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Kader, her şeye bir mikdar ve o mikdara göre bir kalıb vermiştir.  

Feyyaz-ı Mutlak'tan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir.  

 

 Malûmdur ki,  

dâhilden harice süzülen cüz-ü ihtiyarî mizanıyla,  

ihtiyaç derecesiyle,  

kabiliyetin müsaadesi ile  

hâkimiyet-i esmanın nizam  

ve tekabülüyle feyz alınabilir.  

Maahaza, şemsin azametini bir kabarcıkta aramak, akıllı 

olanın işi değildir.  

 

Mesnevi-i Nuriye ( 182 ) 

----oo0oo---- 

 

     Sırr-ı Kader ve cüz'-i ihtiyarînin halli için, koca Sa'd-ı Taftazanî 

gibi bir allâme; kırk-elli sahifede, meşhur Mukaddemat-ı İsna Aşer 

namıyla Telvih nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa 

bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan Yirmi altıncı Söz'de, İkinci 

Mebhasın iki sahifesinde tamamıyla, hem herkese bildirecek bir tarzda 

beyanı, eser-i inayet olmazsa nedir? 

Barla Lahikası ( 15 ) 

----oo0oo---- 
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Yirmi Altıncı Söz 

 

Kader Risalesi 
 

 

 

 

[Kader ile cüz'-i ihtiyarî, iki mes'ele-i mühimmedir. Ona dair 

dört mebhas içinde birkaç sırlarını açmağa çalışacağız.] 

Birinci Mebhas: 
Kader ve cüz'-i ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu 

gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüz'lerindendir. Yoksa ilmî ve 

nazarî değillerdir.  

Yani mü'min her şeyi, hattâ fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere 

vere, tâ nihayette teklif ve mes'uliyetten kurtulmamak için "Cüz'-i 

ihtiyarî" önüne çıkıyor.  

Ona "Mes'ul ve mükellefsin!" der. Sonra, ondan sudûr eden 

iyilikler ve kemalât ile mağrur olmamak için, "Kader" karşısına 

geliyor.  

Der: "Haddini bil! Yapan sen değilsin." 

 Evet, kader, cüz'-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet 

meratibinde.. kader, nefsi gururdan ve cüz'-i ihtiyarî, adem-i 

mes'uliyetten kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler. Yoksa 

mütemerrid nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mes'uliyetinden 

kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in'am olunan 

mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz'-i ihtiyarîye istinad etmek; 

bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz'-i ihtiyariyeye zıd bir 

harekete sebebiyet veren ilmî mes'eleler değildir. 

 Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cây-ı istimali 

var. Fakat o da maziyat ve mesaibdedir ki, ye'sin ve hüznün ilâcıdır. 
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Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki, sefahete ve atalete sebeb 

olsun. 

Demek kader mes'elesi, teklif ve mes'uliyetten kurtarmak için değil, 

belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana girmiş. Cüz'-i 

ihtiyarî, seyyiata merci' olmak içindir ki, akideye dâhil olmuş. Yoksa 

mehasine masdar olarak tefer'un etmek için değildir. 

 Evet, Kur'anın dediği gibi, insan seyyiatından tamamen mes'uldür. 

Çünki seyyiatı isteyen odur. Seyyiat tahribat nev'inden olduğu için, 

insan bir seyyie ile çok tahribat yapabilir. Müdhiş bir cezaya kesb-i 

istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi.  

Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. 

Çünki hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i İlahiye ve icad eden 

kudret-i Rabbaniyedir. 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). 

Nasılki beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve 

taaffün alır.  

O siyahlık, onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı, çok mesalihi 

tazammun eden bir kanun-u İlahî ile icad eden yine Hak'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.  

İşte şu sırdandır ki: Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir.  

Nasılki pekçok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar 

gören tenbel bir adam diyemez: "Yağmur rahmet değil."  

Evet, halk ve icadda bir şerr-i cüz'î ile beraber hayr-ı 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 

çirkinlikten münezzehtir.  
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Öyle de: İllet ve sebeb itibariyle dahi, zulümden ve kubuhtan 

mukaddestir. Çünki kader, hakikî illetlere bakar, adalet eder.  

İnsanlar zahirî gördükleri illetlere, hükümlerini bina eder; 

kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Meselâ: Hâkim seni 

sirkatle mahkûm edip hapsetti.  

Halbuki sen sârık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. 

İşte kader-i İlahî dahi seni o hapisle mahkûm etmiş. Fakat kader, o 

gizli katlin için mahkûm edip adalet etmiş.  

Hâkim ise, sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkûm 

ettiği için zulmetmiştir. İşte şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı 

İlahînin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi, başka şeyleri 

buna kıyas et.  

Demek kader ve icad-ı İlahî; mebde' ve münteha, asıl ve 

fer', illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve 

zulümden münezzehtir. 

  Eğer denilse: "Madem cüz'-i ihtiyarînin icada kabiliyeti yok. Bir 

emr-i itibarî hükmünde olan kesbden başka insanın elinde bir şey 

bulunmuyor. Nasıl oluyor ki, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'da, Hâlık-ı 

Semavat ve Arz'a karşı, insana âsi ve düşman vaziyeti verilmiş.  

Hâlık-ı Arz ve Semavat, ondan azîm şikayetler ediyor. O âsi insana 

karşı abd-i mü'mine yardım için kendini ve melaikesini tahşid ediyor. 

Ona azîm bir ehemmiyet veriyor." 

 Elcevab: Çünki küfür ve isyan ve seyyie, tahribdir, 

ademdir. Halbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, birtek emr-i 

itibarîye ve ademîye terettüb edebilir. Nasılki bir azîm sefinenin 

dümencisi, vazifesinin adem-i îfasıyla, sefine gark olup bütün 

hademelerin netice-i sa'yleri ibtal olur. Bütün o tahribat, bir 

ademe terettüb ediyor.  

Öyle de: Küfür ve masiyet, adem ve tahrib nev'inden olduğu için, 

cüz'-i ihtiyarî bir emr-i itibarî ile onları tahrik edip müdhiş netaice 

sebebiyet verebilir.  

Zira küfür, çendan bir seyyiedir. Fakat, bütün kâinatı 

kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren 

bütün mevcudatı tekzib ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezyif 

olduğundan, bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i İlahiye namına 
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Cenab-ı Hak kâfirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek; ayn-ı 

hikmettir ve ebedî azab vermek, ayn-ı adalettir.  

Madem insan, küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor. 

Az bir hizmetle pek çok işleri yapar. Onun için ehl-i iman, 

onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın inayet-i azîmine muhtaçtır.  

Çünki on kuvvetli adam, bir evin muhafazasını ve tamiratını 

deruhte etse, haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeğe çalışmasına 

karşı, o çocuğun velisine, belki padişahına müracaata, yalvarmağa 

mecbur olması gibi; mü'minlerin de, böyle edebsiz ehl-i isyana karşı 

dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın çok inayatına muhtaçtırlar. 

Elhasıl: Eğer kader ve cüz'-i ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i 

huzur ve kemal-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a 

verir, onun tasarrufunda bilir.  

O vakit hakkı var, kaderden ve cüz'-i ihtiyarîden bahsetsin. Çünki 

madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz'-i 

ihtiyarîye istinad ederek mes'uliyeti deruhde eder.  

Seyyiata merciiyeti kabul edip, Rabbini takdis eder. Daire-i 

ubudiyette kalıp, teklif-i İlahiyeyi zimmetine alır. Hem kendinden 

sudûr eden kemalât ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar, 

fahr yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, 

sabreder.  

Eğer, kader ve cüz'-i ihtiyarîden bahseden adam ehl-i 

gaflet ise; o vakit kaderden ve cüz'-i ihtiyarîden bahse hakkı yoktur. 

Çünki nefs-i emmaresi, gaflet veya dalalet saikasıyla kâinatı esbaba 

verip, Allah'ın malını onlara taksim eder, kendini de kendine temlik 

eder.  

Fiilini kendine ve esbaba verir. Mes'uliyeti ve kusuru 

kadere havale eder.  

O vakit, nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz'-i 

ihtiyarî ve en nihayette medar-ı nazar olacak olan kader 

bahsi manasızdır.  

Yalnız, bütün bütün onların hikmetine zıd ve 

mes'uliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir. 

* * * 
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İkinci Mebhas: 

Ehl-i ilme mahsus (Haşiye)  ince bir tedkik-i ilmîdir. 

 Eğer desen: "Kader ile cüz'-i ihtiyarî, nasıl tevfik 

edilebilir?" 

 Elcevab: Yedi vecihle... 

  Birincisi: Elbette kâinatın intizam ve mizan lisanıyla hikmet ve 

adaletine şehadet ettiği bir Âdil-i Hakîm, insan için medar-ı sevab ve 

ikab olacak, mahiyeti meçhul bir cüz'-i ihtiyarî vermiştir.  

O Âdil-i Hakîm'in pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz'-i 

ihtiyarînin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz, olmamasına 

delalet etmez. 

  İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O 

ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek 

ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var; vücudu bizce bedihî 

olduğu halde, mahiyeti bizce meçhul... İşte şu cüz'-i ihtiyarî, öyleler 

sırasına girebilir.  

Her şey, malûmatımıza münhasır değildir. Adem-i 

ilmimiz, onun ademine delalet etmez. 

  Üçüncüsü: Cüz'-i ihtiyarî, kadere münafî değil. Belki kader, 

ihtiyarı teyid eder. Çünki kader, ilm-i İlahînin bir nev'idir. İlm-i İlahî, 

ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyle ise, ihtiyarı teyid ediyor, ibtal etmiyor. 

  Dördüncüsü: Kader, ilim nev'indendir. İlim, malûma tâbidir. 

Yani nasıl olacak, öyle taalluk ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil. 

Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücud noktasında idare etmek için 

esas değil. Çünki malûmun zâtı ve vücud-u haricîsi, iradeye bakar ve 

kudrete istinad eder.  

Hem ezel; mazi silsilesinin bir ucu değil ki, eşyanın 

vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin.  

Belki ezel; mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten 

bakar bir âyine-misaldir.  

                                                           
(Haşiye): Bu ikinci mebhas, en derin ve en müşkil bir sırr-ı kader 

mes'elesidir. Bütün ülema-i muhakkikînce en ehemmiyetli ve münazaralı bir 

mes'ele-i akaid-i Kelâmiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. 
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Öyle ise, daire-i mümkinat içinde uzanıp giden zamanın mazi 

tarafında bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine, eşyanın 

tertib ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi, ona 

göre muhakeme etmek hakikat değildir. 

 Şu sırrın keşfi için şu misale bak: Senin elinde bir âyine 

bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe 

müstakbel farzedilse; o âyine yalnız mukabilini tutar.  

Sonra o iki tarafı bir tertib ile tutar, çoğunu tutamaz. O âyine ne 

kadar aşağı ise, o kadar az görür. Fakat o âyine ile yükseğe çıktıkça, o 

âyinenin mukabil dairesi genişlenir. Gitgide, bütün iki taraf mesafeyi 

birden bir anda tutar.  

İşte şu âyine şu vaziyette onun irtisamında, o mesafelerde cereyan 

eden hâlât birbirine mukaddem, muahhar, muvafık, muhalif 

denilmez.  

İşte kader, ilm-i ezelîden olduğu için; ilm-i ezelî, hadîsin tabiriyle 

"Manzar-ı a'lâdan, ezelden ebede kadar her şey, olmuş ve 

olacak, birden tutar, ihata eder bir makam-ı a'lâdadır." Biz ve 

muhakematımız, onun haricinde olamaz ki, mazi mesafesinde bir 

âyine tarzında olsun. 

  Beşincisi: Kader, sebeble müsebbebe bir taalluku var. Yani, şu 

müsebbeb, şu sebeble vukua gelecek.  

Öyle ise denilmesin ki: "Madem filan adamın ölmesi, filan 

vakitte mukadderdir. Cüz'-i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne 

kabahati var, atmasaydı yine ölecekti?" 

 Sual: Niçin denilmesin? 

 Elcevab: Çünki kader, onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin 

etmiştir.  

Eğer onun tüfek atmamasını farzetsen, o vakit kaderin adem-i 

taallukunu farzediyorsun. O vakit ölmesini ne ile hükmedeceksin?  

Ya Cebrî gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur 

etsen veyahut Mu'tezile gibi kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve 

Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin.  

 Öyle ise,  

 biz ehl-i hak deriz ki: "Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce 

meçhul."  

 Cebrî der: "Atmasaydı yine ölecekti."  
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 Mu'tezile der: "Atmasaydı ölmeyecekti." 

  Altıncısı: (Haşiye) Cüz'-i ihtiyarînin üss-ül esası olan meyelan, 

Matüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir.  

Fakat Eş'arî, ona mevcud nazarıyla baktığı için abde vermemiş. 

Fakat o meyelandaki tasarruf, Eş'ariyece bir emr-i itibarîdir.  

Öyle ise o meyelan, o tasarruf, bir emr-i nisbîdir. Muhakkak bir 

vücud-u haricîsi yoktur.  

Emr-i itibarî ise, illet-i tâmme istemez ki; illet-i tâmme vücudu 

için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref'etsin.  

Belki o emr-i itibarînin illeti, bir rüchaniyet derecesinde bir vaziyet 

alsa, o emr-i itibarî sübut bulabilir.  

Öyle ise o anda onu terkedebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki: 

"Şu şerdir, yapma." 

 Evet, eğer abd hâlık-ı ef'ali bulunsaydı ve icada iktidarı 

olsaydı, o vakit ihtiyarı ref' olurdu. Çünki ilm-i usûl ve hikmette 

 kaidesince mukarrerdir ki: "Bir şey vâcib olmazsa, 

vücuda gelmez." Yani, illet-i tâmme bulunacak; sonra vücuda 

gelebilir. İllet-i tâmme ise; ma'lulü, bizzarure ve bilvücub iktiza ediyor. 

O vakit ihtiyar kalmaz. 

 Eğer desen: Tercih bilâ müreccih muhaldir. Halbuki, o emr-i 

itibarî dediğimiz kesb-i insanî; bazan yapmak ve bazan yapmamak; 

eğer mûcib bir müreccih bulunmazsa tercih bilâ müreccih lâzım gelir. 

Şu ise, usûl-ü kelâmiyenin en mühim bir esasını hedmeder? 

 Elcevab: Tereccuh bilâ müreccih muhaldir. (Haşiye) Yani: 

Müreccihsiz, sebebsiz rüchaniyet muhaldir.  

Yoksa, tercih bilâ müreccih caizdir ve vaki'dir. İrade bir sıfattır; 

onun şe'ni, böyle bir işi görmektir. 

 Eğer desen: Madem katli halkeden Hak'tır. Niçin bana katil 

denilir? 

 Elcevab: Çünki İlm-i Sarf kaidesince ism-i fâil, bir emr-i nisbî olan 

masdardan müştaktır. Yoksa bir emr-i sabit olan hasıl-ı bilmasdardan 

inşikak etmez. Masdar kesbimizdir, katil ünvanını da biz alırız. Hasıl-ı 

                                                           
(Haşiye): Gayet müdakkik âlimlere mahsus bir hakikattır 

(Haşiye): Tereccuh ayrıdır, tercih ayrıdır, çok fark var. 



  
 

Kader ~ 10 ~ 

 

bilmasdar, Hakk'ın mahlukudur. Mes'uliyeti işmam eden bir şey, 

hasıl-ı bilmasdardan müştak kılınmaz. 

  Yedincisi: İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz'-i ihtiyariyesi çendan 

zaîftir, bir emr-i itibarîdir, fakat Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zaîf 

cüz'î iradeyi, irade-i külliyesinin taallukuna bir şart-ı âdi yapmıştır.  

Yani manen der: "Ey abdim! İhtiyarınla hangi yolu istersen, seni 

o yolda götürürüm. Öyle ise mes'uliyet sana aittir!"  

Teşbihte hata olmasın, sen bir iktidarsız çocuğu omuzuna alsan, 

onu muhayyer bırakıp "Nereyi istersen seni oraya götüreceğim" 

desen, o çocuk yüksek bir dağı istedi, götürdün.  

Çocuk üşüdü yahut düştü.  

 Elbette "Sen istedin" diyerek itab edip üstünde bir tokat 

vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak, Ahkem-ül Hâkimîn, nihayet za'fta olan 

abdin iradesini bir şart-ı âdi yapıp, irade-i külliyesi ona nazar eder. 

  Elhasıl: Ey insan! Senin elinde gayet zaîf, fakat seyyiatta ve 

tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz'-i ihtiyarî 

namında bir iraden var.  

 

O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi 

olan Cennet'e eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli 

uzansın.  

Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli seyyiattan kısalsın ve o şecere-i 

mel'unenin bir meyvesi olan Zakkum-u Cehennem'e yetişmesin.  

Demek dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet 

verdiği gibi; istiğfar ve tövbe dahi, meyelan-ı şerri keser, 

tecavüzatını kırar. 

  Üçüncü Mebhas: Kadere iman, imanın erkânındandır. Yani: 

"Her şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir." Kadere delail-i kat'iyye o 

kadar çoktur ki, hadd ü hesaba gelmez.  

Biz, basit ve zahir bir tarz ile şu rükn-ü imanîyi, ne derece 

kuvvetli ve geniş olduğunu, bir mukaddeme ile göstereceğiz. 

* * * 
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Mukaddeme 

Her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığını 

 gibi, pekçok âyât-ı Kur'aniye tasrih 

ediyor ve şu kâinat denilen, kudretin Kur'an-ı kebirinin âyâtı dahi şu 

hükm-ü Kur'anîyi, nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve tezyin ve 

imtiyaz gibi âyât-ı tekviniyesiyle tasdik ediyor.  

Evet, şu kâinat kitabının manzum mektubatı ve mevzun âyâtı 

şehadet eder ki, her şey yazılıdır. 

 Amma vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı 

olduğuna delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadîr ve suretler, 

birer şahiddir. Zira herbir tohum ve çekirdekler, "Kâf-Nun" 

tezgâhından çıkan birer latif sandukçadır ki, kaderle tersim edilen bir 

fihristecik, ona tevdi edilmiştir ki; kudret, o kaderin hendesesine göre 

zerratı istihdam edip, o tohumcuklar üstünde koca mu'cizat-ı kudreti 

bina ediyor.  

Demek bütün ağacın başına gelecek bütün vakıatı ile 

çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Zira tohumlar maddeten 

basittir, birbirinin aynıdır, maddeten bir şey yoktur. 

 Hem her şeyin miktar-ı muntazaması, kaderi vâzıhan gösterir. 

Evet, hangi zîhayata bakılsa görünüyor ki, gayet hikmetli ve san'atlı 

bir kalıbdan çıkmış gibi, bir mikdar, bir şekil var ki; o mikdarı, o sureti, 

o şekli almak ya hârika ve nihayet derecede eğri büğrü maddî bir 

kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun, ilmî bir kalıb-ı 

manevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor.  

Meselâ: Sen şu ağaca, şu hayvana dikkat ile bak ki; camid, sağır, 

kör, şuursuz, birbirinin misli olan zerreler, onun neşv ü nemasında 

hareket eder. Bazı eğri büğrü hududlarda meyve ve faidelerin yerini 

tanır görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Sonra başka bir yerde, 

büyük bir gayeyi takib eder gibi yolunu değiştirir.  

Demek kaderden gelen mikdar-ı manevînin ve o mikdarın 

emr-i manevîsiyle zerreler hareket ederler. 

 Madem maddî ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı 

var. Elbette eşyanın mürur-u zamanla giydikleri suretler ve ettikleri 

harekât ile hasıl olan vaziyetler dahi, bir intizam-ı kadere tâbidir.  
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Evet, bir çekirdekte, hem bedihî olarak, irade ve evamir-i 

tekviniyenin ünvanı olan "Kitab-ı Mübin"den haber veren ve işaret 

eden; hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahînin bir ünvanı olan 

"İmam-ı Mübin"den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. 

Bedihî kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın, maddî 

keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek.  

Nazarî ise, o çekirdekte, ondan halkolunacak ağacın müddet-i 

hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, 

tesbihatlardır ki, tarihçe-i hayat namıyla tabir edilen vakit-bevakit 

değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller; o ağacın dalları, yaprakları 

gibi intizamlı birer kaderî mikdarı vardır.  

Madem en âdi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var. Elbette 

umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir 

dikkatle anlaşılır. 

 Şimdi, vücudundan sonra her şeyin sergüzeşt-i hayatı yazıldığına 

delil ise; âlemde "Kitab-ı Mübin" ve "İmam-ı Mübin"den haber 

veren bütün meyveler ve "Levh-i Mahfuz"dan haber veren ve işaret 

eden insandaki bütün kuvve-i hâfızalar birer şahiddir, birer emaredir.  

Evet, herbir meyve, bütün ağacın mukadderat-ı hayatı onun kalbi 

hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. İnsanın sergüzeşt-i hayatıyla 

beraber kısmen âlemin hâdisat-ı maziyesi, kuvve-i hâfızasında öyle bir 

surette yazılıyor ki; güya hardal küçüklüğünde bu kuvvecikte dest-i 

kudret, kalem-i kaderiyle insanın sahife-i a'malinden küçük bir sened 

istinsah ederek, insanın eline verip, dimağının cebine koymuş. Tâ, 

muhasebe vaktinde onunla hatırlatsın.  

Hem tâ mutmain olsun ki; bu fena ve zeval herc ü mercinde beka 

için pek çok âyineler var ki, Kadîr-i Hakîm zâillerin hüviyetlerini 

onlarda tersim edip ibka ediyor.  

Hem beka için pek çok levhalar var ki, Hafîz-i Alîm fânilerin 

manalarını onlarda yazıyor. 

 Elhasıl: Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat 

hayatı, bu derece kaderin nizamına tâbi'dir. Elbette en yüksek derece-

i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün teferruatıyla kaderin mikyasıyla 

çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor.  

Evet, nasıl katreler, buluttan haber verir; reşhalar, su menbaını 

gösterir; senedler, cüzdanlar, bir defter-i kebirin vücuduna işaret 
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ederler. Öyle de: Şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı 

maddî olan bedihî kader ve intizam-ı manevî ve hayatı olan nazarî 

kaderin reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan 

meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe 

"Kitab-ı Mübin" denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve 

"İmam-ı Mübin" denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i 

Mahfuz'u gösterir. 

