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Bismillahirrahmanirrahim 

 

Risale-i Nurun; birinci Lem’a ve ikinci Lem’a, Yirminci Söz ve Yirmi beşinci sözlerden 
Nebilerin meselelerinden istifade ederek alakadar yerlerle irtibat kurduğumuzda külli 
kaidelerinden düsturlarını keşfedebiliriz.  

Birinci lem’ada Yunus Aleyhisselam’ın münacatı, Yunusvarî hareket ile en büyük 
kuvvetimiz olan nokta-i istinadımızı, Eyübvarî hareket ile sabır ve tahammülün Nokta-i 
istimdatla ihtiyaçlarımıza kafi geldiğinin temsilleri; Otuzüçüncü Sözün Otuzbirinci 
penceresinde izah edilen vicdanın iki küçük penceresine işaret eder. Vicdan, bu iki küçük 
pencere olan nokta -i istinad ve nokta-i istimdadı ile Yunusvarî ve Eyübvarî hükmündedir. 

Vücud-u hakikî isteyen vicdan, İbrahimvari, 

ال
َٓ

َ[\]۪لِفٰالVا ُّبِحQا   eniniyle mahbubat-ı mecaziyeden ve mevcudat-ı zâileden kat'-ı alâka edip, 
Mevcud-u Hakikî'ye ve Mahbub-u Sermedî'ye bağlanıyor. Sözler – 2 

“Hem madem Risale-i Nur'un mesleği hıllettir.” Emirdağ Lâhikası “ 

“Adalet-i tâmme yapmak isterseniz; Süleymanvari, rûy-i zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya 
çalışınız.” Sözler – 257 

Öyle ise Hazret-i İbrahim'in cismi gibi, gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı 
mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi, gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin 
remziyle manen şu âyet diyor ki: "Ey Millet-i İbrahim! İbrahimvari olunuz. Tâ maddî ve manevî 
gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada, hem orada bir zırh olsun. Sözler - 
261 

Risale-i Nurun bu metinlerinden istifade ederek: İbrahimvarî, şefkat ve Tefekkür ile 
hıllete; Süleymanvarî olmak Adalet sahibi olmaya işaret ediyor. Yirminci Sözde; nebilerin 
misallerini tetkik ederek, Ruhun maddi ve manevi libaslarından söz edebiliriz. Ruhun, manevi 
libası iman; Ruhun, maddi libası İslam dır. İslam, bu cihette maddi olarak her fen üzerinde tesis 
edilmiş ve görünmektedir. Bu cihetle: Nebilerin misalleri, millete dinde ve imanda fevkalade 
fütuhatı kazandırır. Halbuki Din için dinden olmayanı terk etmek lazımken; Ahir zamanda 
dünya için, dinden olanı terk başlamıştır. Sükunet; sakinlik, selamettir. Anarşistliğin, dinsizliğin 
izalesi istiğfardır. Bu istiğfar ancak İbrahimvari libas giymek ile olur. Ateşe karşı maddi libas 
İSLAM, manevi libas İMANdır. İstiğfar ile anarşistlikten kurtulmak için Sekizinci sözü tekrar ile 
okumak elzemdir. Sekizinci Söz İbrahimvarî gibi vücud-u hakiki istemekleri aktif eder.  

Birinci Lem'a Yunus Aleyhisselam; İslam'a baktığı gibi, İslam’ın üssül esası olan sıdka da 
bakar, emniyeti de sağlar. İkinci Lem'a Ahlaki aliyenin oluşması sırrıdır. Vicdan hakimdir. 
Asayişi muhafaza eder. Asayişi muhafaza etmek için Yunusvarî ve Eyübvarî olmak lazımdır. 
Sermediyeti sabır ile anlayabiliriz. Bu cihetle sabırın tarifnamesi hükmünde olan İkinci lem'a 
Sermediyeti şehadet eder. Düşünce, Ahirete iman ile istikamet kazanır. 

İbrahimvari olmak, bizim mesleğimizin esasıdır. Şefkat sırrıdır. Şefkat sırrı vücud-u 
hakikiyi gösterir. Lezzet ve sürur ve memnuniyete; bir parlak ayine olur. Yani Hakiki vücud; 
şefkatin derecesine göredir. 



