
ADALET 

 

 



Dosyanın içeriği 

 

🔹Tesbit 

🔹Tefekkür 

🔹Müzakere 

🔹Üç mertebe 

🔹Görünüş 

🔹Toplama 

🔹Yazı çalışmaları 

 

 

↪TESBİT 

Demek bütün mevcudattaki  

➖ş u nizam  

➖ve mizan,  

➖umuma âmm bir tanzim ve  

➖tevzini ve  

➖o tanzim  

➖ve tevzin,  

➖âmm bir hikmet  

➖ve adaleti ve  

➖o hikmet ve adalet,  

➖bir kudret  



➖ve ilmi gözümüze gösteriyor.  

➖Demek bir Kadîr-i Külli Şey  

➖ve bir Alîm-i Külli Şey,  

➖ş u perdeler arkasında akla görünüyor.  

 ~RN-Mektubat/230~ 

 

➖Hikmet ve adalet 

         ⤵.              ⤵ 

  Kudret ve      ilmi  

🔸gözümüze gösteriyor 

🔸Perdeler arasında  

🔸akla görünüyor 

 

Hem medar-ı dikkat bir vakıa:    

   ➖Bir zaman bir hâkim,  

➖bir hırsızın elini kestiği vakit  

➖eser-i hiddet gösterdiği için,  

➖ona dikkat eden âdil âmiri  

➖onu o vazifeden azletmiş.  

➖Çünki şeriat namına,  

➖kanun-u İlahî hesabına kesse idi,  

➖nefsi ona acıyacak idi.  

➖Ve kalbi hiddet etmeyip,  



➖fakat merhamet de etmeyecek  

➖bir tarzda kesecekti.  

➖Demek nefsine  

➖o hükümden bir hisse çıkardığı için,  

➖adaletle iş görmemiştir.    

~RN-Mektubat/269~ 

 

(Allah için sevmek Allah için buğzetmek 

Hüküm Allah'a aittir) 

          ⤵⤵ 

➖Düsturları nazara almalı 

➖Nefsine hisse çıkarsa 

➖Adelet etmek isterse zulmeder 

 

 ➖Lâkin hem şahsî,  

➖hem umumî,  

➖hem cüz'î,  

➖hem küllî olan hüsn,  

➖hak ve  

➖hayır ve  

➖kemalin meydan-ı galebesi ve  

➖mahkeme-i kübrası;  

➖ve beşeri,  



➖sair ihvanı olan  

➖kâinat-ı muntazama gibi  

➖tanzim ve istidadıyla mütenasib  

➖tecziye ve mükâfat veren,  

➖yalnız dâr-ı âhirettir.  

➖Zira onda hak ve adalet-i mahza  

➖tecelli edecektir.  

➖Evet bu dar dünya,  

➖beşerin cevherinde mündemiç olan  

➖istidadat-ı gayr-ı mahdude  

➖ve ebed için mahluk olan  

➖müyulat ve arzularının  

➖sünbüllenmesine müsaid değildir.   

~RN-Muhâkemat/42~ 

 

➖Dâr-ı âhirette 

     ⤵ 

🔸Hak ve 

🔸Adalet-i mahza tecelli edecekler 

 

 ➖Evet millet-i İslâmiyenin  

➖sebeb-i saadeti,  

➖yalnız ve yalnız  



➖hakaik-i İslâmiye ile olabilir.  

➖Ve hayat-ı içtimaiyesi  

➖ve saadet-i dünyeviyesi  

➖ş eriat-ı İslâmiye ile olabilir.  

➖Yoksa adalet mahvolur.  

➖Emniyet zîr ü zeber olur.  

➖Ahlâksızlık,  

➖pis hasletler galebe eder.  

➖İ ş  yalancıların, dalkavukların elinde kalır.   

~RN-Hutbe-i Şamiye/75~ 

 

🔸Milleti islamiyenin 

🔸Saadeti dünyevisi 

🔸Ş eriat-ı islâmiye ile olur 

🔸Yoksa adalet mahvolur 

➖Ş eriat-ı islâmiye  

🔸Adaleti 

🔸Emniyeti sağlıyor 

 

 ➖Öyle de:  

➖Nefs ve şeytanlara karşı mücahede ile,  

➖yıldızlar gibi nev'-i insanı şereflendiren  

➖ve tenvir eden  



➖on insan-ı kâmil yüzünden  

➖o nev'e gelen  

➖menfaat  

➖ve şeref  

➖ve kıymet,  

➖elbette haşerat nev'inden sayılacak  

derecede süfli  

➖ehl-i dalaletin küfre girmesiyle  

➖insan nev'ine vereceği zararı  

➖hiçe indirip  

➖göze göstermediği için,  

➖rahmet  

➖ve hikmet  

➖ve adalet-i İlahiye,  

➖ş eytanın vücuduna müsaade edip  

➖tasallutlarına meydan vermiş.    

➖Ey ehl-i iman!  

➖Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı  

➖zırhınız:  

➖Kur'an tezgâhında yapılan takvadır.  

➖Ve siperiniz,  

➖Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü  

➖Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesidir.  



➖Ve silâhınız,  

➖istiaze ve  

➖istiğfar  

➖ve hıfz-ı İlahiyeye ilticadır.    

~RN-Lem'alar/72~ 

 

🔹Rahmet.   🔹Hikmet ve 

🔸Adaleti ilahiye 

             ⤵⤵ 

Şeytanın vücuduna müsaade edip 

Tasallutlarına meydan vermiş 

🔸Nefis ve şeytanlar 

                ⤵⤵ 

MÜTHİŞ DÜŞMANLARIN 

🔹Bunlara karşı 

          ⤵ 

🔸Zırhınız➡takva 

🔸Siperiniz➡sünnet-i seniyye  

🔸Silahınız 

🔸İ stiaze  

🔸istiğfar ve 

🔸Hıfz-ı ilahiye ilticadır 

 



 Ve keza   

ْحٰمن   اَلرَّ

      ⤵ 

nizam ve adalete,   

۪حيم   اَلرَّ

    ⤵ 

de haşre delalet eder. Ve keza   

ُّ اَْلَحْمد ُ   لِّلٰ

daki   

  ل

ihtisası ifade ettiğinden tevhide işarettir.   

  اْلعَالَ۪مينَُ َربُ 

     ⤵⤵ 

adaletle nübüvvete remizdir.  

➖Çünki terbiye, resuller vasıtasıyla olur.   

RN-İşârât-ül İ'caz/14~ 

 

    🔹Rahman 

         ⤵ 

🔹Nizam ve adalete 

🔸Rabbül alemin 

           ⤵ 

Adaletle nübüvvete remizdir 

 



 ➖Demek şimdi bir ihtiyaç var ki,  

➖kader-i İlahî onları bize musallat ediyor.  