Netice-i meram: Madem bilmüşahede görüyoruz ki, herbir 

zîhayatın neşv ü nema zamanında, zerreleri eğribüğrü hududlara 

gider, durur. Zerreler yolunu değiştirir. O hududların 

nihayetlerinde birer hikmet, birer faide, birer maslahatı 

semere verirler. 

Bilbedahe o şeyin mikdar-ı surîsi, bir kader kalemiyle 

tersim edilmiştir.  

İşte meşhud, bedihî kader, o zîhayatın manevî hâlâtında dahi bir 

kader kalemiyle çizilmiş muntazam meyvedar hududları, nihayetleri 

var olduğunu gösterir.  

Kudret masdardır, kader mistardır.  

Kudret o maânî kitabını, o mistar üstünde yazar. Madem maddî ve 

manevî kader kalemiyle tersim edilmiş müsmir hududlar, hikmetli 

nihayetler olduğunu kat'iyyen anlıyoruz.  

Elbette herbir zîhayatın müddet-i hayatında geçireceği ahval ve 

etvarı, o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünki sergüzeşt-i hayatı, bir 

intizam ve mizan ile cereyan ediyor.  

Suretler değiştiriyor, şekiller alıyor. Madem böyle umum zîhayatta 

kalem-i kader hükümrandır. Elbette âlemin en mükemmel meyvesi ve 

arzın halifesi ve emanet-i kübranın hâmili olan insanın sergüzeşt-i 

hayatiyesi, her şeyden ziyade kaderin kanununa tâbi'dir. 

 Eğer desen: "Kader bizi böyle bağlamış. Hürriyetimizi 

selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan kalb ve ruh için 

kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?" 

 Elcevab: Kat'â ve aslâ!.. Sıkıntı vermediği gibi, nihayetsiz bir 

hıffet, bir rahatlık ve revh u reyhanı veren ve emn ü emanı temin 

eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünki insan kadere iman etmezse, 

küçük bir dairede cüz'î bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, 
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dünya kadar ağır bir yükü, bîçare ruhun omuzunda taşımaya 

mecburdur. Çünki insan bütün kâinatla alâkadardır.  

Nihayetsiz makasıd ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti 

milyondan birisine kâfi gelmediği için, çektiği manevî sıkıntı ağırlığı, 

ne kadar müdhiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır.  

İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemal-i 

rahat ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalâtında serbest 

cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefs-i emmarenin cüz'î hürriyetini 

selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfemâyeşa hareketini 

kırar. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez. Yalnız 

şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: 

 İki adam, bir padişahın payitahtına giderler. O padişahın mahall-i 

garaib olan has sarayına girerler. Biri, padişahı bilmez; o yerde 

gasıbane, sârıkane tavattun etmek ister. Fakat o bahçe, o sarayın 

iktiza ettikleri idare ve tedbir ve vâridat ve makinelerini işlettirmek ve 

garib hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, 

mütemadiyen ızdırab çeker.  

O cennet gibi bahçe, başına bir cehennem gibi oluyor. Herşeye 

acıyor. İdare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da, o hırsız 

edebsiz adam, te'dib suretiyle hapse atılır. İkinci adam, padişahı tanır, 

padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler, 

bir nizam-ı kanunla cereyan ettiğini, her şey bir proğramla, kemal-i 

sühuletle işlediğini itikad eder. Zahmet ve külfetleri, padişahın 

kanununa bırakıp kemal-i safa ile o cennet-misal bahçenin bütün 

lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare 

kanunlarının güzelliğine istinaden herşeyi hoş görür, kemal-i lezzet ve 

saadetle hayatını geçirir.  

İşte  sırrını anla. 

  DÖRDÜNCÜ MEBHAS: Eğer desen: "Birinci Mebhas'ta isbat 

ettin ki: Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de 

hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musibetler, 

beliyyeler, o hükmü cerhediyor." 

  Elcevab: Ey şiddet-i şefkatten şedid bir elemi hisseden nefsim ve 

arkadaşım! Vücud, hayr-ı mahz; adem, şerr-i mahz olduğuna; bütün 

mehasin ve kemalâtın vücuda rücuu ve bütün maasi ve mesaib ve 

nekaisin esası adem olduğu, delildir. Madem adem şerr-i mahzdır. 
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Ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri 

tazammun eder.  

Onun için, vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i muhtelife 

içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor.  

Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı 

alıp, matlub semeratı veriyor ve müteaddid tavırlara girip, Vâhib-i 

Hayat'ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir.  

İşte şu hakikattandır ki, zîhayatlara âlâm ve mesaib ve meşakkat ve 

beliyyat suretinde bazı hâlât ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envâr-ı 

vücud teceddüd edip zulümat-ı adem tebâud ederek hayatları tasaffi 

ediyor.  

Zira tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık; 

keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hattâ en büyük bir lezzet, 

yeknesaklık içinde hiçe iner. 

  Elhasıl: Madem hayat, esma-i hüsnanın nukuşunu gösterir. 

Hayatın başına gelen her şey hasendir. Meselâ: Gayet zengin, 

nihayet derecede san'atkâr ve çok san'atlarda mahir bir zât; âsâr-ı 

san'atını, hem kıymetdar servetini göstermek için âdi bir miskin 

adamı, modellik vazifesini gördürmek için, bir ücrete mukabil bir 

saatte murassa', musanna' yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler 

ve vaziyetler verir, tebdil eder.  

Hem her nevi san'atını göstermek için keser, değiştirir, 

uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zâta dese: "Bana 

zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni 

güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun" 

demeğe hak kazanabilir mi?  

"Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?  

İşte onun gibi Sâni'-i Zülcelal, Fâtır-ı Bîmisal; zîhayata göz, kulak, 

akıl, kalb gibi havas ve letaif ile murassa' olarak giydirdiği vücud 

gömleğini esma-i hüsnanın nakışlarını göstermek için çok hâlât içinde 

çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir.  

Elemler, musibetler nev'inde olan keyfiyat; bazı esmasının 

ahkâmını göstermek için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı 

rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır. 

* * *  
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Hâtime 
 

[Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucblu, riyakâr nefsini 

susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır.] 

 Birinci Fıkra: Madem eşya var ve san'atlıdır. Elbette bir ustaları 

var. Yirmi ikinci Söz'de gayet kat'î isbat edildiği gibi: Eğer her şey 

birinin olmazsa, o vakit herbir şey, bütün eşya kadar müşkil ve ağır 

olur.  

 Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya, bir şey kadar âsân 

ve kolay olur.  

Madem zemin ve âsumanı birisi yapmış, yaratmış. Elbette o pek 

hikmetli ve çok san'atkâr zât, zemin ve âsumanın meyveleri ve 

neticeleri ve gayeleri olan zîhayatları başkalara bırakıp işi 

bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes 

etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına 

vermeyecektir. 

  İkinci Fıkra: Sen ey mağrur nefsim! Üzüm ağacına benzersin. 

Fahrlenme! Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona 

takmış. 

  Üçüncü Fıkra: Sen ey riyakâr nefsim! "Dine hizmet ettim" diye 

gururlanma.  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!. 

  Dördüncü Fıkra: Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen; Cenab-ı 

Hakk'ın marifetini kazan. Çünki bütün hakaik-i mevcudat, İsm-i 

Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfâtının tecelliyatıdırlar. 

Maddî ve manevî, cevherî, arazî herbir şeyin, herbir insanın hakikatı, 

birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Yoksa 

hakikatsız, ehemmiyetsiz bir surettir. Yirminci Söz'ün âhirinde, şu sırra 

dair bir nebze bahsi geçmiştir.  

Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan 

kat'iyyen bil ki: Hayat zannettiğin hâlât, yalnız bulunduğun dakikadır. 

O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşya-i 
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dünyeviye, o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün 

zamanın ve onun mazrufu, o dakikada ademdir, hiçtir.  

Demek güvendiğin hayat-ı maddiye, yalnız bir dakikadır. 

Hattâ bir kısım ehl-i tedkik, "Bir âşiredir belki bir ân-ı 

seyyaledir" demişler.  

İşte şu sırdandır ki; bazı ehl-i velayet, dünyanın dünya cihetiyle 

ademine hükmetmişler. Madem böyledir, hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi 

bırak. Kalb ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık, bak; ne kadar 

geniş bir daire-i hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel; 

onlar için haydır, hayatdar ve mevcuddur.  

Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve 

de ki: "Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. 

Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir 

yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir Şems-i Sermed isterim. Hiç-

ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim." 

 Beşinci Fıkra: Şu fıkra, Arabî geldiği için Arabî yazıldı.  

Hem şu fıkra-i Arabiye, "Allahü Ekber" zikrinde otuz üç mertebe-i 

tefekkürden bir mertebeye işarettir. 
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* * * 

Zeyl 
 

 

 

[Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. 

Herkese menfaatlidir.] 

 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. Şu tarîk, hafî tarîkler 

misillü, "Letaif-i Aşere" gibi on hatve değil ve tarîk-ı cehriye gibi 
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"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 yapmaktır. 

 Birinci Hatveye:  âyeti işaret ediyor. İkinci 

Hatveye:  âyeti işaret ediyor. 

 Üçüncü Hatveye: 

 âyeti işaret ediyor. 

 

 Dördüncü Hatveye:  âyeti işaret ediyor. 

 Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur ki: 

  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 her şeyi 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, tebrie 

etmemektir. 

İkinci Hatvede:  dersini 

verdiği gibi: Kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse, 

başkasına verir. Fena ve zevali görse, kendine almaz.  
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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. 

  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 

kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrda bilmektir. 

  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: Her şey nefsinde mana-yı ismiyle fânidir, 

mefkuddur, hâdistir, madumdur. Fakat mana-yı harfiyle ve Sâni'-i 

Zülcelal'in esmasına âyinedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle 

şahiddir, meşhuddur, vâciddir, mevcuddur.  

Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: Vücudunda 

adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücud verse; 

kâinat kadar bir zulümat-ı adem içindedir. Yani vücud-u şahsîsine 

güvenip Mûcid-i Hakikî'den gaflet etse; yıldız böceği gibi bir şahsî 

ziya-yı vücudu, nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, 

boğulur.  

Fakat enaniyeti bırakıp, bizzât nefsi hiç olduğunu ve Mûcid-i 

Hakikî'nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün 

mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır.  

Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan 

Zât-ı Vâcib-ül Vücud'u bulan, her şeyi bulur.  

* * * 
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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, haddinden 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; her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. 

  Elhasıl: Mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, 

mana-yı ismiyle bakmamaktır.  

* * * 
 

Mesnevi-i Nuriyeden Kısımlar 
 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader 

namında üç kanunu vardır. Atâ, kaza kanununu, kaza da kaderi 

bozar. 
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 Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir. O kararın 

infazı, kaza demektir. O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, 

atâ demektir.  

Evet, yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi, atâ da kaza 

kanununun kat'iyyetini deler.  

Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek atânın kazaya 

nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir.  

Atâ, kaza kanununun şümulünden ihraçtır.  

Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracdır.  

Bu hakikate vâkıf olan ârif: 
 "Ya İlahî! Hasenatım senin atâ'ndandır. Seyyiatım da senin 

kaza'ndandır. Eğer atâ'n olmasa idi, helâk olurdum." der.                        

Mesnevi-i Nuriye ( 206 ) 

* * * 

Arkadaş! Her bir şey için 

 iki suret ve şekil vardır: 

 

  Biri: Maddiyedir ki, âdeta bir gömlek gibi, her şeyin vücuduna 

göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. 

  Diğeri: Makuledir ki, bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürur-u 

zamanla değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin içtimaından tasavvur 

edilen bir suret-i vehmiyedir. 

 Bir ateşin sür'atle tedvirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi, her 

şeyin tarih-i hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı 

eşya denilen şu ikinci suret, makuledir.  

Suret-i maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu 

gibi, suret-i maneviye itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler 

için bir gayesi de vardır.  

  Binaenaleyh her şeyin suret-i maddiyesinde kudret-i Rabbanî 

ustadır, kader mühendistir. Suret-i maneviyesinde ise, kader 

mistardır, yani, teşekkülâtın çizgilerini çizer, kudret masdardır, yani o 

çizgiler üstünde yapılan teşekkülât, kudretten sudûr eder.                                        

Mesnevi-i Nuriye ( 34 ) 

* * * 

Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve 

hürriyet, uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere bir vâhid-i kıyasî 

vazifesini görüyor.  
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Maalesef sû'-i ihtiyar ile hâkimiyet ve istiklaliyete âlet ederek tam 

bir firavun olur. 

 Arkadaş! Bu ince hakikat, tam vuzuh ve zuhuruyla şöyle bana 

göründü ki: Gaflet suyu ile tenebbüt eden benlik, Hâlık'ın sıfatlarını 

fehmetmek için bir vâhid-i kıyastır. Çünki insanlar görmedikleri şeyleri 

kıyas ve temsiller ile bilirler.  

Meselâ: Bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için bir 

taksimat yapar: "Buradan buraya benim kudretimdedir, bundan o 

yanı da Onun kudretindedir" diye vehmî bir çizgi çizmekle mes'eleyi 

anlar.  

Sonra mevhum haddi bozar, hepsini de ona teslim eder. Çünki 

nefis, nefsine mâlik olmadığı gibi cismine de mâlik değildir. Cismi, 

ancak acib bir makine-i İlahiyedir.  

Kaza ve kader kalemiyle kudret-i ezeliye (bir cilveciği) o 

makinede çalışıyor. Binaenaleyh insan o firavunluk davasından 

vazgeçmekle, mülkü mâlikine teslim etsin, emanete hıyanet etmesin!  

Eğer hıyanetle bir zerreyi nefsine isnad ederse, Allah'ın mülkünü 

esbab-ı camideye taksim etmiş olacaktır.                                  

Mesnevi-i Nuriye ( 67 ) 

* * * 

  İ'lem Eyyühel-Aziz! Âlemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri 

göründüğü gibi en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde 

de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir.  

Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın 

sahife-i vechinde, cebhesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i 

kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar 

yazılmıştır.  

Malûmdur ki, insanın şu sahifelerinde yazılan o kelimeler, harfler, 

noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan manalara, maneviyatlara 

delalet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan 

mektublara da işaretleri vardır.  

Arkadaş! insanın geçen sahifelerine kaderin yazdığı 

haşiye, tesadüf ve ittifakın dühûlüne bir menfez 

bırakmamıştır.   Mesnevi-i Nuriye ( 103 ) 

* * * 
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Birden Hatıra Gelen Bir Mes'eledir! 
 Her şeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen 

zulümlü musibetlerde, 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 eyledi? 

  Gelen cevab şu: Vâlideler bu asırda, bir aşılama suretinde 

şefkatlerini yanlış bir tarzda sarfetmeleridir ki; evlâdım şan, şeref, 

rütbe, memuriyet kazansın diye, bütün kuvvetleriyle evlâdlarını 

dünyaya, mekteblere sevkediyorlar.  

Hattâ mütedeyyin de olsa, Kur'anî ilimlerin okumasından çekip 

dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu 

mahrumiyete mahkûm etti. 

  İkinci Sual: Risale-i Nur'la münasebetdar bazı zâtlara acıdım. 

"Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken, o haktan kısmen 

mahrumiyete kader-i İlahî neden müsaade etti?" 

 

  Gelen cevab: Şu asırda öyle acib bir aşılamakla, ebeveynine 

hürmet ve peder ve vâlidesinin şefkatlerine mukabil bilâ-kayd u şart 

kemal-i hürmet ve itaat lâzım iken; ekseriyetle o hakikî hürmet ve itaat 

bozulduğundan, iki sülüs almaktan 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 

ziyadeleştirdiklerinden, beşerin zalim eliyle, kardeşlerinin kısmen 

haklarını muvakkaten onlara vermeye müsaade etti. 
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  Üçüncü Sual: Bazı mütedeyyin zâtların, dünyadar haremleri 

yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi 

hâdiseler çoktur. 

  Gelen cevab: O mütedeyyin zâtlar, diyanetlerinin muktezası, 

böyle serbestiyet-i nisvan zamanında öyle serbest kadınların 

vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat 

yemelerine kader müsaade etti.  

Kastamonu Lahikası ( 265 ) 

***  

Salahaddin hususî, kendine ait bir mes'eleyi soruyor. Dünya, 

hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor.  

 

Madem o haslar içindedir, kat'iyyen 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.  

Çünki hasların hayatı, Risale-i Nur'a aittir ve şahs-ı 

manevîsini temsil eden şakirdlerinin tensibiyle kayıd altına 

girebilir. Peder ve vâlidesinin re'yleri de varsa, inşâallah zararı 

olmaz.       Emirdağ Lahikası-1 ( 80 ) 

* * * 
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Kader Çekirdekleri 
 

Risale-i Nur Külliyatında  

Kader’le Alakalı  

Mebhaslar 
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Kader Mebhasları 

1 “Evet güzel bir çiçeğin dakik proğramını, küçücük bir tohumunda 

dercetmek, büyük bir ağacın sahife-i a’malini, tarihçe-i hayatını, 

fihriste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte manevî kader kalemiyle 

yazmak; nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir." (S: 66) 

2 “Vücuda gelmiş herbir günü, herbir senesi, herbir asrı; birer satırdır, 

birer sahifedir, birer kitabdır ki kalem-i kader ile tersim edilmiştir." (S: 

78) 

3 “İşte şu üç temsili fehmettin ise, bak: Nakkaş-ı Ezelî, gözümüzün 

önünde kışın beyaz sahifesini çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını 

açıp, rûy-i arzın sahifesinde üçyüz binden ziyade enva’ı, kudret ve 

kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar." (S: 81) 

4 “Hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalalet ve ehl-i felsefe, onlardaki kalem-i 

kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda 

boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler." (S: 86) 

5 “Fakat hayatın âhirinde kader rüknüne işareti pek ince ve 

derindir." (S: 106) 

6 “Hâmisen: Mistar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan 

mektubat-ı Rabbaniyeyi mütalaa makamında, tefekkür ve istihsan 

vazifesine başladılar." (S: 124) 

7 “Hakikat böyle iken, beşerin en acib bir dalaleti budur ki: Kader 

kaleminin sahifesi olan Levh-i Mahfuz’un yalnız bir cilve-i aksi olarak, 

fihriste-i san’at-ı Rabbaniye olup, ehl-i gafletin lisanında tabiat denilen 

bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-ı san’atı, bu münfail mistar-ı hikmeti, 

tabiat-ı müessire diyerek masdar ve fâil telakki etmesidir." (S: 164) 

8 “Kalem-i kader, dağ gibi bir ağaçta ne yazmış ise, tırnak gibi 

meyvesinde dahi dercetmiştir." (S: 283) 

9 “nebatatın tohumcukları ki, o tohumcuklar hayvanatın nutfeleri gibi 

ayrı ayrı şeyler değil, nutfeler bir su olduğu gibi, o tohumlar da 

karbon, azot, müvellid-ül mâ, müvellid-ül humuzadan mürekkeb, 

mahiyetçe birbirinin misli, keyfiyetçe birbirinden ayrı, yalnız kader 

kalemiyle sırf manevî olarak aslının proğramı tevdi edilmiş." (S: 298) 

10 “Evet, insan ve insanın vazifesi, kâinat ve Hâlık-ı Kâinat’ın, arz ve 

semavatın, dünya ve âhiretin, mazi ve müstakbelin, ezel ve ebedin 

mebahis-i külliyelerini cem’etmekle beraber nutfeden halketmek, tâ 

kabre girinceye kadar; yemek, yatmak âdâbından tut, tâ kaza ve 
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kader mebhaslerine kadar; altı gün hilkat-i âlemden tut tâ 

 " (S: 396) 

11“Kader Risalesi" (S: 463) 

12 "[Kader ile cüz’-i ihtiyarî, iki mes’ele-i mühimmedir." (S: 463) 

13 “Kader ve cüz’-i ihtiyarî, İslâmiyetin ve imanın nihayet hududunu 

gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüz’lerindendir." (S: 463) 

14 “Sonra, ondan sudûr eden iyilikler ve kemalât ile mağrur 

olmamak için, "Kader" karşısına geliyor." (S: 463) 

15 “Evet kader, cüz’-i ihtiyarî; iman ve İslâmiyetin nihayet 

meratibinde..." (S: 463) 

16 “Kader, nefsi gururdan ve cüz’-i ihtiyarî, adem-i mes’uliyetten 

kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler." (S: 463) 

17 “Demek kader mes’elesi, teklif ve mes’uliyetten kurtarmak için 

değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana girmiş." (S: 

464) 

18 “Çünki kader, hakikî illetlere bakar, adalet eder." (S: 464) 

19 “Fakat kader, o gizli katlin için mahkûm edip adalet etmiş." (S: 

464) 

20 “İşte şey-i vâhidde iki cihetle kader ve icad-ı İlahînin adaleti ve 

insan kesbinin zulmü göründüğü gibi, başka şeyleri buna kıyas et." (S: 

464) 

21 “Demek kader ve icad-ı İlahî; mebde’ ve münteha, asıl ve fer’, 

illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden 

münezzehtir."  (S: 464) 

22 “Eğer kader ve cüz’-i ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i huzur ve 

kemal-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenab-ı Hakk’a verir, onun 

tasarrufunda bilir." (S: 465) 

23 “Eğer kader ve cüz’-i ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i gaflet ise; 

o vakit kaderden ve cüz’-i ihtiyarîden bahse hakkı yoktur." (S: 465) 

24“olan kader bahsi manasızdır." (S: 466) 

25 “(Haşiye): Bu ikinci mebhas, en derin ve en müşkil bir sırr-ı kader 

mes’elesidir." (S: 466) 

25 “Eğer desen: "Kader ile cüz’-i ihtiyarî, nasıl tevfik edilebilir?” (S: 

466) 

26 “Belki kader, ihtiyarı teyid eder." (S: 466) 
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27 “Çünki kader, ilm-i İlahînin bir nev’idir." (S: 466) 

28 “ Kader, ilim nev’indendir." (S: 466) 

29 “İşte kader, ilm-i ezelîden olduğu için; ilm-i ezelî, hadîsin tabiriyle 

"Manzar-ı a’lâdan, ezelden ebede kadar herşey, olmuş ve olacak, 

birden tutar, ihata eder bir makam-ı a’lâdadır.” (S: 467) 

