malıdır. Said de bir hizmetkârdır. Hayatta tayinini 

alabilir. Hattâ bugünlerde ölüm bana çok yakın göründü. Ben de altı vilâyette 

bulunan elli altmış talebeyi iki üç sene Nur sermayesinden tayinini vermek kat’î 

niyet ederken, belki bazılarını bazı mâniler onları talebelik hizmetinden 

vazgeçirecek diye vazgeçtim. Şimdi vasiyetimi yazdım. (Em. 232) 

 Mânevî ve geniş Medresetü’z-Zehranın hâlis ve nafakasını temin 

edemeyen ve zamanını Risale-i Nur’a sarf eden talebelerine aynen ve eski 

zaman ihsan-ı İlâhî neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların tayinle-

ridir ve tayinlerine sarf edilecek. Ve kaç senedir benim yaptığım gibi, benim 

mânevî evlâtlarım, benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyorum. 

İnşaallah tam Risale-i Nur intişara başlasa, o sermaye şimdiki fedakâr, kendini 

Risale-i Nur’a vakfeden şakirdlerden çok ziyade fedakâr talebelere kâfi 

gelecek ve mânevî Medresetü’z-Zehra ve medrese-i Nuriye çok yerlerde açı-

lacak, benim bedelime bu hakikate, bu hale mânevî evlatlarım ve has ve 

fedakâr hizmetkârlarım ve Nura kendini vakfeden kahraman ve herkesçe 

malûm kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. (Em. 

234)  

 İki ehemmiyetli sebeb ve bir kuvvetli ihtara binaen, ben bütün vazife-i 

müdafaatı buraya gelen ve gelecek Nur erkânlarına bırakmaya kalben mecbur 

oldum. (Ş. 492) 

 

Haslar, hizmetin idaresinde  erkânlarla meşveret eder. Yani erkânlar 
hasları istihdam eder: 

 Şimdi namazda bir hâtıra kalbe geldi ki, kardeşlerin, ziyade hüsn-ü 

zanlarına binaen, senden maddî ve mânevî ders ve yardım ve himmet bekliyor-

lar. Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine 

bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de, uhrevî ve Kur’ânî ve imanî ve ilmî işle-
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rinde dahi Risale-i Nur’u ve şakirdlerinin şahs-ı mânevîlerini tevkil ile o 

hâlis, muhlis hasların şahs-ı mânevîleri 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 na-

sihat alır, sohbet eder. Hem Nur şakirdlerinin hasları, bu vazifeni her vakit 

yapıyorlar. Ve inşaallah pek yüksek bir makamda bulunan ve duası makbul olan 

onların şahs-ı mânevîleri, daimî beraberlerinde bir üstad ve  yardımcıdır  

diye ruhuma hem teselli, hem müjde, hem istirahat verdi. (Ş. 492) 

 

 

 

 

Hasların hizmeti her devrede devam eder. Tesbit edilen bu birinci 
iman hizmeti heyeti, geniş dairedeki hâkimiyet devresinde de devam 

edeceği, şu ifadeden sarihan anlaşılıyor.  

 Birincisi: Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdî-i Âl-i 

Resulün temsil ettiği kudsî cemaatinin şahs-ı mânevîsinin üç vazifesi var. Eğer 

çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri 

onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i İlâhiyeden bekliyoruz. 

Ve onun üç büyük vazifesi olacak: 

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiiyyun tâunu, 

beşer içine intişar etmesiyle, herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam 

susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. 

Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya, hem herşeyi 

bırakmakla, çok zaman  tedkikat ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, Hazret-i 

Mehdînin, o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. 

Çünkü hilâfet-i Muhammediye (A.S.M.) cihetindeki saltanatı, onunla iştigale 

vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. 

O zat, o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program 

yapacak, onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. 

Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve mânevî ordusu, yalnız ihlâs ve sada-

kat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir. Ne kadar 

da az da olsalar, mânen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. (E. 

265) 

 

Has şakirdlerin resmen diyanet işlerine bakabileceklerine dair bir 
cevaz: 

 Saniyen: Ankara’da dindar Ahrarların kongresinde beni Diyanet Riyaseti 

dairesinde bir vazife ile tavzif etmeyi hararetle istemelerine ve Medresetü’z-
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Zehranın Nur talebelerini, bu meselede bana kabul ettirmekte vasıta 

yapmalarına karşı derim: 

O toplantıda bu teklifi yapan meb’uslara ve dindar arkadaşlarına çok 

teşekkür ve çok selâm ve muvaffakiyetlerine çok dua ederiz. Fakat ben ziyade 

zayıf ve şiddetli hasta ve ihtiyar ve kabir kapısında ve perişan olduğumdan, o 

kudsî vazifeyi yapmaya iktidarım olmamasından, benim yerimde Risale-i 

Nur’un şahs-ı mânevîsi, benim bedelime Nur şakirdlerinin has ve hâlis ve 

İslâmiyetin hakikî fedakârlıklarının şahsiyet-i mâneviyesi, o kudsî vazifeyi 

şimdiye kadar gayr-ı resmî perde altında yaptıkları gibi, inşaallah resmî bir 

surette dahi yapabilecekler. Onlara havale ederiz... (Em. 211) 
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76. DÜSTUR 
 

   MEDRESE HİZMETLERİ 

 
Hizmet-i nuriyede, medreselerin varlığı esas olup dershane hizmeti 

ve tarzı değişmez ve kıyamete kadar devam eder. 

 Aziz, sıddık kardeşlerim ve manevî Medreset-üz Zehra'nın Nur şa-

kirdleri! Ben Isparta'ya geldiğim vakit, Isparta'da İmam-Hatib ve Vaiz Mekte-

binin açılacağını haber aldım. O mektebe kaydolacak talebelerin ekserisi Nurcu 

olmaları münasebetiyle o mektebin civarında gayr-ı resmî bir surette bir Nur 

Medresesi açılıp, o mektebi bir nevi Medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hatıra 

kalbime geldi.  Em. 103 

 Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hane-

sini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâka-

dar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi 

küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin.  

Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa 

Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul 

olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, 

İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebe-

leri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi 

ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan 

ediyorum.   Em. 104 

 Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur 

medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi, tam tahakkuk safhasına girmiş bu-

lunuyor... Üstadımız, Barla’daki dokuz senelik ikametgâhı olan ve Risale-i 

Nur’un birinci dershanesi, hem altı vilâyet genişliğindeki Medresetü’z-

Zehranın çekirdeği bulunan hanesini medrese-i Nuriye olarak Risale-i 

Nur’a vakfetmişti. Şimdi onu müteakip hem Isparta ve civarı kazaları ve 

bazı köylerinde, hem Diyarbakır ve Şarkta Nur dershaneleri açılmaktadır. 
Bu suretle o dershanelerde Nurların okunması ve Nurlarla meşguliyete 
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devam edenlere ve ders alanlara talebe-i ulûm şerefini kazandırmaktadır. 
Talebe-i ulûmun ise, âdi harekâtı, hattâ uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini 

bazı büyük müçtehidler beyan etmişler. (Em. 231) 

Risale-i Nur bir senede on senelik Medrese istifadesini temin ediyor  

 Risale-i Nur bu zamanda kâfidir. On sene medresede okuyanlar, 

Risale-i Nur’la bir senede aynı istifadeyi ettiklerine şahit, binler ehl-i ilim 

var. Madem Hacı Kılıç Ali bir buçuk sene bütün Risale-i Nur eczalarına sahip 

çıkmış, kısmen okumuş nazarımızda yirmi senelik bir Nur talebesidir. Ben her 

sabah haslar içinde onun ismiyle bütün mânevî kazançlarıma, defter-i a’mâline 

geçmek için hissedar ediyorum. Öyleyse o da bütün hayatını Risale-i Nur’a 

vermeye mükelleftir. 

Demek şimdiye kadar Câmiü’l-Ezher’e gitmeye muvaffak olmaması 

ehemmiyetli bir hikmet içindir ki, Nurlar ona kâfi imiş. Şimdi Şam’a, Halep’e 

yakın olan Urfa’da bir Medrese-i Nuriye ileride teşekkül etmesini kuvvetli 

ümid ediyoruz. (Em. 26) 

 Aziz, sıddık kardeşim Osman Nuri! 

Madem Cenab-ı Hak, senin kudsî niyet ve ihlâsınla Ankara’da en mühim 

genç Said’leri senin etrafına toplatmış. Madem Ankara’da benim bulunmamı lü-

zumlu görüyorsunuz. Ben de şimdi nafakamla tedarik ettiğim nüshalarımı o 

küçük medrese-i Nuriyeme benim bedelime gönderiyorum. Onların 

adedince Said’ler, seninle komşu olurlar. 

Hem fedakâr evlâdın çok fevkinde sadakatle şimdiye kadar hizmetleriyle 

herbiri birer genç Said olarak beş-on Abdurrahmanlarım hükmünde Sungur, 

Ceylân, Tillo’lu Said, Salih, Abdullah, Ahmed, Ziya gibi genç ve çalışkan 

Saidleri senin yanına hem benim vekilim, hem senin talebelerin olarak benim 

bedelime o küçücük medrese-i Nuriyeye nezaret ve bir nevi dershane olarak 

reyinize bırakıyorum. (Em. 44) 

Hadsiz şükrolsun ki, şimdi Ankara içinde küçük bir medrese-i Nuriye 

mânâsında, küçük Said’ler ve Nurun fedakârları her gece birisi bir 

mecmuayı okur, ötekiler ders alır gibi dinliyorlar. Bazı vakit konferans 

zamanında bazı mühim adamlar da iştirak ediyorlar. (Em. 60) 

 Urfa ve Diyarbakır’daki faal Nur talebeleri birer medrese-i Nuriye 

kurdular. Risale-i Nur’u her sınıf halktan, bilhassa talebelerden, genç-

lerden gelen cemaate okumak suretiyle ilmî derslere başladılar. Bu zamanda 

pek ehemmiyetli olan talebe-i ulûmun şerefini ihya ettiler. Şark havalisinde bü-

yük hizmet-i imaniye ifa olundu. (T. 673) 

 Barla sıddıkları Nurların yazmasına tam çalışmaları, herkesten evvel 

onların vazifeleridir. Çünkü Barla, birinci medrese-i Nuriye şerefini ka-

zanmasından, o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak câiz değil. (E. 152) 
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 Vakıf talebelerin artması nisbetinde, tayinatları verilecek 
fedakârların, devamlı kalacağı medrese-i nuriyelerin açılması. 

 İnşaallah tam Risale-i Nur intişara başlasa, o sermaye şimdiki 

fedakâr, kendini Risale-i Nur’a vakfeden şakirdlerden çok ziyade fedakâr 

talebelere kâfi gelecek ve mânevî Medresetü’z-Zehra ve medrese-i Nuriye 

çok yerlerde açılacak, benim bedelime bu hakikate, bu hale mânevî evlatlarım 

ve has ve fedakâr hizmetkârlarım ve Nura kendini vakfeden kahraman ve 

herkesçe malûm kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. 

(Em. 234) 

  Bediüzzaman Hazretleri; Nur Medreselerine gidip ders dinlemenin, eski 
medreselerden daha faideli olacağını ve daha çok istifade edileceğini beyan 
eder. 

İbadet-i tefekküriye, marifet ve huzur kazanmak gibi feyizleri olduğundan 
devamlı okumak veya dinlemek gerektiğini bildiren bir mektubunda şöyle der: 

 Elbette bizlere lâzım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din 

tedrisatı için hususî dershaneler açılma ve izin verilmesine binaen, Nur şakird-

leri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye 

açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat 

herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu 

için, hem ilim, (HAŞİYE) hem mârifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş 

on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi 

temin edecek ve yirmi senedir ediyor.  (E. 249) 

 İslâmın hâkimiyet devresinde de medrese hizmetlerinin devam 
etmesine bakan iki bahis. 