 2 

Sözlerde; “zevale mahkûm, hakikî güzel olamaz.” Sırrı ile bizim bu istifademize işaret 
eder.  Üçüncü lema dan da izahına bakabiliriz. Üçüncü Lema da, 

 uَا wَاxy
۪
نzا ٓ

ْ
لا َت

V
xyاَ�

۪  ; Burdan Dördüncü Şuaya geçerek 

لا َمْعِنَو ُ��ا اَنُ�ْسَح
V

�۪�َو . Ayeti tecrid edilme sırrıyla ıkı pencere gibi birbirine bakar gözler gibidir. 
Üstadımızın Tecrid edilmesini 9.ricadan bakabiliriz. Tecrid, mektebin sırrıdır. Üstadımızın, 
tecridi mutlak içinde bırakıldığı yerleri bir medrese i yusufiyeye inkılab ettirmesi bu sırra 
isbattır. Üstadımız Tatarların camisi Volga nehrinde bulunarak yalnızlığı istemeyi tercih etti. 
Demek tecerrüd için yalnızlığı istemeyi tercih etmeli. İstemenin sureti olan tercihlerimiz, 
Bekayı anlamak ve istemek için emanet verilmiştir. 

Nebilerin misallerinden istifade eden sadık şakirtlerin keyfiyetine, Risale i Nurdan 
bakmak gerekir. Evet, Sadık şakirt lamba gibidir. Lamba da güneş keyfiyetindedir. Ziya ve 
harareti ile dairesini ihata edebilir. Bütün kardeşleri adedince istifade etmeyi sıdk ve ihlas ile 
sağlar. Sıdk ve ihlas güneşin ziyası ve harareti gibidir. Sıdk ve ihlâsı olanlarda Metanet ve 
sadakat olur. Asayişi muhafaza lazımdır. Bu zamanda asayişi muhafaza Risale-i Nur 
Şakirtleridir. Nur talebeleri manevi bir zabıtadır. Sırf Rıza-yı ilahi için Kur’an’a ve imana hizmet 
ederler. Şakirt; imanı tahkiki ile asayişi muhafaza; Talebe ise zabıta hükmünde hem dini, hem 
Kur'an'ı hükümleri, hem de vicdanı tamir için her adamın kafasında bir yasakçı bırakır. Emniyeti 
temine çalışır. 

Onbirinci Lem'a hem metod hem derece dir. Dördüncü Lem’a metoddur. En yüksek 
ahlak Resul-u Ekrem ASM dadır. Ahlak-ı Muhammediye nin şe’nidir ki “Nefsi yerine ummetî 
demiş.”   

الِا
َّ

لا  
V

[x َةَّدَوَم
لا ِ

V
ٰ��ْرُق   âyetinin bir kavle göre manası: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-

i risaletin icrasına mukabil ücret istemez, yalnız Âl-i Beytine meveddeti istiyor." Lem'alar  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü vesselam, metod uygulamış. Kendi ümmeti ve kendi neslini 
düşünerek, dairesel metod uygulamış. Al-i Beyte karşı ümmetinin meveddetini istemiş . Resul-
i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Ferman etmiş ki “Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük 
etseniz, necat bulursunuz. Biri Kitâbullah , biri :Al-i Beytim.” Âl-i Beytine meveddeti istemesi; 
vazife i risaletçe Sünneti seniyyeye ittibadır. Sünneti seniyyeye ittiba eden Âl-i Beyti seviyor 
demektir. 

Emin olanlar, kararlı olanlar istikametle yoluna devam edenlerdir. Emniyet içindedirler. 
Bu cihetle Efendimiz Aleyhissalâtü vesellam, İslamiyetin zaafa düşeceğini anlamış bunun için 
ümmetini Âl-i Beyti etrafında toplanmasını arzu etmiş. Dairesel Düşünme ile metod göstermiş 
ve ümmetini Âl-i Beyti etrafında toplattırması ile harekete geçirmiş. Bu Hareketi, İzn-i İlahi ile 
arzu ettiren Cenab-ı Haktır. 

Dördüncü Lem’a da ; “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: "Her 
Nebinin nesli kendindendir. Benim neslim, Ali'nin (R.A.) neslidir." Lem'alar – 23” Fermanıyla 
bütün İslam'ın emniyeti için Âl-i Beyti etrafında toplanmasını buyurmuştur. 