➖Onlar mevhum bir cem'iyet  

➖isnadıyla zulmederler.  

➖Kader ise, " 

➖Neden tam ihlasla,  

➖tam bir tesanüdle,  

➖tam bir hizbullah olmadınız?"  

➖diye bizi onların  

➖elleriyle tokatladı,  

➖adalet etti.   

~RN-Şualar/533~ 

 

  🔹Demek ki 

 ➖İ hlas 

🔹Tesanüd  

🔹Olmayınca 

           ⤵ 

Kaderin tokadını yiyorsun 

         ⤵ 

Adalet ediyor 

 

 ➖Eğer  



➖farz-ı muhal olarak  

➖ş u işleri çeviren,  

➖ş u misafirleri ve  

➖misafirhaneleri değiştiren  

➖Sultan-ı Sermedî'nin  

➖daire-i memleketinde  

➖daimî menziller,  

➖âlî mekânlar,  

➖sabit makamlar,  

➖bâki meskenler,  

➖mukim ahali,  

➖mes'ud ibadı bulunmazsa;  

➖ziya,  

➖hava,  

➖su,  

➖toprak gibi  

➖kuvvetli ve şümullü  

➖dört anasır-ı maneviye olan  

➖hikmet,  

➖adalet,  

➖inayet,  

➖merhametin hakikatlarını nefyetmek  

➖ve o anasır-ı zahiriye gibi,  



➖görünen vücudlarını  

➖inkâr etmek lâzım gelir 

 ~RN-Sözler/85~ 

 

➖Dört anasırı maneviye 

       ⤵ 

🔹Hikmet 

🔹Adalet 

🔹İ nayet 

🔹Merhamet 

✔Ziya ✔hava ✔su ✔toprak  

➖anasırı zahiriye gibi  

➖vücutları var 

 

 ➖Cemel Vak'ası denilen  

➖Hazret-i Ali ile  

➖Hazret-i Talha ve  

➖Hazret-i Zübeyr  

➖ve Âişe-i Sıddıka (Radıyallahü Teâlâ anhüm ecmaîn) arasında olan muharebe;  

➖adalet-i mahza ile,  

➖adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki:   

            ⤵⤵⤵⤵ 

   ➖Hazret-i Ali,  



➖adalet-i mahzayı esas edip,  

➖Ş eyheyn zamanındaki gibi o  

➖esas üzerine gitmek için  

➖içtihad etmiş.  

➖Muarızları ise:  

➖Ş eyheyn zamanındaki  

➖safvet-i İslâmiye  

➖adalet-i mahzaya müsaid idi,  

➖fakat mürur-u zamanla  

➖İ slâmiyetleri zaîf muhtelif  

➖akvam hayat-ı içtimaiye-i  

➖İ slâmiyeye girdikleri için,  

➖adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan, " 

➖ehven-üş şerri ihtiyar" denilen  

➖adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler.  

~RN-Mektubat/53~ 

 

EHVEN-ÜŞ ŞERRİ İHTİYAR 

             ⤵⤵ 

ADALET-İ NİSBİYE esası 

 

 ➖Bak ne kadar âlî bir hikmet,  

➖bir intizamla işler dönüyor.  



➖Hem ne kadar  

➖hakikî bir adalet,  

➖bir mizanla muameleler görülüyor.  

➖Halbuki hikmet-i hükûmet ise,  

➖saltanatın cenah-ı himayesine  

➖iltica eden mültecilerin  

➖taltifini ister.  

➖Adalet ise,  

➖raiyetin  

➖hukukunun muhafazasını ister;  

➖tâ hükûmetin haysiyeti,  

➖saltanatın haşmeti muhafaza edilsin.   

RN-Sözler/50~ 

 

Muameleler 

Hakiki adalet ve mizanlar 

Görülüyor 

        🔹ADALET 

                 ⤵⤵ 

🔹Raiyetin hukukunun  

🔹muhafazasını ister 

Böyle olunca 

     ➖Hükümetin 



             ⤵⤵ 

🔹Haysiyeti 

🔹Saltanatının haşmeti  

🔹Muhafaza olur 

 

 ➖Hem her hak sahibine  

➖istidadı nisbetinde  

➖hakkını vermek,  

➖yani vücudunun  

➖bütün levazımatını,  

➖bekasının bütün cihazatını  

➖en münasib bir tarzda vermek;  

➖nihayetsiz bir adalet elini gösterir.   

 ~RN-Sözler/66~ 

 

🔹her hak sahibine  

🔹İ stidadı nisbetinde 

           ⤵ 

🔸Hakkını vermek 

🔹Adalet elini gösterir 

 

 "Ey ehl-i saltanat!  

➖Adalet-i tâmme yapmak isterseniz;  



➖Süleymanvari,  

➖rûy-i zemini  

➖etrafıyla görmeye  

➖ve anlamaya çalışınız.  

➖Çünki bir hâkim-i adalet-pîşe,  

➖bir padişah-ı raiyet-perver;  

➖aktar-ı memleketine,  

➖her istediği vakit  

➖muttali olmak derecesine çıkmakla  

➖mes'uliyet-i maneviyeden kurtulur  

➖veya tam adalet yapabilir."  

➖Cenab-ı Hak,  

➖ş u âyetin lisan-ı remziyle manen diyor ki: " 

➖Ey benî-Âdem!  

➖Bir abdime geniş bir mülk  

➖ve o geniş mülkünde  

➖adalet-i tâmme yapmak için;  

➖ahval  

➖ve vukuat-ı zemine  

➖bizzât ıttıla veriyorum ve  

➖madem herbir insana fıtraten, ➖zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim.   

~RN-Sözler/257~ 

 



    ➖Ehli saltanat 

               ⤵ 

Adalet-i tamme yapmak isterseniz 

       ⤵ 

🔹Süleymanvari 

🔹Ruy-i zemini  

🔹etrafıyla Görmeye  

🔹ve anlamaya çalışınız 

 

 ➖Madem dünya var.  

➖Ve dünya içinde  

➖bu âsârıyla hikmet  

➖ve inayet  

➖ve rahmet  

➖ve adalet var.  

➖Elbette dünyanın vücudu gibi  

➖kat'î olarak âhiret de var.  

➖Madem dünyada herşey  

➖bir cihette o âleme bakıyor.  

➖Demek oraya gidiliyor.  

➖Âhireti inkâr etmek,  

➖dünya ve mâfîhayı  

➖inkâr etmek demektir.  



➖Demek ecel ve kabir  

➖insanı beklediği gibi,  

➖Cennet ve Cehennem de  

➖insanı bekliyor ve gözlüyor.   