 Tarih denilen mâzi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz 

telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz 

inşaallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları 

zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki, mâzi kıt’asına geçmek 

için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. O çiçeklerin birkaç tanesini, mezartaşı 

denilen, kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının başına takınız...   

Medresetü’z-Zehranın mekteb-i ibtidaîsi ve Van’ın yekpare taşı olan kale-

sinin altında bulunan Horhor medresemin vefat etmesi ve Anadolu’da bütün 

medreselerin kapatılmasıyla vefat etmelerine işaret ederek, umumunun bir 

mezar-ı ekberi hükmünde olmasına bir alâmet olarak, o azametli mezara 

azametli Van Kalesi mezartaşı olmuş. “Ey yüz sene sonra gelenler! Şu kalenin 

başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız. (Em. 110) 

                                                 
HAŞİYE: Şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müş-

tak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. (Müellif) 
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77. DÜSTUR 
 

  FERDİ HAREKET ETMEMEK  

 EKSERİYETE TABİ OLMAK 

 
 Cem'iyete dâhil olan, cem'iyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir. Mu. 

25  

 Sâlisen: Hasan Âtıf'ın mektubunda, cesur ve sebatkâr zâtlardan -ki efeler 

tabir ediyor- bahis var. Biz o cesur ve sebatkâr yeni kardeşlerimizi ruh u canla 

kabul ediyoruz. Fakat Risale-i Nur dairesine girenler, şahsî cesaretlerini 

kıymetleştirmek için, sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlarının tesa-

nüdüne cidden çalışmağa sarfedip, o cam parçası hükmünde şahsî cesare-

tini, hakikatperestlik sıddıkıyetindeki fedakârlık elmas'ına çevirmek gerek-

tir. 

Evet mesleğimizde ihlas-ı tâmmeden sonra en büyük esas, sebat ve metanet-

tir. Ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki; öyleler, herbiri yüze 

mukabil bu hizmet-i Nuriyede muvaffak olmuş. Âdi bir adam ve yirmi-otuz 

yaşında iken, altmış-yetmiş yaşındaki velilere tefevvuk etmişler var. 

Hem bir adam, kendi başına cesareti güzel de olsa, bir cemaat-ı mütesa-

nideye girdikten sonra, onların istirahatını ve sarsılmamalarını muhafaza 

etmek için, o şahsî cesareti istimal edemez.  hadîs-i şeri-

finin sırrıyla hareket etmek, hem şimdilik bu müşevveş vaziyetlerde çok za-

rarlı hem hocaları, hem ehl-i siyaseti Risale-i Nur'a karşı cephe almağa ve teca-

vüz etmeye sebebiyet veren şapka ve ezan mes'eleleri ve deccal ve süfyan ün-

vanları, Risale-i Nur şakirdleri yabanilere karşı lüzumsuz medar-ı bahs ve mü-

nazaa edilmemek lâzımdır ve ihtiyat etmek elzemdir ve itidal-i demmi muhafa-

za etmek vâcibdir. Hattâ sizde cüz'î bir ihtiyatsızlık, buraya kadar bize tesir 

ediyor. K. 248 

 Sevad-ı a'zama ittiba edilmeli. Ekseriyete ve sevad-ı a'zama dayandı-

ğı zaman, lâkayd Emevîlik, en nihayet Ehl-i Sünnet cemaatine girdi. Adedce 
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ekalliyette kalan salabetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Râfızîliğe dayandı. 

M. 475 

 

ÜSTAD GIDA VE YAŞAM NOKTASINDA DAHİ EKSERİYETE TABİ 
OLURDU 

 Böyle zamanda tereffühte izn-i Şer'î bizi muhtar bırakmaz  

Lezaiz çağırdıkça "Sanki yedim" demeli. Sanki yedim düstur eden, bir mes-

cidi yemedi. (*)
39

 

Eskide ekser İslâm filcümle aç değildi. Tena'uma ihtiyar bir derece var idi.  

Şimdi ise, ekseri açlığa düştü kaldı. Telezzüze ihtiyar, izn-i Şer'î kalmadı. 

Sevad-ı a'zam, hem ekseriyet-i masumun maişeti basittir. Tegaddi besate-

tiyle onlara tâbi' olmak 

Bin kerre müreccahtır, ekalliyet-i müsrife, ya bir kısım sefihe tegaddide te-

reffüh noktasında benzemek... S. 723 

 Çok zeki, kahraman ve gayyur bir âlim olan veled-i manevîsi ve birader-

zadesi Abdurrahman (Rahmetullahi Aleyh) şöyle anlatıyor: 

1334 senesinde esaretten geldikten sonra, amcam rızası olmadan Dâr-ül 

Hikmet-il İslâmiye'ye aza tayin edildi. Fakat esarette çok sarsılmış olduğundan, 

bir müddet mezunen vazifeye gidemedi. Çok defa istifa etmek teşebbüsünde 

bulundu, fakat dostları bırakmadılar. Bunun üzerine Dâr-ül Hikmet'e devama 

başladı. Haline dikkat ediyordum ki, zaruretten fazla kendine masraf yapmı-

yordu. Maişetçe neden bu kadar muktesid yaşıyorsun diyenlere cevaben: 

-Ben sevad-ı a'zama tâbi' olmak isterim. Sevad-ı a'zam ise, bu kadar te-

darik edebilir. Ben, ekalliyet-i müsrifeye tâbi' olmak istemem, demişlerdir. 

T. 120-121 

 

FERDİ HAREKET ETMEYİP EKSER ÇOĞUNLUĞA UYUM SAĞLAYIP TE-
NASÜB, MÜDARA VE MÜMAŞAAT GÖSTERMEK HADİSLERDE EMRE-

DİLMİŞTİR. 

TENASÜB: Münasib düşme, uygunluk, uyumluluk, uyma. Yakınlaşma.  

MÜDARA, MÜMAŞAAT: Yüze gülmek, görünüşte dost olmak, insanlara 

karşı güzel davranışlarda bulunmak, başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket 

                                                 
39

 (*): İstanbul'da Sanki Yedim namında bir mescid var. "Sanki Yedim" diyen adam, 

hevesinden kurtardığı paralarla bina etmiş. 
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etmek, muvafakat sağlamk, sükun ve anlayış üzere durmaktır. Din esaslarına 

uygun olarak yapılan müdara iyidir, başarıya sebebdir.  

Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur: "İnsanlara müdara etmek bir sadaka-

dır." [Deylemi]  Diğer hadis-i şerif de şöyledir: "Ben farzlarla emrolundu-

ğum gibi, insanlara müdara ile de emrolundum." [Hakim] (Müdara eden-

ler, şehit olarak ölür.) [Deylemi] 

Fakat güzel bir sonuç düşüncesiyle olmaksızın, herhangi bir kimsenin ma-

kamından ve servetinden dolayı yüzüne gülmek, ona müdarada bulunmak çok 

kötüdür. Böyle bir davranışa, temelluk, tabasbus, müdahane (yağcılık), yaltak-

lanmak, dalkavukluk denir ki, insaniyete asla yakışmaz. Dince yasak, aklen de 

çirkindir. 

Üstadımızın tenasüb noktasında ifadeleri şöyledir. 

 Tenasüb tesanüdün esasıdır M. 477  

 Hüsün tenasübden naşi olur. Mu. 31 

 Tenasüb güzelliğin en mühim bir esasıdır Ş. 77 

 Bazan hasen, ahsenden ahsendir.  Sti. 98 

 Cem'iyete dâhil olan, cem'iyetin nizamını ihlâl etmemek gerektir. Mu. 

25  

 

ŞAHSİ MEZİYET VE FİKİR TENASÜBÜ BOZUYORSA ÇİRKİN DÜŞER. 

 Evet bir zira' kadar bir burun altundan olsa, yalnız ona dikkat edil-

se, güzel gören bulunur. Mu. 75 

 Zira görünüyor ki göz, burun gibi bir a'za ne kadar güzel olursa, hattâ 

altundan olursa, haddinden büyük olduğu halde sureti çirkin eder.  Mu. 

100   

 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.  Sti. 98 

 

EKSERİYETİN RE'YİNE TABİ OLMAK  

(Meşveret toplamasına bakınız) 

 S: Âlem-i İslâm ülemasının ortasındaki müdhiş ihtilafata ne dersin ve 

re'yin nedir. 

C: Evvelâ: Âlem-i İslâma gayr-ı muntazam veya intizamı bozulmuş bir 

meclis-i meb'usan ve encümen-i şûra nazarıyla bakıyorum.  
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Şeriattan işitiyoruz ki: Re'y-i cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. İşte 

şu; bu meclisteki re'y, ekseriyetin naziresidir. Re'y-i cumhurdan mâada 

olan akval, eğer hakikat ve mağzdan hâlî ve boş olmazsa istidadatın re'yle-

rine bırakılır. Tâ herbir istidad, terbiyesine münasib gördüğünü intihab 

etsin. Sti. 79 

 Sâlisen: Bayramdan bir mikdar sonraya kadar burada kalmaklığımın bir 

sebebe binaen lüzumu var. Bir-iki ay sonra Medreset-üz Zehra erkânlarının 

kararıyla ve İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki genç Said'lerin de mu-

vafakatıyla nereyi benim için münasib görürseniz orayı kabul edeceğim. 
Madem hakikî vârislerim sizlersiniz ve şahsımdan bin derece ziyade dünyada 

vazifemi de görüyorsunuz. Bu hayat-ı fânideki son menzili sizin re'yinize bı-

rakıyorum. Em. 20 

 Şimdi siz, mabeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı 

kabul ederim. Ş. 327 

 Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsini 

temsil eden has şakirdlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. Em. 

223  

“Zaman cemaat zamanı olduğundan efkâr-ı âmmeye hocalık edecek 

yine efkâr-ı âmme-i ilmiyedir” denilmekle meşveret hey’etinin husiyetleri 

ve ferd-i vahidin bu işe muktedir olamıyacağı  ve islamiyetin terakkisi şura 

ile olabileceği anlatılmaktadır. 

Evet her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vukuat 

ise, bir keşşaftır. Efkâr-ı âmmeye hocalık edecek yine efkâr-ı âmme-i ilmiye-

dir.  

Bu sırra binaen ve istinaden isterim ki: Müfessir-i azîm olan zamanın taht-ı 

riyasetinde, herbiri bir fende mütehassıs muhakkikîn-ı ülemadan müntehab bir 

meclis-i meb'usan-ı ilmiye teşkili ile meşveret ile bir tefsiri te'lif etmekle, sair 

tefasirdeki münkasım olan mehasin ve kemalâtı mühezzebe ve müzehhebe ola-

rak cem' etmelidirler. Evet meşrutiyettir, herşeyde meşveret hükümfermadır. 

Efkâr-ı umumiye dahi didebandır. İcma-i ümmetin hücciyeti, buna hüccettir.  

Mu. 23  
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78. DÜSTUR 
 

  TEZELLÜLE DÜŞMEMEK  VE  

 TAHAKKÜM ETMEMEK 

 
 Dördüncü Kuvvet: Şefkatle cihazlanmış şehâmet-i imaniyedir. Yâni: 

Tezellül etmemek; haksızlara, zâlimlere zillet göstermemek, mazlumları da 

zelil etmemek. Yâni hürriyet-i şer'iyyenin esasları olan, müstebidlere dalkavuk-

luk etmemek ve bîçarelere tahakküm ve tekebbür etmemektir. (H. 35) 

 İKİNCİ NOTA: Hakikatdar bir rü'yada gördüm ki, insanlara diyordum: 

"Ey insan! Kur'anın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir 

şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen 

kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünki mahlu-

kat, mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlukiyet nisbe-

tinde de birdirler." (L. 114) 

 S- Nasıl, hürriyet imanın hassasıdır? 