30 “Beşincisi: Kader, sebeble müsebbebe bir taalluku var." (S: 467) 

31 “kader, onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir." (S: 467) 

32 “Ya Cebrî gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur 

etsen veyahut Mu’tezile gibi kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve 

Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin." (S: 467) 

33 “Evet bir çekirdekte, hem bedihî olarak, irade ve evamir-i 

tekviniyenin ünvanı olan "Kitab-ı Mübin"den haber veren ve işaret 

eden, hem nazarî olarak emir ve ilm-i İlahînin bir ünvanı olan "İmam-

ı Mübin"den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var: Bedihî 

kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın, maddî keyfiyat ve 

vaziyetleri ve heyetleridir ki, sonra göz ile görünecek." (S: 469) 

34 “Şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı maddî olan bedihî 

kader ve intizam-ı manevî ve hayatı olan nazarî kaderin reşhaları, 

katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutfeler, 

tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe "Kitab-ı Mübin" 

denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve "İmam-ı Mübin" 

denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i Mahfuz’u gösterir." (S: 

470) 

35 “Bilbedahe o şeyin mikdar-ı sûrîsi, bir kader kalemiyle tersim 

edilmiştir." (S: 470) 

36 “İşte meşhud, bedihî kader, o zîhayatın manevî hâlâtında dahi bir 

kader kalemiyle çizilmiş muntazam meyvedar hududları, nihayetleri 

var olduğunu gösterir." (S: 470) 

37 “Kudret masdardır, kader mistardır." (S: 470) 

38 “Madem maddî ve manevî kader kalemiyle tersim edilmiş" (S: 

470) 

39 “Madem böyle umum zîhayatta kalem-i kader hükümrandır." (S: 

471) 

40 “Eğer dese: "Kader bizi böyle bağlamış." (S: 471) 
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41 “Güya herbirisinin alnında ve cebhesinde "Filân hüceyrenin rızkı 

olacak" yazılı gibi bir intizamın vücudu, her adamın alnında kalem-i 

kader" (S: 523) 

42 “Hakîm-i Ezelî inayet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyenin iktizası ile, 

şu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve esma-i 

hüsnasına âyine ve kalem-i kader ve kudretine sahife olmak için 

yaratmış ve tecrübe ve imtihan ise neşvünemaya sebebdir." (S: 532) 

43 “Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı." (S: 532) 

44 "O Sâni’-i Zülcelal’in hikmet-i sermediyesi ve inayet-i ezeliyesi; o 

imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o esma-i hüsnanın 

tecellilerinin hakikatlarını, o kalem-i kader mektubatının hakaikını, o 

nümune-misal nukuş-u san’atının asıllarını, o vezaif-i mevcudatın 

faidelerini, gayelerini, o hidemat-ı mahlukatın ücretlerini ve o kelimat-

ı kitab-ı kâinatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve istidad 

çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve bir mahkeme-i" (S: 532) 

45 “İmam-ı Mübin" kader defteri ise, "Kitab-ı Mübin" kudret 

defteridir." (S: 548) 

“İşte şu defterin vücudu "İmam-ı Mübin" gibi kader ve cüz’-i ihtiyarî 

mesailinde isbat edilmiştir." (S: 548) 

46 “Veya bir Sâni’-i Hakîm’in kanun-u kader ve kalem-i kudretinden 

çıkan, harekete memur birer noktadır." (S: 554) 

47 “Elbette hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniyede 

defaatla bir zerre bulunmuş ise ve hizmet etmiş ise, o zerrenin manevî 

alnında o manaların hikmetlerini, hiçbir şeyi kaybetmeyen kader 

kalemiyle kaydetmesi; mukteza-yı ihata-i ilmîdir." (S: 557) 

48 “O karmakarışık zannettiğin vaziyetler, kudretin kader kitabına 

göre kemal-i intizam ile bir istinsahtır." (S: 594) 

49 “O vakit o gömlek, (Haşiye) o haliçe, hak ve hakikat namına, 

lisan-ı hikmetle o müddeîye der ki: "Eğer seneler, karnlar adedince 

yere giydirilip sonra intizam ile çıkarılıp geçmiş zamanın ipine asılan 

ve yeniden giydirilecek ve kemal-i intizam ile kader dairesinde 

proğramları ve biçimleri çizilen ve tayin olunan ve gelecek zamanın 

şeridine takılan ve intizamlı ve hikmetli, ayrı ayrı nakışları bulunan 

bütün gömlekleri, haliçeleri dokuyacak, icad edecek kudret ve san’at 

sende varsa, hem hilkat-i arzdan tâ harab-ı arza kadar, belki ezelden 

ebede kadar ulaşacak, hikmetli, kudretli iki manevî elin varsa ve 
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bütün atkılarımdaki bütün ferdleri icad edecek kemal-i intizam ve 

hikmetle tamir ve tecdid edecek sende bir iktidar ve hikmet varsa, 

hem bizim modelimiz ve bizi giyen ve bizi kendine peçe ve çarşaf 

yapan küre-i arzı elinde tutup mûcid olabilirsen, bana rububiyet dava 

et." (S: 595) 

50 “Hem o meyveler, tohumlar; vahdetin âyineleri oldukları gibi, 

kaderin meşhud işaratı ve kudretin mücessem rumuzatıdır ki; kader 

onlar ile işaret eder ve kudret o kelimeler ile remzen der: "Nasılki şu 

ağacın kesretli dal ve budakları, birtek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın 

san’atkârının icad ve tasvirde vahdetini gösteriyor." (S: 613) 

51 “Sonra ulvî ve süflî tabakata ve dallara ayırıp, kaza ve kader 

desatiri ile tafsil ve tasvir etti." (S: 654) 

52 "Bir Kadîr-i Zülcelal’in ve bir Hakîm-i Zülkemal’in kader 

dairesinde suretleri ve biçimleri tertib edilen ve kudretin destgâhında 

vücudları verilen o hadsiz masnuat, o zâtın vücub-u vücuduna delalet 

ve vahdetine ve" (S: 662) 

53 “Kader bir sille vurdu, kazaya da çarptırdı" (S: 715) 

54 “İsa’ya demiş Şeytan: "Madem herşeyi O yapar; kader birdir, 

değişmez." (S: 718) 

55 “Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükm-ü şer’î ve mühim 

bir hikmet-i âmmeyi ve şümullü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun 

eden  âyet-i kerimesinin 

işaretiyle: Büyüklerin küçüklere "oğlum" demeleri, zıhar mes’eleleri 

gibi, yani karısına "anam gibisin" dese, haram olduğu gibi değildir ki, 

ahkâm onunla değişsin." (M: 28) 

56 “İmam-ı Mübin", kader defteri ise; "Kitab-ı Mübin", kudret 

defteridir." (M: 37) 

57 “İşte şu defterin vücudu "İmam-ı Mübin" gibi kader ve cüz’-i 

ihtiyarî mesailinde isbat edilmiştir." (M: 37) 

58 “Yalnız, kader ve cüz’-ü ihtiyarîye ait Yirmialtıncı Söz hatırıma 

gelmemişti, size söylememiştim, ona da bakınız, fakat gazete gibi 

okumayınız." (M: 42) 

59 “Madem ki nefyimde kader hâkimdir ve o kader âdildir; ona 

müracaat ederim." (M: 47) 
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60 “İnsan her ne kadar fâil-i muhtar ise de, fakat 

 sırrınca, meşiet-i İlahiye asıldır ve kader hâkimdir." (M: 52) 

61 “Kader söylese; iktidar-ı beşer konuşmaz, ihtiyar-ı cüz’î susar." 

(M: 53) 

62 “Amma kader nokta-i nazarında feci akibetin hikmeti ise: Hasan 

ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata 

namzed idiler." (M: 55) 

63 “Kader noktasından bakıldığı vakit; Hazret-i Hüseyin ve 

akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netaic-i uhreviye ve saltanat-ı 

ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye o kadar kıymetdardır ki, o facia ile 

çektikleri zahmet, gayet kolay ve ucuz düşer." (M: 56) 

64 “Kader ise, benim diyanette ve ihlasta noksaniyetim var; arasıra 

ehl-i dünyaya riyakârlıklarımdan için beni sıkıyor." (M: 74) 

65 “Eğer ehl-i dünyaya müracaat etsem, kader der: "Ey riyakâr!" (M: 

74) 

66 “Evet mevcudatın mütemadiyen zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor 

ki, o mevcudat; bir Sani’-i Kadîr’in kudsî esmasının cilveleri ve envar-ı 

esmaiyesinin gölgeleri ve ef’alinin eserleri ve kalem-i kader ve 

kudretin nakışları ve sahifeleri ve cemal-i kemalinin âyineleridir." (M: 

229) 

67 “Şu kâinat denilen âlem-i ekber ve insan denilen onun misal-i 

musaggarı olan âlem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan âfâkî 

ve enfüsî vahdaniyet delailini gösteriyorlar." (M: 232) 

68 “Evet acaib-i san’at ve garaib-i hilkat noktasında cüz’iyat, 

külliyattan geri değil; çiçekler, yıldızlardan aşağı değil; çekirdekler, 

ağaçların madûnunda değil; belki çekirdekteki nakş-ı kader olan 

manevî ağaç, bağdaki nesc-i kudret olan mücessem ağaçtan daha 

acibdir." (M: 251) 

69 “Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun 

olup kader ve rahmet-i İlahiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden 

küsüyor." (M: 266) 

70 “Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele 

etmek gerektir." (M: 266) 

71 “Hem meselâ: Sırr-ı Kader ve cüz’-i ihtiyarînin halli için, koca 

Sa’d-ı Taftazanî gibi bir allâme; kırk-elli sahifede, meşhur 
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Mukaddemat-ı İsna Aşer namıyla telvih nam kitabında ancak hallettiği 

ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan Yirmialtıncı 

Söz’de, İkinci Mebhasın iki sahifesinde tamamıyla, hem herkese 

bildirecek bir tarzda beyanı, eser-i inayet olmazsa nedir?" (M: 372) 

72 Maziye, mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele, measîye teklif 

noktasında bakmak lâzımdır." (M: 472) 

73 “Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor." (M: 476) 

74 “Kader Risalesi’nde izah edildiği gibi: Halk-ı şerr, şerr değil; belki 

kesb-i şerr, şerdir." (L: 76) 

75 “Eğer mevcudatta, hususan zîhayatta görünen basîrane, hakîmane 

olan san’at ve icad, Şems-i Ezelî’nin kalem-i kader ve kudretine 

verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnad 

edilse lâzım gelir ki; tabiat, icad için herşeyde hadsiz manevî makine 

ve matbaaları bulundursun; veyahud herşeyde, kâinatı halk ve idare 

edecek bir kudret ve hikmet dercetsin." (L: 182) 

76 “Çünki dağdaki -kudret eseri olan- mücessem çam ağacının bütün 

âzaları ve cihazatıyla, o çekirdekteki kader eseri olan manevî ağaçta 

mevcud bulunması lâzım gelir." (L: 184) 

77 “Kader, ilmin bir nevidir ki, herşeyin manevî ve mahsus kalıbı 

hükmünde bir mikdar tayin eder." (L: 193) 

78 “Yani nasılki âlem-i şehadet ve mevcud hazır eşya, intizamlarıyla 

ve neticeleriyle hayatdarlıkları görünüyor, öyle de âlem-i gaybdan 

sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatdar bir 

vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki, Levh-i 

Kaza ve Kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri, mukadderat 

namıyla görünür, tezahür eder." (L: 337) 

79 “Hususan İsm-i Hayy ve Kayyum’a ve bilhassa hayatın iman 

erkânına karşı remizlerine ve bilhassa Kaza ve Kader rüknüne 

hayatın işaretine ve İsm-i Kayyum’un Birinci Şuaına herkesin fikri 

yetişmez, fakat hissesiz de kalmaz; belki herhalde imanını 

kuvvetlendirir." (L: 340) 

80 “İşte bu hallakıyet-i Rabbaniyenin içinde; o sevimli ve sevdiği 

masnuatın hususan zîhayatların hiçbirine göz açtırmayarak âlem-i 

gayba gönderiyor, hiçbirine nefes aldırmayarak dünyadaki hayattan 

terhis ediyor, mütemadiyen bu misafirhane-i âlemi doldurup 

misafirlerin rızası olmayarak boşaltıyor; kalem-i kaza ve kader, Küre-i 
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Arz’ı yazar bozar tahtası gibi yaparak  cilveleriyle 

mütemadiyen Küre-i Arz’da yazılarını yazar ve o yazıları tazelendirir, 

tebdil eder." (L: 347) 

81. "  nun bir düsturunu, 

 bir nüktesini tefsir edip, 

kâinatta zerreden şemse kadar her şey bir vazife ile mükellef olup, 

bütün sa’y ü hareketleri kanun-u kader ile cereyan ettiğini; ve 

Cenab-ı Hak kemal-i kereminden, hizmet içinde mükâfat olarak bir 

lezzet dercettiğini isbat ve izah ile.." (L: 392) 

 

82 “Şems-i Ezelî’nin kalem-i kader ve kudreti olan alîmane, 

basîrane, hakîmane san’at-ı icad..” (L: 405) 

83 “Hem hiç mümkün müdür ki: Bir Sâni’-i Hakîm-i Müdebbir, en 

ehemmiyetsiz bir nebatın, en küçük bir ağacın mebdelerini ve 

müntehalarını kemal-i intizam içinde mukadderat-ı hayatiyesini 

çekirdeğinde ve meyvesinde kalem-i kader ile yazmakla beraber, 

koca baharı birtek ağaç gibi mukaddematını ve neticelerini kemal-i 

imtiyaz ve intizam ile yazsa ve en ehemmiyetsiz şeylere de lâkayd 

kalmazsa;" (Ş: 39) 

84 “Her taifeye mahsus ve münasib ayrı ayrı rızıklarını ve çeşit çeşit 

müdafaa silâhlarını ve ayrı ayrı libaslarını ve ayrı ayrı talimlerini ve 

terhislerini ve ayrı ayrı bütün cihazat ve levazımatlarını, kemal-i 

intizamla, sehivsiz, hatasız, karıştırmadan ve hiçbirini unutmadan, 

umulmadık yerlerden vakti-vaktine vermekle kemal-i rububiyet ve 

hâkimiyet ve hikmet içinde vahdaniyetini ve ehadiyetini ve ferdiyetini 

ve nihayetsiz iktidarını ve hadsiz rahmetini isbat ederek, bu tevhid 

fermanını zemin yüzünde, her bahar sahifesinde, kalem-i kader ile 

yazar." (Ş: 171) 

85 “Çünki herşeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan 

levhalarında kaydetmek ve her zîhayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini 

kuvve-i hâfızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede 

yazmak ve her zîruhun hususan insanların defter-i a’mallerini elvah-ı 

mahfuzada tesbit etmek ve geçirmek; elbette öyle muhit bir kader ve 

hakîmane bir takdir ve müdakkikane bir kayıd ve hafîzane bir kitabet; 
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ancak mahkeme-i kübrada umumî bir muhakeme neticesinde daimî 

bir mükâfat ve mücazat için olabilir." (Ş: 191) 

86 “Hem haşir gelmezse; kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kâinatın 

bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir cihet-i imkânı olamaz ve 

o ihtimal, bu kâinatın vücudunu inkâr gibi bir muhal, belki bir 

hezeyan olur." (Ş: 191) 

87 “Fakat gizli bir cinayetine binaen, kader dahi hapsine hüküm 

verir, aynı zulm-ü beşer içinde adalet eder." (Ş: 300) 

88 “tesanüd ile tam liyakat göstermediğimizden, kader dahi buna 

baktı." (Ş: 301) 

89 “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) 

90 “Risale-i Nur’dan Kader Risalesi olan Yirmi altıncı Söz’ün sırr-ı 

kaderi emsalsiz bir surette beyanı ve imanın erkânlarını Risale-i 

Nur’un hârika bir tarzda isbatı meydanda iken böyle bir iftira, 

garazkârlıktan başka bir şey değildir." (Ş: 413) 

91 “Ben şimdi Celcelutiye’yi okurken,  

cümlesinde Risale-i Kader’e işaret eden yirmialtıncı mertebede,  

Suresi Kader Sözüyle münasebeti nedir, kalbime gelmesi ânında 

ihtar edildi." (Ş: 519) 

92 “Kader adaleti içinde rıza ve teslim ferahı." (Ş: 531) 

93 “Kader ise, "neden tam ihlasla, tam bir tesanüdle, tam bir 

hizbullah olmadınız?” (Ş: 533) 

94“Evet, görüyoruz ki: Güz mevsiminde üçyüzbin nevi zîhayat vefat 

namıyla terhis edilirken, herbir nevi ve ferdin sahife-i amellerinin 

kutucukları ve işlediklerinin fihristeleri ve gelen baharda 

işleyeceklerinin listeleri ve bir cihette bir nevi ruhları olan tohumlarını 

onların yerlerinde Hafîz-i Zülcelal’in yed-i hikmetine emanet edildiğini 

ve incirin tohum ve çekirdekleri gibi zerrecik o küçücük tohumları 

birer ruh-u bâki gibi incir ağacının bütün kavanin-i hayatiyesini 

taşıyan ve bir kitab kadar kuvve-i hâfızada yazı misillü ağacın tarihçe-i 

hayatını onda kader kalemiyle yazan, büyük bir kitab hükmüne" (Ş: 

601) 
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95 “Risale-i Kader gibi Nur’un risalelerinde bu dehşetli suale tam 

cevab verilmiş." (Ş: 610) 

96 “Bu ise nihayetsiz bir ilim ile olabilmesi cihetiyle her şeyin her 

şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın 

bütün emsallerini ve nevilerini ilm-i ezelîsinin kaza ve kader pergâr 

ve kalemiyle dış ve iç mikdarlarını ve suretlerini hakîmane yapılmasını 

bilerek işleyen bir Sâni’-i Musavvir, bir Alîm-i Mukaddir’in hadsiz 

ilmine ve vücub-u vücuduna nebatat ve hayvanat adedince şehadet 

ederler demektir." (Ş: 649) 

97 “Ve her zîruhun rızkı tayin ve tahsis edilip kaza ve kader 

levhasında yazıldığına hadsiz deliller var." (Ş: 649) 

98 “Binaenaleyh her şeyin suret-i maddiyesinde kudret-i Rabbanî 

ustadır, kader mühendistir." (Ms: 34) 

99 “Suret-i maneviyesinde ise, kader mistardır, yani, teşekkülâtın 

çizgilerini çizer, kudret masdardır, yani o çizgiler üstünde yapılan 

teşekkülât, kudretten sudûr eder." (Ms: 34) 

100 “Malûmdur ki insan, hasb-el kader çok yollara sülûk eder." (Ms: 

50) 

101 “Kaza ve kader kalemiyle kudret-i ezeliye (bir cilveciği) o 

makinede çalışıyor." (Ms: 67) 

102 “Sath-ı Arz mescidini mütehalif ve muntazam harekâtıyla tezyin 

eden o cemaat-ı uzmanın, satırları andıran saflarının o güzel 

manzarası muhafaza edilmek üzere, âlem-i misal sahifesinde kalem-i 

kader ile, İlahî bir fotoğrafla tersim ve terkim edilmekte olduğu 

ihtimal ve imkândan halî değildir." (Ms: 76) 

103 “Evet kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın 

sahife-i vechinde, cebhesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i 

kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır." (Ms: 

103) 

104 “Malûmdur ki, insanın şu sahifelerinde yazılan o kelimeler, 

harfler, noktalar, harekeler, ruh-u insanîde bulunan manalara, 

maneviyatlara delalet ettikleri gibi, fıtratında kader tarafından yazılan 

mektublara da işaretleri vardır." (Ms: 103) 

105 “İlm-i muhitten in’ikas eden kader, her şeyde esma-i nuriyeden 

bir hisse tersim etmiştir." (Ms: 105) 
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106 “Ve keza kader muhitinde uçan tayyare-i ömre veya hayat 

dağları arasında açılan uhdud ve tünellerinden şimşekvari geçen 

zamanın şimendiferine bindirerek, ebed-ül âbâd memleketinin iskelesi 

hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevkeden Hâlık-ı Rahman-ür 

Rahîm’den meded istiyorum." (Ms: 109) 

107 “Halbuki şemsin tulû’ ve gurubu mukadder olduğu gibi, insanın 

da bu dünyada tulû’ ve gurubu ve sair mukadderatı, kalem-i kader 

ile cephesinde yazılıdır." (Ms: 122) 

108 “o bekçi ise, muhit bir ilmin tecellisidir ki, o tecelli kadere, kader 

de mikdara, mikdar da kalıba tahavvül eder." (Ms: 139) 

109 “Kader, her şeye bir mikdar ve o mikdara göre bir kalıb 

vermiştir." (Ms: 181) 

110 “Evham, şübehat, dalaletin menşe’ ve mahzenlerinden biri: 

Nefis, kendisini kader ve sıfât-ı İlahiyenin tecelliyat dairesinden hariç 

addeder." (Ms: 183) 

111 “Cenab-ı Hakk’ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu 

vardır." (Ms: 206) 

112 “Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir." (Ms: 

206) 

113 “Kaza da ok gibi kader kararlarını deler." (Ms: 206) 

114 “Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracıdır." (Ms: 206) 

115 “Yahut Kader kitablarından yazılmış bazı düsturlardır." (Ms: 

237) 

116 “Binaenaleyh birinci surette kudret bânî ve usta olduğu gibi, 

kader mühendistir." (BMs: 53) 

117 “İkinci surette ise kudret masdardır, kader mistardır." (BMs: 53) 

118 “Yani ki kudret, maâni kitabını kader mistarının çizgileri üstünde 

yazar." (BMs: 53) 

119 “Hem dahi mahsusat-ı zâhiriyede bizzarure görünen kader 

cilvesiyle; gayr-ı mahsuslarda nazarî olarak bilinen her iki kaderin 

cilveleri ise, her şeyi halkeden ve herşeyin kader dairesinde proğram 

ve ölçülerini takdir eden bir zâtın vücub-u vücuduna delalet ederler." 