 ~RN-Sözler/87~ 

➖Bu dünya içinde 

      ⤵.         ⤵.      ⤵ 

Hikmet.  İnayet rahmet 

🔹Adalet var 

🔹Kat'i olarak ahirette var 

            👇🏻👇🏻 

🔹Bazı müminler vardır 

               ⤵ 

🔹Cennete hasret Yaşar 

🔹Bazı müminler vardır 

               ⤵ 

Cennet onları hasretlere bekler 

(HASAN AKAR) 

 

➖Evet adalet iki şıktır.  

            ⤵ 

➖Biri müsbet,  

➖diğeri menfîdir.  



➖Müsbet ise,  

            ⤵ 

➖hak sahibine hakkını vermektir.  

➖Ş u kısım adalet,  

➖bu dünyada  

➖bedahet derecesinde  

➖ihatası vardır.  

➖Çünki "Üçüncü Hakikat"ta isbat edildiği gibi;  

➖herşeyin istidad lisanıyla ve  

➖ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla ve  

➖ızdırar lisanıyla  

➖Fâtır-ı Zülcelal'den istediği  

➖bütün matlubatını  

➖ve vücud  

➖ve hayatına lâzım olan  

➖bütün hukukunu  

➖mahsus mizanlarla,  

➖muayyen ölçülerle  

➖bilmüşahede veriyor.  

➖Demek adaletin şu kısmı,  

➖vücud ve hayat derecesinde  

➖kat'î vardır.  

➖İ kinci kısım menfîdir ki,  



                   ⤵ 

➖haksızları terbiye etmektir.  

➖Yani haksızların hakkını,  

➖tazib ve  

➖tecziye ile veriyor.  

➖Ş u şık ise çendan tamamıyla  

➖ş u dünyada tezahür etmiyor.  

➖Fakat o hakikatın vücudunu  

➖ihsas edecek bir surette  

➖hadsiz işarat ve emarat vardır. Ezcümle: Kavm-i Âd ve Semud'dan tut, tâ şu zamanın 

mütemerrid kavimlerine kadar gelen sille-i te'dib ve tâziyane-i tazib, gayet âlî bir adaletin 

hükümran olduğunu hads-i kat'î ile gösteriyor. 

 ~RN-Sözler/85~ 

 

      ➖Adalet iki şıktır 

         ➖Biri müsbet 

          ➖Biri menfi 

➖Müsbet 

           ⤵ 

🔹Hak sahibine hakkını vermek 

🔹Bu dünyada  

🔸bedahet derecesinde İhatası var 

➖İ kinci kısım menfidir 

             ⤵ 



🔹Haksızları terbiye etmektir 

🔹Tamamıyla şu dünyada 🔹tezahür etmiyor 

 

 ➖Demek,  

➖bu diyardan  

➖başka bir diyar vardır.  

➖Onda bir mahkeme-i kübra,  

➖bir ma'dele-i ulya,  

➖bir mekreme-i uzma vardır ki;  

➖tâ şu merhamet ve  

➖hikmet ve  

➖inayet ve  

➖adalet tamamen tezahür etsinler...   

 ~RN-Sözler/57~ 

 

 ➖Merhamet 

➖Hikmet 

➖İ nayet 

➖Adalet 

          ⤵ 

Ahirette tamamen tezahür 

Edecek 

 



 ➖Hem nasıl kader-i İlahî,  

➖netice ve  

➖meyveler itibariyle  

➖ş erden ve  

➖çirkinlikten münezzehtir.  

➖Öyle de:  

➖İ llet ve sebeb itibariyle dahi,  

➖zulümden ve  

➖kubuhtan mukaddestir.  

➖Çünki kader,  

➖hakikî illetlere bakar,  

➖adalet eder.  

➖İ nsanlar 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.  

➖İ ş te 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.  

➖İ ş te 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  

➖ş erden ve kubuhtan  

➖ve zulümden münezzehtir.   

 ~RN-Sözler/464~ 

 

          ➖Kader   

                  ⤵ 



➖hakiki illetlere bakar 

➖İ nsanlar  

          ⤵ 

➖Zahiri gödükleri İlletlere 

➖Hükümlerini bina eder 

                 ⤵ 

🔹Kaderin aynı adaletinde  

🔹zulme düşerler 

 

 ➖Ey insanlar!  

➖Bana tam abd olan  

➖bir hemcinsinize,  

➖onun nübüvvetinin ismetine  

➖ve saltanatının tam adaletine  

➖medar olmak için,  

➖mülkümdeki  

➖muazzam mahlukatı ona  

➖müsahhar edip  

➖konuşturuyorum ve  

➖cünudumdan ve  

➖hayvanatımdan çoğunu ona  

➖hizmetkâr veriyorum.  

➖Öyle ise,  



➖herbirinize de madem gök  

➖ve yer ve dağlar hamlinden  

➖çekindiği bir emanet-i kübrayı  

➖tevdi etmişim,  

➖halife-i zemin olmak istidadını  

➖vermişim.  

➖Ş u mahlukatın da  

➖dizginleri kimin elinde ise,  

➖ona râm olmanız lâzımdır.  

➖Tâ onun mülkündeki mahluklar da size râm olabilsin.  

➖Ve onların dizginleri elinde olan  

➖zâtın namına elde edebilseniz  

➖ve istidadlarınıza lâyık makama çıksanız...    

~RN-Sözler/260~ 

 

🔹Nübüvvetinin saltanatında 

🔹Tam adalet var 

          👇🏻👇🏻 

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

eder.  

~RN-Sözler/541~ 

 

 ➖Hayat-ı maneviye  



➖ve sıhhat-ı ubudiyet,  

➖adavet ve inad ile sarsılır.  

➖Çünki vasıta-i halas  

➖ve vesile-i necat olan 

➖ "ihlas" zayi' olur.  

➖Zira tarafgir bir muannid,  

➖kendi a'mal-i hayriyesinde  

➖hasmına tefevvuk ister.  

➖Hâlisen livechillah amele  

➖pek de muvaffak olamaz.  

➖Hem hüküm ve  

➖muamelâtında tarafgirini  

➖tercih eder,  

➖adalet edemez.  