C- Zira rabıta-i iman ile Sultan-ı Kâinat'a hizmetkâr olan adam, başkasına 

tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına gir-

meye, o adamın izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi; başkasının 

hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkat-i imaniyesi bı-

rakmaz.  

Evet bir padişahın doğru bir hizmetkârı, bir çobanın tahakkümüne tenezzül 

etmez. Bir bîçareye tahakküme dahi, o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek iman 

ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saadet... 

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 onla-

rın faziletlerinin esiriyiz. 

C- Velayetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe'ni tevazu ve mahviyettir. Tekebbür 

ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de 

büyük tanımayınız. 
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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 tekav-

vüs edip ona eğilecektir. (Mn. 19) 

 

TAHAKKÜM ETMEDEN İNSAF İLE MÜBAHASE 

 Üstadım başkalarında nâdiren bulunan mümtaz hasletlerin zâhirî tavrının 

pek fevkınde bir vaziyet gösteriyor. Zâhir hâle bakılsa; ilm-i hâli bilmiyor gibi 

görünür, birden bakarsın bir deryâ kesiliyor. Me'zun olduğu miktarı, Resûl-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan istifade derecesi nisbetinde söyler. Resûl-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan istifadesi olmadığı vakitlerde, yeni ay gibi 

mahviyet gösterir. "Bende nur yok, kıymet yok" der. Bu hasleti de tam teva-

zu'dur, ve  *   * hadîsiyle tam âmil olmasıdır. 

İşte; bu haslet icabatındandır ki, bizim gibi talebelerinden bazı mesâil-i il-

miyede muhalefet bulunsa, onların sözlerini içinde arar; hak bulduğu vakit 

kemâl-i tevâzu' ile ve lezzetle kabul ederek teslim eder. "Mâşâallah, siz 

benden daha iyi bildiniz. Allah râzı olsun." der. Hak ve hakikatı, nefsin 

gurur ve enâniyetine daima tercih eder.  

Hattâ ben bazı mes'elelerde muhalefet ediyordum. Bana karşı gayet mültefit, 

memnunâne bir tavır alır; eğer yanlış yapsam, güzelce damarıma dokunmayarak 

beni îkaz eder. Eğer güzel birşey söylemiş isem, çok memnun olur. T. 212  

 Aziz kardeşim, sen bu mektubu eczacıya ve münakaşayı işitenlerden mü-

nasib gördüklerine oku. Benim tarafımdan da, yeni bir talebem olan eczacıya 

selâm et; de ki: 

"Mezkûr mesail gibi dakik mesail-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde 

cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak 

iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesail-i imaniye-

nin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir. Ve de ki: 

"Eğer senin kalbine bu nevi mesailde şübheler gelirse ve Sözler'den de cevabını 

bulmazsan, hususî bana yazarsınız..." M. 45 

 Eğirdir'de bir münakaşa-i ilmiye işittim. O münakaşa, hususan şu zamanda 

yanlıştır. Hattâ münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Mu'teber bir 

kitabda, Hadîs-i Şeyheyn'in ittifakına alâmet olan  işaretiyle bir hadîs bana 

gösterildi. "Hadîs midir, değil midir?" sual edildi. Ben dedim: Böyle mu'teber 

bir kitabda, Şeyheyn Hadîsinin ittifakına hükmeden bir zâta itimad etmek lâzım; 

demek hadîstir. Fakat hadîsin, Kur'an gibi bazı müteşabihatı var. Ancak havas 
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onların manalarını bulabilir. Şu hadîsin zahiri dahi, müşkilât-ı hadîsin müteşa-

bihat kısmından olmak ihtimali var, dedim. Eğer bilseydim medar-ı münakaşa 

olmuş, öyle kısa değil, belki böyle cevab verecektim: 

Evvelâ: Bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı; insaf ile, hakkı 

bulmak niyetiyle, inadsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû'-i te-

lakkiye sebeb olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için oldu-

ğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın elinde zahir olsa, müteessir olmasın, 

belki memnun olsun; çünki bilmediği şey'i öğrendi. Eğer kendi elinde zahir 

olsa, fazla birşey öğrenmedi, belki gurura düşmek ihtimali var. 

Sâniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadîs ise; hadîsin meratibini ve vahy-i 

zımnînin derecatını ve tekellümat-ı Nebeviyenin aksamını bilmek lâzım. Avam 

içinde müşkilât-ı hadîsiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazl suretinde avukat gibi 

kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini, hakka ve insafa tercih etmek 

suretinde deliller aramak caiz değildir. Madem şu mes'ele açılmış, medar-ı mü-

nakaşa edilmiş, bîçare avam-ı nâsın zihninde sû'-i tesir ediyor. Çünki şu gibi 

müteşabih hadîsleri aklına sığıştıramadığı için; eğer inkâr etse dehşetli bir kapı 

açar, yani küçücük aklına sığışmayan kat'î hadîsleri dahi inkâra yol açar. Eğer 

zahir-i hadîsin manasını tutarak öyle kabul edip neşretse, ehl-i dalaletin itiraza-

tına ve "hurafattır" demelerine yol açar.. M. 350 

  Re'fet Bey mektubunda diyor: "Bu mes'ele ihvanlar beyninde medar-ı 

münakaşa olmuş." Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebe-

biyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde niza'sız 

mübahaseye alışsınlar...  L. 106 

 

KARDEŞLERE KARŞI HİDDET ETMEMEK 

  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 bağ-

landıklarını mütereddid ve mütehayyir ehl-i imana göstermesi gayet lüzumlu 

olduğunu dahi nazarınıza ve meşveretinize alınız. Sakın sakın birbirinizin kusu-

runa bakmayın; hiddet yerinde hürmet ediniz, itiraz yerinde yardım ediniz. Ş. 

327 

Hiddet Etmemek ve Birbirine Karşı Kusurlara Bakmamak ve Avf 
Muamelesi Yapmak 

 Haşirde adalet-i İlahiye, hasenelerin seyyielere racih gelmesiyle affettiği-

ne binaen, siz de hasenelerin rüchanına göre muhabbet ve afv muamelesini 

yapmak lâzımdır. Yoksa bir seyyie ile hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titiz-

lik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet, iki cihetle zulüm olur. İnşâallah, birbirinize 

sürurda ve tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Ş. 330 
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 Şimdi en ziyade bizi ve Nurları vurmak ve sarsmak için en fena plân, Nur 

talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve meşreb ve fikir cihetinde 

birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüz'î bir nazlanmak oldu. Fakat göze bir saç 

düşse başa düşen bir taş kadar incitir ki, büyük bir hâdise hükmünde mataram 

haber verdi.... Ş. 511 
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79. DÜSTUR 
 

  ŞERH VE İZAH, TANZİM VE 

 TEBLİĞ VAZİFELERİ 

 
 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

Onuncu Şua namında, yazdığınız Fihriste'nin İkinci kısmı bana şöyle kuvvet-

li 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 bun-

dan 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. 

Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı ima-

niyenin her birisine, meselâ Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine 

dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı 

bürhanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir 

şerh olabilir.  

Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata et-

miş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç 

kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam 

ediyor.  

Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve 

talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzun-

cu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve 

tefsir ve tashih ile devam edecek.  

Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ih-

lasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, size bâki 

ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir. K. 56 

 Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir 

kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mü-
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him ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. 

Kendi mütevazi de olsa, o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. 

Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, 

kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri 

sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i il-

miyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in kıy-

metlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, 

onlar gibi satılsın. Halbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki: 

"Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de 

olsalar; vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in 

şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız ki: 

Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz.  

Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, şerh 

ve izah haricinde birşey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidcilik 

hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki: Risale-i 

Nur eczaları, Kur'anın tereşşuhatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbiri-

miz bir vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiri-

yoruz!.." M. 426 

 Biliniz ki; şu zamanda şu vazife-i imaniye çok mühimdir. Benim gibi, zaîf, 

fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir bîçareye yükletmemeli, elden geldiği kadar 

yardım etmeli.  

Evet, mücmel ve mutlak hakaik; biz, zahirî vesile olup çıkıyor. Tanzim ve 

tasfiye, tasvir ise; kıymetdar, muktedir ders arkadaşlarıma aittir. Bazan onla-

ra vekaleten tafsilâta, tanzimata girişiyorum, noksan kalıyor. B. 138  

 İşittim ki, Onuncu Söz'den sen kendi nüshanı pederinize göndermişsiniz. 

Ben ona mukabil bir nüshayı kardeşime hediye ediyorum. O nüshada, fehmi 

teshil eder çok yerlerinde çizgi çekilmiş. Onu Şeyh Mustafa, Hakkı Efendi, 

Hüseyin Efendi'ye veriniz ve daha sair bildiğinize gösteriniz. Tâ onlar nüs-

halarını onun gibi yapsınlar.  B. 248  

 Muhterem Üstadım, fakirin bir nokta çok hayretini mûcib oluyor. Sizden 

bir mes'elenin izahını rica ediyorum. İzah ediyorsunuz. O izahta da, muhtac-ı 

izah noktaları bulunuyor. Öyle latif ve şümullü cümlelerle cevab veriyorsunuz 

ki, o cümleleri de anlamak için sual îcab ediyor. Bundan şu netice çıkıyor ki; 

Sözlerinizin her satırı, bir kitab teşkil edecek kadar şümullü ve manidar-

dır. İstenildiği kadar izah olunabilecektir. (Refet)  B. 190  

 Mübarek Sözler şübhesiz Kitab-ı Mübin'in nurlu lemaatıdır. İçinde izaha 

muhtaç yerler eksik olmamakla beraber küll halinde kusursuz ve noksan-

sızdır. (Hulusi)  B. 26  



HİZMET DÜSTURLARI 

 

 

534 

 Dünyayı unutmak isteseniz, başka hiç bir sebeb olmasa dahi yalnız bu mü-

barek Sözler'le rabıta peyda eden insanların rica edecekleri izahatı vermek 

isteyecek ve cevabsız bırakmayacaksınız. (Hulusi)  B. 26 

 Evet Hücumat-ı Sitte saklandığı muayyen yerinde fevkalâde bir surette 

kaybolması, ehemmiyetli bir hâdisenin önünü aldı. Üstada ârız olan bu hilaf-ı 

âdet halet ve o risalenin muayyen yerinde bulunmaması, kat'iyyen tesadüfe 

hamledilmez. Bir hafta sonra o risaleyi hilaf-ı me'mul bir yerde bulduk. Üsta-

dımın emriyle Emin kardeşime ehemmiyetli bir surette okudum. Üstad 

bize izahat veriyordu. O vakte kadar böyle mühim ve tesirli ders almamış-

tık. K. 59 

 Arabî "Vird-ül Ekber-i Nuriye" tab'edilmişse, arabî bilmeyen Risale-i Nur 

şakirdlerine bir teshilât olmak için Yedinci Şua Âyet-ül Kübra ve Yirminci 

Mektub'da izah ve tercüme edilen sahifelerinin numaraları, Vird-ül Ekber'in 

kenarlarına rakamla bir haşiyecik gibi yazılsa iyi olur. Yani "Bu arabî ma-

kam, filan risalede, filan sahifede izahı var" diye işaret edilse ve elmas ka-

lemli kardeşlerimiz bunu tevzi' edip, herbiri bazı nüshaları böyle işaretlerle kay-

detse ve hem el makinesiyle yaptığınız veya matbaadan gelen risalelerden nü-

mune için bir-iki nüshasını bize gönderseniz iyi olur. K. 222 

 Hem Hâtem-ül Enbiya'dan sonra, cinlerde peygamber gelmemiş. Hem Ri-

sale-i Nur bu zamanda bir taun-u beşerî olan maddiyyunluk fikrini ibtal etmek 

için cinnî ve ruhanîlerin vücudlarını kat'î hüccetler ile isbat etmeye çalışmış, bu 

mes'eleye üçüncü derecede bakmış, tafsilini başkalara bırakmış. Belki inşâal-

lah Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sure-i Rahman'ı tefsir edip bu mes'eleyi de 

halleder. Ş. 337 

 Risale-i Nur’un mesleği ise, vazifesini yapar, Cenab-ı Hakkın vazifesine 

karışmaz. Vazifesi tebliğdir kabul ettirmek, Cenab-ı Hakkın vazifesidir. K. 259 

 Elbette bizlere lâzım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din tedri-

satı için hususî dershaneler açılma ve izin verilmesine binaen, Nur şakirdleri, 

mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak 

lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes 

herbir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, 

hem ilim, hem mârifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, 

inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi 

senedir ediyor. E. 249 

 

YUKARIDA Kİ METİNLERDE ÜSTADIMIZIN BİZE TEVDİ ETMİŞ OLDUĞU 
VAZİFELER ŞU CÜMLELERLE İFADE EDİLMİŞTİR. 

 tekmil ve izahı ve haşiyelerle beyanı ve isbatı size tevdi' edilmiş 
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 müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bür-

hanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir 

şerh olabilir.  

 bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. 

 Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir 

ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve 

Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tan-

zim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.  

 Tanzim ve tasfiye, tasvir ise; kıymetdar, muktedir ders arkadaşlarıma 

aittir.  

 Bazan onlara vekaleten tafsilâta, tanzimata girişiyorum, noksan kalı-

yor. 

 vazifeleri -ulûm-u imaniye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerh-

leri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. 

 şerh ve izah haricinde birşey yazsa; 

 nüshada, fehmi teshil eder çok yerlerinde çizgi çekilmiş. 

 
BU VAZİFELERİ MANALARINA GÖRE 4 SINIFA AYIRABİLİRİZ 

1 
Şerh ve izah: Müteferrik parçaların toplanması veya cümlelerin açıklanması. 
talim: Öğretilmesi, ders verilmesi. 
tefsir: Açıklanması, yorumlanması 
haşiyelerle beyanı: İzaha dair haşiyelerin yazılması. 
tahşiye: İzaha dair haşiyelerin yazılması. 
şerh ve izah yazma: Cümleleri izah için kitap yazılması. 
isbatı: Açıklama ve izah ile isbatı 

2 
tanzim: Yazıyı manaya güre düzenleme ve nizam altına alma  
tertib: Mana ve mevzuya göre düzenleme. 
tasfiye: Çıkarma 
tasvir: Suret ve resim ve video ile bahsedilen hakikatlerin görüntülenmesi. 
tafsil:Ayrıntılı izah 
tashih: Basımdaki hataları veya yazıdaki imla yanlışlarını düzeltme 
çizgi çekmek: Önemli ve ana konuyu anlatan kelimeleri vurgulama 

3 
parçalar toplansa: Toplama, derleme yapma 
bürhanlar cem'edilse: Toplama derleme yapma 

4 
neşir: Yayma, yayınlama, basma 
te'lif: Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile 
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tekmil: Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile. B. 371 
tebliğ: Anlatma, yayma, neşretme 

 
 
 

ŞİMDİ BU VAZİFELERİN BİRİBİRİNE YAKIN MANADA OLANLARINI BİR 
BAŞLIK ALTINDA TOPLAYIP İZAHINA ÇALIŞALIM 

 

1- ŞERH, İZAH,  TALİM, TEFSİR, TAHŞİYE VE İSBAT VAZİFESİ 

 Evet Risalet-ün Nur, size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı 

imaniyenin herbirisine, meselâ Kur'an'ın Kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktele-

rine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bür-

hanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh ola-

bilir. B. 371 

 

Risale-i Nur ile izah 

 Evet tarih-i beşer, Risale-i Nur gibi bir eser göstermiyor. Demek anlaşılıyor 

ki: Risale-i Nur, Kur'anın emsalsiz bir tefsiridir. 

Evet Bedîüzzaman Said Nursî'ye, yalnız âlem-i İslâm değil, Hristiyan dünya-

sı da medyun ve minnettardır ki; dinsizliğe karşı umumî cihadında mazhar ol-

duğu muvaffakıyet ve galibiyetten dolayı Roma'daki Papa dahi, kendisine res-

men tebrik ve teşekkürname yazmıştır. 

Şimdi Risale-i Nur Külliyatından, iman, Kur'an ve Hazret-i Peygamber 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları 

aynen okuyacağım. Siz bu eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken, 

belki izah edilmesini isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Fakat bu hususta arzede-

yim ki, üstadımız Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan oku-

yuvermek 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 var-

sa, onu getirip okuyor. Risale-i Nur'daki gayet ince nükteleri derkeden basiret-

li âlimler de der ki: Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir fakat Risale-i Nur'u ce-

maata okurken tafsilâta girişip eski malûmatlarıyla açıklarsa; bu izahatı, Risale-i 

Nur'un beyan ettiği, asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevab veren 

hakikatların anlaşılmasında ve tesiratında ve Risale-i Nur'un mahiyetinin derki-
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ne bir perde olabilir. Bunun için, bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen 

okumak daha müessir ve daha efdaldir. 

İstanbul Üniversitesindeki kardeşlerimiz de böyle okuyorlar. Biz de hülâsa-

ten deriz ki: Risale-i Nur, gayet fasih ve vecizdir. Sözün kıymeti; îcazındadır, 

kısalığındadır. Bir mes'ele-i imaniye ve Kur'aniye umuma ders verilirken, müc-

mel olarak tedrisinde, daha fazla istifaza ve istifade vardır. S. 772 

 

Kıyas ve mukayese ile şerh ve izah 

Şimdi de Risale-i Nurda çokça zikredilen kıyas ve mukayeseden, yani gösteri-
len misallerden diğerlerine intikal etmek manasına gelen ve tefekküre yol açan 
kıyaslardan az bir kısmını görelim: 

Sözler 60. Sahifede marifetullaha kıyas ile baktıran şu ifade: 

 “Hadd ü hesaba gelmez enva'-ı ihsanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki, 

nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde, nihayet derecede imtiyaz ve 

farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et... Nasıl, böyle bir 

sarayın Sâni'inden gaflet edilebilir?” S. 60 

 “...meselâ: Rızık vermek ve muayyen bir sîma vermek, birer ihsan-ı mah-

sus eseri gibi ummadığı tarzda olması; ne kadar güzel bir surette meşiet ve ihti-

yar-ı Rabbaniyeyi gösteriyor. Daha tasrif-i hava ve teshir-i sehab gibi şuunat-ı 

İlahiyeyi bunlara kıyas et...” S. 201 

Yani bunun gibi diğer ince manaları da anlamağa çalış ve tefekküre alış demek-
tir. 

 “Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, onunla öyleler bağlıdır, eğer lüzum 

olsa Arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi küreler misillü yıldızları üstünüze 

Allah'ın izniyle yağdırabilirler. Daha sair âyâtın manalarındaki kuvvet ve 

belâgatı ve ulviyet-i ifadesini bunlara kıyas et.” S. 374 

 “Elhasıl: Bütün bu âlemin bütün eşyası, birbirine bakar gibi, birbirine yar-

dım eder. Birbirini görür gibi, birbirine el-ele verir. Birbirinin işini tekmil için, 

birbirine omuz-omuza veriyor. Bel-bele verip beraber çalışıyorlar. Her şeyi 

buna kıyas et; ta'dad ile bitmez...” S. 284 

 “Madem şu kâinatın herbir zerresi böyle üç pencereyi ve iki deliği ve hayat 

dahi iki kapıyı birden Vâcib-ül Vücud'un vahdaniyetine açıyor, zerreden tâ şem-

se kadar tabakat-ı mevcudat, Zât-ı Zülcelal'in envâr-ı marifetini ne suretle neş-

rettiğini kıyas edebilirsin. 

İşte marifetullahta terakkiyat-ı maneviyenin derecatını ve huzurun me-

ratibini bundan anla ve kıyas et.” S. 299 

 “Ve insan olan bir insandan sor. Bak nasıl bütün esma-i hüsnayı okuyor ve 

cephesinde yazılı. Sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat, azîm bir 
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musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamata karışmakla, haşmetli bir 

letafet veriyor. Ve hâkeza kıyas et.” S. 334 

 “İşte Arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i san'aviyesinden-

dir ki, Kur'an-ı Hakîm; semavata nisbeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi 

hükmünde olan Arzı, bütün semavata karşı küçücük kalbi, büyük kalıba muka-

bil tutmak gibi denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyu-

yor, mükerreren  diyor. İşte sair mesaili buna kıyas et ve 

anla ki: Felsefenin ruhsuz, sönük hakikatleri; Kur'anın parlak, ruhlu hakikatle-

riyle müsademe edemez. Nokta-i nazar ayrı ayrı olduğu için, ayrı ayrı görünür.” 

S. 351  

Evet Risale-i Nurdaki ifadelerin mana bünyesinde meknuz bulunan dekaikı 
ve külliyetini tahkik ve tefekkür ile derin manaları istihrac edip o dekaika dikkat 
çekmenin meşruiyeti, kısmen nakledilen sarih ve tekrarlı beyanlardan açıkça 
anlaşılmıştır. 

Amma şahsî anlayış veya malumat-ı sâbıka ile yapılan uzun ve gayr-ı makbul 
izahlarlarla, mezkür makbul hareket, iltibas edilmemeli. Böyle bir iltibas hatası, 
teşvik edilen mezkür manadaki Nurun tahkik mesleğine ve istifade edilmesine 
darbe vurur ve böyle kişiler hakikat dairesinde aldanır veya aldatır. Dikkat olu-
na!... Evet, her meselemizde söz sahibi Risale-i Nurdur. Herhangi bir meseleyi 
Risale-i Nur müvacehesinde ve insafla ve hakkı bulmak niyetiyle tam tahkik 
etmeden hüküm vermek, hatadır. 

 
Şahsî dükkânı kapatmak 

 (Benimle görüşen veya görüşmek arzu eden dostlara bir düsturdur ki, uzak-

ta bulunan bir kısım kardeşlere yazılmıştır.)  

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 cihe-

tiyledir. 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 çıkarma-

yacağım 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 vak-

tinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler, zihinlerine bir 

iltibas, bir şübhe gelir. Onun için şahsî dükkânımı kat'iyyen kapamışım. 

Bana o mukaddes dükkânın hizmetkârlığı yeter. Müflis bir hizmetkâr olsam, 

daha hoşuma gidiyor. 
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İkinci vecih şudur ki: Kur'an hesabıyla ve dellâllığı ve hâdimliği noktasın-

da benimle görüşmektir. Şu vecihte gelenleri alerre'si vel'ayn kabul ediyorum. 

Fakat bu görüşmek için şark ve garb mâni olmaz. Belki yerin üstü ve altı dahi 

birdir. Sureten görüşmeye o kadar lüzum yok. 

Şu münasebetin de ve manevî görüşmenin de üç meyvesi var: 

Birincisi: Dellâllık ettiğim mukaddes dükkânın mücevheratını benden 

almaktır. İşte o dükkândan şimdilik oniki küçük cevherleri size gönderdim. B. 