(BMs: 99) 

120 “Bu ise gösteriyor ki, her şey evvelâ kader ile proğramları tayin 

edilir." (BMs: 99) 
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121 “O ise, onun mekadîr ve kalıplarıdır ki; dest-i kaza ve kaderle 

tersim edilmiş olup kudret, maâni kitabını, kader mistarı üzerine 

yazmış ve yazmaktadır." (BMs: 99) 

122 “kudret bir masdar olup kader mistarının çizgilerine bakıyor ve 

ona göre yazıyor." (BMs: 99) 

123 “İşte bu her iki kader, gayet zarurî olarak bütün bu kâinat, 

kalem-i kaza ve kaderinin çizgileri ve yazıları bulunan bir zâtın vücub-

u vücuduna delalet eder, âmennâ." (BMs: 99) 

124 “Evet o, kâinatı kaza ve kader kanunlarıyla tanzim eden bir 

Vâcib-ül Vücud, Vâhid-i Ehad’dir." (BMs: 101) 

125 “Hem güya kalem-i kader ile gelecek ağaçların desatir-i 

teşekkülleri ve proğramları, o çekirdek ve tohumların içinde 

yazılmıştır." (BMs: 142) 

126 “Hem de bütün eşyanın melekûtiyet vecihlerinin sırr-ı şeffafiyeti; 

ve kudret-i ezeliyeye karşı her şeyin o yüzü mukabil olmasının sırrı ve 

o kudretin nuranî olmasının sırrı; ve imkânın her iki tarafının müvazi 

olmasının sırrı; ve kaza ve kader kanunlarıyla mevcudatın sırr-ı 

intizamı; ve kâinat zerratının herbirisi “Kün” emrinde mündemic olan 

evamir-i tekviniyeye karşı kemal-i şevk ve lezzet ile imtisalkâr 

olmasının sırrı ve Vâcib-ül Vücud’un mahiyeti, maddiyatın 

mahiyetlerinden mücerred olmasının sırrı..." (BMs: 187) 

127 “Bir ilm-i muhitten in’ikas eden kader, nuranî esma-i mutlaka-yı 

İlahiyenin feyz-i tecelliyatından herşeyin istidadına lâyık bir hisse 

kaydedip tersim etmiştir." (BMs: 213) 

128 “Evet, her şeyin kabiliyetinin liyakatına göre, onda kazanın 

kalemiyle yazılan ve kader kalıbıyla dökülen bir itkan görünüyor." 

(BMs: 224) 

129 “Ey kardeş bil ki, bazan kader tarafından atılıp başına isabet 

eden musibetlerde, misalin şol koyunlara benzer ki: O koyunlar 

mer’aya bırakılıp otlarlarken, mer’ayı tecavüz ile başkasının tarlasına 

girdiklerini gören çoban, geri dönmeleri için arkalarından attığı taş, 

birisinin kafasına isabet eder." (BMs: 242) 

130 “Belki o nakışlar ancak ve ancak mistar-ı kader üzerinde 

kalem-i kudret ile o şeyin üzerinde yazılır ve yayılır." (BMs: 245) 

131 Her şey kader ile takdir edilmiştir." (BMs: 257) 
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132 “İşte eşyadaki zerratın âmiri de bir ilm-i muhittir ki; o ilim, bir 

kader şeklinde tecelli eder." (BMs: 276) 

133 “O kader ise, mikdar olarak in’ikas eyler." (BMs: 276) 

134 "her şey, Cenab-ı Allah’ın indinde ölçülü ve mikdarlıdır ve 

herşeyi halkederek ona lâyık bir kader, bir ölçü takdir etmiştir." 

(BMs: 280) 

135 “Öyle ise onların arasında olan cem’ ve toplanmak vaziyeti de, 

kalem-i kader için garib bir kitabet-i kudsiye olduğunu gösterir." 

(BMs: 347) 

136 “Bütün evham ve şübehatın belki dalaletlerin mahzeni budur ki; 

nefis, kendini kader ve sıfat-ı İlahiyenin tecelli ettiği dairenin 

haricinde farz ve tevehhüm etmesidir." (BMs: 362) 

137 “Öyle ise netice olarak bizzarure o arının sânii ise, kudretine 

hiçbir hadd-ü inkısam olmayan, vücudu vâcib bir Vâhid-i Ehad 

olması lâzımdır ki, onun mizan-ı kaderinde cereyan eden kudreti, 

kader mistarı ve plânı üstünde eşyayı yazmaktadır." (BMs: 370) 

138 “insanın kuvve-i hâfızasıdır ki, yed-i kudret onu, kader kalemiyle 

insanın sahife-i a’malinden istinsah ederek bir senedi gibi insanın 

eline vermiştir." (BMs: 415) 

139 “Hem nasılki nev’lerin birer kaderi hükmünde olan küllî 

kanunlar, bazı has, hârika cüz’iyatın şüzuzlarıyla yırtıldığı gibi, kazanın 

oku da kader kanununu öyle deler, geçer." (BMs: 416) 

140 “Tâ ki, mistar-ı kader ile tayin edilen ve ana ve asıllarının birer 

fihristesini mutazammın olan hesabsız tohumlarının latif 

sandukçalarını gayr-ı madud inkılablar içerisinde, hadsiz bozucu ve 

ifsad edici şeylerden muhafaza etmesi ve nihayet karışık iken, son 

derece ayırdedip temyiz etmesi içindeki kemal-i hafîziyetini göresin." 

(BMs: 444) 

141 “Bir çok gafillere rastladım ki; onlar kader mes’elesi üzerinde 

fazla duruyorlar ve cüz’-i ihtiyarî ile halk-ı ef’al mes’elesinde derin 

derin ta’mikat yapıp ileri gidiyorlardı." (BMs: 471) 

142 “Amma eğer mahviyet ve ubudiyette terakki edip, cüz’-i ihtiyarîyi 

nefyetmek derecesine çıkarsan ve her şeyi doğrudan doğruya kadere 

vermek makamına girersen, o zaman kader ve cüz’-i ihtiyarîden 

bahsetmen, senin için bir beis olmaz." (BMs: 471) 
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143 “İşte şu yedi erkân üzerine mebni olan dünya, hakikatta su gibi 

akıcı, seyyal, geçici, zelzeleli, fâni ve hêlik olduğu halde, esma-i 

İlahiyenin şuunatını ve kudret ve kader kaleminin kitabetini tavsif 

etmektedir." (BMs: 487) 

144 “beraber âdeta kader hendesesiyle çizgileri çizilmiş birer mistar, 

hem küçüklükleriyle beraber güya kendi aslının bütün vücud 

düsturlarını mutazammın birer asıl olmakla beraber, onların ağaç ve 

bitki azalarının nihaî hududlarının ince ve rakik uçlarının başlarında 

icad ve ibda’ları ise, elbette ne tesadüfe, ne tabiata ve ne de esbaba 

verilmesi tasavvur olunamaz." (BMs: 559) 

145 “Ondan sonra mevcudatı düstur-u kaza, kanun-u kader ile 

fasledip, kaderin kavaninine, masnuatın kametine göre suretlerin 

biçilmesi için hıyatet vermiştir." (BMs: 596) 

146 “Yani: Kâinat denilen âlem-i ekber ve insan denilen onun misal-i 

musaggarı olan âlem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan âfâkî 

ve enfüsî vahdaniyet delailini gösteriyorlar." (BMs: 598) 

147 “öyle de şu kâinat dahi, aynı o kalem-i kader ile, fakat büyük bir 

mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir." (BMs: 598) 

148 “Bu kadar kıymetli ve nurlu Sözler’in en hüsünlü hatt ile ve hattâ 

altun ile yazılması lâyık ve muktazî iken, hasb-el kader bu bîçare 

kardeşinizin perişan ve belki ancak okunabilir, hatalı hattı ile yazılması 

da, hamd ve şükrümü artırmağa vesile oluyor ve her vasıta ile aldığım 

meserretbahş selâm ve iltifatat-ı fâzılanelerinin ve her biri Risale-i 

Nur’a bir zeyl ve tefsir ve haşiye makamındaki cihandeğer emirname-

i ârifanelerinden maddeten dûr bulunacağımdan dolayı çok müteessir 

olacağım." (B: 31) 

149 “Bizler hasbe-l kader felillahilhamd bu kudsî beyanatı yakından 

dinlemek, görmek ve göstermek iştiyakını gösterdik." (B: 52) 

150 “Hasb-el kader dünyaya dalmış, masiyette bunalmış, hakikatta 

acıklı bir gurbete düşmüş olan bu bîçare kardeşlerine dua etmelerini 

rica ederim." (B: 204) 

151 “Hususan İ’caz-ı Kur’an ve Kader Sözleri." (B: 248) 

152 “Eğer kader sizi başka bir yere gönderse,  

hükmünce kemal-i rıza ile teslim ol." (B: 259) 

153 “Şeyh Mustafa’ya selâmımı tebliğ ile beraber de ki: Yazdığın 

Kader Sözü beni çok memnun etti." (B: 262) 
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154 “dergâh-ı İlahîye sevk etmek için birer kader kamçısıdır." (B: 

285) 

155 “İnayet-i İlahiye ile onların muhafazası için, kader 

mağlubiyetimize fetva verdi." (K: 19) 

156 “Birincisi: "Bir hâdisede hem insan eli, hem kader müdahalesi 

olduğundan; insan zâhirî sebebe bakıp bazan haksız hükmedip, 

zulmeder." (K: 193) 

157 “Kader, o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder" diye, 

Risale-i Nur’da bir kaide-i esasiyedir." (K: 193) 

158 “Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder." (K: 264) 

159 “Kader müsaade eyledi?" (K: 264) 

160 “İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete 

mahkûm etti." (K: 264) 

161 “Kader, onların kusuruna binaen müsaade etti." (K: 264) 

162 “Gelen cevab: O mütedeyyin zâtlar, diyanetlerinin muktezası, 

böyle serbestiyet-i nisvan zamanında öyle serbest kadınların 

vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat 

yemelerine kader müsaade etti." (K: 265) 

163 “Fakat kader senin gizli hatalarına binaen, o musibet eliyle seni 

hem terbiye, hem hatana keffaret ediyor." (E: 198) 

164 “Hava ve su unsurlarının, hususan nutfelerin suyu ve hava 

unsuru toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade 

ile ve kalem-i kader ve kudret ile yazıldıkları ve tesadüf ve kör 

kuvvetin ve sağır tabiatın ve camid ve hedefsiz esbabın karışması yüz 

derece muhal ve hiçbir cihetle mümkün olmadığı ve Hakîm-i 

Zülcelal’in kalem-i kader ve hikmetinin sahifesi olduğu ilmelyakîn ile 

kat’î bilindi." (E: 262) 

165 “Benim bedelime siz, Kader Risalesi’ni ona tavsiye edersiniz." 

(Em: 38) 

166 “Milyondan ancak bir hisse o çekirdekte bulunurken, o çekirdek 

kader" (Em: 72) 

167 “Bu ise yüzbinler derece muhal muhal içinde ve imkânsız 

olduğundan; elbette ve elbette bu küçücük tırnak kadar hâfıza; Levh-i 

Mahfuz, bir sahife-i kader ve kudreti olan Alîm-i Mutlak’ın ilim ve 

hikmet ve kudreti ile, o Levh-i Mahfuz’un bir nümunesini beşerin 

kafasında halk eylemesine kudsî bir şehadet eder." (Em: 118) 
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168 “Onu da Cenab-ı Hak kabul eder, keşfiyat namındaki beşere 

lâzım olan hârikaları ihsan eder diye kat’î delillerle ilm-i usûl-üd dinin 

üleması, kader ve cüz’-i ihtiyarî bahsinde isbat ettikleri gibi.." (Em: 

154) 

169 “Kader adalet yaptığı için, o şefkat tokadını ruh ve kalbimle 

kabul ettim." (Em: 238) 

170 “Hakkımızdaki her hâdisede; hem perde altında, hem neticeler 

itibariyle, hem rahmet ve inayetin iltifatları ve tebessümleri, hem 

kader ve kısmetin ve adalet ve şefkatin terbiyeleri var olduğu kat’î ve 

mükerrer tecrübelerle tahakkuk ettiğinden, biz en acı vaziyet ve 

sıkıntılara karşı, kemal-i sabır içinde şükür etmekle mükellefiz." (T: 

593) 

171 “Öyle kitab ki: Kaideleri ile hilkat-ı âlemin kitabından dest-i 

kader ve kalem-i hikmet ile mektub ve cari olan kavanin-i amîka-i 

dakika-i İlahiyeyi izhar ettiğinden; ahkâm-ı âdilanesiyle nev’-i beşerin 

nizam ve müvazenet ve terakkisine kefil-i mutlak ve üstad-ı küll 

olmuştur." (Mu: 7) 

172 “Tâ ki, ya istidad veya ihtiyaç veya fiil veya kal lisanıyla sen, 

kader ile tayin olunan tayinatını ve levazımatını alasın." (Ni: 50) 

173 “Hâmisen: Mistar-ı kader üstünde kalem-i kudret ile yazılan 

mektubat-ı Rabbaniyeyi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan 

vazifesine başladılar." (Ni: 75) 

174 “Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor." (STİ: 7) 

175 “Maziye, mesaibe kader nazarıyla; ve müstakbele, measiye teklif 

noktasından bakmak lâzımdır." (STİ: 91) 

176 “Hem Yirmi altıncı Söz olan Risale-i Kader’de "İman-ı Bilkader" 

rüknünü isbat eden bütün deliller; dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa 

ve mizan-ı ekberdeki müvazene-i a’male delalet ederler." (Ş: 191) 

177 “Evet, Risale-i Kader’de beyan edildiği gibi, her hâdisede iki 

sebeb var: Biri zâhirîdir ki; insanlar ona göre hükmederler, çok defa 

zulmederler." (Ş: 300) 

178 “Her şeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü 

musibetlerde, Risale-i Kader’de beyan edildiği gibi, iki sebeb var:" (K: 

264) 
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179 “Yine manevî canibden elcevab: Bu mes’ele sırr-ı kadere taalluk 

ettiği için, Risale-i Kader’e havale edip yalnız burada bu kadar 

denildi:" (S: 172) 

180 “Ben şimdi Celcelutiye’yi okurken, 

  cümlesinde Risale-i Kader’e işaret eden 

yirmialtıncı mertebede,  Suresi Kader Sözüyle münasebeti 

nedir, kalbime gelmesi ânında ihtar edildi." (Ş: 519) 

181 “  Zerrat Risalesi’ne işareti gibi kuvvetli bir münasebetle, 

 kelimesi Risale-i Kader’e kuvvetli işaretle bakar." (Ş: 519) 

182 “Hem Hazret-i Fatıma’nın (R.A.) vefatını; hem Ebu Zerr’in (R.A.) 

yalnız bir dağda vefat edeceğini; hem Ümm-ü Haram’ın Kıbrıs’ta 

vefat edeceğini; hem yüzbin adamı öldüren Haccac-ı Zalim’i; hem 

İstanbul’un fethini; hem İmam-ı Ebu Hanife’yi (R.A.) hem İmam-ı 

Şafiî’yi (R.A.) hem ümmetinin yetmişüç fırka olacağını; hem 

Kaderiye Taifesini, hem Râfızîleri; hem Hazret-i Ali’nin (R.A.) 

yüzünden insanlar iki kısım olacaklarını…" (M: 495) 

183 “Onbir nükteden ibaret olan Onbirinci Lem’a, Mirkat-üs Sünne 

ve Telvihat-ı Tis’a ile ve ona zeyl olarak dört hatveden ibaret, Risale-i 

Kader’in zeyli iken Onyedinci Söz’ün zeyline giren parça dahi 

Telvihat’a zeyl olarak yazılsa münasib olur." (K: 256) 

184 “Ve yüz saat ise böyle herbiri yüz adam kadar ehemmiyetli olan 

hakikî mücahid kardeşler ile görüşmek ve akd-i uhuvvet etmek, 

kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakikî 

bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârane devam etmek ve güzel 

seciyelerinden istifade etmek ve Medreset-üz Zehra’nın şakirdliğine 

liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu Medrese-i 

Yusufiyede tayinini ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve 

mukadder rızkını yemek ve o yemekte sevab kazanmak için buraya 

gelmenize şükretmek lâzımdır." (Ş: 311) 

185 “Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve 

kaderden ince ve kıymetli proğram verilmiş." (S: 321) 

186 “ve kaderden kıymetli proğramlar tevdi edilmiş." (S: 322) 
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187 “O vakit hakkı var, kaderden ve cüz’-i ihtiyarîden bahsetsin." 

(S: 465) 

188 “Eğer kader ve cüz’-i ihtiyarîden bahseden adam, ehl-i gaflet ise; 

o vakit kaderden ve cüz’-i ihtiyarîden bahse hakkı yoktur." (S: 465) 

189 “Evet, hangi zîhayata bakılsa görünüyor ki, gayet hikmetli ve 

san’atlı bir kalıbdan çıkmış gibi, bir mikdar, bir şekil var ki; o mikdarı, 

o sureti, o şekli almak ya hârika ve nihayet derecede eğri büğrü 

maddî bir kalıp bulunmalı veyahut kaderden gelen mevzun, ilmî bir 

kalıb-ı manevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli biçip giydiriyor." (S: 

469) 

190 “Demek kaderden gelen mikdar-ı manevînin ve o mikdarın 

emr-i manevîsiyle zerreler hareket ederler." (S: 469) 

191 “Yolumuzda teshilât içindir ki, kaderden bir emirname vermiş, 

sahifede cephemiz." (S: 742) 

192 “İsm-i Evvel cilvesiyle güz mevsiminde hafîziyete emanet edilen 

bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar çarşafını giyen zemin yüzünün 

milyarlar dal, budak, meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilâtına 

dair İlahî emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların 

listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sahife-i amelleri ve 

defter-i hidematıdır ki, bilbedahe bir Hafîz-i Zülcelali Vel’ikram’ın 

hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor." (Ş: 

216) 

193 “Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın 

zaman,  söyle ve Merci-i Hakikî’ye dön, imana 

gel, mükedder olma." (Ms: 120) 

194 “Tâ ki, bu göz ile müşahede edilen zarurî kaderden, ahval ve 

maneviyattaki nazarî kadere intikal edesin." (BMs: 99) 

195 “İnsan hayat-ı hayvaniye-i maddiye-i dünyeviye cihetinde öyle 

bir çekirdeğe benzer ki; kudretten mühim cihazlar, kaderden dakik 

proğramlar insana verilmiş." (Ni: 58) 

196 “Şu insan gayet manidar bir mektub-u Rabbanîdir, muntazam 

bir kaside-i kaderdir.." (M: 232) 

197 “şu kâinat dahi, aynı o kalem-i kaderle, fakat büyük bir mikyasta 

yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir." (M: 232) 

198 “Hem nasılki şu insan gayet manidar bir mektub-u Rabbanîdir, 

muntazam bir kaside-i kaderdir.." (BMs: 598) 
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199 “öyle de şu kâinat dahi, aynı o kalem-i kader ile, fakat büyük bir 

mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir." (BMs: 598) 

200 “Yine manevî canibden elcevab: Bu mes’ele sırr-ı kadere taalluk 

ettiği için, Risale-i Kader’e havale edip yalnız burada bu kadar 

denildi:" (S: 172) 

201 “Yoksa mütemerrid nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının 

mes’uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve 

onlara in’am olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz’-i 

ihtiyariye istinad etmek; bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz’-i 

ihtiyariyeye zıd bir harekete sebebiyet veren ilmî mes’eleler değildir." 

(S: 463) 

202 “Hem kendinden sudûr eden kemalât ve hasenat ile 

gururlanmamak için kadere bakar, fahr yerine şükreder." (S: 

465) 

203 “Kader-i İlahî kısmetimizin bir kısmını buradan bize yedirmek 

için her halde gelecek idik." (Ş: 322) 

204 “Cüz’-i ihtiyarî, kadere münafî değil." (S: 466) 

205 “Kadere iman, imanın erkânındandır." (S: 468) 

206 “Kadere delail-i kat’iye o kadar" (S: 468) 

207 “Elbette eşyanın mürur-u zamanla giydikleri suretler ve ettikleri 

harekât ile hasıl olan vaziyetler dahi, bir intizam-ı kadere tâbidir." (S: 

469) 

208 “İnbisat ve cevelana müştak olan kalb ve ruh için kadere iman 

bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?” (S: 471) 

209 “Çünki insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz’î bir 

serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, 

bîçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur." (S: 471) 

210 “İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, 

kemal-i rahat ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalâtında 

serbest cevelanına meydan veriyor." (S: 471) 

211 “Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez." (S: 

471) 

212 “Maziye, mesaibe nazar olur kadere." (S: 710) 

213 “Hangi ef’alinizle kazaya, hem kadere şöyle fetva verdiniz ki, 

kaza-i İlahî musibetle hükmetti, sizleri hırpaladı?" (S: 715) 
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214 “

 mealindeki âyâtın sırr-ı kadere ait ve "İman-ı 

bilkader" "Hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ"nın isbatına medar 

mühim bir hakikatını dört mebhas ile öyle bir surette tefsir eder ki: 

Havassın fikirleri yetişmediği esrar-ı kaderiyeyi, basit avamların 

zihinlerine takrib edip anlattırıyor." (S: 786) 

215 “Allah’ın emriyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm almış; 

yani  nın işaretiyle, o nikâh bir akd-i semavî olduğuna 

delaletiyle, hârikulâde ve örf ve muamelat-ı zâhiriye fevkinde, sırf 

kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o 

hükm-ü kadere inkıyad göstermiştir ve mecbur olmuştur." (M: 28) 

216“Kadere müracaat ediyorum." (M: 47) 

217 “kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır." (M: 77) 

218 “Sırr-ı Kader ve cüz’-i ihtiyarînin halli için, koca Sa’d-ı 

Taftazanî gibi bir allâme; kırk-elli sahifede, meşhur Mukaddemat-ı 

İsna Aşer namıyla telvih nam kitabında ancak hallettiği ve ancak 

havassa bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan Yirmialtıncı Söz’de, 

İkinci Mebhasın iki sahifesinde tamamıyla, hem herkese bildirecek bir 

tarzda beyanı, eser-i inayet olmazsa nedir?" (M: 372) 

219 “Sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda 

insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur." (L: 9) 

220 “Cüz’-i ihtiyarî ve kadere dair Yirmi altıncı Söz’ün âhirinde, şu 

âhirki âyetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lem’a-i i’caza işaret 

edilmiştir." (L: 33) 

221 “İşte "kadere ve kazaya iman" rüknü dahi, geniş bir vecihte sırr-ı 

hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor." (L: 337) 

222 “diye mukadderat-ı hayatiyenin dış yüzünde bulunan elîm 

keyfiyetleriyle kadere karşı müdhiş itirazlar başladığı hengâmda; 

birden nur-u Kur’an, sırr-ı iman, lütf-u Rahman ile tevhid imdadıma 

yetişti; o karanlıkları aydınlattı, benim bütün "Ah!” (Ş: 14) 

223 “Demek iman-ı billah hakikatı, hüccetleriyle hem melaikeye 

iman, hem kadere iman hakikatlarını dahi kat’î isbat eder." (Ş: 241) 

224 “Yani, "Kadere iman eden, gamlardan kurtulur.” (Ş: 260) 
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225 “Hattâ ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve 

bildim ki; kadere iman olmazsa hayat-ı dünyeviye saadeti 

mahvolur." (Ş: 261) 

226 “Elîm musibetlerde, ne vakit kadere iman cihetine bakardım; 

musibet gayet hafifleşiyor görüyordum." (Ş: 261) 

227 “Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret 

ederdim." (Ş: 261) 

228 “Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvalar ve "Böyle 

olmasaydı şöyle olmazdı" diye birbirinizden gücenmeyiniz." (Ş: 310) 

229 “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." (Ş: 

310) 

230 “Teşekki kaderi tenkid ve teşekkür kadere teslimdir." (Ş: 310) 

231 “Madem biz kadere teslim olup, bu sıkıntıları  

sırrıyla ziyade sevab kazanmak cihetiyle manevî bir nimet biliyoruz; 

madem geçici, dünyevî musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve 

hayırlı oluyor; ve madem hakkalyakîn derecesinde yakînî bir kat’î 

kanaatımız var ki: Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki, 

güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi 

şirindir." (Ş: 312) 

232 “Merak musibeti ikileştirir, maddî musibeti kalbde de yerleştirmek 

için bir kök olur; hem kadere karşı bir nevi itiraz ve tenkidi ve 

rahmete karşı bir nevi ittihamı işmam eder." (Ş: 323) 

233 “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 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." (Ş: 336) 
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234 “Bu remz-i kadere binaen, Asya’da hüküm süren dindar 

olmazsa da din lehine çalışanlara ilişmemeli, belki teşvik etmelidir." 