Bu metodu bildiren Cenab-ı Haktır. Kur'an'da emir buyurmuş. Âl-i Beyte, imtisal 
lazımdır.  İslamiyet, bu dairesel metod üzerine tesis edilmiştir. İslamiyet’ten uzak durmak ile; 
Ubudiyetimizdeki zaafiyet yani acz ve fakrı kullanamamaktan, iki yaramız olan benlik ve 
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enaniyet oluşuyor.  Bu yaraların İki ilacı olan; birinci ilaç, sabır ve tevekkül acz yarasına yani 
benliğe, ikinci ilaç şükür ve kanaat ile fakr yarası olan enaniyete şifadır. 

Sekizinci söz İbrahimvarî hareketi gösteren şefkat ve Tefekkür sırrıdır. 

Yedinci söz Kur'an'ı dinlemek olduğu gibi birinci lem'aya da bakar. Lain Şeytanın; bırak 
şu tılsımları hazır keyfimize bakalım demesi, Kuranı dinlememeyi telkin eder. Kur'an'ı 
dinlemeyenler alemlerini bozukluğa anarşistliğe teslim eder. Yedinci söz iki tılsım ile hem 
Birinci lem'aya hem de ikinci lem'aya bakıyor.  

Milletin selameti için nefsini feda eden, vazifeden lezzet alır. Tarihçe i Hayatta; “Biz 
başımıza geleceği düşünmekle mükellef değiliz; hizmet-i Kur’aniye ile mükellefiz” vazifenin 
kaidelerini okutturarak din vatan millet selameti için çalışmayı esas tutmuşlar. 

نِا
َّ

�ِ� ا
نِاَو ِ

َّٓ
لِا ا

z
َنوُعِجاَر ِهْ�

ۜ
 musibet karşısında söylenilmesi Tarihçe i hayattan “Masum ve mazlumların 

muhafızı Cenab-ı Hakdır “esasını kainata ilan eder. 

Bu esaslar Din-i Kur'an'ın hükümlerindendirler. Bu hükümler; Sıdk ve ihlâsları 
nispetinde ahlakları tamir ediyor. Misal; Meyve risalesinin hapishanelerde yaptığı tesirli 
tamirler. Hapishanede Meyve risalesi ile mahkumlar izin almayı öğrendiler. Din izindir. 
İzinsizlik, dinsizlikten hasıl olur. 

Meyve risalesini, hakkıyla okuyan da izin inkişaf eder. Her bir ders-i Kur'anî, bizim 
emniyetimiz içindir. Küre arz’ ın cisimleri, dünyanın kıvamı olan İslamiyet’in getirdiği 
hükümdendir.  

  Cenab-ı Hakk bize İslam’ı giydirmiş. 

Akıl dimağa, İlim kalbe, Fen Ruha verilmiş. Bu cihetle akıl, ilim, fen birbirinden tefrik 
edilmez bir bütünlük ile İslamiyet’in; insaniyet olarak görünmesidir. Yirmidokuzuncu Söz den; 
ruhun, kanun olduğunu görebiliriz. Kanun fenlerden teşekkül etmiştir. Aklın ve kalbin imtizacı 
nisbetinde o fen inkişaf eder. İbrahim Hakkı hazretleri astronomi de inkişaf etmiş “gökteki 
caddeleri, tillo caddelerinden daha iyi bilirim” der. O vakit Allah'a itaat ve itimatınız kadar 
fennimiz inkişaf eder. Yani İslamiyet’in kaidelerini, yerine getirdiğin kadar insaniyetin inkişaf 
eder. Risale-i Nuruda inkişafına göre görürsün. O vakit fen den olan biyoloji ile iştigal eden kişi 
o nazarla bakabilir. İstifade edebilir. Dini Hak olan sekizinci söz saadetin fihristesidir. Yirminci 
söz; İbrahimvari olmayı anlatan hakikatlerdir. Enbiyaları metodlarını bilmek, öğrenmek, düstur 
edinmek lazımdır. Hayatımızda, feda edebilecek metodları tercih etmeliyiz.   

“Bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniyeye 
temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir." Lem'alar  

Emniyet dinden, Asayiş vicdandan geliyor. Vicdandaki ticaret hak namına olmak lazım 
gelir. Cenab-ı Hakk İsm-i Hakka bakar. Bütün dereceye meratibe ve esmaya hâkimdir. Vicdan 
her şeye hâkim olmalıdır. Ticaretin aslı ve özü Takva ve Salabet-i diniyedir. Takva vicdandadır. 
Emniyet nizam; asayiş ise intizam olarak kalpte bulunur.  Birisi dindir, diğeri vicdandır. Kalb din 
hizmetinde nizam içinde olarak, 

Vicdan Kur'an'a hizmet yolunda olur.  
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Evet; Minhac-ı sunne metodlardır. Düşünceleri daireselleştirecek, bütünsellik 
sağlayacak istikamet verir. Düşünce Kur’ani metodlarla düzeltilmezse tahakküm meydana 
gelir.  

Vicdan yeri gelince hakkını savunmaktır. Hakkı her mevzuda gözetmek vicdandan gelir. 
Hakkını savunmayan haksızlığa boyun eğer. “Vicdanı ve metoddan dolayı kimse mesul 
olmaz.”der Üstadımız 

“Dünya ihtiyarlandı. Mevsimler değişti. Kavanin-i şeriat olan hükümleri gösteren bir 
NEBİye muhtaçtır” der Üstadımız. 

Her nefis bir NEBİye muhtaçtır. Adalet ve faziletin esasları enbiyanın tesislerindedir. 
Eşedd-i ihtiyaç ile nebiye muhtaç olmalıyız. Açlık, Melaikelerde ki şeffafiyet ve nuraniyeti 
hissettirdiğinden Kur'an Ramazan-ı Şerifte nüzul etmiştir. Kur’an Şeriatını, ancak peygamberin 
sünnetine itaat ile alemimize küsmüş olan İslamiyet’i tekrar barıştırabilmekle kazanabiliriz. 

İslamiyet’in esaslarından olan din ve vefa, Sırr-ı Vahdet ile kazanılabilir. Sırr-ı vahdeti 
keşf edemediğimizin temel sebebi bu asrın hastalıklarından olan unutmaktır. Ziyadesiyle 
unutuyoruz. 

Farazi malikiyet, mevhum rububiyet tahakküm yaptırırsa başkasının iradesini kabul 
etmez. Tahakküm meşveret etmeyenlerdir. Tahakküm ne kadar fazla ise unutkanlık o kadar 
artar. Demek unutmanın temeli tahakkümdür. Tahakküm, metod bilmeyen düşünmeklerden 
hasıl olur. 

Merkez noktamız acımak şefkat etmek merhamet etmek olması gerekirken 
unutuyoruz. Bunları unutmamak için tövbe ve istiğfara çalışılmalı… Kadir gecesi de bunun için 
merkez. Risale-i Nur da çok temel düsturlar vardır. Düsturları bilmezsek hareket edemeyiz. 

Unutmak ile hareketsizlik meydan alır. Nerelerde hareket etmiyorsan onu 
unutmuşsundur. En büyük ceza da bu olsa gerek insanı, insana unutturmak. 

“Nefsinizi susturun” lisanı, insanı kendiyle mütalaaya sevk ediyor. 

Bir şeyle meşgul olurken diğer şeyle meşgul olamıyoruz. Hâlbuki İrade; hayal ile basireti 
öyle bir şekilde çalıştırıyor ki, eşyayı senin nazarında kolaylaştırıyor. 

Tahakkümün en büyük zararı tahakküm yapan kişinin kendine zarar vermesidir. 

Başkasına tahakküm ettim zannederken kendi tövbe ve istiğfarının önünü kapatıyor. 
Akıl göze inmesin, göz akla çıksın metodu ile iradeyi muhafaza etmekle; zihin için göz, bir 
sinema perdesi hükmüne geçer. Evet bu cihetle insan, iradesi inkişaf ettikçe hatırlar. 

Gün içinde çok fazla tahakküm ediyoruz ama farkında değiliz. Tembellik eden unutur. 
Vazifesini yapmamak için unutur. Vazife tevfik-i hareket ister. Tevfik-i hareket için şuur basiret 
kast irade ilim kemal hikmet olması lazım. 