269 

 Sual: Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki: "Benim şahsımdan bir 

himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi deği-

lim. Âdi bir neferin müşir makamının evamirini tebliği gibi, ben de manevî bir 

müşiriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın, gayet 

kıymetdar ve zengin elmas ve mücevherat dükkânının dellâlı olduğu gibi; ben 

dahi, mukaddes ve Kur'anî bir dükkânın dellâlıyım." diyorsun. Halbuki 

"Aklımız ilme muhtaç olduğu gibi, kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir 

nur ister ve hâkeza çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak 

adam zannedip, senin ziyaretine geliyoruz. Bize âlimden ziyade bir sahib-i ve-

layet, sahib-i himmet ve sahib-i kemalât lâzım. Eğer hakikat-ı hal dediğin gibi 

ise, ziyaretinize yanlış geldik." lisan-ı halleri diyor. M. 354  

 

2-TANZİM,  TERTİP, TASVİR, TASFİYE, TAFSİL VE ÇİZGİ İLE TASNİF VAZİFESİ 

 İşittim ki, Onuncu Söz'den sen kendi nüshanı pederinize göndermişsiniz. 

Ben ona mukabil bir nüshayı kardeşime hediye ediyorum. O nüshada, fehmi 

teshil eder çok yerlerinde çizgi çekilmiş. Onu Şeyh Mustafa, Hakkı Efendi, 

Hüseyin Efendi'ye veriniz ve daha sair bildiğinize gösteriniz. Tâ onlar nüs-

halarını onun gibi yapsınlar.  B. 248  

 Vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor.  

Ve inşâallah vazifeniz …… Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve 

tashih ile devam edecek. K. 56 

 Evet, mücmel ve mutlak hakaik; biz, zahirî vesile olup çıkıyor. Tanzim ve 

tasfiye, tasvir ise; kıymetdar, muktedir ders arkadaşlarıma aittir. Bazan onlara 

vekaleten tafsilâta, tanzimata girişiyorum, noksan kalıyor. B. 138  

 

3- TOPLAMA, CEMETME VE DERLEME VAZİFESİ 

 Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı 

imaniyenin her birisine, meselâ Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nükte-

lerine 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. K. 56 
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4- NEŞİR, TEKMİL, TELİF VE TEBLİĞ VAZİFELERİ 

 Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve 

talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu 

Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve 

tashih ile devam edecek. K. 56 

 

 

Tebliğ bir vazifedir 

 Risale-i Nur’un mesleği ise, vazifesini yapar, Cenab-ı Hakkın vazifesine 

karışmaz. Vazifesi tebliğdir kabul ettirmek, Cenab-ı Hakkın vazifesidir. K. 259 

 Risale-i Nur’u okuyan herbir kimse, güya o risale kendisi için yazılmış gibi 

bir hâlet-i ruhiye içinde kalarak, büyük bir iştiyak ve şiddetli bir ihtiyaç hissede-

rek mütalâa ediyor. Nihayet öyle eserler vücuda geliyor ki, bu asır ve gelecek 

asırların bütün insanlarının imanî, İslâmî, fikrî, ruhî, kalbî, aklî ihtiyaçlarına 

tam cevap verecek ve kâfi gelecek Kur’ânî hakikatler ihsan ediliyor... 

 …Yazılan risaleleri, etraf köylerden ve kazalardan gelenler, büyük bir 

merak ve iştiyakla alıp gidiyorlar ve el yazısıyla neşrediyorlardı. T. 160 

 Risale-i Nur’a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak 

veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdı-

ran, “Risale-i Nur talebesi” ünvanını alır. (K. 24) 

 Mübarek hanımların, kıymettar ve hâlis âhiret hemşirelerimin, Risale-i 

Nur’un intişarına gösterdikleri fedakârlık, beni ve bizi kemâl-i sürurdan ağlat-

tırdı. (K. 95) 

 Risale-i Nur’un el yazısıyla neşri senelerinde, evlerinden yedi-sekiz sene 

çıkmadan Risale-i Nur’u yazıp neşredenler olmuştur. O zamanlar, Isparta 

havâlisinde, erkek, kadın, genç ve ihtiyarlardan binlerce Nur talebesi, hattâ Nur 

dershanesi olan Sav Köyü bin kalemle, senelerce Nur Risalelerini yazıp ço-

ğaltıyorlardı. Risale-i Nur, telifinden yirmi sene sonra, teksir makinesiyle neş-

redilmiş ve otuz beş sene sonra da matbaalarda basılmaya başlanmıştır. İnşa-

allah, bir zaman gelecek, Risale-i Nur Külliyatı altınla yazılacak ve radyo 

diliyle muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzünü geniş bir dershane-i 

Nuriyeye çevirecektir. 

Risale-i Nur’un neşrinde, mübarek hanımlar da ehemmiyetli fedakâr-

lıklara mazhar olmuşlardır. Hattâ, Hazret-i Üstada gelip, “Üstadım! Ben, 

efendimin göreceği dünyevî işleri de yapmaya çalışacağım o senindir, Risale-i 

Nur’undur” diyen ve erkeklerin Risale-i Nur hizmetinde çalışmalarına daha 

fazla imkânlar veren kahraman hanımlar görülmüştür. Risale-i Nur’u yazan 
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efendilerine geceleri lâmba tutarak, onların din, iman hizmetlerine canla başla 

iştirak etmişlerdir. Risale-i Nur’u, hanımlar, kızlar elleriyle yazmışlar, göz 

nurları dökmüşler, mübarek kâtibeler olarak imana hizmet etmişlerdir. (T. 163) 

 
Risale-i Nurun intişarını kader hadiselerle de te’yid eder. 

 Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine, belâların def’ine ehemmiyetli bir 

vesiledir. Sadaka nasıl belâyı def ediyor onun intişarı ve okunması küllî bir 

sadaka nev’inde semâvî ve arzî belâların def’ine çok emâreler ve çok hâdiseler-

le tebeyyün etmiş. Hattâ Kur’ân’ın işaretiyle tahakkuk etmiş. Ve yazmasını ve 

intişarını men etmek zamanlarında dört defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla 

durmaları ve Anadolu’da ekser okunması İkinci Harb-i Umumînin Anadolu’ya 

girmemesine bir vesile olduğu Sûre-i Ve’l-Asr işaret ettiği, bu iki ay kuraklık 

zamanında mahkemenin Risale-i Nur’un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna 

dair kararını Mahkeme-i Temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i 

Nur’un intişar ve okunmasını beklerken, bütün bütün aksine olarak men edil-

mesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihet-

le konuşmaktan men etmeleri cihetiyle, belâların def’ine vesile olan bu küllî sa-

daka-i mâneviye karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık başladı.  (E. 33) 

 Sizin bu defa neş’eli, güzel mektuplarınız, Risale-i Nur’un serbestiyeti ve 

matbaa kapısıyla intişarı hakkında beni çok mesrur eyledi ve kahraman 

Tahirî’nin yine bu ehemmiyetli işte çalışması için buraya gelmesi, beni şiddetle 

dünyaya bakmaya sevk etti. Kalben dedim: Madem kardeşlerim bu derece isti-

yorlar, çaresini arayacağız. (E. 82) 

 

Neşir ve intişar; yani muhtaçlara ulaştırılması hizmetinin ehemmiyeti: 

 Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla, Risale-i Nur’u yazmanın dün-

yevî ve uhrevî pek çok faydalarından, Risale-i Nur’da beyan edilen ve şakird-

lerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz. 

BEŞ TÜRLÜ İBADET: 

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede 

etmektir. 

2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti 

yapmaktır. (E. 190) 

 Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözleri kendi malı ve telifi gibi his-

sedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti 

bilsin. (M. 344) 
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 Talebeliğin hassası şudur ki: Yazılan Sözlere kendi malı gibi sahip olma-

lıdır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp neşrine ve ehil olanlara 

iblâğına çalışmaktır. Mâşaallah, hattın güzeldir. Vakit bulursan bir kısmını 

yazın. Bir kısmını Hüsrev gibi ciddî talebeler yazar onlardan bilâhare alır, ya-

zarsınız ve onlarla teşrik-i mesai edersiniz. Altı senedir Isparta’da ciddî talebe-

lerin çıkmasına muntazırdım, bekliyordum. El-minnetü lillâh, şimdi sizinle be-

raber birkaç tane çıkmaya başladı. Çünkü bir talebe, yüz dosta müreccahtır. 

Sözler namındaki envâr-ı Kur’âniye ise, en mühim ibadet olan ibadet-i tefekkü-

riye nev’indendir. Şu zamanda en mühim vazife, imana hizmettir. İman 

saâdet-i ebediyenin anahtarıdır. (B. 328) 

 

Maişet zorlukları içinde de, neşir hizmetini bırakmamak: 

 İhtikâr neticesinde, hayat ve yaşama hissi, hissiyat-ı diniyeye galebe çalıp, 

ekser nâs midesini, maişetini daima düşünüyor. Hattâ ekser fukara kısmından 

olan Risale-i Nur talebeleri, bu musibete karşı çabalamak mecburiyetiyle hakiki 

ve en mühim vazifesi olan neşir hizmetini bırakmaya mecbur oluyor. (K. 198) 

 Risale-i Nur’un bir talebesi, Risale-i Nur’a çalışamadığının bir sebebi, 

derd-i maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. 

Biz de ona dedik: Risale-i Nur’a çalışmadığın için derd-i maişet sana 

şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki, 

Risale-i Nur’a çalıştıkça, yaşamakta kolaylık ve kalbde ferahlık ve maişette 

suhulet görüyoruz.  (K. 135) 

 Risale-i Nur’un kahramanı Hüsrev, benim bedelime ölmek ve benim ye-

rimde hasta olmak samimî ve ciddî istiyor. Ben de derim: Telif zamanı değil, 

şimdi neşir zamanıdır. Senin yazın, benim yazımdan ne derece ziyade ve neşre 

faydalı ise, hayatın dahi hizmet-i Nuriyede benim bu azaplı hayatımdan o de-

rece faydalıdır.  (E. 139) 

 

 Neşriyatın resmîleşmesi: 

 Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk aklını başına alıp Risale-i 

Nur’u tab’ederek resmen neşretmeleri lâzımdır ki, bu iki belâya karşı siper 

olsun. 

Acaba bu yirmi sene zarfında imân-ı tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu 

vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı bu dehşetli asırda, acib inkılâp ve 

infilâklarda bu mübarek vatan, Kur’ân’ını ve imanını dehşetli sadmelerden tam 

muhafaza edebilir miydi? (M. 482) 

 
Tebliğde tavizsiz a’zamî metanet: 
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 Risale-i Nur, İslâmiyetin gayet keskin ve elmas bir kılıcıdır. Bu hakikatlara 

bir delil ise, Bediüzzaman’ın zâlim hükümdarlara ve kumandanlara, ölümü istih-

kar ederek, hakikatı pervasızca tebliğ etmesi ve dünyayı saran dinsizlik kuvve-

tine mukabil Hakaik-ı Kur’âniye ve imâniyeyi, kendini fedâ ederek, istibdadın 

en koyu devrinde neşretmesi ve bu kudsî hakikata cansiperâne hizmet etmesi-

dir. 

Bir müdde-i umumî, iddianâmesinde: “Bediüzzaman, ihtiyarladıkça artan 

enerjisiyle dinî faaliyete devam etmektedir.” Denizli mahkemesi, ehl-i vukuf 

raporunda: “Evet, Said Nursî’de bir enerji vardır, fakat bu enerjisini tarikat veya 

bir cemiyet kurmakta sarf etmemiş, Kur’ân hakikatlarını beyan ve dine hizmete 

sarf ettiği kanaatına varılmıştır” denilmektedir. (S. 759) 

 Peygamber Efendimiz, , şu *  * yani, “Âlimler, peygamber-

lerin varisleridirler” hadis-i şerifleriyle, âlim olmanın pek kolay birşey olmadı-

ğını, î’câzkâr belâğatleriyle beyan buyuruyorlar. 