(Ş: 376) 

234 “  Kadere iman eden gam ve 

hüzünden emin olur sırrıyla,  "Her şeyin 

güzel cihetine bakınız" kaidesinin sırrıyla," (Ş: 509) 

236 “Öyle ise bir insan, amelen yaptığı bir fiilin esbabını kadere 

havale etmekle, taallül ve bahaneler gösteremez." (İ: 73) 

237 “Öyle ise malûmun mekayisi ve esbabı, kadere isnad edilemez." 

(İ: 74) 

238 “Demek bu âyetin evvelki âyetlere terettübü ve onları takib 

etmesi; hane ve binanın mühendisin krokisine, amelin ilme, kaza’nın 

kadere terettübü ve birbirini takib etmeleri gibidir." (İ: 92) 

239 “  deki  tefrîi ifade ettiğine nazaran, tesviyenin istivaya 

bağlanması;   nün  emrine veya kudretin taalluku iradenin 

taallukuna veya kazanın kadere olan terettüblerine benziyor ve takibi 

ifade ettiğine göre, mukadder bazı fiillere îmadır." (İ: 194) 

240 “Bir ateşin sür’atle tedvirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi, 

her şeyin tarih-i hayatını bildiren ve kadere medar olan ve 

mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret, makuledir." (Ms: 34) 

241 “Kadere teslim ol ki, selâmette kalasın." (Ms: 112) 

242 “Hükm-ü Kadere razı olmuyor." (Ms: 122) 

243 “o bekçi ise, muhit bir ilmin tecellisidir ki, o tecelli kadere, kader 

de mikdara, mikdar da kalıba tahavvül eder." (Ms: 139) 

244 “Demek atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir." 

(Ms: 206) 

245“Tâ ki, bu göz ile müşahede edilen zarurî kaderden, ahval ve 

maneviyattaki nazarî kadere intikal edesin." (BMs: 99) 

246 “Demek atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere olan nisbeti 

gibidir." (BMs: 417) 

247 “Hem yine senin bu hakikata karşı cehaletinden dolayıdır ki; 

senden olduğu nass-ı kat’î ile sabit olan kendi seyyiatını, mes’uliyetten 

kaçmak üzere kadere veriyorsun; fakat senin Fâtırının feyz-i fazlından 
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olduğu yine nass ile sabit olan hasenatı ise, temellük edip kendi 

nefsine isnad ediyorsun." (BMs: 465) 

248 “Amma eğer mahviyet ve ubudiyette terakki edip, cüz’-i ihtiyarîyi 

nefyetmek derecesine çıkarsan ve her şeyi doğrudan doğruya kadere 

vermek makamına girersen, o zaman kader ve cüz’-i ihtiyarîden 

bahsetmen, senin için bir beis olmaz." (BMs: 471) 

249 Havf ve vehim yerine kadere imanı..." (B: 119) 

250 “Yedinci İşaret: Erkân-ı imaniyeden biri olan kadere tevilsiz 

iman etmek lâzım olduğunu ve günah-ı kebireyi işleyen mü’min 

kalabileceğini..." (B: 152) 

251 “Zalimlerin kahrı için dergâh-ı İlahîye iltica etmekle teselli bulmak 

isterken, işte bu mektubunuz, kaza ve kadere razı olmak suretiyle 

teselli ihsan ediyordu." (B: 221) 

252 “Lillahilhamd kalbime bu esas geldi ki: "Bu hizmet-i Kur’aniyede 

başa ne gelirse gelsin, hattâ her günde birer başım olsa da kesilse, 

yine o hizmetin kudsiyetindeki 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 rehber ittihaz ettim." (B: 338) 

253 “Latif bir rü’yanın, kadere ait bir mes’eleyi şuhud derecesinde 

bize kanaat verdiği gibi, o latif rü’yanın ciddî ikinci parçası, bizlere 

manevî bir müjde ve beşaret verdiği cihetle, siz kardeşlerimize beyan 

ediyoruz." (K: 115) 

254 “Fakat bir derece kaza ve kadere itiraz manasını hayale getirdiği 

için, şimdilik Lâhika ile tamimi münasib olmaz." (E: 153) 

255 “Âdil kadere de derim ki: Ben senin bu şefkatli tokatlarına 

müstehak idim." (Em: 80) 

256 “Âdil kadere de derim ki: Müstehak idim senin bu şefkatli 

tokatlarına..." (Em: 106) 

257 “Hangi fiilinizle kadere fetva verdiniz ki, şu musibetle hükmetti?" 

(T: 133) 

258 “Bu remz-i kadere binaen Asya’da hüküm süren, dindar olmasa 

da din lehine çalışanlara ilişmemeli ve teşvik etmeli." (Nç: 171) 

259 “Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan 

fiilini, bir büyük zâta veyahut muteber bir kitaba, hattâ bazan dine, 

çok defa hadîse, en nihayet kadere isnad etmekle, kendini teberri 

etmek istiyor." (Mu: 34) 
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260 “Hem şu cehildendir ki; nefsin ile sana âidiyeti olan seyyiatı 

kadere vererek mes’uliyetten kaçıyorsun." (Ni: 46) 

261 “Hangi fiiliniz ile kadere fetva verdirdiniz ki, şu musibetle 

hükmetti." (STİ: 44) 

262 “şeriat-ı fıtriye olan kavanin-i kadere muntabıktır ki, tarîk-i gayr-ı 

meşru ile bir maksadı takib eden, maksudunun zıddıyla ceza 

görüyor." (STİ: 86) 

263 “Öyle de: Sâni’-i Hakîm ve Nakkaş-ı Alîm, şu âlem sarayını 

müştemilâtıyla beraber bedi’ bir surette yaptıktan sonra cüz’î ve küllî, 

cüz ve küll herşeye bir model hükmünde bir nizam-ı kaderî ile bir 

mikdar-ı muayyen vermiştir." (S: 196) 

264 “şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki, tarihçe-i hayat namıyla tabir 

edilen vakit-bevakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller; o 

ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderî mikdarı vardır." 

(S: 470) 

265 “Meselâ: Kedi gibi bazı hayvan; gözü kör olduğu vakit, o sevk-i 

kaderî ile gider, gözüne ilâç olan bir otu bulur, gözüne sürer, iyi 

olur." (M: 348) 

266 “Hem rûy-i zeminin sıhhiye memurları hükmünde ve bedevi 

hayvanatın cenazelerini kaldırmakla muvazzaf kartal gibi âkilüllahm 

kuşlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudu, o sevk-

i kaderî ile ve o hiss-i kablelvuku ilhamıyla ve o saika-i İlahî ile 

bildirilir ve bulurlar." (M: 348) 

267 “Hem yeni dünyaya gelmiş bir arı yavrusu; yaşı bir gün iken, 

havada bir günlük mesafeye gider, havada izini kaybetmeyerek, o 

sevk-i kaderî ile ve o saika ilhamıyla döner, yuvasına girer." (M: 

348) 

269 “İçindeki kaderî ağaç, kudretle hariçte tezahür eder, cismanî 

çam ağacı olur." (L: 184) 

270 “Ve o mikdar-ı kaderî, o şey’in vücuduna bir plân, bir model 

hükmüne geçer." (L: 193) 

271 “Kudret icad ettiği vakit; gayet sühuletle o kaderî mikdar 

üstünde icad eder." (L: 193) 

272 “Çünki o mikdar-ı kaderî ve mikdar-ı ilmî olmazsa; binler haricî 

ve maddî kalıplar, küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek 

lâzım gelir." (L: 193) 
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273 “Bana o âyet bildirdi ki; intisab-ı imanî vesikasıyla Kadîr-i Mutlak 

öyle bir Sultan’a intisab edersin ki; zemin yüzünde her baharda 

dörtyüzbin milletten mürekkeb nebatat ve hayvanat ordularının bütün 

cihazatlarını kemal-i intizam ile vermekle beraber, başta insan olarak, 

hayvanatın muazzam ordusunun bütün erzaklarını, değil medenî 

insanların son zamanlarda keşfettikleri et ve şeker ve sair taamların 

hülâsaları gibi, belki yüz derece o medenî hülâsalardan daha 

mükemmel ve bütün taamların her nev’inden tohum ve çekirdek 

denilen Rahmanî hülâsalara koyup; ve o hülâsaları dahi, onların 

pişirmelerine ve inbisatlarına dair kaderî tarifeler içinde sarıp, 

muhafaza için küçük sandukçalara koyup, tevdi’ eder." (L: 254) 

275 “Eğer etraftan zerreleri toplamak lâzım gelse de, ilmî kanunların 

ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle; o zerreler, kanun-u ilmî ve 

sevk-i kudretî ile bağlanmaları haysiyetiyle muti’ bir ordunun neferatı 

gibi muntazaman kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile gelip o şeyin 

vücudunu ihata eden kalıb-ı ilmî ve mikdar-ı kaderî içine girip 

kolayca vücudunu teşkil ederler." (L: 322) 

276 “Eğer inşa ve terkib suretinde olsa ve hiçten, ademden icad 

etmeyip belki anasırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa; yine 

nasılki bir taburun istirahat için her tarafa dağılmış olan efradlarının 

bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri ve 

o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti muhafaza hususunda, bütün ordu 

kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu 

gibi, aynen öyle de: Sultan-ı Kâinat’ın kumandası altındaki zerreler, 

onun kaderî ve ilmî düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla 

ve temas ettikleri sair mevcudat dahi, o Sultan’ın kuvveti ve kanunu 

ve memurları gibi teshilatçı olarak o zerreler sevkolunup gelirler." (Ş: 

24) 

277 “Bir zîhayatın vücudunu teşkil etmek için ilmî, kaderî birer 

manevî kalıp hükmünde bir mikdar-ı muayyen içine girerler, 

dururlar." (Ş: 24) 

278 “Ve başta insan olarak, hayvanatın muazzam ordusunun bütün 

erzaklarını, değil medenî insanların son zamanda keşfettikleri et ve 

şeker ve sair taamların hülâsaları gibi, belki yüz derece o medenî 

hülâsalardan daha mükemmel ve bütün taamların her nev’inden 

tohum ve çekirdek denilen Rahmanî hülâsalara koyup; ve o 
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hülâsaları dahi, onların pişirmelerine ve inbisatlarına dair kaderî 

tarifeleri içine sarıp muhafaza için küçücük sandukçalara koyup tevdi 

eder." (Ş: 65) 

279 “Sonra eşya o kaderî proğram üzerine bina edilirler." (BMs: 

99) 

280 “Evet, bütün mevcudatta müşahede edilen ölçülü intizamlar ve 

intizamlı ölçüler; ve âmm ve umumî hikmetler; ve tam ve mükemmel 

inayetler; ve intizamkârane kaderî kalıplar; ve hal-i hazırdaki 

cüz’iyatın semeredar ahval ve keyfiyatları; ve nevilerin iki had 

ortasında muayyen ecelleri; ve herşeyin kendine münasib bir tarzda 

mukannen olan rızıkları; ve bir kanun-u hikmet içinde her şey 

müfennen bir ittikan-ı san’at içinde bulunması; ve herşey gayet 

ihtimamkârane dekaik-i san’at ile bezenip süslenmesi; ve herşey ve 

bütün mevcudat gayet derecede kemal-i imtiyaz ile teşahhusları; ve 

bir tartı ve ölçü ile ayak atmaları; ve bir intizam içinde herşeyle 

münasebettarane vaziyet almaları; ve bir ittikan-ı san’at içinde 

rengârenk nakışlar izhar etmeleri; ve bütün bunlarla beraber herşey 

nihayet derecede bir sühulet-i mutlaka içinde vücud-pezir olması, 

elbette ve elbette bir Allâm-ül Guyûb’un herşeyi daire-i ihatasına alan 

ilm-i muhitine şahidler ve delillerdir." (BMs: 138) 

281 “ve kaderî cihazatı, bir köyün sahası kadar büyük olan fabrikalar 

dahi istiab edemezler." (BMs: 164) 

282 “Hattâ öyle ki, bu kaderî tahşiyeler, hiçbir surette kör tesadüfün 

ve a’ver ittifakın duhulüne bir menfez, bir delik bırakmamışlardır." 

(BMs: 210) 

283 “Şu bazı büyük harfler içinde mevcud bulunan bu dakik haşiyeler 

ve ince rakik yazılar, sana şunu tilavet ile bildirmiyorlar mı ki; sen 

çok manevî ve kaderî mizanlar ortasında mevzun ve 

ölçülüsün." (BMs: 521) 

284 “Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder." (S: 465) 

285 “Ya Cebrî gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur 

etsen veyahut Mu’tezile gibi kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve 

Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin." (S: 467) 

286 “Hem herşeyin miktar-ı muntazaması, kaderi vâzıhan gösterir." 

(S: 469) 

287 “Hem ferman etmiş ki:  
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  deyip, çok şubelere inkısam eden ve kaderi 

inkâr eden Kaderiye taifesini haber vermiş." (M: 106) 

288 “Elbette bir kısım feylesofların irade-i İlahiyeyi nefy ve bir kısım 

ehl-i bid’atın kaderi inkâr ve bir kısım ehl-i dalaletin, cüz’iyata adem-i 

ıttılaını iddia etmeleri ve tabiiyyunun, bir kısım mevcudatı tabiat ve 

esbaba isnad etmeleri; mevcudat adedince muzaaf bir yalancılıktır ve 

mevcudatın şuunatı adedince muzaaf bir dalalet divaneliğidir." (M: 

244) 

289 “Âdeta kaderi tenkid ve rahmete itiraz ediyor." (M: 266) 

290 “Kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar." (M: 266) 

291 “edip şekva etmek; bir nevi kaderi tenkiddir, rahîmiyetini 

ittihamdır." (L: 12) 

292 “Kaderi tenkid eden, başını örse vurur kırar." (L: 12) 

293 “Teşekki kaderi tenkid ve teşekkür kadere teslimdir." (Ş: 310) 

294 “Risale-i Nur’dan Kader Risalesi olan Yirmialtıncı Söz’ün sırr-ı 

kaderi emsalsiz bir surette beyanı ve imanın erkânlarını Risale-i 

Nur’un hârika bir tarzda isbatı meydanda iken böyle bir iftira, 

garazkârlıktan başka bir şey değildir." (Ş: 413) 

295 “Atâ, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar." (Ms: 206) 

296 “Hem nasılki nev’lerin birer kaderi hükmünde olan küllî 

kanunlar, bazı has, hârika cüz’iyatın şüzuzlarıyla yırtıldığı gibi, kazanın 

oku da kader kanununu öyle deler, geçer." (BMs: 416) 

297 “Aynen öyle de Cenab-ı Vâris-i Bâis ve Hafîz, rûy-i zemini, 

mevtinden sonra diriltip bütün nebatatın semerat-ı a’mallerini, 

tohumlarında kalem-i kaderi ile yazar." (BMs: 443) 

298 “Halbuki o gafiller, kendi lisan-ı gafletleriyle kaderi re’sen inkâr 

etmektedirler." (BMs: 471) 

299 “Hem hayat gibi ölüm dahi doğrudan doğruya O’nun kudret ve 

kaderi iledir." (BMs: 540) 

300 “Sermayesi yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları, sû’-i 

kesbimiz ile kazanılan ve bugün tevarüs edilen fena şeylere karşı, 

kaderi ittiham derecesinde muradullaha müdahaleye cesaret 

etmeyelim." (B: 297) 

301 “Elbette Kadîr-i Mutlak’ın zâtî ve nihayetsiz ve gayet kemalde 

olan kudretinin nuranî tecelliyatı ve melekûtiyet-i eşyanın şeffafiyeti 

ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamir-i tekviniyesine 
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kemal-i imtisali ve mümkinatın vücud ve ademinin müsavatından 

ibaret olan imkânındaki müvazenesi sırrıyla; az çok, büyük küçük ona 

müsavi olduğu gibi, bütün insanları birtek insan gibi bir sayha ile 

haşre getirebilir." (S: 91) 

302 “Yani, kalem-i kudretin hadsiz ve hârika ve muntazam yazılarına 

bir sahife olur ve zerreleri, o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri 

dahi, kalem-i kaderin noktaları bulunur." (S: 161) 

303 “Öyle ise bu sahife-i havanın hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn 

derecesinde bedahetle Zât-ı Zülcelal’in hadsiz gayr-ı mütenahî ilmi ve 

hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve 

bir levh-i mahfuzun âlem-i tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir 

levh-i mahv-isbat namında yazar bozar tahtası hükmündedir." (S: 

162) 

304 “Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cây-ı 

istimali var." (S: 463) 

305 “İnsanlar zâhirî gördükleri illetlere, hükümlerini bina eder; 

kaderin aynı adaletinde zulme düşerler." (S: 464) 

306 “Eğer onun tüfek atmamasını farzetsen, o vakit kaderin adem-i 

taallukunu farzediyorsun." (S: 467) 

307 “Zira herbir tohum ve çekirdekler, "Kâf-Nun" tezgâhından çıkan 

birer latif sandukçadır ki, kaderle tersim edilen bir fihristecik, ona 

tevdi edilmiştir ki; kudret, o kaderin hendesesine göre zerratı 

istihdam edip, o tohumcuklar üstünde koca mu’cizat-ı kudreti bina 

ediyor." (S: 469) 

308 “Madem maddî ve görünecek eşyada bu derece kaderin 

tecelliyatı var." (S: 469) 

309 “Madem en âdi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var." (S: 

470) 

310 “Madem en basit ve en aşağı derece-i hayat olan nebatat hayatı, 

bu derece kaderin nizamına tabidir." (S: 470) 

311 “Elbette en yüksek derece-i hayat olan hayat-ı insaniye, bütün 

teferruatıyla kaderin mikyasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor." (S: 

470) 

312 “Öyle de: Şu meşhudumuz olan, zîhayatlardaki intizam-ı maddî 

olan bedihî kader ve intizam-ı manevî ve hayatı olan nazarî kaderin 

reşhaları, katreleri, senedleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, 
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nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller; bilbedahe "Kitab-ı 

Mübin" denilen irade ve evamir-i tekviniyenin defterini ve "İmam-ı 

Mübin" denilen ilm-i İlahînin bir divanı olan Levh-i Mahfuz’u 

gösterir." (S: 470) 

313 “Elbette herbir zîhayatın müddet-i hayatında geçireceği ahval ve 

etvarı, o kaderin kalemiyle tersim edilmiş." (S: 471) 

314 “Elbette âlemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve 

emanet-i kübranın hâmili olan insanın sergüzeşt-i hayatiyesi, 

herşeyden ziyade kaderin kanununa tabidir." (S: 471) 

315 “İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, 

kemal-i rahat ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalâtında 

serbest cevelanına meydan veriyor." (S: 471) 

316 “Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır." (S: 472) 

317 “İşte "İmam-ı Mübin"in imlâsı ile, yani kaderin hükmüyle ve 

düsturu ile kudret-i İlahiye, icad-ı eşyada herbiri birer âyet olan silsile-

i mevcudatı, "Levh-i Mahv-İsbat" denilen zamanın sahife-i 

misaliyesinde yazıyor, icad ediyor, zerratı tahrik ediyor." (S: 548) 

318 “kaderin yazdığı evamir-i tekviniye, o maddelere hâkimdir." (S: 

557) 

319 “O maddeler, kaderin manevî yazısına göre mevki ve nizam 

alabilirler." (S: 557) 

320 “Yumurtaların enva’ında ve nutfelerin aksamında ve 

çekirdeklerin esnafında ve tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı 

yazdığı evamir-i tekviniye cihetiyle ayrı ayrı makam ve nur sahibi 

oluyorlar." (S: 557) 

321 “Farkları yalnız kaderin manevî yazısındadır." (S: 557) 

322 “Ve o tecelliden anlaşılıyor ki: Sair mevcudat gibi şu dünyadaki 

tahavvülât-ı zerrat dahi, gayet âlî hikmetler için kaderin çizdiği 

hudud üzerine kudretin verdiği evamir-i tekviniyeye göre hassas bir 

mizan-ı ilmî ile cevelan ediyorlar." (S: 557) 

323 “Hem o meyveler, tohumlar; vahdetin âyineleri oldukları gibi, 

kaderin meşhud işaratı ve kudretin mücessem rumuzatıdır ki; kader 

onlar ile işaret eder ve kudret o kelimeler ile remzen der: "Nasılki şu 

ağacın kesretli dal ve budakları, birtek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın 

san’atkârının icad ve tasvirde vahdetini gösteriyor." (S: 613) 
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324 “şekva etmek; bir nevi kaderi tenkiddir, rahîmiyetini 

ittihamdır." (L: 12) 

325 “İşte "İmam-ı Mübin"in imlâsı ile, yani kaderin hükmüyle ve 

düsturu ile kudret-i İlahiye, icad-ı eşyada herbiri birer âyet olan silsile-

i mevcudatı, "Levh-i Mahv-İsbat" denilen zamanın sahife-i 

misaliyesinde yazıyor, icad ediyor, zerratı tahrik ediyor." (M: 37) 

326 “Ben kaderin mahkûmuyum, ehl-i dünyanın mahkûmu 

değilim." (M: 47) 

327 “Hem bütün mevcudatta görünen muntazam miktarlar, hikmet 

ve maslahata göre biçilmiş şekiller, bir kazanın düsturuyla ve kaderin 

pergârıyla tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler, bir ilm-

i muhiti gösteriyor." (M: 242) 

328 “Çünki evvelâ, kaderin onda bir hissesi var." (M: 266) 

329 “Zalim insanların mahkûmu değilim; belki ben, âdil kaderin 

mahkûmuyum, ona müracaat ediyorum." (M: 490) 

330 “Demek senin kaderin, seni şekavete mahkûm etmiştir.” (L: 

75) 

331 “Eğer sen vücudundaki zerreleri, Kadîr-i Ezelî’nin kanunuyla 

hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu veya kalem-i 

kaderin uçları, herbir zerre bir kalem ucu veya kalem-i kudretin 

noktaları, herbir zerre bir nokta olduğunu kabul etmezsen; o vakit 

senin gözünde çalışan herbir zerreye öyle bir göz lâzım ki, senin 

mecmu-u cesedinin her tarafını görmekle beraber, münasebetdar 

olduğun bütün kâinatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve 

müstakbel ve nesil ve aslın ve anasırının menbalarını ve rızkının 

madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dâhî kadar bir akıl vermek lâzım 

geliyor." (L: 180) 

332 “içtimaiye düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid ve zâhirî 

karışıklıklar altında gizli, muntazam bir hâtem-i vahdet ve müşevveş 

ahval-i beşeriye altında mukadderat-ı hayatiye denilen kaza ve 

kaderin düsturlarının hükmü altında bir mühr-ü vahdaniyet taşıyor." 

