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 Birinci düsturunuz: Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün 
dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. 
O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler 
istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı 
eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını 
esas maksad yapmak gerektir. L. 159 

 Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir 
zerre ihlaslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran 
harekâtındaki sebebi, sırf bir emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu 
düşünmeli ve vazife-i İlahiyeye karışmamalı. L. 133 

 Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek 
yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda 
terakki etmeliyiz. K. 89 

 Madem mesleğimiz a'zamî ihlastır; değil benlik, enaniyet, dünya saltanatı da 
verilse, bâki bir mes'ele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek a'zamî ihlasın 
iktizasıdır. Em. 245 

 "Mesleğimizin esası, a'zamî ihlas ve terk-i enaniyettir. İhlaslı bir dirhem 
amel, ihlassız yüz batman amele müreccahtır. Tr. 699 
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 İkinci düsturunuz: Bu hizmet-i Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid 
etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev'inden gıbta damarını tahrik 
etmemektir. L. 160 

 Sakın birbirinize tenkid kapısını açmayınız. Tenkid edilecek şeyler, 
kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var.  B. 124 

 Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve 
birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkid etmemesi, Risale-i Nur'un 
vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız.  K. 223 

 Binler teessüf ki; şimdi müdhiş yılanların hücumuna maruz bîçare ehl-i ilim ve 
ehl-i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'î kusuratı bahane ederek birbirini 
tenkidle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların 
eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. K. 246 

 Sakın, dikkat ediniz! İhtilaf-ı meşrebinizden ve zaîf damarlarınızdan ve 
derd-i maişet zaruretinizden ehl-i dalalet istifade edip, birbirinizi tenkid 
ettirmeye meydan vermeyiniz. K. 236 

 Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkid etmeyiniz. Yoksa az bir za'f 
gösterseniz, ehl-i nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Herkes bir 
ahlâkta olamaz. Bazıları meşru' dairede rahatını istese de, itiraz edilmemeli. K. 
223 
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KUVVETİ; SAHİB OLDUĞUMUZ ŞEYLERDE  DEĞİL, İHLASTA BİLMEK LAZIM 

 Üçüncü düsturunuz: Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet 
kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri 
ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet kuvvet hakta ve ihlasta 
olduğuna bir delil; şu hizmetimizdir. L. 161 

 Kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 
yüz, belki bin derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, 
garib, yarım ümmi, insafsız memurların tarassudat ve tazyikatları altında yedi-
sekiz sene sizinle ettiğim hizmet; yüz derece eski hizmetten fazla muvaffakıyeti 
gösteren manevî kuvvet, sizlerdeki ihlastan geldiğine kat'iyyen şübhem 
kalmadı. L. 161 

 "Sakın sakın, hakaik-i imaniyenin tefsiri olan Risale-i Nur'u kendi şahsî 
menfaatlerine ve hattâ manevî kemalâtlarına ve belalardan ve muzır şeylerden 
kurtulmaklığına âlet yapma. Tâ ki Nur'un en büyük kuvveti olan ihlas-ı hakikî 
zedelenmesin!" Em. 75 

 Hakikat kuvvetlidir. ُّ َعلَْيه ُُّّيُْعلَىَُّولَُُّّيَْعلُوُّاَْلَحق olan kaide-i esasiye ile, kuvvet 
haktadır. L.  85  

 Amma hikmet-i Kur'aniye ise, Nokta-i istinadı, kuvvete bedel "hakk"ı kabul 
eder. S. 132 
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 Dördüncü düsturunuz: Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve 
faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirane iftihar 
etmektir. Ehl-i tasavvufun mabeyninde "fena fi-ş şeyh, fena fi-r resul" ıstılahatı 
var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte "fena fi-l ihvan" 
suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna "tefani" denilir. Yani, 
birbirinde fâni olmaktır. Yani: Kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, 
kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. L. 162 

 Nasılki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez ve 
kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı manevîsinde 
herbiriniz bir duygu, bir âza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, 
bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i 
vicdaniyenizdir. M. 426  

 Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum 
kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telakki 
ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Âdeta her biriniz 
ötekinin faziletlerine naşir olunuz. B. 124 

 Ehl-i tarîkatın "fena fi-ş şeyh" ve "fena fi-r resul" ve nefs-i emmareyi 
öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de "fena fi-l 
ihvan" yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevîsi içinde eritip öyle 
davrandığı için, inşâallah ehl-i hakikatın riyadan kurtulmaları gibi, bu sır ile 
onlar da kurtulurlar. K. 184 
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 Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların 
imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. E. 62 

 Risale-i Nur’un vazifesi imanı kuvvetlendirip kurtarmaktır. Dost ve düşmanı 
tefrik etmeyerek hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya 
mükellefiz. Ş. 393 

 Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra 
dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." E. 103  

 Ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir-i Geylanî (r.a.) ve Şah-ı 
Nakşibend (r.a.) ve İmam-ı Rabbanî (r.a.) gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, 
bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine 
sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur 
edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. İmansız Cennete gidemez fakat 
tasavvufsuz Cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat mey-
vesiz yaşayabilir. E. 44 

 Aziz kardeşlerim, siz kat'î biliniz ki: Risale-i Nur ve şakirdlerinin meşgul 
oldukları vazife, rûy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. 
Onun için dünyevî merak-aver mes'elelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur 
getirmeyiniz. E. 44 
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 Nurun mesleği, hakikat ve sünnet-i seniye ve feraize dikkat ve büyük 
günahlardan çekinmek esastır. E. 241 

 Risale-i Nur’un hakikî şakirdleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittibâ-ı sünnetteki 
ibadetlerinde ve içtinab-ı kebâirdeki takvâlarında, Kur’ân hesabına vazifedar 
sayılırlar. K. 185 

 Risale-i Nur şakirdlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve 
günahlara karşı takvâyı esas tutup davranmak gerektir. K. 148 

 Üstadın iffet ve istikametteki hudutsuzluğu, bilmüşahede sabittir ve inkârı 
gayr-ı kabildir. Hayatı boyunca, hanımlarla konuşmaktan, nazarıyla dahi 
meşgul olmaktan şiddetle içtinap etmiştir. Bir mektubundan anlaşıldığı gibi, 
gençliğinde dahi iffet ve istikametin zirve-i müntehasında olduğu, onu yakın-
dan tanıyan ve hayatına âşinâ olanların müşahedeleriyle sabittir. Tr. 464 

 Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas 
tutulan takva ve amel-i sâlih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve 
günahlardan içtinab etmek; ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat 
kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber; bu 
tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def'-i 
mefasid ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir rüchaniyet kesbetmiş. Bu 
zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı 
en büyük esastır. K. 148 
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 Mabeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve tarafgirlik 
kaldırmaz. Ş. 498 

 Şimdi en ziyade bizi ve Nurları vurmak ve sarsmak için en fena plân, Nur 
talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve meşreb ve fikir cihetinde 
birbirinden ayırmaktır.   Ş. 511 

 Risale-i Nur şakirdlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkid etmemek, 
kusurunu afvetmek düsturu ile bu iki kardeşim, dünyevî ve cüz'î ve hissî şeyleri 
medar-ı münakaşa etmesinler. E. 89 

 Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve 
birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkid etmemesi, Risale-i Nur'un 
vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Sakın 
birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkid etmeyiniz. Yoksa az bir za'f gösterseniz, 
ehl-i nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. K. 223 

 Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab' suretiyle intişarı, hakikî bir ihlas ve kuvvetli 
bir tesanüd ve birbirinin kusuruna bakmamak lâzım geldiğinden, Kastamonu 
Vilayetindeki kardeşlerimiz, Isparta'lılara ihlas ve tesanüdde benzemeye 
mecburdurlar. İnşâallah onlar dahi, şahsî hissiyatlarını bu kudsî hizmetin 
zararına istimal etmeyecekler. E. 80  
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 Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabi ruhları azab içinde 
bırakır. Selamet-i kalb ve istirahat-ı ruh istiyen adam, siyaseti bırakmalı. K. 123 

 Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve 
âhireti unutturacak olan en geniş daire ise, siyaset dairesidir. E. 57 

 Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve 
hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünki hâlisane 
hizmet-i Kur'aniye, onlara her şeye bedel kâfi geliyor. Ş. 362 

 Evet Nurcular, siyasetlerle alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatlarıyla bütün 
hayatları bağlıdır. E. 160 

 Risale-i Nur şakirdleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddî 
mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül 
etmiyorlar. Ş. 271 

 Hem Kur’an bizi siyasetten şiddetle men’etmiş. Evet Risale-i Nur’un vazifesi 
ise, hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire 
çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imanî olan hakikatlarla gayet kat’î ve en 
mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli bürhanlar ile 
Kur’ana hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur’u hiçbir şeye âlet edemeyiz. Ş. 
349 
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 Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara 
almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği 
vakit, manevî hayat da gider.  * َُّيُحكُمُُّّْتَْذَهبَُُّّوَُُّّفَتَْفَشلُواُّتَنَاَزُعواُّلَُُّّو ر   * işaret ettiği gibi, 
tesanüd bozulsa cemaatın tadı kaçar. B. 124 

 Hem nasılki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, 
birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek 
tenkid edip sa'ye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidadlarıyla, 
birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler, hakikî 
bir tesanüd bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre mikdar bir 
taarruz, bir tahakküm karışsa; o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akîm bırakacak. 
Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. L. 160 

 Biliniz: En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu 
sıkıntıların verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Ş. 310 

 Aziz Kardeşlerim Evvel Ahir Tavsiyemiz Tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, 
benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır. Ş. 312   

 Mümkün olduğu derecede bizim arkadaşlar uhuvvetlerini ve tesanüdlerini 
tevazu ile ve mahviyetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lâzım ve 
zarurîdir. Ş. 315 
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 İkinci Sebeb: Hırs u tama', za'f u fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine 
medar riyakârane vaziyet almaya sevkediyor. Risale-i Nur'un şakirdleri, iktisad 
ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur'un dersinden aldıkları 
izzet-i imaniye, inşâallah onları riyadan ve dünya menfaatleri için 
hodfüruşluktan men'eder. K. 184 

 Derd-i maişet sersemliğiyle, ekser halk âhiret işlerine ikinci derecede 
bakmalarından, ehl-i dalâlet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakirdleri 
kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevî hastalığa da mukabele ederler 
inşaallah.  K. 154 

 Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye 
namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde 
bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukaddesât-ı diniye mukabil 
alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî 
yüz paralık bir mal alınır. L. 141 

 Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şeyle 
değişilmez. İnsanlardan ahz-ı mal edip o tükenmez hazine ve defineleri 
kapatmak istemem. M. 14 

 İktisat, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve 
zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa kanaate alış ve rızaya çalış. M. 286 
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 Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir olurdu veyahut mahdud 
makamlar bulunurdu. O makama müteaddid istidadlar namzed olurdu. 
Gıbtakârane bir hodgâmlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş 
kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam 
geniştir. L. 166 

 Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki; o düsturu cidden nazara 
almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği 
vakit, manevî hayat da gider. B. 124 

 Evet velayetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisenin dahi kerameti vardır. 
Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus Lillah için olan bir uhuvvet 
dairesindeki kardeşlerin içinde ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri olabilir. 
Hattâ şöyle bir cemaatin şahs-ı manevîsi bir veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, 
inayata mazhar olur. M. 372 

 Mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlâd, şeyh ile mürid mabeynindeki 
vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. L. 162 

 Eğer hakikî bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, 
birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler; o dört adam, 
dörtyüz adam kuvvetinin kıymetindedirler. B. 124 
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 Sakın sakın münakaşa etmeyiniz, casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, 
haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, 
münakaşa ile bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Ş. 321 

 Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren 
münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde niza'sız mübahaseye 
alışsınlar. L. 106 