➖İ ş te ef'al  

➖ve a'mal-i hayriyenin esasları  

➖olan "ihlas" ve "adalet",  

➖husumet ve adavetle kaybolur ~RN-Mektubat/270~ 

 

🔹Tarafgir bir muannid 

🔹Muamelatında tarafgirini 

           ⤵ 

🔹Tercih eder 



🔹Adalet edemez 

Ef'al ve a' mal -i hayriyenin 

            Esasları 

                    ⤵ 

       🔸İ hlas ve adalet 

                 ⤵.          ⤵ 

     🔹Husumet  adavetle 

                ⤵ 

           🔸Kaybolur              

            👆🏻👆🏻 

   ➖Mü'minlerde  

          ⤵ 

➖nifak ve  

➖ş ikak,  

➖kin ve adavete sebebiyet veren  

            ⤵ 

➖tarafgirlik  

➖ve inad  

➖ve hased;  

➖hakikatça  

➖ve hikmetçe ve  

➖insaniyet-i kübra olan  

            ⤵ 



➖İ slâmiyetçe ve  

➖hayat-ı şahsiyece  

➖ve hayat-ı içtimaiyece  

➖ve hayat-ı maneviyece  

➖çirkin ve  

➖merduddur,  

➖muzır ve  

➖zulümdür ve  

➖hayat-ı beşeriye için zehirdir.  ~RN-Mektubat/262~ 

 

  Evamir-i şer'iyeye karşı itaat  

➖ve isyan olduğu gibi,  

➖evamir-i tekviniyeye karşı da  

➖itaat ve isyan vardır.  

➖Birincisinde mükâfat ve  

➖mücazatın ekseri âhirette;  

➖ikincisinde,  

➖ağlebi dünyada olur.  

➖Meselâ:  

➖Sabrın mükâfatı  

             ⤵ 

 ➖zaferdir,  

➖ataletin mücazatı  



          ⤵ 

➖sefalettir,  

➖sa'yin sevabı  

          ⤵ 

➖servettir,  

➖sebatın mükâfatı  

             ⤵ 

➖galebedir.  

➖Müsavatsız adalet,  

              ⤵ 

➖adalet değildir.   

 ~RN-Mektubat/477~ 

 

➖MÜSAVAT 

           ⤵ 

Denklik, beraberlik. Müsavilik, eşitlik. Aynı hâl ve derecede olmak. Aynı haklara sahip 

olmak.(Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir. Hukuktadır... Hukukta ise şah ve gedâ biridir. 

Münazarât) 

 

 ➖Cenab-ı Hak haşirde  

➖adalet-i mutlaka ile  

➖mizan-ı ekberinde  

➖a'mal-i mükellefîni  

➖tarttığı zaman,  



➖hasenatı seyyiata galibiyeti,  

➖mağlubiyeti noktasında  

➖hükmeyler.  

➖Hem seyyiatın esbabı çok  

➖ve vücudları kolay olduğundan,  

➖bazan bir tek hasene ile  

➖çok seyyiatını örter.  

➖Demek bu dünyada,  

➖o adalet-i İlahiye noktasında  

➖muamele gerektir.  

➖Eğer bir adamın iyilikleri  

➖fenalıklarına kemmiyeten  

➖veya keyfiyeten ziyade gelse,  

➖o adam muhabbete  

➖ve hürmete müstehaktır.  

➖Belki kıymetdar bir tek hasene ile,  

➖çok seyyiatına  

➖nazar-ı afv ile bakmak lâzımdır.   

~RN-Lem'alar/88~ 

🔹Cenab-ı Hak haşirde 

           ⤵ 

➖Adalet-i mutlaka ile 

➖Mizan-ı ekberinde 



➖Amal-ı mükellefini tartar 

➖Bazen bir tek hasene ile 

➖Çok seyyiatını örter 

➖Bu dünyada  

➖o adalet-i ilahiye noktasında  

➖muamele etmek gerekir 

➖Çok seyyiatına 

               ⤵⤵ 

Nazar-ı afv ile bakmak lazım 

➖Demekki  

            ⤵ 

➖Dostluklarda arkadaşlıklarda 

➖Bu nazar alınmalı 

➖İ yilikleri daha fazla olunca 

➖Hatalarını örteceğiz 

➖O iyi tarafını baz alacağız 

Rabbim ne şefkatli ne büyüksün 

          ⤵ 

➖acz  

➖noksan  

➖kusurlu kulunu 

🔹Haşirde mizanda örtüyor 

➖Affediyor 



➖Affa mazhar olmak için 

🔹Affedici olman gerek 

 

 ➖Cehennem'in vücudu ve  

➖ş iddetli azabı,  

➖hadsiz rahmete ve  

➖hakikî adalete  

➖ve israfsız,  

➖mizanlı hikmete  

➖zıddiyeti yoktur.  

➖Belki rahmet  

➖ve adalet  

➖ve hikmet,  

➖onun vücudunu isterler.  

➖Çünki nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen  

➖bir zalimi cezalandırmak ve  

➖yüz mazlum hayvanları  

parçalayan  

➖bir canavarı öldürmek,  

➖adalet içinde  

➖mazlumlara bin rahmettir. 

 ~RN-Şualar/230~ 

 



➖Rahmet 

➖Adalet 

➖Hikmet 

         ⤵ 

Cehennemin vücudunu ister 

 

 ➖yani İsm-i Adl  

➖ve İsm-i Hakem'in tecellisiyle  

➖ve adalet ve  

➖mizanıyla  

➖ve intizam ve  

➖hikmetiyle  

➖dünya tamir edilir,  

➖tahribden kurtulur.  

RN-Şualar/740~ 

 

        ➖İ sm-i Adl 

              ⤵.        ⤵ 

     🔹Adalet ve mizan 

       ➖İ smi-i hakem 

                 ⤵.        ⤵ 

        🔹İ ntizam Hikmet 

🔹Bunların tecellisiyle 



dünya tamir edilir 

 

 ➖Bütün mevcudatta görünen  

➖intizam-ı hikmet,  

➖tezyin-i inayet,  

➖taltif-i rahmet,  

➖tevzin-i adalet,  

➖Sâni'-i Hakîm'in vücud ve  

➖vahdetine şahid oldukları gibi,  

➖âhiretin  

➖ve saadet-i ebediyenin de icad  

➖ve vücudlarına delalet ederler.   

 ~RN-Mesnevi-i Nuriye/49~ 

🔹İ ntizam-ı Hikmet    

🔹Tezyin-i inayet 

🔹Taltif-i Rahmet     

🔹Tevzin-i adalet 

🔹Sâni-i Hakim'in  

      ⤵.             ⤵ 

Vücud ve Vahdet'ine Şahid 

➖Ahiret ve  

➖Saadet-i ebediyenin 

➖İ cad ve  



➖vücudlarına dalalet eder 

Adalet➡ahirete bakıyor 

 

 ➖Namaz,  

➖kalblerde azamet-i İlahiyeyi  

➖tesbit  

➖ve idame  

➖ve akılları ona tevcih ettirmekle  

➖adalet-i İlahiyenin kanununa  

➖itaat  

➖ve nizam-ı Rabbanîye  

➖imtisal ettirmek için yegâne  

➖İ lahî bir vesiledir  

~RN-İşârât-ül İ'caz/43~ 

 

     NAMAZ 

               ⤵ 

Adalet-i ilahiyenin kanununa 

              ⤵ 

         🔹İ TAAT  

🔹NİZAM-I RABBANÎYE 

🔹imtisal ettirmek için 

🔹İ lahi bir vesiledir 



 

 ➖Evet görüyoruz ki;  

➖alelekser gaddar,  

➖fâcir zalimler lezzetler,  

➖nimetler içinde pek rahat yaşıyorlar.  