(Ş: 35) 

333 “Biz o hakikatı bilmediğimiz için kaderin adalet tokadını 

yeriz." (Ş: 533) 
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335 “Hâşâ, kaderin levh-i mahfuzunda yazılan harfleri adedince 

hâşâ!" (Ş: 241) 

336 “Şimdi anladım ki; onlar hakikî vazifelerini yapıyorlar, malayani 

şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine 

karışmadıklarından ve enaniyetten gelen hodfüruşluk ve tenkid ve 

telaş etmediklerinden, temkinleriyle ve metanet ve itminan-ı 

kalbleriyle Risale-i Nur şakirdlerinin yüzlerini ak ettiler, zendekaya 

karşı Risale-i Nur’un manevî kuvvetini gösterdiler." (Ş: 318) 

337 “Fakat kaderin cilveleri, beni menfî olarak muhtelif yerlerde 

bulundurdu." (Ş: 496) 

338 “O surenin başını okurken gördüm ki,  

  âyeti bütün kalemlerin ve tastir ve kitabetlerin aslı, 

esası, ezelî me’hazı ve sermedî üstadı kaderin kalemi ve Nur ve ilm-i 

ezelînin nuruna işaret eden  kelimesidir." (Ş: 519) 

339 “Bu kâinat bütün mevcudatıyla beraber kaderin kalemiyle 

yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış manidar hadsiz kitablar, 

mektublar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde -herbiri binler 

vecihle ve beraber hadsiz vücuh ile- Rabbanî ve Rahmanî nihayetsiz 

fiilleri ve o fiillerin menşe’leri olan binbir esma-i İlahiyenin hadsiz 

cilveleriyle ve o güzel isimlerin menbaı olan yedi sıfât-ı Sübhaniyenin 

nihayetsiz tecellileriyle, o yedi muhit ve kudsî sıfatların madeni ve 

mevsufu olan ezelî ve ebedî bir Zât-ı Zülcelal’in vücub-u vücuduna ve 

vahdetine hadsiz işaretler ve nihayetsiz şehadetler ettikleri gibi; bütün 

o mevcudatta bulunan" (Ş: 145) 

334 “Hem hiçbir cihette imkânı var mı ki; bu kâinatı öyle bir kitab 

tarzında yazar ki, herbir ağacın bütün tarihçe-i hayatını bütün 

çekirdeklerinde kaydeden ve herbir otun ve çiçeğin bütün vazife-i 

hayatiyesini bütün tohumlarında yazan ve herbir zîşuurun bütün 

sergüzeşte-i hayatiyesini hardal gibi küçük kuvve-i hâfızasında gayet 

mükemmel yazdıran ve bütün mülkünde ve devair-i saltanatında her 

ameli ve her hâdiseyi müteaddid fotoğraflarla alarak muhafaza eden 

ve rububiyetin en ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve 

rahmetin tecellileri ve tahakkukları için koca Cennet ve Cehennem’i 

ve Sırat ve mizan-ı ekberi yaratan bir Hâkim-i Hakîm ve bir Alîm-i 

Rahîm, insanların kâinatı alâkadar eden amellerini yazdırmasın ve 
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mücazat ve mükâfat için fiillerini kaydettirmesin ve seyyiat ve 

hasenatlarını kaderin levhalarında yazmasın?" (Ş: 241) 

 

340 “Her şeyin, hususan nebatat ve eşcar ve hayvanat ve insanların 

şekilleri ve mikdarları, ilm-i ezelînin iki nev’i olan kaza ve kaderin 

düsturlarıyla san’atkârane biçilmiş ve herbirinin kametine göre tam 

münasib dikilmiş, mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer 

hikmetli şekil verilmiş." (Ş: 649) 

341 “kaderin takdiriyle, kudretin büyük bir tasarrufu olduğuna 

işarettir." (İ: 183) 

342“Maddiyedir ki, âdeta bir gömlek gibi, her şeyin vücuduna göre 

kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir." (Ms: 34) 

343 “Arkadaş! insanın geçen sahifelerine kaderin yazdığı haşiye, 

tesadüf ve ittifakın dühûlüne bir menfez bırakmamıştır." (Ms: 

103) 

344 “Ancak, kudret kalemiyle kaderin takdiri üzerine yazılıyor." (Ms: 

122) 

345 “Öyle bir kaderin tersim ettiği bir surettir ki, bünyesine lâzım ve 

münasib şeyleri bilir." (Ms: 182) 

346“Binaenaleyh Sâni’ ancak Vâcib-ül Vücud olacaktır ki, kaderin 

mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur." (Ms: 187) 

347 “Birincisi; maddiye ve mahsusedir ki; gayet intizam ile her şeyin 

kametinin miktarına göre kaderin çizdiği proğram üzerinde sureti bir 

libas gibi biçilir, kesilir." (BMs: 53) 

348 “Bu da meşhur kaderin medarıdır." (BMs: 53) 

349 “Hem dahi mahsusat-ı zâhiriyede bizzarure görünen kader 

cilvesiyle; gayr-ı mahsuslarda nazarî olarak bilinen her iki kaderin 

cilveleri ise, her şeyi halkeden ve herşeyin kader dairesinde proğram 

ve ölçülerini takdir eden bir zâtın vücub-u vücuduna delalet ederler." 

(BMs: 99) 

350 “Evet, âlem-i şehadetin her şeyi mecmuan olsun, eczaen olsun, 

muntazam bir çok gayata müteveccih olduğunu ve semeredar faideli 

neticeler verdiğini ve ancak kaderin kalıplarıyla eşyanın kametlerine 

göre biçilen ve makadir ve ölçüler ile tesmiye edilen ve âdeta onların 

muntazam ecelleri hükmünde olan hikmetli hududlara dayanıp 

durduklarını görüyoruz." (BMs: 99) 
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351 “Zira bu nazarî kaderin de semeredar gayat ve nihayetleri ile 

muntazam hudud ve ecelleri vardır." (BMs: 99) 

352 “Belki ancak dakik ve acib İlahî bir makinadır ki, her vakit kaza 

ve kaderin eliyle kudret kalemi onun içinde çalışıp işlemektedir." 

(BMs: 111) 

353 “kaderin işaretleri, kudretin rumuzatıdırlar." (BMs: 133) 

354 “Evet, masnuatındaki intizamat ve mevcudatında görünen süslü 

suretler ve bunların birbirlerine teşabüh ve tenasübleri ve tecavüb, 

teavün ve teanukları ve her şeyde kaderin, o şeyin kamet-i 

kabiliyetine göre biçtiği miktarca şuurî bir ittikan-ı san’at 

bulunmasının şehadetiyle o mezkûr hakikat sabittir." (BMs: 135) 

355 “Bu dahi fıtratında yazılı bulunan kaderin cilvelerine işaret 

etmektedir." (BMs: 210) 

356 “Hem sonra, kaderin tersimiyle eşyanın kabiliyetine göre tecelli 

eden zıllî bir vücud, o echele bil’asale olan bir vücudla iltibas olunur." 

(BMs: 212) 

357 “Hem beni kaderin feza-yı muhitinde yüzen ömür tayyaresine 

bindirene; ve yıldız ve seyyarat arasında uçup dolaşan arz sefinesini 

bana müsahhar edene ve arz tüneli içinde hayat dağı altında ebed-ül 

âbâd yolunda kabir kapısına doğru şimşekvari geçen zaman 

şimendiferine beni bindirene ve ben ise tarafeyni dün ve yarının 

halkalarıyla muttasıl olan bugünün vagonunda onun izin ve 

tezkeresiyle oturduğum bir zâttan istimdad ederim." (BMs: 222) 

358 “Hem alnındaki nakış, kalem-i kaderin tersimiyle olduğu, 

güneşin tulû’ ve gurubu gibi açık ve bedihîdir." (BMs: 245) 

359 “İşte eğer dilersen, kaderin hükmünü red yolunda, alîl başını 

kaderin örsüne vur." (BMs: 245) 

360 “Sonra da daire-i tecelliyattan vehm ile hariç kalmış olan nefis, 

kendini öyle bir şeyin yerinde farzeder ki, o şeye kaderin bir taalluku 

ve esma-i İlahiyeden bir ismin tecellisi vardır." (BMs: 362) 

361 “Evet, tohumlar ve çekirdekler birer latif sandukçadır ki, kaderin 

manen tersim ettiği bir fihriste onda yerleştirilmiş, kudret de o 

hendese-i kaderiye üzerine zerratı istihdam edip eşyayı bina eder." 

(BMs: 414) 

362 “Mikdarlar ise, kaderin birer manzum mektubatı ve ilmin birer 

mevzun kalıbıdırlar." (BMs: 414) 
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363 “Evet, atâ, kazanın içine nüfuz edip icra-yı hüküm ettiği gibi, kaza 

dahi kaderin içine nüfuz edip hükmünü icra eyler." (BMs: 416) 

364 “Ondan sonra mevcudatı düstur-u kaza, kanun-u kader ile 

fasledip, kaderin kavaninine, masnuatın kametine göre suretlerin 

biçilmesi için hıyatet vermiştir." (BMs: 596) 

365 “Tâ ki, kaderin pergeliyle çizilmiş olan hikmet ve müraat-ı 

mesalih gibi emirlere tevfiken suretleri birbirinden ayırıp teşhis etsin." 

(BMs: 603) 

366 “Üstad-ı kaderin, ezelde levh-i kazaya çizdiği yazılar hükmüyle 

mahkûm olmuş, zavallı bir âvâreyim." (B: 377) 

367 “Bu ehemmiyetli halde insanların bana karşı zulüm ve cinayetleri 

bir vesile olduğu gibi; inayet-i İlahiye ve kaderin adaleti ve hizmet-i 

imaniyedeki ihlasın muhafazası en ehemmiyetli bir sebebdir ki; hem 

zulm-ü cinayet-i beşeriyeyi hiçe indiriyor; hem bu hastalığı tam bana 

sevdiriyor, sabır ve tahammül verir." (E: 61) 

368 Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin 

adaleti var." (E: 198) 

369 “Bu defaki musibette, her vakit olduğu gibi yine kaderin 

adaletine ve inayet-i İlahiyenin feyzine baktım, gördüm ki: Sair 

vilayete nisbeten bir derece Nur’dan geri kalan ve Nur dairesine de 

yakın bulunan Kütahya ve adliyesini ve hükûmetini Denizli, 

Kastamonu gibi Risale-i Nur’la alâkadar etmek..." (E: 276) 

370 “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 havadaki melaike ve ruhanîlere işittirmek ve 

Arş-ı Azam tarafına sevketmek için kudret-i İlahî kaleminin 

mütebeddil bir sahifesi olmaktır." (Em: 67) 

371 “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) 

371 “Hikmet denilen makine-i âlemin nizamı ve telgraf hattı gibi 

umum âleme uzanan ve dalbudak salan kanun-u nuranî-yi İlahiyenin 
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müessisi olan hikmet-i İlahiye, ufk-u ezelden kaderin parmağını 

kaldırmış, size emrediyor ki: Tefrika ile müteferrik su gibi, katre 

katre zayi’ olan hamiyet ve kuvvetinizi fikr-i milliyetle yani: İslâmiyet 

milliyeti ile tevhid ve mezc ederek zerratın cazibe-i cüz’iyeleri gibi bir 

cazibe-i umumî-i vatanî teşkil ile bu kütle-i azîmi, küre gibi" (D: 50) 

372 “O kitab-ı kebirin her bir nakşı, küçük olsun büyük olsun (karınca 

kaderince) Vâhid ve Samed olan nakkaşının evsaf-ı celaliyesini izhar 

ile hamd ü senalar eder." (Ş: 759) 

373 “Nasılki darb-ı meselde denilir: "Karınca kaderince" ve "Herkes 

denizden kabı kadar su alabilir.” (BMs: 550) 

374 “Kelâmın kuvvet ve kudreti ise; kelâmın kuyudatı birbirine cevab 

vermek ve keyfiyatı birbirine muavenet etmekle umumen karınca 

kaderince, asıl garaza işaret ve herbiri parmağını maksad üzerine 

bırakmak ile düsturuna 

timsal olmaktır." (Mu: 93) 

375 “Öyle ise netice olarak bizzarure o arının sânii ise, kudretine 

hiçbir hadd-ü inkısam olmayan, vücudu vâcib bir Vâhid-i Ehad 

olması lâzımdır ki, onun mizan-ı kaderinde cereyan eden kudreti, 

kader mistarı ve plânı üstünde eşyayı yazmaktadır." (BMs: 370) 

376 “Hâlık-ı Hakîm ve Rahîm ve Vedud mukteza-yı rahmet ve hikmet 

ve vedudiyet olarak, kâinat fabrikasına hareket veriyor; herbir vücud-

u fâniyi çok bâki vücudlara çekirdek yapar, makasıd-ı Rabbaniyesine 

medar eder, şuunat-ı Sübhaniyesine mazhar kılar, kalem-i kaderine 

mürekkeb ittihaz eder ve kudretin dokumasına bir mekik yapar ve 

daha bilmediğimiz pek çok inayat-ı galiye ve makasıd-ı âliye için, 

kendi faaliyet-i kudretiyle kâinatı faaliyete getirir." (M: 296) 

377 “Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda "Ah!" (L: 12) 

378 “kâinatın neticesi ve arzın halifesi ve enva’-ı mahlukatın nâzırı ve 

zabiti olan insanın çok ehemmiyetli bulunan ef’alini ve harekâtını 

yazmasın, daire-i kaderine almasın, onlara lâkayd kalsın?" (Ş: 40) 

379  “Çünki şu muhteşem kâinatı, meşiet ve hikmetiyle tesis ve kaza 

ve kaderinin düsturlarıyla tafsil ve âdetinin kanunlarıyla tanzim ve 

inayet ve rahmetinin namuslarıyla tezyin ve esma ve sıfâtının 

cilveleriyle tenvir eden ancak ve ancak Bâni ve Sâni’dir." (Ms: 37) 

380 “Çünki o, öyle bir Sâni’-i Zülcelal’dir ki; şu muhteşem bina-yı 

âlemin ve şu muazzam şecere-i kâinatın temellerini usûl-ü meşiet ve 
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hikmetiyle tesis etmiş, kaza ve kaderinin düsturlarıyla fasletmiş, âdet 

ve sünnetinin kanunlarıyla tanzim etmiş, inayet ve rahmetinin 

namuslarıyla tezyin etmiş, esma ve sıfatının cilveleriyle tenvir etmiştir." 

(BMs: 57) 

381 “İşte bu her iki kader, gayet zarurî olarak bütün bu kâinat, kalem-

i kaza ve kaderinin çizgileri ve yazıları bulunan bir zâtın vücub-u 

vücuduna delalet eder, âmennâ." (BMs: 99) 

382 “C - Çünki o, öyle bir Hâkim-i Ezelî’dir ki kâinatı ve içindeki 

bütün mevcudatını sünnetinin kanunlarıyla ve kaza ve kaderinin 

düsturlarıyla ve hikmet ve meşietinin namuslarıyla ve inayet ve 

rahmetinin cilveleriyle ve esma ve sıfâtının tecellileriyle nazmetmiştir." 

(BMs: 123) 

383 “Evet, o öyle bir Nakkaş-ı Ezelî’dir ki; şu kâinat onun kalem-i 

kaza ve kaderinin çizgileri ve pergel-i hikmetinin nakışları ve Feyyaz-

ı Rahmetinin semereleri ve yed-i beyza-i inayetinin tezyinatları ve 

letaif-i kereminin çiçekleri ve tecelliyat-ı cemalinin lem’alarıdır." 

(BMs: 123) 

384 “Evet, bu âlem-i kebir olan kâinat, şu âlem-i sagir olan insan gibi 

onun kudretinin masnuu ve kaderinin mektubudurlar." (BMs: 128) 

385 “Çünki o öyle bir Kadir, Mukaddir, Alîm, Hakîm, Musavvir, 

Kerim, Latif, Müzeyyin, Mün’im, Vedud, Mütearrif, Rahman, Rahîm, 

Mütehannin ve cemal-i mutlak, kemal-i mutlak sahibi bir Cemil ve bir 

Nakkaş-ı Ezelî’dir ki; şu kâinatın külliyatı ve eczaları olsun, sahifeleri 

ve tabakaları olsun bütün hakaik-i mümkinatı; hem bu mevcudatın 

küllîsi ve cüz’îsinin ve vücud ve bekalarının bütün hakikatları ancak 

ve ancak onun kalem-i kaza ve kaderinin ilim ve hikmetle tanzim ve 

takdir ettiği yazıları ve çizgileridirler." (BMs: 134) 

386 “Evet, o öyle bir Adl-i Âdil, Hakem-i Hakîm-i Ezelî’dir ki; şu 

şecere-i kâinatın temel ve esaslarını altı gün zarfında hikmet ve 

meşietinin usûlüyle tesis edip, kaza ve kaderinin düsturlarıyla 

faslederek, âdet ve sünnetinin kanunlarıyla nazmedip, inayet ve 

rahmetinin namuslarıyla tezyin ederek, esma ve sıfâtının cilveleriyle 

tenvir etmiştir." (BMs: 135) 

387 “Evet, o öyle bir Hallak-ı Fettah, Fa’al-i Allâm, Vehhab-ı Feyyaz 

olan bir Şems-i Ezel’dir ki, şu kâinat bütün enva’iyle mevcudatıyla 

onun zılal-i envarı ve âsâr-ı ef’ali ve esma-i hüsnasının enva’-ı 
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tecelliyatının çeşitli elvan-ı nukuşu ve onun kalem-i kaza ve 

kaderinin hat ve çizgileri ve onun kemal ü celal ü cemal ve sıfâtının 

tecelliyatının âyineleri olduğu, Şahid-i Ezelî olan Zât-ı Zülcelal’in 

bütün gönderdiği kitablarının ve suhuflarının; ve hem tekvinî ve 

Kur’anî bütün âyetlerinin icma’larıyla sabittir." (BMs: 143) 

388 “İşte başta bütün bu ehl-i şuhud ve ashab-ı zevk olarak gerek 

küre-i arz ve gerek ulvî ve süflî bütün ecram, küll halinde Cenab-ı 

Vâcib-ül Vücud ile birlikte icmakârane ittifak etmişlerdir ki; şu 

mevcudat, Zât-ı Vâcib-ül Vücud’un kudretinin eserleri ve kaderinin 

mektubları ve esmasının aynaları ve envarının temessülleridirler." 

(BMs: 143) 

389 “Elbette bunları böyle halkeden ancak öyle bir zâttır ki, bütün 

kâinatın tasarrufu onun kabza-i kudretinde olup o zîhayat katreyi -

şayet neşv ü nema vermek irade etmişse- onu kendi ilminin 

mizanlarıyla ve kaderinin ölçüleriyle o kâinattan sağar, çıkarır." 

(BMs: 560) 

390  “İşte âlem ve kâinat ile müsemma şu mahluk-u Sübhanî, küllen 

ve cüz’en, baştan başa esma-i hüsna sahibi bir Zât-ı Celil ve Cemil’in 

kanun-u kazasının çizgileridir ve kaderinin bilançolarıdır." (BMs: 

603) 

391 “ Şu âlem, baştan başa hads-i şuhudî ile belki ayan beyan bir 

tarzda Hâlık-ı Kerim’in kalem-i kaderinin çizgileridir, hame-i 

kudretinin nukuşlarıdır, kereminin zînetleridir, lütfunun çiçekleridir." 