Çalışmak lazım. Emek harcamak lazım. 

“Zannın yanlıştır, tahminin hatadır” der Üstadımız. Zannın yanlışsa divane aklın vardır. 
Tahminin hatalı ise bozuk kalbin vardır. Göz, ilim ve kudretin tecellisidir. 
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Ayineye bakmak ise iradenin tecellisidir. 

İç muhasebemiz, ayineye bakmaktır. Tahminlerimizde sürekli hatada bulunuyorsak 
kalbimiz bozulmaya başlamıştır. O vakit kalbe, cila lazım. Hasan Feyzi Ağabey  

“Cila üstüne cila vardır.” Ayineleri cilalattırmak lazım. Gözü akla çıkarmakla, ayineni 
cilalamaya başlarsın. İrade için, gaye i hayal edinmek elzemdir. Ama hayali göze indirgemek 
değil, ayineyi temizlemek cihetinde akla çıkarmak lazımdır. 

Mesnevi i Nuriye den; Şeytan bazan gayri mahdud nimetlerin kıymetini senin nazarında 
düşürtür mugalata eder izahını bakarak; Üstadımız “inadın gözü , meleği şeytan görür.” 
Cümlesi birbirini baktıran hakikatlerdir. İnad, Mugalatayı gösteren bir ölçektir. Konuşmak, 
yürümek, su, hava her şey nimettir. Üstadımız” Nimet içinde ki kastî in'ama nazara et” 
cümlesiyle verilenler sana has verilmiş. Bu kastı göremezsen MUGALATAya düşeceksin. 
Nimetlerin, sahibi hakikisine ait olmasına bakmak vesveseden kurtarır. Musibette bir nimettir 
aslında senin üzerinde tahakkümü, unutturmayı kaldırıyor. Tesanüd, evhamı uçurur 

Adalet, vesveseyi kaldırır. Adaleti tazammun etmeyen bir insan vesveseye düşer. 
Haşarat ve küçük varlıkları bunları yaratmada ne hikmet var ki meydana geldi gibi vesvese 
verir. Senin yaratılmanda fayda nedir? Küfrü işmam eden sözleri, söyleten şeytandır. Bu kürü 
işmam eden kelimeler, İn'amı hatırlamaktan hasıl olan affetmeyi de unutturur. Affetmek, 
şefkatten geliyor. İnsan şefkat ettiği şeyi, affeder. Hz Ebubekir (R.A) Müslümanlar için 
cehenneme vücudunu sed yapma isteği, şefkatinin tezahürüdür. Affetmesinin, genişliğidir. 
Affetme inbisat ettikçe, Cenabı hakkın Afüvv esmasının tecellisine mazhar oluruz. 

Evet Hasis görünen hayvanat ta, haşeratta dahi nimet var, rahmet var. 

Başkasının iradesini ortadan kaldırmaya çalışmak, kişiyi divane eder. Başıbozuk olur. 
Kalbi bozulur. Unutmak ile başkalarının iradesini gasb eder. Kendini mütalaa et. Bununla irade 
kavileşir. İrade, kavi olursa ibadete dönüşür. Bilgi ile ibadet olmaz. Olsa da taklidi olur. Haşerat 
Enfüs boyutunda nefsimiz dir. Şeytanı sustur. Şeytan sussa sen hatırlayacaksın. Hareket 
halindeki gayemiz hatırlamak olmalıdır. 

Şeytanı susturmak külli ve amm olan irade ile olur. Evham, tesanüdsüzlükten hasıl olur. 
Bu cihetle evhamlı olmak uzaklaştırır. Tesanüd, evhamı kırar. Kardeşler tesanüdle 
bağlandığında, o evham boşluk bulup giremez. 

Mesnevi Nuriye badıllı da ;“Başını çevir sağına bak.” der. Kehkeşan dairesinden ta 
zerreye kadar darala darala ta ki Zerrenin içine girerek hayalinde bu tasarrufu, kabiliyetin 
nisbetinde göreceksin. Göz, kudret ve ilmin tecellisidir. Göz akla çıkamazsa nefis gözü 
kullanmaya çalışır. İnsan, şefkat timsalidir. Halife-i ruyi zemin olması hasebiyle şefkat etmesi 
lazımdır. Adalet ve istikametin oturması, intizamsızlığı ortadan kaldırıyor. 