 Hem münakaşa, münazaa ve mesail-i diniyede damarlara dokunacak 
tarafgirane  mübahase  etmemek lâzımdır ki, Nur aleyhinde garazkârlar 
çıkmasın. Tr. 522 

 Hem belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve 
zahirde müttakiler çıkartılır.Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza 
edip onlar ile uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir. Ş. 315 

 Şimdi bu acib zamanda, imanı bulunan ve hattâ fırak-ı dâlleden bile olsa 
onlarla uğraşmamak; ve Allah'ı tanıyan ve âhireti tasdik eden, hristiyan bile 
olsa, onlarla medar-ı niza' noktaları medar-ı münakaşa etmemeyi; hem bu 
acib zaman, hem mesleğimiz, hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor.  

Ve Risale-i Nur'un Âlem-i İslâm'da intişarına karşı, hayat-ı içtimaiye ve siyasiye 
cihetinde maniler çıkmamak için, Risale-i Nur şakirdleri musalahakârane 
vaziyeti almağa mükelleftirler. K. 246 
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HÜSN-Ü ZAN ETMEK  SU-İ ZAN ETMEMEK 

 Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bazısı ağır günahtır. 
Hücurât (12) 

 Hayat içinde hayattır,  hüsn-ü zanda emeli. Sû'-i zanla yeistir saadet 
muharribi, hem de hayatın katili. S. 711 

 Sizin zekâvetiniz ve tedbiriniz, benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma 
ihtiyaç bırakmıyor. Fakat bu âhirde hissettim ki, Risale-i Nur şakirdlerinin 
tesanüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında sû'-i zan verdiriyorlar, tâ 
birbirini ittiham etsin. Belki filan talebe bize casusluk ediyor, der; tâ bir inşikak 
düşsün. E. 108 

 Dikkat ediniz; gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. Fenalığa karşı 
iyilikle mukabele ediniz. E. 108 

 İhtiyaçtır terakkinin üstadı. Sıkıntıdır muallime-i sefahet. Demek sefahetin 
menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni: Yeisle sû'-i zandır. S. 726 

 Evet! insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün 
bilmelidir. Kendisinde bulunan sû'-i ahlâkı, sû'-i zan saikasıyla başkalarına teşmil 
etmesin. Ve başkaların bazı harekâtını, hikmetini bilmediğinden, takbih 
etmesin. Binaenaleyh eslaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini 
beğenmemek, sû'-i zandır. Sû'-i zan ise, maddî ve manevî içtimaiyatı zedeler. 
Ms. 66-67 
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 Bu millet ve vatan, hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve 
büyük tehlikelerden halâs olmak için, beş esas lâzım ve zarurîdir. Birincisi: 
merhamet. İkincisi: hürmet. Üçüncüsü: emniyet. Dördüncüsü: haram ve helâlı 
bilip haramdan çekilmek. Beşincisi: serseriliği bırakıp itaat etmelidir. İşte Risale-i 
Nur, hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit bu beş esası temin edip, hem âsâyişin 
temel taşını tesbit ve temin eder.  K. 241 

 Hayat-ı içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet 
gayet sarsılmış. Bazı yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler 
hakkında dehşetli neticeler veriyor. K. 149 

 Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekâvet, o insanları gayet 
dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir daha siyasetle idare edilmez.Ş 588  

 Aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle 
devam eder. Halbuki, açık saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip 
ailevî hayatı zehirlemiştir.  S. 410 

 İslâm Deccalı olan “Süfyan” dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (a.s.m.) ebedî bir 
kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat-ı be-
şeriyenin maddî ve mânevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem 
nefisleri başıboş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nuranî zincirleri çözer.Ş. 