(BMs: 604) 

392 “Teşekki kaderi tenkid ve teşekkür kadere teslimdir." (Ş: 310) 

393 “Hem Hazret-i Fatıma’nın (R.A.) vefatını;  

hem Ebu Zerr’in (R.A.) yalnız bir dağda vefat edeceğini; hem Ümm-ü 

Haram’ın Kıbrıs’ta vefat edeceğini; hem yüzbin adamı öldüren 

Haccac-ı Zalim’i;  

hem İstanbul’un fethini; hem İmam-ı Ebu Hanife’yi (R.A.) hem 

İmam-ı Şafiî’yi (R.A.) hem ümmetinin yetmişüç fırka olacağını; hem 

Kaderiye Taifesini,  

hem Râfızîleri;  

hem Hazret-i Ali’nin (R.A.) yüzünden insanlar iki kısım olacaklarını;  

hem Fars ve Rum kızlarını;  
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hem Hayber Kal’asının fethini; hem Hazret-i Ali (R.A.) ile 

Muaviye’nin harbini; hem Hazret-i Ömer (R.A.) sağ kaldıkça fitnelerin 

zuhur etmeyeceğini;  

hem Sehl İbn-i Amr’ın (R.A.) mühim bir vazifesini;  

hem Kisra’nın oğlu babasını öldürdüğünü aynı dakikada haber 

verdiğini;  

hem Hâtıb’ın, Kureyş’e gizli mektub yazdığını; hem Ebu Leheb’in 

oğlu Utbe’yi bir arslanın parçalamasına ettiği bedduasının kabul olup 

aynen çıktığını;  

hem Bilâl-i Habeşî’nin (R.A.) ezan okuduğu zaman, Kureyşîlerin gizli 

tenkid ettiklerini aynen haber verdiğini;  

hem Hazret-i Abbas (R.A.) iman etmeden evvel onun gizli parasından 

haber verdiğini;  

hem Hazret-i Peygamber’e (A.S.M.) bir yahudinin sihir ettiğini; hem 

Sahabe meclisinde birinin irtidad edeceğini;  

hem Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) katlini niyet edenlerin iman 

ettiklerini; hem müşriklerin Kâ’be duvarındaki yazılarını kurtların 

yediğini ve yalnız o yazılar içindeki Allah isimlerini yemediklerini;  

hem Beyt-ül Makdis’in fethinde büyük bir taun çıkacağını;  

hem Yezid ve Velid gibi şerir reisleri haber verdiğini;  

hem "Bundan sonra onlar bize değil, biz onlara hücum edeceğiz" diye 

haber verdiğini ve bunlar gibi çok ihbarat-ı gaybiye bu iki nüktede 

beyan edilmiştir." (M: 495) 

394 “derken, inayet-i Rabbaniye, hem adalet-i kaderiye tecelli 

ettiler." (L: 266) 

395 “Bu kaza-i İlahînin, adalet-i kaderiye noktasında, yeni 

talebelerden bir kısım zâtların sırr-ı ihlasa muvafık olmayan dünya 

cihetini de Risale-i Nur ile arzu etmesinden, bazı menfaat-perest 

rakibleri karşısında bulup, yirmibeş sene evvel aslı yazılan ve sekiz 

sene zarfında bir-iki defa elime geçen ve aynı vakitte kaybettirilen 

"Beşinci Şua" benden uzak bir yerde ele geçmesiyle, o hoca bozması 

gibi kıskançlar, onunla adliyeyi evhamlandırdılar." (Ş: 295) 

396 “Evet, tohumlar ve çekirdekler birer latif sandukçadır ki, kaderin 

manen tersim ettiği bir fihriste onda yerleştirilmiş, kudret de o 

hendese-i kaderiye üzerine zerratı istihdam edip eşyayı bina eder." 

(BMs: 414) 
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397 “Evet, meselâ, incirin çekirdeğinde mündemiç olan makine-i 

kaderiye faraza nebatattan şeker imal eden bir fabrika gibi ise, 

elbette nar çekirdeğinde mündemiç olan kudret mihanikiyesi, ipek 

dokuyan bir makine gibi olacaktır." (BMs: 558) 

398 “Ve ikinci ameliyat-ı kaderiye rızık ve mide üzerine olması 

cihetiyle; ya insanların nazarlarını o hizmetten çevirecekti, mideleriyle 

meşgul edecekti veyahut o hizmetin ihlasını bir derece kırıp, maişet 

derdinin bir hissesi onda bulunacaktı." (K: 212) 

399 “İşte bugünlerde elîm bir endişe ile Risale-i Nur dairesine temas 

eden üç mes’ele, adalet-i kaderiye noktasında manevî suale cevaben 

ihtar edildi." (K: 264) 

400 “Ve vücud-u haricî gibi o vücud-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin 

manevî bir cilvesine mazhardır ki, mukadderat-ı hayatiye, o manidar 

ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır." (L: 337) 

401 “O menfez ile, vukua gelmeye hazırlanan hâdiselere bakar ve 

Levh-i Mahfuz’un cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin nümuneleri 

nev’inden birisine rastgelir, bazı vakıat-ı hakikiyeyi görür." (M: 348) 

402 “Ve keza kitabet-i kaderiyenin pek çok bürhanlarını buna kıyas 

eyle!" (BMs: 414) 

403 “

 mealindeki âyâtın sırr-ı kadere ait ve 

"İman-ı bilkader" "Hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ"nın isbatına 

medar mühim bir hakikatını dört mebhas ile öyle bir surette tefsir eder 

ki: Havassın fikirleri yetişmediği esrar-ı kaderiyeyi, basit avamların 

zihinlerine takrib edip anlattırıyor." (S: 786) 

404 “demek olan hakikat-ı âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı 

Zülcelal, rûy-i zeminin sahifesinde, her mevsimde, bahusus baharda 

değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücudlarını, 

tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini; çekirdeklerinde, 

tohumlarında, köklerinde manevî bir surette derc ve muhafaza ettiğini 

ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle, manevî 

bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hattâ her geçici baharda, 

yaş-kuru ne varsa, mahdud zerrecikler ve kemikler hükmünde olan 

tohumlarda, ölmüş odunlarda, kemal-i intizam ile muhafaza ettiğini 

nazar-ı şuhuda gösteriyoruz." (S: 164) 
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405 “İnsanın sergüzeşt-i hayatıyla beraber kısmen âlemin hâdisat-ı 

maziyesi, kuvve-i hâfızasında öyle bir surette yazılıyor ki; güya hardal 

küçüklüğünde bu kuvvecikte dest-i kudret, kalem-i kaderiyle 

insanın sahife-i a’malinden küçük bir sened istinsah ederek, insanın 

eline verip, dimağının cebine koymuş." (S: 470) 

406 “Şu eczahane-i kübra-yı âlemde, Hakîm-i Ezelî’nin mizan-ı kaza 

ve kaderiyle alınan mevadd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve 

nihayetsiz bir ilim ve herşeye şamil bir irade ile vücud bulabilir." (L: 

179) 

407 “Evet, biz gözümüzle görüyoruz ki: Bu kâinatta binler değil, belki 

milyonlar âlemler, küçük kâinatlar, ekseri birbiri içinde, herbirinin 

idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde, öyle bir mükemmel 

terbiye, tedbir, idare ediliyor ki; bütün kâinat bir sahife gibi her an 

nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalem-i kudret ve 

kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir." (Ş: 609) 

408 “Ve hem kalem-i kaderiyle insan nüsha-i suğrasını yazdığı gibi, 

aynı kalemle kâinat nüsha-i kübrasını da yazmıştır." (BMs: 128) 

409 “Amma eğer adem-i sırftan vücuda çıkarmak için ibda’ ve icad 

iradesi ise, o şeyi kâinatın bir misal-i musaggarı olarak ibda’ edip 

kâinat kitabının bir meal-i icmalîsini o nüshacıkta kalem-i kaderiyle 

yazar." (BMs: 560) 

410 “O Âdil-i Hakîm’in pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz’-i 

ihtiyarînin kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz, olmamasına 

delalet etmez." (S: 466) 

411 “Zira herbir tohum ve çekirdekler, "Kâf-Nun" tezgâhından çıkan 

birer latif sandukçadır ki, kaderle tersim edilen bir fihristecik, ona 

tevdi edilmiştir ki; kudret, o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam 

edip, o tohumcuklar üstünde koca mu’cizat-ı kudreti bina ediyor." (S: 

469) 

412 “öyle de şu kâinat dahi, aynı o kalem-i kaderle, fakat büyük bir 

mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir." (M: 232) 

413 “Sâni’-i Zülcelal herbir nevi mevcudatın mahiyetini birer model 

ittihaz ederek ve nukuş-u esmasıyla kemalât-ı san’atını göstermek 

için; herbir şey’e hususan zîhayata, duygularla murassa’ bir vücud 

libasını giydirerek, üstünde kalem-i kaza ve kaderle nakışlar yapar; 

cilve-i esmasını gösterir." (M: 285) 
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414 “O ise, onun mekadîr ve kalıplarıdır ki; dest-i kaza ve kaderle 

tersim edilmiş olup kudret, maâni kitabını, kader mistarı üzerine 

yazmış ve yazmaktadır." (BMs: 99) 

415 “Fıtrat-ı insan bir mezraa hükmündedir ki, secaya-yı hasene 

temayülat-ı şerriye ile beraber, taneler gibi dest-i kaderle içinde 

ekilmiştir." (STİ: 86) 

416 “evkatta umulmadığı ve düşünülmediği bir tarzda kaza edilip 

ellerine verilmesi; ve maden-i zâtlarında görünen mutlak bir kuvvetin 

âsârı; ve aczlerinin menbaında cilvelenen bir kudret-i mutlakanın 

tezahürü; ve cümudiyetleri içinde parlayan zâhir bir hayat; ve cehlleri 

içinde açığa vuran bir şuur-u muhit; ve tegayyür etmeyen gayr-ı 

mugayyer bir mugayyirin vücudunu istilzam eden tegayyürlerindeki 

hârika bir intizam-ı mükemmel; ve merkezi müttehid, mütedâhil 

daireler gibi tesbihatlarındaki ittifak; ve lisan-ı istidad ve lisan-ı ihtiyac-

ı fıtrî ve lisan-ı ızdırar ile üç nevi duaların her zaman makbuliyetleri; 

ve ibadetlerinde mazhar oldukları füyuzat ve müşahedat ve münacat; 

ve onların (kaderleri olan) mukadderat-ı hayatiye tabir edilen 

hayatlarında geçirdikleri ahval ve etvarlarındaki intizam; ve fatırlarının 

zikrine terettüb eden itminan; ve ibadetin mebde ve müntehaları 

arasındaki hayt-ı vuslat oluşu; ve ibadet, kemallerinin zuhuruna sebeb 

olması; ve ibadetle Sâni’lerinin makasıdları tahakkuk etmesine bir 

medar ve hakeza kâinat şecere-i uzması, sair şuunatıyla ve etvar ve 

keyfiyatıyla; bütün kâinat ve mevcudat bir tek Müdebbir-i Hakîm’in 

tedbirinde olduğuna şahidlerdir." (BMs: 136) 

417 “Kader-i Ezelî onu istinsah ederek insanın eline vermiş, tâ ki 

insan muhasebe vaktinde o sened ile amellerini hatırlasın ve hem 

kat’iyyen bilsin ki; şu vücudî herc ü mercler arkasında âlem-i beka 

için birçok âyineler vardır ki, Zât-ı Alîm-i Habîr, bütün eşyayı, hiçbirini 

karıştırmadan nihayet intizam ile o aynalarda tersim ettiriyor." (BMs: 

91) 

418 “Kader-i Ezelî ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor 

ki; yalnız hiss-i dinî şarkı uyandırır, terakkiye sevkeder." (H: 65) 

419 “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." (M: 325) 
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420 “Yani: Ehemmiyetli bir hikmet için, zâhir nazarda mübhem ve 

gayr-ı muayyen tevehhüm edilen eceller ve rızıklar, ibham perdesi 

altında kaza ve kader-i ezelînin defterinde mukadderat-ı hayatiye 

sahifesinde her zîhayatın eceli mukadder ve muayyendir; tekaddüm, 

teahhur etmez." (Ş: 649) 

421 “Hâmisen: Enbiya’nın ekseri şarkta ve hükemanın ağlebi garbda 

gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, şarkı ayağa kaldıracak din 

ve kalbdir, akıl ve felsefe değil." (Ms: 100) 

422 “Veyahut ilm-i ezelînin kütüb ve mektubatından olan İmam-ı 

Mübin’den istihrac edilmiş birer fihriste veyahut kader-i ezelînin 

kitablarından müteşekkil ümm-ül kütüb olan levh-i mahfuzdan 

(hususan onun mizan ve nizam bablarından) istinbat edilmiş bir 

düsturdur." (BMs: 531) 

423 “Yahu, şu asilzade evlâd, şehadetnamelerini aldıktan sonra, 

herbiri bir kıt’a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan 

İslâmiyet’in bayrağını âfâk-ı kemalâtta temevvüç ettirmekle, kader-i 

ezelînin nazarında feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i 

ezeliyenin sırrını ilân edecektir." (T: 79) 

424 Enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın ağlebi garbda gelmesi 

kader-i ezelînin bir remzidir ki, şarkı ayağa kaldıracak din ve 

kalbdir; akıl ve felsefe değildir." (T: 140) 

425 “Ekser-i hükemanın garbda ve Avrupa’da zuhuru ve ağleb-i 

Enbiyanın şarkta ve Asya’da tulû’ları kader-i ezelînin bir işaret ve 

remzidir ki; Asya’da hâkim, galib, din cereyanıdır." (T: 241) 

426 “Asrımızın dâhîsi büyük mütefekkir Bediüzzaman Said Nursî’nin 

beyanı vechile: “Ekser-i enbiyanın şarkta ve Asya’da zuhurları ve 

ağleb-i hükemanın garbda ve Avrupa’da gelmeleri kader-i ezelînin 

bir işaretidir ki; Asya’da din hâkimdir, felsefe ikinci derecededir." (Nç: 

171) 

427 “Cumhur-u enbiyanın şarkta bi’seti, kader-i ezelînin bir 

remzidir ki, şarkın hissiyatına hâkim dindir." (STİ: 31) 

428 “Yahu şu asılzade evlâd, şehadetnamelerini aldıktan sonra, 

herbiri bir kıt’a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan 

İslâmiyet’in bayrağını, âfâk-ı kemalâtta temevvüc ettirmekle, kader-i 

ezelînin nazarında feleğin inadına, nev’-i beşerdeki hikmet-i 

ezeliyenin sırrını ilân edecektir." (STİ: 65) 
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429 “Ekser enbiyanın şarkta ve Asya’da zuhurları ve ağleb-i 

hükemanın garbda ve Avrupa’da gelmeleri, kader-i ezeliyenin bir 

işaretidir ki; Asya’da din hâkimdir." (Ş: 376) 

430 “Hem nasıl kader-i İlahî, netice ve meyveler itibariyle şerden ve 

çirkinlikten münezzehtir." (S: 464) 

431 “İşte kader-i İlahî dahi seni o hapisle mahkûm etmiş." (S: 464) 

432 “Kader-i İlahî ise, sebeb-i hakikîdir; beni bu inzivaya mahkûm 

etti." (M: 47) 

433 “Kader-i İlahî ise benim için gördü ki, hakkıyla ve ihlasla ilme 

ve dine hizmet edemiyorum; beni bu nefye mahkûm etti." (M: 47) 

434 “Hem neden kader-i İlahî ve rahmet-i İlahiye onların feci bir 

akibete uğramasına müsaade etmiş?" (M: 55) 

435 “Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe; âdil olan kader-i 

İlahî, beni onların zalim eliyle tazib edecektir." (M: 74) 

436 “Adem-i müracaatımın sebeblerinden sekizincisi: "Gayr-ı meşru’ 

bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adavet olduğu" kaidesince, 

âdil olan kader-i İlahî, lâyık olmadıkları halde meylettiğim şu ehl-i 

dünyanın zalim eliyle beni tazib ediyor." (M: 75) 

437“Hâşâ sevk-i tabiî değil, belki bir nevi ilham-ı fıtrî olarak insan ve 

hayvanı kader-i İlahî sevkediyor." (M: 348) 

438“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.” (L: 130) 

439. “Yeni Said: "Benim cevabımı kader-i İlahî versin" der." (L: 

169) 

440 “Belki bir kader-i İlahîdir ki, o kader-i İlahî, o ehl-i marifet 

adamın dostluk ümid ettiği yerden adavet gösterdi ki, hürmet 

yüzünden ilmi riyaya girmesin ve ihlası kazansın." (L: 174) 

441 “O vakit kader-i İlahî, o zalimlerin zulmü içerisinde hakkımda 

adalet etmiş, derdim." (L: 175) 

442 “Sair risalelerde bu hakikat iki kerre iki dört eder derecede isbat 

edildiğinden, onlara havale edip, burada yalnız bu sühulet ve 

kolaylığın ilim ve kader-i İlahî ve kudret-i Rabbaniye nokta-i 

nazarında gayet mühim bir sırrını beyan edeceğiz." (L: 192) 
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443 “Fakat kader-i İlahî ve kısmetimiz, bizi başka çilehaneye 

sevkettiler." (L: 266) 

444 “Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve 

düşünmeyecektim, fakat mecbur ettiniz, belki de sizi ikaz etmek lâzım 

idi ki, kader-i İlahî bizi bu yola sevketti." (Ş: 279) 

445 “Bu kaza ve kader-i İlahî, hakkımızda bir inayettir.” (Ş: 294) 

446 “Fakat kader-i İlahî ise, menfaatimiz için buraya sevketti ve eski 

zamanlarda ihtiyarî çilehanelerin sevab noktasında çok fevkinde 

sevabdar etmek sırrıyla, bizi ihlas dersini tam almak ve hakikaten 

kıymetsiz olan dünya umûruna karşı alâkalarımızı ta’dil etmek için 

yine Medrese-i Yusufiye’ye çağırdı." (Ş: 296) 

445 “Ben bu musibette, kader-i İlahî cihetini düşünüyorum." (Ş: 

300) 

446 “Biri de hakikattır ki; Kader-i İlahî ona göre hükmeder, o aynı 

hâdisede beşer zulmünün altında adalet eder." (Ş: 300) 

447 “Şimdi kader-i İlahî, ayn-ı adalet içinde hakkımızda ayn-ı 

merhamettir ki; birbirine müştak kardeşleri bir meclise getirdi, 

zahmetleri ibadete ve zayiatları sadakaya çevirdi." (Ş: 301) 

448 “Kader-i İlahî adaleti bizleri Denizli Medrese-i Yusufiyesine 

sevketmesinin bir hikmeti, her yerden ziyade Risale-i Nur’a ve 

şakirdlerine hem mahbusları, hem ahalisi, belki hem memurları ve 

adliyesi muhtaç olmalarıdır." (Ş: 306) 

449 “Hem burada kısmetimizi almak, yemek; kader-i İlahî tayin 

etmişti." (Ş: 314) 

450 “Fakat kader-i İlahî, ben onlarla konuşmadığım ve ıslah-ı 

hallerine çalışmadığımdan beni hapse attı." (Ş: 331) 

451 "Madem kader-i İlahî bizi bu üçüncü Medrese-i Yusufiye’ye bir 

hikmet için sevketti ve bir kısım rızkımızı bize burada yedirecek ve 

rızkımız bizi buraya çağırdı ve madem şimdiye kadar kat’î tecrübelerle 

 sırrına inayet-i İlahiye bizi mazhar 

etmiş ve madem Medrese-i Yusufiye’deki yeni kardeşlerimiz 

herkesten" (Ş: 481) 

452 “Bugün birden hatıra geldi ki; mes’ele-i Nuriye münasebetiyle bu 

medreseye kader-i İlahî ve kısmetin sevkiyle gelenleri ta’ziye yerine 

tebrik eyle." (Ş: 484) 
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453 “Belki de kader-i İlahî bizi bu dershaneye sevketmesinin bir 

hikmeti de budur." (Ş: 489) 

454 “Hem gayet küllî ve geniş Nur talebeleri ve Risale-i Nur’un 

bedeline yalnız şahsımı çürütmek ve ehemmiyetten iskat etmek bizim 

için büyük bir maslahattır ki, Risale-i Nur ve talebelerine kader-i 

İlahî iliştirmiyor." (Ş: 508) 

455 "Telaşsız ve ihtiyat içinde kemal-i sabır ve şükürle, hakkımızda 

cereyan eden kaza ve kader-i İlahî ve bizi himaye eden inayet-i 

İlahiyeye karşı teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeşlerimizle de 

hâlisane ve tesellikârane ve samimane ve mütesanidane hakikî bir 

ülfet ve muhabbet ve sohbetle" (Ş: 508) 

456 “Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihana 

girmek ve inceden inceye sizi kaç defa "altun mu, bakır mı" diye 

mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve 

nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı yok mu üç-dört eleklerle 

elenmek; hâlisane, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize 

pekçok lüzumu vardı ki; kader-i İlahî ve inayet-i Rabbaniye 

müsaade ediyor." (Ş: 522) 

457 “Râbian: Zannederim ki, şimdi küfür ve dalalet, komiteler ve 

cem’iyetler şeklinde hücum ettikleri içindir ki; kader-i İlahî, bunlara 

bu eşedd-i zulüm ile bir cem’iyet isnadıyla bizi tazib ettiriyor." (Ş: 

533) 

458 “Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i İlahî onları bize 

musallat ediyor." (Ş: 533) 

459 “Biliniz ki: Kader-i İlahî beni çok acib bir yola sevketti." (BMs: 

76) 

460 “Evet kim bilir, belki de eşyadan hiç bir şeyi ihmal etmeden 

kaydeden Kader-i İlahî, şu mübarek muntazam safların 

harekâtındaki eşkâl ile, âlem-i misalin sahifelerinde satırlar halinde 

yazsın." (BMs: 157) 

461 “Hattâ diyebilirim ki: Kader-i İlahî beni bu yerlere göndermesi, 

sizleri şu vazife-i kudsiyede uyandırmak içinmiş." (B: 250) 

462 “Hâlis hak ve mahz-ı hakikat olan Kur’an-ı Hakîm’in hizmetinde 

istikbalde bulunacağımız mukadder olduğundan, kader-i İlahî bir 

inayet olarak bize şiir kapısını açmadı." (B: 334) 
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463 “Kardeşim ben de senin fikrindeyim ki, Nur hizmeti için kader-i 

İlahî seni gezdiriyor." (B: 380) 