➖Yine görüyoruz ki;  

➖masum,  

➖mütedeyyin,  

➖fakir mazlumlar  

➖zahmetler,  

➖zilletler,  

➖tahkirler,  

➖tahakkümler altında  

➖can veriyorlar.  

➖Sonra ölüm gelir,  

➖ikisini de götürür.  

➖Bu vaziyetten bir  

➖zulüm kokusu gelir.  

➖Halbuki kâinatın şehadetiyle,  

➖adalet  

➖ve hikmet-i İlahiye zulümden  

➖pâk ve münezzehtirler.  

➖Öyle ise,  



➖adalet-i İlahiyenin  

➖tam manasıyla tecelli etmesi için  

➖haşre ve  

➖mahkeme-i kübraya  

➖lüzum vardır ki;  

➖biri cezasını,  

➖diğeri mükâfatını görsün.   

 ~RN-İşârât-ül İ'caz/58~ 

Adalet ve Hikmet-i ilahiye 

               ⤵ 

        ZULÜMDEN 

       ⤵.          ⤵ 

🔹Pak ve münezzehtir 

ADALET-İ İLAHİYENİN 

                ⤵ 

Tam manası ile tecelli etmesi 

    🔹Haşre 

    🔹Mahkeme-i kübraya 

🔹Lüzum var 

➖Neden? 

🔸Çünkü biri cezasını 

🔹Diğeri mükafatını görsün 

Adalet ➡haşre bakıyor 



 

 ➖Küfür üzerine ölen bir kâfir,  

➖ebedî bir ömür ile yaşayacak olursa,  

➖o gayr-ı mütenahî ömrünü  

➖behemehal küfür ile geçireceği  

➖ş übhesizdir.  

➖Çünki kâfirin  

➖cevher-i ruhu bozulmuştur.  

➖Bu itibarla o bozulmuş olan  

➖kalbin gayr-ı mütenahî bir  

➖cinayete istidadı vardır.  

➖Binaenaleyh ebedî cezası,  

➖adalete muhalif değildir.   

RN-İşârât-ül İ'caz/80~ 

 

        ➖Kâfirin 

                 ⤵ 

Cevher-i ruhu bozulmuştur 

🔹Bozulmuş olan kalbin 

              ⤵ 

🔸Gayr-ı mütenahi bir 

🔸Cinayete isdidadı var 

🔸Bu yüzden ebedi cezası 



               ⤵ 

🔹Adalete muhalif değildir 

 

 ➖Nokta-i istinadı;  

➖kuvvete bedel haktır.  

➖Hakkın daim şe'nidir  

➖adalet ve tevazün.  

➖Bundan çıkar selâmet,  

➖zâil olur şekavet.   

 ~RN-İman ve Küfür Müv./255~ 

 

➖Nokta-i istinad 

             ⤵⤵ 

🔹Kuvvete bedel HAKTIR 

       ➖Hakkın şe'ni 

            ⤵.              ⤵ 

     🔹Adalet    🔸tevazü 

➖Bunlardan selamet çıkar 

➖Ş ekavet zail olur 

 

 ➖İ ş te ehl-i izzet  

➖ve tefahur olan kavm-i Arab'ın tabiatlarındaki  

➖meyl-ür râic saikasıyla  



➖müsabaka ederek  

➖o kâsid kizbi terkedip  

➖ve râic sıdk ile  

➖tecemmül ederek  

➖adaletlerini âleme kabul ettirmişlerdir.  

➖İ ş te sahabelerin aklen olan  

➖adaletleri bu sırdan neş'et eder.   ~RN-Muhâkemat/147~ 

 

🔹Sahabelerin aklen olan adaletleri 

🔹Bu sırdan neşet eder 

            ⤵⤵ 

🔸Meyl-ür râic saikasıyla 

           ⤵ 

🔸Müsabaka etmek 

🔸Kâsid kizbi terkedip 

           ⤵ 

🔹Râic sıdk ile 

🔹Tecemmül etmek 

 

 ➖Dedim: Şeriatın bir hakikatına, bin ruhum olsa feda etmeğe hazırım!  

➖Zira şeriat,  

➖sebeb-i saadet  

➖ve adalet-i mahz  



➖ve fazilettir 

RN-Divan-ı Harb-i Örfî/11~ 

 

    🔹Sebebi saadet  

     🔹Adalet-i mahz 

     🔹Fazilet 

              ⤵ 

       🔹Ş ERİATTIR 

 

 ➖Halbuki o sevgilinin maksudu,  

➖umumun da maksududur.  

➖Hem padişahın marzîsi,  

➖hem merhamet  

➖ve adaletinin muktezasıdır.  

➖Hem ona rahattır,  

➖ağır değil.  

~RN-Haşir Risalesi/13~ 

 

🔹Hem padişahın marzisi 

             ⤵ 

🔹Merhamet ve 

🔹Adaletin muktezasıdır 

 



 *LÜGAT MANASI* 

    👇🏻 

*ADALET* :   

➖Zulüm etmemek.  

➖Herkese hakkını vermek ve 

➖ lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. 

 

Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez.* 

    👇🏻 

(Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, onun cezasını *adaletle verir.)* 

 *İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir.* 

Mealli Kuran - 84 

 

Kur'andaki anasır-ı esasiye ve Kur'anın takib ettiği maksadlar;* 

tevhid,*  

nübüvvet,*  

haşir,*  

adalet ile ibadet* 

    👇🏻 

 *olmak üzere dörttür.* 

İşarat-ül İ'caz - 12 

 

 *🥀tevhid ve nübüvvet,* 

 *🥀haşir ve adalet* gibi  



      👇🏻 

*makasıd-ı erbaaya işaret eden Besmele,*  

İşarat-ül İ'caz - 31 

 

 *🥀Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit* 

 ve 

*🥀 idame ve akılları ona tevcih ettirmekle* 

     👇🏻 

 *adalet-i İlahiyenin kanununa* 

*➖ itaat ve nizam-ı* 

 *Rabbanîye* *imtisal* ettirmek 

 için yegâne İlahî bir vesiledir. 

İşarat-ül İ'caz - 43 

 

 Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder.  

                     ❓❓❓❓❓❓ 

➖Yani insan bir sebeble bir haksızlığa,  

➖bir zulme maruz kalır;  

➖başına bir felâket gelir;  

➖hapse de mahkûm olur;  

➖zindana da atılır.  