593  Demek imandan gelen hürmet ve merhamet, hakikî insaniyetin esasıdır. 
Ş. 227 
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 Gaye-i hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir. Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut 
nisyan basarsa, ya tenâsi edilse elbette zihinler enelere dönerler, etrafında 
gezerler. Ene kuvvetleşiyor, bazan sinirleniyor. Delinmez, tâ “nahnü” olsun. 
Enesini sevenler başkalarını sevmezler. S. 708 

 Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. H. 59 

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

 Bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat 
yapmak gerektir. L. 160 

 Bu musibet zamanında ihlâsı kaçırdığınızdan ve rıza-yı İlâhîyi münhasıran 
gaye-i maksat yapmadığınızdan, ehl-i hakkın bu zillet ve mağlûbiyetine 
sebebiyet verdiniz. L. 156 

 Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetini dünyada herşeye tercihan hayatının en 
büyük maksadı yapması ve sebeb-i ihtilâfa karşı kuvvetli mukavemeti bulundu-
ğunu bu dört mektubunuz bana bildirdi. K. 242 

 Bütün makasıd-ı hayatiye içinde en büyük, en mühim maksatları, o nurlu 
Sözler vasıtasıyla Kur’ân’a hizmet biliyorlar. Dünya hayatının netice-i 
hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi, hakaik-i 
imaniyeye hizmet olduğunu telâkkileridir. B. 21 
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SIDK ÜZERE OLMAK YALAN SÖYLEMEMEK 

S- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir? C- Doğruluk. S- Daha? C- Yalan 
söylememek. S- Sonra? C- Sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüd. S- Yalnız? C- 
Evet! S- Neden? C- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu 
bürhan kâfi değil midir ki; hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün 
devamıyladır. Mn. 64 

 Sıdk, İslâmiyetin üss-ül esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı 
ulviyesinin mizacıdır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu 
içimizde ihya edip onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. H. 45 

 Şu zamanda, kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki, âdeta 
omuz omuza vermişler. Sıdktan yalana (geçmek) pek kolay gidiliyor. Hattâ 
siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık, doğruluğa tercih ediliyor. S. 484 

 Yol ikidir: -Ya sükût etmektir. Çünki söylenilen her sözün doğru olması 
lâzımdır. -Veya sıdktır. Çünki İslâmiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası, sıdktır. 
Bütün kemalâta îsal edici, sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın 
mihveri sıdktır. Âlem-i İslâm'ın nizamı, sıdktır. Nev'-i beşeri kâ'be-i kemalâta 
îsal eden, sıdktır. Ashab-ı Kiram'ı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. 
Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü Vesselâm'ı meratib-i beşeriyenin en 
yükseğine çıkaran, sıdktır. İş. 82 

 Evet sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir.  

… Küfür, bütün enva'ıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur. H. 45 
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 Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle itham ediyorlar, “İlmi ve dini 
kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar” deyip insafsızcasına onlara hücum 
ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lâzımdır. M. 13 

 Neşr-i hak için enbiyaya ittibâ etmekle mükellefiz. Kur’ân-ı Hakîmde, hakkı 
neşredenler diyerek insanlardan istiğnâ göstermişler. Sûre-i Yâsin’de cümlesi, 
meselemiz hakkında çok mânidardır. M. 13 

 Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzâkımdan başka kimsenin minnetini 
almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde yüz para, belki kırk 
para ile yaşayan bir adam, başkasının minnetini almaz. M. 66 

 Hakikî ihlâslı Nurcular, menfaat-i maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi, bir 
kısmı, âzamî iktisat ve kanaatle ve fakirü’l-hal olmalarıyla beraber, sabır ve in-
sanlardan istiğna ile ve hizmet-i Kur’âniyede hakikî bir ihlâs ve fedakârlıkla ve 
çok kesretli ve şiddetli ehl-i dalâlete karşı mağlûp olmamak için ve muhtaçları 
hakikate ve ihlâsa dâvet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve rızâ-yı 
İlâhîden başka o hizmet-i kudsiyeyi hiçbirşeye âlet etmemek için, bir cihette 
hayat-ı içtimaiye faydalarından çekiniyorlar. Em. 170 

 Hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-i maddiyeyi istemeden ve 
kalben talep etmeden, sırf bir ihsan-ı İlâhî bilerek, nâstan minnet almayarak 
ve hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünkü, hizmet-i diniyenin 
mukabilinde dünyada birşey istenilmemeli ki, ihlâs kaçmasın. L. 150 
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  Havarik-ı medeniyet namı altındaki ihsanat-ı İlahiyeyi, bu mimsiz, gaddar 
medeniyet hüsn-ü istimal ile şükrünü eda edemeyerek tahribata sarfedip 
küfran-ı nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki, bütün bütün saadet-i hayatiyeyi 
kaybettirdi. K. 71 

 Nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak, kudsî ve 
mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. K. 37 

 Evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i 
arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî 
pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır manevî bir divane olur, ya kalbini 
dağıtır manevî bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevî bir ecnebi olur. K. 37 

 Âhirzamanda bir şahsın hatiat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn 
teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. …. Ezcümle müteaddid vücuhundan 
radyomla anlaşıldı ki: O bir tek adam bir tek kelime ile, bir milyon kebairi 
birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha sokar. K. 71 

 Bu medeniyet-i hazıranın hârikaları, beşere birer nimet-i Rabbaniye 
olmasından, hakikî bir şükür ve menfaat-ı beşerde istimali iktiza ettiği halde, 
şimdi görüyoruz ki: Ehemmiyetli bir kısım insanı tenbelliğe ve sefahete ve 
sa'yi ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı dinlemek meylini verdiği 
için sa'yin şevkini kırıyor. Ve kanaatsizlik ve iktisadsızlık yoluyla sefahete, 
israfa, zulme, harama sevkediyor.  
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KAZAYA RIZA GÖSTERMEK VE KADERE TESLİM OLMAK 

 "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 

 Teşekki kaderi tenkid ve teşekkür kadere teslimdir. Hz. 177 

 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. 309  

 Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat * ُُُلُاَْلُحْكم ّ ِلل  * kazaya rıza, 
kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabr-ı cemil versin. 
Merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçı yapsın. M. 77 

 Çünki bunlar, Risale-i Nur’dan aldıkları iman-ı tahkikî derslerinin nuruyla ve 
gözüyle, herşeyde rahmet-i İlahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde 
kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet 
ve rıza ile, rububiyet-i İlahiyenin icraatından olan musibetlere karşı 
teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i İlahiyeden 
daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azab çeksinler. K. 123 

 Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere 
ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Ş. 509 
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 Kardeşlerim! Siz, küçük mektublar risalesinde medar-ı teselli ve sabır ve 
tahammül için yazılan parçaları dikkatle ve tekrarla okuyunuz. Ş. 321 

 İşte insan üzerindeki tesiri pek büyük olan böyle bir eseri devamlı olarak, 
teenni ile ve lügatların manalarını öğrenerek, dikkatle okuyabilseniz, geceli 
gündüzlü çalışan birçok Nur talebeleri gibi siz de büyük bir huzur ve saadete 
kavuşursunuz. G. 250 

 Kader ve cüz'-ü ihtiyarîye ait Yirmialtıncı Söz hatırıma gelmemişti, size 
söylememiştim, ona da bakınız, fakat gazete gibi okumayınız. M. 42 

 Şimdi size Mirac'a dair bir Söz yazıldı, arzu ettiğiniz için. Yoksa ben hasta idim, 
halim müsait değildi. Güzel, dikkatle okuyunuz. B. 383 

 İşte bu hakikatlara binaen, biz de tahkikî imanı ders vererek, imanı 
kuvvetlendirip insanı ebedî saadet ve selâmete götürecek Kur'an ve iman 
hakikatlarını câmi' bir eseri, sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyyetle 
lâzım ve elzem gördük. S. 749 

 Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşâallah… Bu risalenin 
kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyve'yi ve 
âhirdeki hâtimeyi ve hâtimeden iki sahife evvelki mes'eleyi evvelce dikkatle 
okuduktan sonra tamamını teenni ile mütalaa eyle!. Ş. 5 

 Siracünnur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve âdet ve yeknesaklık 
perdeleri altında çok hârika hakikatler gizleniyor gördüm.  Em. 121 
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