Zira, madem ki bir âlim, peygamberlerin varisidir o halde, hak ve 

hakikatin tebliğ ve neşri hususunda, aynen onların tutmuş oldukları yolu 

takib etmesi lâzımdır. Her ne kadar bu yol, bütün dağ, taş, çamur, çakıl, 

uçurum, daha beteri, takip, tevkif, muhakeme, hapis, zindan, sürgün, tecrid, ze-

hirlenme, idam sehpaları ve daha akıl ve hayale gelmeyen nice bin zulüm ve 

işkencelerle dolu da olsa… 

İşte, Bediüzzaman, yarım asırdan fazla o mukaddes cihadı ile bütün ömrü 

boyunca bu çetin yolda yürüyen ve karşısına çıkan binlerle engeli bir yıldı-

rım sür’atiyle aşan ve Peygamberlerin vârisi olan bir âlim olduğunu amelî 

bir surette isbat eden bir zattır. (T. 8) 

 Yüzlerce ulemânın susturulduğu ve dinî neşriyatın yaptırılmadığı ve 

Kur’ân’ın hakikatlerini beyan ve tebliğ etmeye dinen muvazzaf oldukları 

halde cebren yaptırılmadığı ve din adamlarının imha edilmesi gibi dehşetli ve 

tarihin görmediği bir hengâmda, Kur’ân ve iman ve İslâmiyeti yıkmak plânları-

nın tatbik edildiği en müthiş bir devirde ve küfr-ü mutlakın ve dinsizliğin en 

azgın bir zamanında, Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân ve iman ve İslâmiyetin 

fedakâr ve pervasız bir müdafii ve muhafızı olarak cihad-ı diniye meydanın-

da yegâne şahıs olarak görülmüştür. Evet, Bediüzzaman, devletlere, milletlere 

mukabil, değil yalnız bir yerdeki firavunlara, bütün Avrupa dinsizliğine karşı 

tek başıyla meydan okumuş ve okuyor. Ve Kur’ân hakikatlerini eşedd-i zu-

lüm ve istibdad-ı mutlak içerisinde neşrediyor.  

“Vazifemiz çalışmaktır. Bizi galip etmek, mağlûp etmek, muvaffak 

etmek ve Nurları kabul ettirmek Cenab-ı Hakka aittir. Biz, vazife-i 

İlâhiyeye karışmayız” demiş ve tarihte misline rastlanmayan zulüm ve 

işkenceler içerisinde çok zâlimâne muameleler görmüş ve kapısında jandarma 

ve polis bekletilmek suretiyle Cuma namazına dahi gitmekten men edilmiş ve 
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bütün bu tarihî faciaları kapatmak ve kimseye işittirmemek için de sıkı bir 

takyidat altına alınmıştır. (T. 693)  



AL-İ BEYTE MUHABBET  

 

545 

 

 

80. DÜSTUR 
 

  ÂL-İ BEYT'İN MUHABBETİ   

MESLEĞİMİZDE BİR ESASTIR. 

 
 Evvelâ zâtınızın bir risale kadar câmi' ve uzun ve müdakkikane, hararetli 

mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum 

ki: Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur'a Celcelutiye Kasidesi'nde rumuzlu 

işaratıyla pek çok alâkadarlık gösteren ve benim hakaik-i imaniyede hususî 

üstadım İmam-ı Ali'dir (R.A.). Ve  âye-

tinin nassıyla, Âl-i Beyt'in muhabbeti, Risale-i Nur'da ve mesleğimizde bir 

esastır. Ve Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakikî şakirdlerinde olma-

mak lâzım geliyor.  

Fakat madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalalet ihtilaftan istifade edip, 

ehl-i imanı şaşırtıp ve şeairi bozarak, Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli cere-

yanları var. Elbette bu müdhiş düşmana karşı cüz'î teferruata dair medar-ı ihtilaf 

münakaşaların kapısını açmamak gerektir. E. 204  

 ÜÇÜNCÜ NÜKTE:   âyetinin bir kavle göre manası: 

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret 

istemez, yalnız Âl-i Beytine meveddeti istiyor."  

Eğer denilse: Bu manaya göre karabet-i nesliye cihetinden gelen bir faide 

gözetilmiş görünüyor. Halbuki,  sırrına binaen karabet-i 

nesliye değil, belki kurbiyet-i İlahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor? 

Elcevab: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-aşina nazarıyla gör-

müş ki: Âl-i Beyti, Âlem-i İslâm içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. 

Âlem-i İslâmın bütün tabakatında kemalât-ı insaniye dersinde rehberlik ve mür-

şidlik vazifesini görecek zâtlar, ekseriyet-i mutlaka ile Âl-i Beytten çıkacak. 

Teşehhüddeki ümmetin "Âl" hakkındaki duası ki, 
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dir. Makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasılki millet-i İbrahimiye'de ekseri-

yet-i mutlaka ile nuranî rehberler Hazret-i İbrahim'in (A.S.) âlinden, neslinden 

olan enbiya olduğu gibi; ümmet-i Muhammediyede de (A.S.M.) vezaif-i azîme-i 

İslâmiyette ve ekser turuk ve mesalikinde Enbiya-i Benî-İsrail gibi, Aktab-ı Âl-i 

Beyt-i Muhammediyeyi (A.S.M.) görmüş.  

Onun için  demesiyle emrolunarak, Âl-i 

Beyte karşı ümmetin meveddetini istemiş.  

Bu hakikatı teyid eden diğer rivayetlerde ferman etmiş: "Size iki şey bıra-

kıyorum. Onlara temessük etseniz, necat bulursunuz. Biri: Kitabullah, 

biri: Âl-i Beytim." Çünki Sünnet-i Seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihet-

le iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyttir. 

İşte bu sırra binaendir ki; Kitab ve Sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikat-ı 

hadîsiye bildirilmiştir. Demek Âl-i Beytten, vazife-i risaletçe muradı: Sün-

net-i Seniyesidir. Sünnet-i Seniyeye ittibaı terkeden, hakikî Âl-i Beytten 

olmadığı gibi, Âl-i Beyte hakikî dost da olamaz. 

Hem ümmetini Âl-i Beytin etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki: 

Zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izn-i İlahî ile bilmiş ve 

İslâmiyet za'fa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir ce-

maat-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 ol-

masa 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 his-

seden 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 bür-

han gibi kabul eder. Çünki fıtrî tarafdardır. Başkası ise, kuvvetli bir bürhan ile 

sonra iltizam eder. L. 21-22  

 Nass-ı katı' ile sabit ve hadîs-i Nebevî ile müberhen Âl-i Beyt'e mu-

habbete işaret etmekte, bu vazifeyi îfaya davet eylemektedir. Çünki İslâmi-

yet bir vücudsa, bu vücudun belkemiği muhakkak Âl-i Beyt ve başı her zaman 

Kitabullah'tır. B. 220  
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  İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyt'i meslek yapan Alevîler ne kadar ifrat da et-

se, Râfızî de olsa; zındıkaya, 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 bağ-

lanıyorlar. Böylelerini daire-i sünnete tarîkat namına çekmek, büyük bir faide-

dir. 

Hem bu zamanda, ehl-i imanın vahdetine çok zarar veren bazı siyasî cere-

yanlar Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmemek 

için Nur dairesine 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. E. 242 

 Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vahye istinaden, herbir asırda 

kuvve-i mâneviye-i ehl-i imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hadiselerde 

ye’se düşmemek için, hem âlem-i İslâmiyetin bir silsile-i nuraniyesi olan Âl-i 

Beytine ehl-i imanı mânevî raptetmek için Mehdîyi haber vermiş. Mektubat 

95 

Bu defaki sualinizin iki ciheti var:  

Biri; sırr-ı Âl-i Abâ ciheti ki, o sırdır. Ben o sırrın ehli değilim ki, cevab 

vereyim, yahut herbir sırrın izharı kaleme gelmez. Çünki Hakikat-ı Muham-

mediyenin bir cilvesi, o Âl-i Abâ'da tezahür ediyor.  

İkinci cihet-i zahirîsi ise zahirdir. Ezcümle: Sahih-i Müslim'de Ümm-ül 

Mü'minîn Âişe-i Sıddıka (R.A.)'dan mervîdir ki, demiş: 

 

İşte bu hadîs-i şerif gibi, Kütüb-ü Sitte-i Sahiha'da bu mealde kesretli 

hadîsler vardır ki Âl-i Abâ'yı gösterir. Bir zât def'-i beliyyat için istişfâ  

ve istişfa'  için böyle demiş: 

 

Gücenme, şimdilik bu kadar. Senin mektubunda isimleri zikredilen herbirer-

lerine ayrı ayrı selâm ve dua ediyorum. B. 344 

 Eğer denilse: “Âl-i Beyte muhabbeti Kur’ân emrediyor. Hazret-i 

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şîalar için 

belki bir özür teşkil eder. Çünkü, ehl-i muhabbet bir derece ehl-i sekirdir. Niçin 

Şîalar, hususan Râfızîler o muhabbetten istifade etmiyorlar, belki işaret-i 
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Nebeviye ile o fart-ı muhabbete mahkûmdurlar?” 

Elcevap: Muhabbet iki kısımdır. 

Biri: Mânâ-yı harfiyle, yani Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm he-

sabına, Cenâb-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Âl-i 

Beyti sevmektir. Şu muhabbet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın 

muhabbetini ziyadeleştirir, Cenâb-ı Hakkın muhabbetine vesile olur. Şu 

muhabbet meşrudur, ifratı zarar vermez, tecavüz etmez, başkalarının zem-

mini ve adâvetini iktiza etmez. 

İkincisi: Mânâ-yı ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazret-i 

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı düşünmeden, Hazret-i Ali’nin kah-

ramanlıklarını ve kemâlini ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in yüksek faziletlerini 

düşünüp sever. Hattâ Allah’ı bilmese de, Peygamberi tanımasa da, yine onları 

sever. Bu sevmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetine ve 

Cenâb-ı Hakkın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa, başkaların 

zemmini ve adâvetini iktiza eder. 

İşte, işaret-i Nebeviye ile, Hazret-i Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, 

Hazret-i Ebu Bekri’s-Sıddık ile Hazret-i Ömer’den teberri ettiklerinden, 

hasârete düşmüşler. Ve o menfi muhabbet, sebeb-i hasârettir.  (M. 106) 

 

ÂL-İ BEYT'İN EHEMMİYETİ 

 O hadisin ve Süfyan ve Mehdî hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mânâ 

budur ki: Âhirzamanda, dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak: 

Birisi: Nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek, 

Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı 

İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı, Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nu-

ranîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin başına geçecek, Âl-i Beytten 

Muhammed Mehdî isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyanın şahs-ı mânevîsi olan 

cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır. (M. 56) 

 Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdi geleceğine ve fesada girmiş âlemi ıs-

lah edeceğine dair müteaddid rivayat-ı sahiha var. Halbuki şu zaman, cemaat 

zamanıdır; şahıs zamanı değil! Şahıs ne kadar dâhî ve hattâ yüz dâhî derecesin-

de olsa, bir cemaatın mümessili olmazsa, bir cemaatın şahs-ı manevîsini temsil 

etmezse; muhalif bir cemaatın şahs-ı manevîsine karşı mağlubdur. Şu zamanda -

kuvvet-i velayeti ne kadar yüksek olursa olsun- böyle bir cemaat-ı beşeriyenin 

ifsadat-ı azîmesi içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün işleri hârika olsa, 

şu dünyadaki hikmet-i İlahiyeye ve kavanin-i âdetullaha muhalif düşer. Bu 

Mehdi mes'elesinin sırrını anlamak istiyoruz? 

Elcevab: Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine 

bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir 
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müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel 

veyahud bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zâtları göndermiş; fesadı izale 

edip, milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) muhafaza etmiş. Madem 

âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en 

büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdi, 

hem mürşid, hem kutb-u a'zam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o 

zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır.  

Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla 

doldurup boşalttığı gibi, bir sâniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar 

içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını 

icad eden Kadîr-i Zülcelal; Mehdi ile de âlem-i İslâmın zulümatını dağıtabilir. 