➖Bu sebeb haksız olur,  

➖bu hüküm bir zulüm olur.  



➖Fakat bu vakıa adaletin tecellisine bir vesile olur.  

➖Kader-i İlahî başka sebebden dolayı  

➖cezaya mahkûmiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi  

➖bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır,  

➖felâkete sürer.  

➖Bu adalet-i İlahiyenin bir nevi tecellisidir.   

 ~RN-B.Cevap Veriyor/218~ 

 

🔹 Bazen zulüm içinde  

🔸Adalet tecelli eder 

 

 ➖Evet İsm-i Hakîm'in  

➖cilve-i a'zamından olan  

➖hikmet-i âmme-i kâinat,  

➖iktisad  

➖ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor;  

➖iktisadı emrediyor.  

➖Ve İsm-i Adl'in cilve-i a'zamından gelen  

➖kâinattaki adalet-i tâmme,  

➖umum eşyanın müvazenelerini  

➖idare ediyor  

➖ve beşere de adaleti emrediyor.  

 ~RN-Lem'alar/309~ 



 

İsmi-i Adl'in cilve Azam'ından Gelen KAİNATTAKİ ADALET-İ TÂMME, 

                     ⤵⤵⤵ 

🔹Umum eşyanın muvazenelerini 

🔹İ dare ediyor 

🔹Beşerede adaleti emrediyor 

🔹Hikmet-i âmme-i kainat 

               ⤵⤵ 

🔹İ ktisad ve israfsızlık üzerine 

🔹Hareket ediyor 

 

 ➖emanet-i kübra gibi  

➖büyük vazifesi olan beşerin,  

➖rububiyet-i âmmeye temas eden  

➖amelleri ve  

➖fiilleri muhafaza edilmesin,  

➖muhasebe eleğinden geçirilmesin,  

➖adalet terazisinde tartılmasın,  

➖ş ayeste ceza ve  

➖mükâfat çekmesin?   

~RN-Sözler/77~ 

🔹Beşerin 

           ⤵ 



🔹Emanet-i Kübra 

🔹Vazifesi 

🔸Amelleri ve fiilleri muhafaza ediliyor 

🔸Muhasebe eleğinden geçirilecek 

🔸Mizan terazinde tartılacak 

🔹Ya mükafat alacak 

🔸Ya ceza çekecek 

 

 ➖Basiretsiz olmayan herkes  

➖yakînen anlar ki:  

➖Onun hikmetinden  

➖daha ekmel bir hikmet  

➖ve inayetinden  

➖daha ecmel bir inayet ve  

➖merhametinden  

➖daha eşmel bir merhamet ve  

➖adaletinden  

➖daha ecell bir adalet olamaz  

➖ve tasavvur edilemez.   

 ~RN-Sözler/56~ 

 

 ➡Basiretsiz olmayan herkes 

➖Yakinen anlar ki 



🔹Onun adaletinden 

🔹Daha ecell bir adalet olmaz 

🔹Tasavvur edilemez 

Basiret➡İ Z'AN 

 

 ➖Kâinatta ve  

➖umum mevcudatta  

➖hükümferma olan 

➖ rahmet,  

➖inayet,  

➖adalet,  

➖hikmet,  

➖iktisad ve  

➖nezafet gibi pek kuvvetli  

➖ihatalı hakikatlar;  

➖haşrin ademiyle  

➖ve âhiretin gelmemesiyle  

➖merhametsizliğe,  

➖zulme, hikmetsizliğe,  

➖israfa,  

➖nezafetsizliğe,  

➖abesiyete inkılab etsinler?  

RN-Lem'alar/310~ 



 

Rahmet inayet 

         ⤵ 

merhametsizliğe 

Adalet➡zulme 

Hikmet➡hikmetsizliğe 

İktisad➡israfa 

Nezafet➡nezafetsizliğe  

Abesiyete inkilab etmez 

 

 ➖Zerrelerden güneşlere kadar  

➖cereyan eden hikmet  

➖ve intizam,  

➖adalet ve  

➖mizanla rububiyetin saltanatını gösteren  

➖Zât-ı Zülcelal,  

➖rububiyetin cenah-ı himayesine  

➖iltica eden   

 ➖ve hikmet ve  

➖adalete iman ve  

➖ubudiyetle tevfik-ı hareket eden  

➖mü'minleri taltif etmesin  

➖ve o hikmet ve adalete küfür  



➖ve tuğyan ile isyan eden  

➖edebsizleri te'dib etmesin? 

RN-Sözler/66~ 

 

🔹Zât-ı Zülcelalin  

🔹Rubibiyetinin  

           ⤵ 

Cenah-ı himayesine iltica eden 

🔹Hikmet ve adaletine  

           ⤵ 

    🔸İ MAN 

🔹Ubidiyetle hareket edenleri 

           ⤵ 

     TALTİF 

🔹HİKMET VE ADALETİNE 

               ⤵ 

            🔸 Küfür↘.                                                                🔸Tuğyan.     ➡. EDEPSİZLERİ 

🔸İ syan edenleri ↗ 

            ⤵ 

🔹Te'dib edecek 

 

 *➖Adalet ise, 👉🏻raiyetin hukukunun muhafazasını ister;*        

           Neden🥀🥀 



*➡ tâ hükûmetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin.* 

Sözler - 50 

 

 *➖ Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete lâyık binden biri icra edilmiyor.* 

*➖ Senin gibi sersemler, çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar.* 

Sözler - 50 

 

 Ne olacak o halde⤵⤵ 

 *‼Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor...* 

Sözler - 51 

ل  ا ا�🥀🥀🥀🥀� ا �🥀� ي�🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀� 🥀🥀 

*Sırat-ı müstakim;* 

*🔺 şecaat,* 

*🔺 iffet*, 

*🔺 hikmetin*  

*👉🏻mezcinden ve hülâsasından hasıl olan* 

*👉🏻adl ve adalete işarettir.*  

İşarat-ül İ'caz - 23 

 

 Adl ve adalet 👉🏻 şecaat  

                        👉🏻 iffet 

                        👉🏻hikmetin 

Meczinden ve hülâsasından hasıl oluyor 



📍Zerrelerden güneşlere 

kadar cereyan eden 

hikmet ve intizam,  

*adalet* ve mizanla  

📍rububiyetin saltanatını  

gösteren Zat-ı Zülcelal,  

rububiyetin cenah-ı himayesine 

📍iltica eden ve hikmet ve 

*adalete* iman ve ubudiyetle 

📍tevfik-i hareket eden  

📍mü'minleri taltif etmesin ve 

hikmet ve *adalete*  

📍küfür ve tuğyan ile  

isyan eden edepsizleri  

📍te'dib etmesin?  