Su- i zanlar, evham üretir. Evhamları kafadan uçurmak, kainattaki tasarrufu kabiliyet 
nisbetinde anlamaya çalışmaktır. Meyvenin altıncı meselesi ve sair Risaleler ile iştigal ederek; 
bu zamanın evhamlarını uçurabilecek bir kabiliyet kazanılabilir. Cenab-ı Hakk'ın bu 
yaşadığımdaki muradı nedir? Demeli düşünmeli. Şeytan bir an bile senden vazgeçmiyor. Her 
an vesvese verebiliyor. Bundan kurtulmanın sed çekmenin yolu Adalet ve istikamet dir. Sen 
dediğin şey, kendin ve vücudun. Vücud ve kendini muhafaza etmek için nurlanmak lazımdır. 
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Şeytan seni vücudundan vazgeçirmek için uğraşıyor. Nimetleri sana unutturuyor. Şikayet 
ettiriyor. Nur akla bakıyor. Kendi üst tarafın olan aklını, nurlandırmak için muhakeme lazımdır. 
Tesanüd ve adalet, dimağı nurun ala Nur yapar. Kafadaki akıla, Nur esması tecelli eder. Bu 
tecelli, evhamı uçurur tesanüdü muhafaza eder. Nefsini unutmak la, enaniyetin ince ipini kalın 
bir ipe dönüştürür Allah’ı unuttuğu için nefsini unutur enaniyeti kalınlaşır, tuğyana sebep olur. 
Gaflette, Allah’ı unutmanın en büyük neticesidir. 

Şualarda; “gözü veren zât, hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü 
görür, sonra verir. “ 

Bu metin den istifade; Hepimizin gözü birdir ama hepimizin gözü içinde bir imtiyaz ve 
tefrik verilmiştir. O imtiyaz ve tefrik Cenab-ı Hakk'ın vahdetini ehadiyetini gösteriyor. 

“Ey ene senin vazifen her hak sahibine hakkını vermektir.” Der Üstadım. Bu düstur 
ancak adalet ve istikamet ile olur. Maddede iştigal etmek maneviyatta seni gabileştirir. Yani 
körleştirir. Göz maneviyatta körleşir. 

Mesnevi Nuriye’den bakarsak” Masnuatın Sani ‘ini görmeyen ya Basiretsizdir ya zihni 
dardır” der. Buna göre Basiretsizlik ve dar zihin sükuttur. Sofestailer gibi kendini sana 
unutturmaktır. Masnuatın Sani’ini görmemek; imtihan olduğun kişilerin, senin icadın olduğunu 
zannetmektir. 

Bu olaylar senin elinle mi oluyor ki yoksa bir sahibi mi var?  Nimetin sahibini gör belki 
bu yaşadıkların sana bir nimettir. Vazifeyi unutmuşsan, gözsüzsün. Vazifenin başına geçmişsen, 
gözün akla çıkmış. Vahdeti bulmuşsun. Tek gözlü deha, Kurnazlık yapmaya çalışır. Nefsinin 
avukatlığını yapar. Ben kendimi o denizde unuttuğum gibi herkes de beni unutur deme. Kainat, 
her an genişliyor. Kainatın genişlemesi, tasarrufun genişlemesi ile şahitlik de artıyor. İnsan 
teceddüd ile genişliyor. Yaşadığın tüm zaman ve mekan ve her şey, sana şahidlik ediyor. Bu 
cihetle Onuncu sözde Halife-i zemin olmak cihetiyle insan şefkat etmesi lazımlığıdır. 

Üstadımız “Sen küre-i arzın çekirdeğisin. Küre-i arz da alemin yumurtası hükmündedir”. 
der. Sen o yumurtada, sırlanmış ve gizlenmişsin. Senin küçük bir hatandan dolayı o mevcudat 
senden hak dava eder.  

İradenin tecellisine mazhariyet cihetiyle, şefkat tecelli etmiştir Şefkat ise affetmektir. 
Vahid-i kıyasi, Teşahhus-u Ehadiyettir. Teşahhus-u Ehadiyet; in'amdaki cilve-i Esmalardır. 
Tasarruf edeni kabiliyetine göre tanımaktır. 