Ve va'detmiştir, va'dini elbette yapacaktır.  

Kudret-i İlahiye noktasında bakılsa, gayet kolaydır.  

Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yine o kadar 

makul ve vukua lâyıktır ki; eğer Muhbir-i Sadık'tan rivayet olmazsa dahi, her-

halde öyle olmak lâzım gelir ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükmeder. Şöyle 

ki: Felillahilhamd 

 

duası -umum ümmet, umum namazında, günde beş defa tekrar ettikleri bu 

dua- bilmüşahede makbul olmuştur ki; Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Ves-

selâm, Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış ki; umum mü-

barek silsilelerin başında, umum aktar ve a'sarın mecma'larında o nuranî 

zâtlar kumandanlık ediyorlar.  (Haşiye)
40

  

Ve öyle bir kesrettedirler ki; 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 inti-

bah 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. 

Evet bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, şecere ile ve senedlerle ve an'ane ile 

birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âlî haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir 

                                                 
40

  (Haşiye): Hattâ onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed-üs Sünusî, milyonlar müride 

kumandanlık ediyor. Seyyid İdris gibi diğer bir zât, yüzbinden fazla müslümanlara ku-

mandanlık ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka seyyid, yüzbinler adamlara emirlik edi-

yor ve hâkeza Bu seyyidler kabîlesinin efradlarında böyle zahirî kahramanlar çok oldu-

ğu gibi; Seyyid Abdülkadir-i Geylanî, Seyyid Ebulhasen-i Şazelî, Seyyid Ahmed-i Bedevi 

gibi manevî kahramanların kahramanları dahi varlarmış. 
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nesil yoktur ki, Âl-i Beyt'ten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehem-

miyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatın fırkaları ba-

şında onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de, kem-

miyeten milyonları geçen bir nesl-i mübarektir. Mütenebbih ve kalbleri 

imanlı ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeğer şeref-i intisabıyla serfi-

razdırlar.  

Böyle bir cemaat-ı azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyan-

dıracak hâdisat-ı azîme vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azîmedeki bir hami-

yet-i âliye feveran edecek ve Hazret-i Mehdi başına geçip, tarîk-ı hak ve hakika-

ta sevkedecek. Böyle olmak ve böyle olmasını; bu kıştan sonra baharın gelmesi 

gibi, âdetullahtan ve rahmet-i İlahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. M. 

439-441
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BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI 
1878 

*Bitlis’in Hizan kazasına bağlı Nurs köyünde doğdu. (5 Ocak-12 Mart) 

 

1886 

*Molla Muhammed Emin Efendinin medresesinde öğrenim hayatına başladı. 

Nurs’a geri döndü. 

 

1887 

*Öğrenim için Pirmis köyüne gitti. 

*Ağabeyi Molla Abdullah ile birlikte Nurşin köyüne ve Şeyhan yaylasına öğre-

nim için gitti. 

*Tağ Medresesinde öğrenime devam etti. 

 

1888 

*Tağ Medresesinde bir müddet kaldıktan sonra önce Nurşin’e, sonra da Hizan’a 

döndü. 

*Hizan’da bir süre kaldıktan sonra, yeniden ilim öğrenmek üzere Arvas nahiye-

sine gitti. 

 

1889 

*Arvas’ta da bir süre kaldıktan sonra Mir Hasan Velî Medresesine, daha sonra 

ise Vastan kasabasına gitti. 

 

1890 

*Molla Muhammed’in refakatinde Doğubayazıt’a hareket etti. 

 

1891 

*Doğubayazıt’ta Şeyh Mehmed Celâlî Medresesine geldi. Buradaki 3 aylık 

eğitimi, hayatının en önemli tahsil dönemi oldu. 

 

1892 

*Öğrenimini Şeyh Mehmed Celâlî Medresesinde tamamladı., icazet aldı ve 

Siirt’e gitti. 
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1893 

*Siirt’te âlimlerle yaptığı münazaralar onun âlimler arasında tanınmasına sebep 

oldu. “Saidü’l-Meşhur” lâkabıyla anılmaya başlandı. Buradan Bitlis’e ve daha 

sonra da Şirvan’a geçti. 

 

1894 

*Tillo’ya giderek Kamus-i Okyanus’u ezberlemeye başladı. 

*Miran aşiret reisi Mustafa Paşayı zulümden men etti. 

*Cizre âlimleriyle münazara etti. 

*Mardin’e gitti. Cemaleddin Efganî’nin fikirlerini savunan ve Sünusiye tarika-

tine mensup iki kişiyle karşılaştı. *Onların fikirleri hakkında bilgi aldı. 

 

1895 

*Bitlis’e sürgün edildi. Burada Bitlis Valisi Ömer Paşa’nın konağında kalmaya 

başladı. 

 

1897 

*Davet üzerine Van’a gitti. 

 

1898 

*Van’da Vali Tahir Paşa’nın konağında ikamet etmeye başladı. 

*Pozitif ilimlere ait eserleri incelemeye başladı. 

*Horhor Medresesini kurdu ve ders vermeye başladı. 

*Din ilimleri yanında fen ilimlerinde de üstün bir birikime sahip olduğundan, 

Van uleması kendisine “Bediüzzaman” lâkabını verdi. 

 

1899 

*Kızıl İcaz isimli eserini Arapça olarak telif etti. 

*İngiliz Sömürgeler Bakanının bir sözü üzerine “Kur’ân’ın sönmez ve söndü-

rülmez manevî bir güneş olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve gösterece-

ğim” der. 

 

1900 

*Vali Tahir Paşa’nın konağında kalırken Türkçe’yi iyi kullanmayı öğrendi ve 
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ilk Türkçe mektubunu, yaz aylarında gittiği yayladan Vali Tahir Paşa’ya yazdı. 

 

1903 

*Tahir Paşa ile münakaşa etti ve Hizan’a döndü. 

 

1907 

*İstanbul’a gitti. (Kasım sonu) 

*Bediüzzaman’ın görüş ve davranışları Padişah II:Abdulhamid’i rahatsız etti. 

 

1908 

*Şekerci Hanı’nda “Her suale cevap verilir, fakat sual sorulmaz” diye levha 

asarak ilan etti. (Şubat-Mart) 

*Mizancı Murad’ın, Şehzedebaşı’ndaki Ferah Tiyatrosu’nda verdiği konferansta 

çıkan kargaşayı yatıştırdı. 

*Hükümet tarafından Topbaşı Tımarhanesine gönderildi. 

*Mısır El-Ezher Üniversitesi öğretim görevlilerinden Şeyh Bahîd Efendi ile 

görüştü. 

*Tımarhane doktorunun “Bediüzzaman’da zerre kadar mecnunluk eseri varsa, 

dünyada akıllı adam yoktur” şeklindeki raporu üzerine alelacele tımarhaneden 

çıkarılıp tevkifhanede nezaret altına alındı. 

*Hamallarla konuşarak boykotun daha etkili hâle getirilmesine çalıştı. 

*Bir süre hapiste tutulan Bediüzzaman serbest bırakıldı. (Temmuz) 

*Meşrutiyet ilân edildi. (24 Temmuz) 

*Meşrutiyet’in ilanının 3. Günü irticalen “Hürriyete Hitap” nutkunu irat etti(26 

Temmuz). Aynı nutku bilahare Selanik’te de tekrar etti. 

*Hamidiye Alaylarına dair bir hakikati anlatan ilk makalesi Şura-i Ümmet gaze-

tesinde neşredildi. (19 Kasım) 

*Şark ve Kürdistan isimli gazetede “Kürtler Neye Muhtaç?” adlı makalesi neş-

redildi. (2 Aralık) 

*Kürtlere dair nasihatleri Kürt Teavün ve Terakki gazetesinde neşredildi. (5 

Aralık) 

*İkinci defa “Kürtler Neye Muhtaç?” ismiyle Kürt Teavün ve Terakki gazete-

sinde yazı yazdı. (12 Aralık) 

*Kürt Teavün ve Terakki gazetesinde Osmanlı Mebusan Meclisindeki mebusla-

ra hitap eden “Mebusana Hitap” yazısı neşredildi. (19-26 Aralık) 
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1909 

*Daha önce yazdığı Mebusana Hitap makalesinin sonuçları hakkında değerlen-

dirmesini “Nutk-ı Sabıkın Neticesi” adıyla, medeniyetle ilgili makalesini ise 

“İlmiye” adıyla Kürt Teavün ve Terakki gazetesinde neşretti. (9 Ocak) 

*Bayezid Talebe İçtimaında talebeleri yatıştırdı. (27 Şubat) 

*Volkan gazetesindeki ilk makalesi “Hakikat” ismiyle neşroldu. (11 Mart) 

*Volkan’da “Yaşasın Şeriat-ı Garra” (Daha sonraki tashihlerinde makalenin 

adını “Yaşasın Kur’ân-ı Kerîm’in *Kanun-i Esasîleri” olarak değiştirmiştir.) 

isimli makalesi yayınlandı. (14 Mart) 

*Volkan’da “Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî” isimli makalesi neşroldu. (18 Mart) 

*Hayatının âdeta programı sayılabilecek gayelerinin özeti ve fikirlerinin prog-

ramını ortaya koyan 9 maddelik “Dağ *Meyvesi Acı da Olsa Devadır” isimli 

makalesini Volkan gazetesinde neşretti. (24 Mart) 

*Volkan’da “Seda-i Hakikat” isimli makalesi neşroldu. (27 Mart) 

*Hayatının en önemli gayesi olan ittihad-ı İslâm konusundaki düşüncelerine 

dair şüphe ve vehimleri bertaraf eden yazıları “Reddü’l-Evham” ismiyle Vol-

kan’da neşredildi. (31 Mart-1 Nisan) 

*Ayasofya Mevlidinde, heyecanlı bir kalabalığı yatıştırdı. (3 Nisan) 

*Volkan gazetesinde “Ziya-i Hakikat” (7 Nisan) 

*“Lemaan-ı Hakikat ve İzale-i Şübehat” (11, 12, 13, 15 Nisan) makaleleri neş-

redildi. 

*Volkan Başmuharriri Derviş Vahdetî’ye hitaben “Edipler edepli olmalı” diye-

rek yazdığı kısa bir açıklaması Volkan’da yayınlandı. (11 Nisan) 

*31 Mart Vak’ası çıktı ve bu esnada askerlere hitap ederek isyandan vazgeçme-

lerini sağladı. (13 Nisan) 

*31 Mart Vak’asında 8 taburu itaate sevk eden “Kahraman Askerlerimize” isim-

li makalesi Mizan (15 Nisan), Volkan ve Serbestî (17 Nisan) gazetelerinde neş-

redildi. 

*“Asakire Hitap” isimli makalesi Mizan (17 Nisan), Serbestî (18 Nisan) ve 

Volkan (20 Nisan) gazetelerinde neşredildi. 

*“Cemiyetlere İhtar-ı Mühim” ile “Seda-i Vicdan” isimli makaleleri Mizan (17 

Nisan) ve Volkan (20 Nisan) gazetelerinde neşredildi. 

*“Umum Zabitanımıza” isimli açıklaması Serbestî gazetesinde neşredildi. (20 

Nisan) 
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*31 Mart Vak’asına karıştığı iddiasıyla tevkif edildi, Divan-ı Harbi Örfîde yar-

gılandı ve beraat etti. (30 Nisan-25 Mayıs) 

 

1910 

*1908 ile 1910 yılları arasına ait muhtelif nutukların yer aldığı Nutuk isimli 

eseri neşredildi. 

*İstanbul’dan ayrılarak İnebolu, Batum ve Tiflis’e gitti (Mart). Oradan Doğu ve 

Güneydoğu illerinin gezerek meşrutiyeti anlattı. 

*Münazarat isimli eserini telif etti. 