Sözler (74) 

 

    👉RUBUBİYETİN SALTANATI  

                   ↙              ↘ 

      HİKMET   ve     İNTİZAM 

     *ADALET*      ve    MİZAN 

 

      👉HİKMET ve  *ADALETE* 



                         ⬇ 

    İMAN ve UBUDİYETLE TEVFİK-İ  

       HAREKET EDENLERE 

                     ⬇ 

                 *TALTİF*  

 

     👉KÜFÜR ve TUĞYAN İLE  

             İSYAN EDENLERE 

                        ⬇ 

                   *TE'DİB*  

 

*ADALET* 👉TE'DİB  

                  👉TALTİF  

        İKTİZA EDER  

 

*Nokta* *i* *nazar* 

 

Neden önce te'dip sonra taltif yazdım 

Çünkü  

   👇 

Cezadan sonra yine mükâfatı var Raiyetinin 

hukukunu muhafaza ediyor.  

İşte bu da yine bize gösteriyor ki; 

Hikmetiyle , *adaletiyle* ,mizanıyla  



bu kâinatı yönetiyor. 

 

➖Ve keza görünüyor ki,  

➖her şey lâyık mevkiine vaz'ediliyor.  

➖Ve her hak,  

➖hak sahibine veriliyor.  

➖Ve her ihtiyaç sahibinin haceti,  

➖istediği gibi yapılır.  

➖Ve her sual edenlerin matlubları - 

➖bilhâssa istidad lisanıyla  

➖veya ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla  

➖veya ızdırar  

➖ve zaruret lisanıyla olsun-  

➖cevablandırılıyor.  

➖Böyle eserleri görünen bir adalete  

➖bir mahkeme-i kübra lâzımdır ki,  

➖rububiyetin hâkimiyetiyle  

➖hukuk-u ibad muhafaza edilsin.  

➖Çünki fâni olan şu dünya menzili,  

➖o büyük adalet-i hakikiyeye  

➖mazhar olamaz.  

➖Öyle ise,  

➖o büyük Sultan-ı Âdil için  



➖bir cennet-i bâkiye,  

➖bir cehennem-i daime lâzımdır.   ~RN-Mesnevi-i Nuriye/41~ 

 

➖Fani olan şu dünya 

                 ⤵ 

🔹Adaleti hakikiye mazhar olamaz 

🔹Bir mahkeme-i Kübra lazımdır ki 

                  ⤵ 

🔹Rububiyetinin hâkimiyetiyle 

🔹Hukuku ibad  muhafaza edilsin 

🔹amelleri ve fiilleri  

▶muhafaza edilmesin, 

 🔹muhasebe 

▶ eleğinden geçirilmesin, 

 🔹adalet  

▶terazisinde tartılmasın,  

Sözler - 77 

 

MUHASEBE👉🏻elek 

ADALET👉🏻terazi 

 

 *"Cemaat için ferd feda edilir, milletin selâmeti için cüz'î hukuklara bakılmaz"* 

 diye, 



 👉🏻öyle dehşetli bir zulüm meydanı açmış ki, 

👉🏻 kurûn-u ûlâ vahşetlerinde de emsali vuku' bulmamış. 

👉🏻 *Kur'an-ı Mu'cizü'l-Beyan'ın adalet-i hakikiyesi,*  

👇🏻 

👉🏻 *bir ferdin hakkını cemaata feda etmez;* 

👉🏻 *"Hak, haktır; küçüğe büyüğe,* 

👉🏻 *aza çoğa bakılmaz*  

Kastamonu - 150 

 

Kuran'dakiAdaletin açılımı 

➖Hak haktır 

➖ küçüğü- büyüğü 

➖ azı-çoğu yoktur 

 

Burası harika bir yer 

👉🏻Cevşenü'l-Kebir'de 

👉🏻 ve Celcelutiye'den 

👇🏻 

 aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i 

 hilafetin en ehemmiyetlisi olan 

👉🏻 *neşr-i hakaik-i imaniye noktasında* 

👉🏻 Hazret-i Hasan Radıyallahu Anh'ın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek 

👉🏻 tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz. 



👇🏻👇🏻 

👉🏻 *Çünki adalet-i hakikiye ile*  

👉🏻bu asırda insanları mes'ud edebilir bir istidadda bulunan, 

👉🏻 *Risale-i Nur'dur* 

👉🏻 *ve onun şahs-ı manevîsi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anh'ın bir muavini,* 

👉🏻 *bir mütemmimi, bir manevî veledi hükmündedir*  

Emirdağ-1 - 72 

 

Risale-i Nurdaki Hakiki Adaletin tecellisi ile 

1⃣insanları mesud edecek istidat mevcud 

2⃣ *ş ahsi manevisi hz Hasanin muavini* 

3⃣ *ve bir manevi veledi* 

 

4⃣ *hz Hasan ra vazifesine devam beş inci halife* 

 

Risale-i Nur'da isbat edilmiştir ki:  

👉🏻 *Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder.*  

👉🏻Yani insan bir sebeble bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır; 

👉🏻 başına bir felâket gelir;  

👉🏻hapse de mahkûm olur; 

👉🏻 zindana da atılır. 

👉🏻 Bu sebeb haksız olur, bu hüküm bir zulüm olur. 

👇🏻👇🏻 



 *Fakat bu vakıa adaletin tecellisine bir vesile olur.* 

👉🏻 Kader-i İlahî başka bir sebebden dolayı cezaya mahkûmiyete istihkak kesbetmiş olan o 

kimseyi  

👉🏻bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felâkete düşürür. 

👉🏻 *Bu adalet-i İlahînin bir nevi tecellisidir.* 

Emirdağ-2 - 78 

 

HER ÂDİL ZÂT İHKAK-I HAK ETMEKTEN 

     KEYİFLENİR.. 

 ADALET  iki şıktır. 

   Biri    (MÜSBET ADALET) 

🔷müsbet, diğeri  

🔷menfîdir.  

👉Müsbet ise,  

👉hak sahibine hakkını vermektir.  

Şu kısım ADALET,  

➖bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır.  

             👇👇👇 

 (HAK SAHIBINE HAKKINI VERMEK) 

                👇👇👇 

🔶herşeyin istidad lisanıyla ve  

🔶ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla ve  

🔶ızdırar lisanıyla  

➖Fâtır-ı Zülcelal'den  



➖istediği bütün matlubatını ve  

➖vücud ve  

➖hayatına lâzım olan⏩ bütün hukukunu  

➖mahsus mizanlarla,  

➖muayyen ölçülerle ⏩bilmüşahede veriyor. Demek  

ADALETİN şu kısmı,  

⏩vücud ve hayat derecesinde kat'î vardır.  