464 “her şeyde hattâ kahr azabında ehl-i iman ve masumlar için bir 

vech-i rahmet ve kader-i İlahî cihetinde adalet olduğu, bunda ne 

tarzda olur?" (K: 141) 

465 “Kader-i İlahî, bu yanlışı tashih etmek ve o ihtimali izale etmek 

ve öyle ümid besleyenlerin ümidlerini ta’dil etmek için, en ziyade öyle 

cihetlerde yardım ve iltihaka koşacak olan ülemadan ve sâdâttan ve 

meşayihten ve ahbabdan ve hemşehriden birisini muarız çıkardı; o 

ifratı ta’dil edip adalet etti." (K: 193) 

466 “Bu sene -perde altında- insanlar, eşedd-i zulüm ile rızık 

hakkında bir dehşetli ameliyat; ve kader-i İlahî hakîmane bir 

adaletle, çoktan beri teraküm eden zekatları ve cizyeleri almak ve 

hadden çok ziyade tecavüz eden hırsı ve ihtikârı tokatlamak için, 

umumî bir ameliyat-ı cerrahiye hengâmında, elbette yalnız imana ve 

âhirete hasr-ı nazar eden ve vazife noktasında hayat-ı içtimaiyeye çok 

bakmayan ve ihlas-ı tâmmı kazanmak için hiçbir maksada âlet ve 

hiçbir dünyevî cereyana tâbi’ olmayan Risale-i Nur’un parlak ve 

kuvvetli hizmeti, tesettür perdesi altından çıkıp aşikâr bir tarzda 

olsaydı, her halde birinci ameliyat-ı insaniye ona ilişecekti." (K: 212) 

467 “Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken, o haktan kısmen 

mahrumiyete kader-i İlahî neden müsaade etti?” (K: 264) 

468 “Fakat kader-i İlahî, onların bu zulümlerini hakkımızda 

merhametlere ve" (E: 37) 

469 “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." (E: 

43) 

470 “Güneş gibi bir iman lâzım ki; her şeyde, her vaziyette, her bir 

harekette kader-i İlahî ve kudret-i Rabbaniyenin izini, eserini 

görsün, tâ o zulm-ü zulmette kalb boğulmasın, iman sönmesin; akıl, 

tabiat ve tesadüfe saplanmasın." (E: 57) 

471 “Hem her şeyde olduğu gibi, bunda da kader-i İlahî benim 

hakkımda onların o zulmünü ehemmiyetli bir merhamete çevirdiğini 

kat’iyen gördüm, Allah’a şükrettim." (E: 79) 
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472 “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, Kader-i İlahî Nur 

şakirdlerini tam ihlasın muhafazası için şimdilik müsaade 

etmiyor." (E: 257) 

473 “Kader-i İlahî dahi bana bir şefkat tokadı olarak, dâhiliye vekili 

Erzurum’lu ve hemşehrim ve Afyon Valisi (Antalya’lı) ve şimdiye 

kadar bana ilişmemesi cihetiyle demiştim: "Gerçi serbest oldum, şimdi 

böyle insaflı bir vali buldum, Emirdağı’ndan gitmeyeceğim" diye bir 

nevi sevinç ve ihtiyatsızlığımın cezası olarak, o iki adamın elleriyle 

kader-i İlahî bana tokat vurdu, adalet etti." (E: 276) 

474 “Dördüncü Nümune: Yeni Said ihtiyarlığında bütün bütün 

siyasetten ve dünyadan kendini çekmeğe çalıştığı halde, ehl-i 

dünyanın bütün bütün kanuna ve insafa ve vicdana hattâ insanlığa 

muhalif bir tarzda eşedd-i zulüm ile yirmisekiz sene işkencelerle 

ezdiklerine ve bir sineğin ısırmasına tahammül etmeyen o bîçare 

Said’in baltalarla başına vurduklarına ve ihanetin en şeni’lerini 

yaptıklarına karşı, emsalsiz bir sabır ve tahammül ona ihsan olunması 

ve gayet asabî ve sinirli olduğu gibi, fıtraten korkak olmadığı halde 

"Ecel birdir, tegayyür etmez" hakikatına imanından gelen büyük 

bir cesaretle beraber en korkak, en miskin bir vaziyette sükût edip 

sabretmesi; hattâ bir mikdar sonra o işkenceler sonunda ruhuna bir 

ferah verilmesinin bir hikmeti, kanaat-ı kat’iyemle budur ki: 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 

hakikî ihlası kırmamak için ehl-i siyaset Said hakkında "dini siyasete 

âlet yapmak" 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." (Em: 75) 
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475 “Kader-i İlahî başka bir sebebden dolayı cezaya, 

mahkûmiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalim 

eliyle cezaya çarptırır, felâkete düşürür." (Em: 78) 

476 “Her şey kader ile takdir edilmiştir.” (Ms: 129) 

477 “Risale-i Nur’da isbat edilmiş ki, insanların ayn-ı zulümleri içinde 

kader-i İlahî adalet eder." (Em: 104) 

478 “kader-i İlahî aynı hapiste başka sebebe binaen adalet ediyor 

ki; hakikî bir suça binaen o hapisle onu mahkûm ediyor." (Em: 105) 

479 “Cenab-ı Hakk’a şükür ki, yirmisekiz sene dini siyasete âlet 

ittihamı altında kader-i İlahî bu zulm-ü beşerîde benim ruhumu 

ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsî şeyde âlet etmemek için beni, 

beşerin zalimane eliyle ayn-ı adalet olarak tokatlıyor, yani sakın sakın 

diye ikaz ediyor." (Em: 106) 

480 “Öyle ise şimdiki kader-i İlahî ve kısmetimize razı olmalıyız ki; 

bize parlak istikbal, ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş.” (Em: 

142) 

481 “Hem vazife-i İlahiyeye karışmamak için kader-i İlahî 

hakkımdaki bu şiddetli halete aleyhimde değil, lehimde olarak fetva 

verdi, müsaade etti." (Em: 227) 

482 “Kader-i İlahî, istikbalde i’lâ-yı Kelimetullah vazifesini inayetiyle 

vereceği bir abdine, o vazifeyi bihakkın îfası için lâzım olacak 

hasletlerden biri olan izzet-i ilmiyeyi vermişti." (T: 30) 

483 “Kader-i İlahî bize o hücumlarla işaret veriyor ki: "Haydi durma 

çalış!” (T: 688) 

484 “Öyle ise şimdiki kader-i İlahî ve kısmetimize razı olmalıyız ki, 

bize parlak bir istikbal, ecnebilere müşevveş bir mazi düşmüş." (H: 

21) 

485 “Halil İbrahim’in bu defaki mektubunda kaza ve kader-i 

İlahî’den ne kadar?" (E: 153) 

486 “Memurları ve halkları benden ürkütmeleri, beni büyük 

hatalardan ve tasannu’lardan ve ihlasa münafî haletlerden ve vaktimi 

zayi’ etmekten kurtarıp, kader-i İlahî’nin hakkımda, zulm-ü beşerî 

içinde tam adaletini ve inayetini gösterdi." (E: 137) 

487 “(Haşiye): Evet, eğer intisab olsa; o çekirdek, kader-i İlahîden 

bir emir alır, o hârika işlere mazhar olur." (L: 184) 
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488 “Hem dahi fâni mevcudat içinde bâki kalacak bir şeyin varlığına 

da kader-i İlahîden bir remizdir." (BMs: 391) 

489 “Belki bir kader-i İlahîdir ki, o kader-i İlahî, o ehl-i marifet 

adamın dostluk ümid ettiği yerden adavet gösterdi ki, hürmet 

yüzünden ilmi riyaya girmesin ve ihlası kazansın." (L: 174) 

490 “Hâkim olan bir dest-i gaybî ve kader-i İlahîdir." (B: 218) 

491  “Diğeri: Kader-i İlahîdir." (K: 264) 

492 “Kader-i İlahînin bir defteridir." (S: 548) 

493 “Şu manadaki "İmam-ı Mübin", kader-i İlahînin bir defteri, bir 

mecmua-i desatiridir." (S: 548) 

494 “Ve kendisi kader-i İlahînin bir nevi defteri -fakat tebeddül ve 

tegayyüre kabil bir defteri- ve kudret-i Rabbaniyenin bir nevi 

proğramı ve Kadîr-i Zülcelal’in bir nevi fıtrî şeriatı ve bir nevi 

mecmua-i kavanini olduğunu bildi." (S: 598) 

495 “Kader-i İlahînin bir defteridir." (M: 36) 

496 “Şu manadaki "İmam-ı Mübin", kader-i İlahînin" (M: 36) 

497 “Ben, kader-i İlahînin mahkûmuyum ve ona karşı kusurum 

var, ona müracaat ediyorum." (M: 73) 

498 “Altıncısı ve en mühimmi: Rü’ya-yı sadıka benim için 

hakkalyakîn derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla, kader-i 

İlahînin her şey’e muhit olduğuna bir hüccet-i katı’ hükmüne 

geçmiştir." (M: 349) 

499 “Daire-i mümkinat haricinde olan Zât-ı Vâcib-ül Vücud’un eser-i 

san’atı olduğunu düşünmeyerek ve ondan i’raz ederek, daire-i 

mümkinat içinde kader-i İlahînin yazar bozar bir levhası hükmünde 

ve kudret-i İlahiyenin kavanin-i icraatına tebeddül ve tegayyür eden 

bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak "tabiat" namı verilen 

bir mecmua-i kavanin-i âdât-ı İlahiye ve bir fihriste-i san’at-ı 

Rabbaniyeyi görür." (L: 185) 

499 “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." (L: 260) 

500 “inadcı, bahaneci ve insafsız muarızlar karşısında girdiğimiz bu 

şiddetli imtihanda altun olanlar bakır olanlardan ayrılmak için 

mehenge vurulmak ve insafsız bir tecrübe ile nefislerin hisseleri olup 

olmadığı bilinmek için eleklerle elenmek, sırf hak ve hakikat namına 
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olan hâlisane hizmetimize pek çok lüzumu olduğu için kader-i 

İlahînin ve inayet-i Rabbaniyenin bu dehşetli tazyike verdiği 

müsaade, hiç bir hile, hiç bir enaniyet, hiç bir garaz, hiç bir dünyevî 

ve uhrevî menfaat karışmayarak yapılan ve tam hâlis ve hak ve 

hakikattan gelen ve şimdi en muannid ve vesveseli olanları dahi 

teslime mecbur eden ve bir zahmete mukabil inşâallah bin kâr 

bırakan bu hizmetimiz eğer perde altında kalsaydı, çok manalar 

verilmekle beraber avam-ı ehl-i iman ile havas kısmı birer bahane ile 

tam kanaat etmeyeceklerinden olduğu bildirilmektedir." (Ş: 528) 

501 “Ey irade-i cüz’iyesini tamamıyla terk edip her umûrunu irade-i 

Rabbaniyeye bırakan ve her zâhirî musibet ve sıkıntıda kader-i 

İlahînin merhamet ve hikmetini görüp kemal-i tevekkül ve 

teslimiyetle o cilve-i Rabbaniyenin dahi netaicini sabır ile bekleyen 

muhterem üstad!" (Ş: 672) 

502 “Ben de kader-i İlahînin sevkiyle pek acib bir yola girmiştim." 

(Ms: 50) 

503 “Zannediyorum ki, bu zamanın cereyanı herkesin akıl ve kalbini, 

kader-i İlahînin beni üzerinden geçirdiği mezkûr yoldaki tehlikelere 

maruz kılmıştır." (BMs: 77) 

504“Bu ise kader-i İlahînin tefasili olan kazasının parçalarıdır." 

(BMs: 644) 

505 “İşte ihtiyarım olmayarak bu acib tesadüf ve teslimiyette, kader-i 

İlahînin bu cilvesi, davamıza sadık bir bürhan ve tesadüf oyuncağı 

olmadığımıza büyük bir delildir." (B: 245) 

506 Yirmisekizinci Mektub’un rü’yaya ait Birinci Risalesi’nin Altıncı 

Nüktesi’nde; rü’ya-yı sadıka, kader-i İlahînin her şeyi ihata ettiğine 

bir hüccet-i katıa hükmünde." (K: 115) 

507 “Kader-i İlahînin mizanıyla geliyor diye, bu rükn-ü imanîye 

bize gayet latif ve kat’î bir nümune oldu." (K: 115) 

508 “Amma kader-i İlahînin vech-i adaleti şudur ki:" (K: 193) 

509 “diye kader-i İlahînin şefkatli tokatları olduğuna kat’î kanaat 

ediyorum." (Em: 75) 

510 “Çünki onlar bilmeyerek, kader-i İlahînin sırlarına, derin 

tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim" (Em: 80) 
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511 “Fakat çok defa bir zaman sonra, kader-i İlahînin başka 

kusuratıma binaen şefkat tokadının öyle savcıların eliyle geldiğini 

gördüm." (Em: 238) 

512“Şimdi Cenab-ı Hakk’a şükür, o müddeiumumîlerin bir kısmı, 

vazifeleri olan hukuk-u umumiyenin müdafaası hukukullah nev’inden 

olduğu cihetle, bana karşı şiddet değil, bilakis hakikî adalet 

noktasında, umum İslâmiyet’e ve belki insaniyete de menfaatı olan 

Risale-i Nur’un hizmet-i imaniyesi cihetiyle şiddeti bırakıp kader-i 

İlahînin şefkat tokadına bakar gibi zâhirî tazib, hakikaten yardım 

hükmüne geçtiği için, ben de bu sırr-ı azîm münasebetiyle, bütün 

böyle müddeiumumîlere karşı bir dostluk ve dua etmek vaziyetini 

aldım." (Em: 238) 

513 “Zira maruf umum enbiyanın memalik-i İslâmiye ve 

Osmaniyeden zuhuru, kader-i İlahînin bir işaret ve remzidir ki; bu 

memleket insanlarının makine-i tekemmülatının" (H: 85) 

514 “Kaza ve kader-i İlahîye teslim olup düşmanını afveder ve 

bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette 

mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmağa hem maslahat 

ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye iktiza ediyorlar." (Ş: 487) 

515 “Ve dünyaperest gaddar zalimler, zulümlerine ceza olarak 

tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve mazlumlara, fâni mallarını 

ve hayatlarını âhiretlerine çevirmek ve kıymetdar eylemek ve 

dünyadaki günahlarına keffaret-üz zünub etmeye kader-i İlahîye 

fetva verdiler." (K: 226) 

516 “Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, 

onların zalimane bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra, 

kader-i İlahîyi düşünüp "Ne için bunları bana musallat etti" diye 

nefsimin desiselerini arıyordum." (L: 175) 

517 “Kader-i İlahîyi izaha lüzum yok." (B: 218) 

518 “Ehl-i dünya bir siyasette ve bir san’atta ve bir vazifede, ya bir 

hayat-ı içtimaiyeye ait bir hizmette ve hususî bir nevi ticarette bulunan 

herbir taifenin bir nevi kongrede toplanması ve müzakeresi gibi; 

iman-ı tahkikî hizmet-i kudsiyesinde bulunan Nur talebeleri dahi 

kader-i İlahiyenin emriyle ve inayet-i Rabbaniyenin tensibi ve 

sevkiyle bu Medrese-i Yusufiye kongresine gelmesinde inşâallah pek 

çok kıymetdar manevî faide ve ehemmiyetli neticeler ihsan edilecek 
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ve Nur’un erkânları herbiri bir elif gibi tek başına bir yerde bir kıymeti 

varsa, bir elif üç elifle omuz omuza verip halen görüşse binyüzonbir 

olması gibi, bu içtimada kıymeti ve inşâallah kudsî hizmeti ve sevabı 

bin olur.." (Ş: 491) 

519 “Tevehhüm ile yoktan elem almak, rahmet ve kader-i 

İlahiyeye itimadsızlıktır." (Ş: 313) 

520 “Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve tuğyan; safdil tarafdar 

ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i 

âmmenin devamına ve idamesine belki teşdidine kader-i İlahiyeye 

fetva verirler; biz buna müstehakız derler." (K: 25) 

521 “Kader-i İlahiyeye karşı şekva ile değil, rıza ile karşılamaktır." 

(K: 141) 

522 “Bu temsilde, o masum çocuğun imanından gelen kahramanlık 

gibi, bin senede İslâm taifelerinin birkaç aşiretinin (Türk ve Türkleşmiş 

milletin) kalbinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle, rûy-i zeminde yüz 

mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir 

kahramanlıkla, İslâmiyet ve kemalât-ı maneviyenin bayrağını Asya ve 

Afrika’da ve yarı Avrupa’da gezdiren ve "Ölsem şehidim, öldürsem 

gaziyim" deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber, dünyadaki 

müteselsil düşman hâdisatlara karşı da, hattâ mikroptan kuyruklu 

yıldızlara kadar beşerin küllî istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan 

o dehşetli şimendiferlerin tehdidlerine karşı, imanın kahramanlığıyla 

mukabele edip korkmayan; kaza ve kader-i İlahiyeye karşı imanın 

teslimiyetiyle korkmak, dehşet almak yerinde, hikmet ve ibret ve bir 

nevi saadet-i dünyeviyeyi kazanan başta Türk ve Arab taifeleri ve 

bütün Müslüman kabileleri, o masum çocuk gibi fevkalâde bir manevî 

kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki, istikbalin hâkim-i mutlakı, 

âhirette olduğu gibi dünyada da İslâmiyet milliyetidir." (H: 69) 

523 “Madem bizler onların hatırları için kader-i İlahiyle buraya 

girdik ve bir kısmımız onların saadeti ve manevî rahatları için buradan 

çıkmak istemiyoruz ve istirahatımızı onlar için feda edip her sıkıntıya 

sabır ve tahammül ediyoruz; elbette o yeni kardeşlerimiz dahi Denizli 

mahpusları gibi, kardeşliğimiz hatırı için, şaban ve ramazan hürmetine 

birbirine küsmemek ve kardeş olup barışmak lâzım ve elzemdir." (Ş: 

501) 
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524 “Kader-i Kadir-i Hakîm, her şeye onun kabiliyetine göre- bir 

mikdar ve bir kalıp tersim ediyor." (BMs: 360) 

525 “Ve Hazret-i Zeyneb’i tezevvücü, sırf bir emr-i İlahî ve kader-i 

Rabbanî ile olduğunu beyan ediyor." (M: 486) 

526 “Hakikî, fıtrî sevk-i İlahî, kader-i Sübhanî, her işimizde hâkim." 

(B: 196) 

527 “İmam-ı Mübin" kader defteri ise, "Kitab-ı Mübin" kudret 

defteridir." (S: 548) 

528 “İmam-ı Mübin", kader defteri ise; "Kitab-ı Mübin", kudret 

defteridir." (M: 37) 

529 “Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor." (M: 476) 

530“Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor." (STİ: 7) 

531“Kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar." (M: 266) 

532“Maziye, mesaibe kader nazarıyla; ve müstakbele, measiye 

teklif noktasından bakmak lâzımdır." (STİ: 91) 

533 “Risale-i Nur’dan Kader Risalesi olan Yirmi altıncı Söz’ün sırr-ı 

kaderi emsalsiz bir surette beyanı ve imanın erkânlarını Risale-i 

Nur’un hârika bir tarzda isbatı meydanda iken böyle bir iftira, 

garazkârlıktan başka bir şey değildir." (Ş: 413) 

534 “Elcevab: Birinci şıkkın cevabı şudur ki: Kader Risalesi’nde 

izah edildiği gibi: Halk-ı şerr, şerr değil; belki kesb-i şerr, şerdir." (L: 

76) 

535 “Benim bedelime siz, Kader Risalesi’ni ona tavsiye edersiniz." 

(Em: 38) 

536 “Kadere iman, imanın erkânındandır." (S: 468) 

537 “İnbisat ve cevelana müştak olan kalb ve ruh için kadere iman 

bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu?” (S: 471) 

538 “insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz’î bir 

serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar ağır bir yükü, 

bîçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur." (S: 471) 

539 “İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, 

kemal-i rahat ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle kemalâtında 

serbest cevelanına meydan veriyor." (S: 471) 

540 “Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez." (S: 

471) 

541 “Kadere iman eden, gamlardan kurtulur.” (Ş: 260) 
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542 “Elîm musibetlerde, ne vakit kadere iman cihetine bakardım; 

musibet gayet hafifleşiyor görüyordum." (Ş: 261) 

543 “Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret 

ederdim." (Ş: 261) 

544 “"Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur" sırrıyla, 

 "Her şeyin güzel cihetine bakınız" kaidesinin 

sırrıyla," (Ş: 509) 

545 “Demek iman-ı billah hakikatı, hüccetleriyle hem melaikeye 

iman, hem kadere iman hakikatlarını dahi kat’î isbat eder." (Ş: 

241) 

546 “Hattâ ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ve 

bildim ki; kadere iman olmazsa hayat-ı dünyeviye saadeti 

mahvolur." (Ş: 261) 

547 Havf ve vehim yerine kadere imanı..." (B: 119) 

548 “  kazaya rıza, kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır." 

(M: 77) 

549 “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." (Ş: 310) 

550 “Madem biz kadere teslim olup, bu sıkıntıları  

sırrıyla ziyade sevab kazanmak cihetiyle manevî bir nimet biliyoruz; 

madem geçici, dünyevî musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve 

hayırlı oluyor; ve madem hakkalyakîn derecesinde yakînî bir kat’î 

kanaatımız var ki: Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki, 

güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi 

şirindir." (Ş: 312) 

551 “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 ve madem elimizden kazaya rıza ve kadere teslim 

ve hizmet-i imaniye ve Kur’aniye ve Nuriyenin verdikleri büyük ve 
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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." (Ş: 336) 

552 “Kadere teslim ol ki, selâmette kalasın." (Ms: 112) 

556 “Lillahilhamd kalbime bu esas geldi ki: "Bu hizmet-i Kur’aniyede 

başa ne gelirse gelsin, hattâ her günde birer başım olsa da kesilse, 

yine o hizmetin kudsiyetindeki 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 rehber ittihaz ettim." (B: 338) 

557 “Teşekki kaderi tenkid ve teşekkür kadere teslimdir." (Ş: 

310) 

558 “Âdeta kaderi tenkid ve rahmete itiraz ediyor." (M: 266) 

559“Kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar." (M: 266) 

559 “Maziye, mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele, measîye 

teklif noktasında bakmak lâzımdır." (M: 472) 
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