 

1911 

*Şam’a gitti ve Emeviye Camiinde yüzlerce âlimin de içinde bulunduğu cemaa-

te hutbe irat etti. (Mart-Nisan) 

*İstanbul’a gelerek Sultan Reşad’ın Rumeli seyahatine katıldı. (5-26 Haziran) 

*Münazarat eseri neşredildi. 

*Muhakemat isimli eserini telif ve neşretti. 

*Hutbe-i Şamiye isimli eserini neşredildi. 

 

1912 

*Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli isimli eseri neşredildi. 

*Reçetetü’l-Avam (Münazarat) isimli Arapça eseri neşredildi. 

*Reçetetü’l-Havas (Muhakemat) isimli Arapça eseri neşredildi. 

 

1913 

*Van Edremit’te Medresetüzzehra’nın temelini attı. (Yaz sonu) 

*Şeyh Selim isyanına engel olmaya çalıştı. 

*Talikat isimli eserini neşretti. 

 

1914 

*Birinci Dünya Harbi’nde talebeleriyle birlikte Gönüllü Milis Alayı kurarak 

Ermeniler ve Ruslarla mücadele etti. *Rus ve Ermenilerle yapılan savaşlar sıra-

sında gönüllü talebeleriyle Rus ilerlemesini yavaşlattı, pek çok masumun kur-

tulmasını sağladı. 
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1915 

*Birinci Dünya Harbi esnasında cephede iken İşaratü’l-İ’caz isimli eserini telife 

başladı. 

 

1916 

*Kardeşi Abdülmecid tarafından İşaratü’l-İ’caz isimli eseri Diyarbakır’da temi-

ze çekilmeye başlandı. (3 Mart) 

*Bitlis savunması sırasında yaralandı ve Ruslara esir düştü. (3 Mart) 

*Önce Van, Culfa, Tiflis ve Kologrif, sonra da Kosturma’ya (Kostroma) götü-

rüldü. 

 

1918 

*Rusya’daki devrim ve ayaklanmalardan istifade ile esir kampından firar ederek 

Varşova, Berlin, Viyana ve Sofya üzerinden İstanbul’a geldi. (18 Haziran) 

*Dârülhikmeti’l-İslâmiye üyeliğine atandı. (4 Ağustos) 

*İşaratü’l-İ’caz isimli eseri neşredildi. 

 

1919 

*Biraderzadesi ve talebesi Abdurrahman’ın hazırladığı Tarihçe-i Hayat isimli 

eser neşroldu. 

*Nokta isimli eseri neşredildi. 

 

1920 

*Bediüzzaman’ın da içinde bulunduğu birçok aydın tarafından Yeşilay Cemiye-

ti kuruldu. 

*Kürt Şerif Paşa’nın Ermenilerle anlaşma yapması üzerine yazdığı “Kürtler ve 

Osmanlılık” isimli makalesi İkdam gazetesinde (7 Mart), “Kürtler ve İslâmiyet” 

isimli makalesi ise Sebilürreşad dergisinde (17 Mart) neşredildi. 

*Hutuvat-ı Sitte, Sünuhat, Rumuz, Şuaat, Tulûat, İşarat ve Hakikat Çekirdekle-

ri-1 isimli eserlerini neşretti. 

 

1921 

*Anglikan Kilisesinin suallerine cevap verdi. 

*Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’nin Kuva-i Milliye aleyhine verdiği 
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fetvaya karşı Anadolu hareketini destekleyen bir fetva yayınladı. 

*Hakikat Çekirdekleri-2, Lemaat ve Kızıl İcaz isimli eserlerinin neşretti. 

*Mesnevî-i Nuriye isimli Arapça eserini telif etti. (1921-1923) 

 

1922 

*TBMM hükümeti ileri gelenlerinin daveti üzerine Ankara’ya gitti ve resmî 

merasimle karşılandı. (9 Kasım) 

*Ankara’da Katre, Zeylü’l-Katre, Habbe, Zeylü’l-Habbe, Zerre, Şemme ve 

Zeyil eserlerini yazdı. 

 

1923 

*Mecliste milletvekillerinin namazda gösterdikleri ihmal dolayısıyla 10 madde-

lik beyanname yayınladı. (19 Ocak) 

*Mustafa Kemal ile tartışarak ona sert ve sinirli şekilde karşılık verdi. 

*Medresetüzzehra hakkında Kayseri Mebusu Âlim Efendi ile Van Mebusu 

Haydar Bey ve arkadaşlarınca Mecliste kanun teklifi verildi. (17 Şubat) 

*Zühre, Zührenin Zeyli, Hubab ve Zeylü’l-Hubab isimli eserlerini yazdı. 

*“Ahirzamanın dehşetli şahsına karşı siyasetle galebe çalınamaz” şeklindeki 

Peygamber ihbarı ve emrini dinleyerek Ankara’dan ayrılıp Van’a gitti. 

*Tedrisat Umum Müdürlüğünce Van’da vaizlik kadrosu verildi. 

 

1925 

*Bediüzzaman’ın engelleyici bütün gayretlerine rağmen Şeyh Said Hâdisesi 

meydana geldi. (13 Şubat) 

 

1926 

*Van’dan alınarak mecburî ikamete tâbi tutulmak üzere Burdur’a gönderildi. 

(Mayıs) 

*Nur’un İlk Kapısı’nı yazdı. 

 

1927 

*Önce Burdur’dan Isparta’ya gönderildi, sonra da Isparta’nın Barla köyünde 

mecburî ikamete tâbi tutuldu. (Ocak-Şubat) 

*Risale-i Nur Külliyatı’nın telifine başladı. 

*Onuncu, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Seki-
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zinci, Dokuzuncu, Yirminci, Yirmi Birinci, Yirmi İkinci, On Sekizinci ve Yirmi 

Beşinci Sözleri yazdı. 

 

1928 

*1928-1930 arasında Yirmi Dokuzuncu, Otuzuncu, Otuz Birinci, Otuz İkinci ve 

Otuz Üçüncü Sözleri yazdı. 

Yirminci ve Yirmi Dördüncü Mektubları yazdı. 

 

1929 

*Birinci, On Üçüncü, On Dokuzuncu, Yirmi Yedinci ve Otuz Üçüncü Mektub-

ları yazdı. 

*Yirmi Yedinci Sözü yazdı. 

 

1930 

*İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Dokuzuncu, On Altıncı ve On 

Yedinci Mektubları yazdı. 

 

1931 

*On Altıncı Mektubun Zeyli, Yirmi Altıncı Mektubun İkinci Kısmı ve Yirmi 

Sekizinci Mektubun Birinci Parçasını yazdı. 

 

1932 

*Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Lem’aları yaz-

dı. 

*Yirmi Altıncı Mektubu yazdı. 

 

1933 

*Sekizinci, On Birinci ve On Yedinci Lem’aları yazdı. 

*On Dördüncü Sözün Zeyli, Yirmi Üçüncü Mektub ve Yirmi Sekizinci Mektu-

bun İkinci Parçasını yazdı. 

 

1934 

*Barla’daki ikametine son verilerek Isparta’ya getirildi. (25 Haziran) 

*Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birinci Kısmı ile Onuncu, On İkinci, On Dör-

düncü, On Altıncı, On Sekizinci, *Yirminci, Yirmi Birinci, Yirmi İkinci, Yirmi 
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Dördüncü, Yirmi Beşinci ve Yirmi Altıncı Lem’aları yazdı. 

*İktisat Risalesi, Hastalar Risalesi ve İhtiyarlar Risalesini yazdı. 

 

1935 

*Talebeleri ile birlikte tutuklanarak Eskişehir Hapishanesine getirildi. 

*Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu Lem’aları 

yazdı. 

 

1936 

*Kastamonu’ya sürgün edildi. 

*Birinci ve İkinci Şuayı yazdı. 

*Kastamonu Lâhikasını yazdı. 

 

1937 

*Üçüncü Şuaı yazdı. 

 

1938 

*Dördüncü ve Beşinci Şualar ile Yedinci Şua olan Ayetü’l-Kübrayı yazdı. 

 

1940 

*Onuncu Şuaı yazdı. 

 

1942 

*Sekizinci Şuaı yazdı. 

 

1943 

*Kastamonu’dan Isparta’ya sevk edildi. 

*Isparta’da sorgulamadan sonra 126 talebesiyle Denizli Ağır Ceza Mahkemesi-

ne sevk edildi. 

*On Birinci ve On Üçüncü Şuaları yazdı. 

 

1944 

*Denizli Ağır Ceza Mahkemesi, talebeleriyle birlikte beraatine karar verdi. (15 

Haziran) 

*Denizli’den Emirdağ’a sürgün edildi. (1 Ağustos) 
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*Temyiz Mahkemesi beraat kararını onayladı. (30 Aralık) 

*On İkinci Şuaı yazdı. 

 

1946 

*Risale-i Nurlar teksirle çoğaltıldı. 

 

1947 

*Risale-i Nur’lar ilk defa Avrupa ülkeleri ve ABD’ye gönderildi. 

 

1948 

*Talebeleri ile Afyon Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. (28 Ocak) 

*On Dördüncü Şuaı yazdı. 

 

1949 

*Afyon’da talebeleriyle beraber tevkif edildi. 

*Afyon Hapishanesinden tahliye oldu. (20 Eylül) 

*Emirdağ’a gitti. (2 Aralık) 

*On Beşinci Şuaı yazdı. 

 

1951 

*Hristiyan âleminin bir nevi ruhanî lideri olan Papa’ya Zülfikâr kitabı gönderil-

di. (22 Şubat) 

*Şapka Kanununa muhalefet gerekçesiyle Emirdağ’da mahkemeye verildi. 

 

1952 

*Gençlik Rehberi Mahkemesinden dolayı İstanbul’a gitti. (22 Ocak) 

*Emirdağ’a döndü. 

*Afyon Mahkemesi duruşmasına katıldı. (30 Mayıs) 

*Samsun’da Büyük Cihad gazetesinin yayını sebebiyle dava açıldı. 

*İngiliz asıllı müsteşrik bir yabancı, seb’a semavat hakkında yedi günlük bir 

konferans vermeye başladı. Fakat *Bediüzzaman’ın cevabı ve Nur Talebelerinin 

faaliyetleriyle konferansı ikinci günü Türkiye’yi terk etti. 

 

1953 

*İstanbul’dan Rum Ortodoks Patriği Athenagoras ile görüştü. 
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*Isparta’da hakkında yeni bir dava açıldı ve Isparta’ya gitti. 

*Yerleşmek üzere Isparta’ya geldi. (23 Ağustos) 

 

1956 

*Afyon Mahkemesi bütün Risale-i Nur’ların beraatine ve sahiplerine iadesine 

karar verdi. (Haziran) 

*Risale-i Nur’ların yayınlanması serbest bırakıldı. 

 

1957 

*Yapılan davet üzerine Isparta Askerî Tugay Camiinin temelini attı. (Nisan) 

*Genel seçimde Demokrat Parti’yi desteklediğini açıkça belirtti. 

 

1959 

*Nur Talebelerinin davetleri üzerine Konya ve Ankara’ya ziyaretlerde bulundu. 

 

1960 

*İstanbul’daki Nur Talebelerinin daveti üzerine İstanbul’a gitti. (1 Ocak) 

*Ankara’ya son ziyaretini gerçekleştirdi. (11 Ocak) 

*Ankara’ya gitmesini yasaklayan hükümet kararı üzerine Emirdağ’a gitti. 

*Emirdağ’dan Isparta’ya geçti. (20 Ocak) 

*Isparta’dan ayrılarak Urfa’ya gitti. 

*Urfa’da İpek Palas Otelinde vefat etti. (23 Mart) 

*Halilürrahman Camii avlusundaki mezarına defnedildi. (24 Mart) 

*Naaşı kabrinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü. (12 Temmuz) 

 
 

 

 