Otuzüçüncü Sözün 9.ve 10. Pencereleri düstur-u teavünü gösteriyor. Nihayetsiz 
mümkinat içinde mümkünken, sen kendine nasıl malik olabilirsin. Tevfik’i hareket, imtiyaz 
sağlıyor. Çalışmalar ile   hayat mertebelerinde, imtiyaz ve tefrikin meydana çıkıyor. Evet, Malik-
i hakiki Cenab-ı Hak tır.  

Mesnevi-i Nuriye Badıllıda “Tevazuu bazan tahdis-i nimete münafi olduğu gibi; Tahdis-
i nimet dahi bazan kibir ve gurura incirar edebilir “.der 

Her bir nimetin iki yüzü var der Üstadımız. Bu nimetler Kudret ile zinetlenir, sonra 
imtiyaz verilir. 
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Üstadımız “O da onunla lezzetlenir iftihar eder. Fakat bazen bu iftihardan sarhoşluğa 
düşerek sonradan sarhoşluğa dönmesi ile . Malik-i hakikiyi unutup temellük davasına sapar. 
Buradaki metin; gururun ve kibrin oluşumunu; şefkatin şahıslarda ortadan kalkma sebeplerini 
izah etmiştir. En büyük zarar mülk edinme davasıdır. 

Kulağın, cilve-i Esma da âyatını okuyor. Ayet, tilavet ediyor. Nefsi öne koyduğun zaman 
sen göremiyorsun! Hakiki tevazu için ifrat tefritten kaçmak elzemdir. Bu cihetle Tahdis-i nimet 
tevazudan sonra oluyor. Hakiki tevazu, verilen imtiyaza karşı şükür ile mukabeledir. Şükürü 
yaptırmayan, hubbucah tan gelen övülme arzusudur. 

Hakiki tevazu olmazsa, övgü alma isteği tezahür eder. Cenab-ı Hakk; her şeyi en ince 
şekilde işitir, görür. Bunun şuurunda olmak, hakiki tevazuyu giydirir. Üstadımız “Yusuf-u 
keyşînin çok kıymettar ve .. bir elbiseyi giysen. .... Bu güzellik elbise ve elbiseyi bana 
giydirenindir.” Demesiyle hakiki tevazunun lisanını göstermiştir. 

Evet; Tevazu irade sahip olmaktır, tesanüddür, adalet ve istikamettir, izin istemektir, 
meşverettir. İradenin inkişaf etmesi için hayal mekanizmasını kullanmak lazımdır. Haşerat, 
enfüs boyutunda nefsimizdir. Bizim gaye i hareketimiz hatırlamaktır. Sıkıntının çare i yeganesi, 
hatırlamaktır. 

Evham, tesanüdsüzlükten hasıl olur. Tesanüd, iştiraki amal düsturudur. 

Bu cihetle kardeşlerin ile omuz omuza bulunmak, evhamın gireceği menfezleri 
kapatmaktır. Evham gelirse yüzünü sağa çevir bak; Samanyolundan zerre ye kadar, hattı 
müstakim olmuş olan tesanüd ile kurulu düzende uhuvveti görürsün. Üstadımızın; “zerreden 
şemse kadar uhuvvet tesis edilmiştir” sözünü hatırlarsın. Evhamın bize hücum etmesi, sırr-ı 
vahdeti bilmemek ve tanımamaktır. Adalet ve istikamet intizam ile oturur. Kehkeşandan 
zerreye kadar ayni adl i istikamet vardır. Kafadaki aklı nurlandırmak adl-i istikamet ile olur. 
Tesanud ve adalet, kafa içindeki nurları nurun ala nur yapar.  

Nefsin unutursan enaniyetin kalın bir ipe dönmüştür. Gaflet basarsa, tesanüdü 
bozarsan, inat gözü ile bakarsan tembellikle nefsi unutursun. 

Göze, imtiyaz ve tefrik verilmiştir. Adaleti; istikamette kullanmazsan, nefsini 
unutursun.  

Mütevazilik, tahdisi nimet içindedir. Bu metod ve kaideler ile tevazu toprağında 
“nefsinizi susturun” lisanı; insanı mütalaaya sevk ederek, unutmamak için hatırlamayı telkin 
eder. 

Elif Güneştekin  
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