İKİNCI KISIM ✴ (MENFİ ADALET) 

👉menfîdir ki,  

👉haksızları terbiye etmektir. Yani  

👉haksızların hakkını,  

🔷tazib ve 

🔷 tecziye ile veriyor.  

⏩Ş u şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat  

⏩o hakikatın vücudunu ihsas edecek bir surette  

⏩hadsiz işarat ve emarat vardır.  

Risale-i Nur - Sözler(85) 

 

BU DUNYADA İHKAK-I HAK IÇIN MAHKEMELER.. 

➖Zulüm ve  

➖gadr ile  

⏩hukuku ihlâl edilmiş,  

⏩haysiyet ve  



⏩ş erefi payimal edilmiş mazlumların,  

huzurunda ahz-ı mevki ile tazallüm-ü hal eden bîçarelerin  

⏩ş u dünya-yı fânide  

⏩İ HKAK-I HAK için  

⏩mesned-i re'sleri,mahkemelerdir.  

İşarat-ül İ'caz - 224 

  

MAHKEMELERDE ESAS ADALETIN MUKTEZASI... 

👉Mahkemelerin  

👉ihkak-ı hak cihetindeki 

⚪haysiyetine,  

⚪ş erefine mühim bir nakîse  

belki zıd olan garazkârların ⏩telkinatına tebaiyete,  

⏩elbette MAHKEME-İ ADALET tenezzül etmeyecek ve  

⏩garazkârların entrikalarını akîm bırakacaktır. Ve  

👉ADALETTEN ve 

 👉İ HKAK-I HAKTAN daha büyük bir makam  

👉vazife cihetinde tanımayan mahkemenin,  

👉her türlü tesirattan âzade olarak vazifesini yapacağı,  

👉esas ADALETİN muktezası olduğuna istinaden; 

Risale-i Nur - Tarihçe-i Hayat(242) 

 

İHKAK-I HAKTAN GELEN MEMNUNİYET... 



🌟 ADALETPERVER,  

🌟İ HKAK-I HAKKI sever ve  

🌟ondan zevk alır bir hâkim,  

🌟mazlumların haklarını vermekten ve  

🌟mazlumların teşekkürlerinden ve  

🌟zalimleri tecziye etmekle  

🌟mazlumların intikamlarını almaktan  

🌟nasıl memnun olur, bir zevk alır.  

 

HAŞIRDE,ADALET-İ EKBER... 

🔶mahkeme-i kübra-yı haşirde  

🔶ADALET-İ EKBERİN tecellisinden hasıl olan ve  

🔶tabirinde âciz olduğumuz  

🔶ş uunat-ı Rabbaniye ve  

🔶maânî-i kudsiyedir ki,  

👉kâinatta bu faaliyet-i daimeyi iktiza ediyor.   

 Risale-i Nur - Lem'alar(350) 

 

👉🏻Bâb-ı hikmet ve  

👉🏻adalet olup, 

➖ ism-i Hakîm ve 

➖ Âdil'in cilvesidir. 

Sözler - 65 



 

ÂDİL👉🏻İ SİM 

ADALET👉🏻ÂDİL İSMİNIN CİLVESİ 

 

👉🏻bir kalb ve vicdan, 

👉🏻 fezail-i İslâmiye ile 

👉🏻 mütezeyyin olmazsa,  

👉🏻ondan hakikî hamiyet 

👉🏻 ve sadakat  

👉🏻ve adalet beklenilmez.  

Münazarat - 20 

 

Adaletin tecelli ettiği yer👉🏻kalp ve Vicdan 

 

 ➖Küre-i Arz'ın devletlerini  

➖fütuhatıyla  

➖titretecek  

➖ve adaletiyle  

➖zalimlere sâıka gibi  

➖ş iddet gösterecek olan  

Hazret-i Ömer'i gösterir. 

 ~RN-Lem'alar/30~ 

 



➖Adaletiyle 

        ⤵ 

🔹Zalimlere  

🔹sâıka gibi 

🔹Ş iddet gösterecek 

Adalet zalimlere 

Şiddet gösteriyor 

 

 ➖Evet o zât,  

➖Cenab-ı Hakk'ın rızasını  

➖ve Cennet'te mülâkat  

➖ve rü'yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor.  

➖Bu istenilen şeylerin icadına  

➖rahmet,  

➖hikmet,  

➖adalet gibi sayısız esbab olmadığı takdirde,  

➖o zât-ı nuranînin tek duası  

➖ve tazarru' ile niyaz etmesi,  

➖Cennet'in icadına ve i'tasına kâfidir.  

➖Binaenaleyh o zât'ın risaleti,  

        ⤵ 

➖imtihan ve  

➖ubudiyet için  



➖ş u dünyanın kurulmasına  

➖sebeb olduğu gibi,  

➖o zâtın ubudiyetinde yaptığı dua,  

         ⤵ 

➖mükâfat ve  

➖mücazat için  

➖dâr-ı âhiretin icadına sebeb olur.  ~RN-Mesnevi-i Nuriye/29~ 

 

➖Hz resullah(Asm) 

           ⤵⤵ 

🔹Cenab-ı Hakk'ın rızasını 

🔹Cennette mülakat 

🔹Rü'yetiyle saadeti ebediyye istiyor 

İstenilen bu şeylerin icadına 

    ⤵ 

🔹Rahmet 

🔹Hikmet 

🔹Adalet 

        ⤵ 

🔹 gibi esbaplar lazım  

🔸Onun tek duası 

🔸Tazarru ile niyaz etmesi 

🔸Cennetin icadına ve i'tasına kafidir 



🔹RİSALETİ 

       ⤵ 

🔸BU DÜNYANIN KURULMASINA 

 

🔹UBUDİYETİNE YAPTIĞI DUA 

              ⤵⤵ 

🔹DAR-I AHİRETİN İCADINA 

SEBEP OLUR 

🔹AHİRET 

      ⤵ 

MÜKAFAT VE MÜCAZAT İÇİN 

🔹DÜNYA 

          ⤵ 

İmtihan ve ubudiyet için 

 

↪TEFEKKÜR 

Evet  

Adalet➡ş uuru iman ile mümkün oluyor .cahiliye donemindede ellbette uygulanilan bir adalet 

sistemi var idi fakat şuuru iman ve şuuru intisab hakiki 

 Manada adaleti sağlamış 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 *Kâinatta ve umum mevcudatta hükümferma olan* 

🔹 rahmet,  



🔹inayet,  

🔹adalet,  

🔹hikmet, 

🔹 iktisad ve  

🔹nezafet  

*gibi pek kuvvetli ihatalı hakikatlar;* 

👉🏻 haşrin ademiyle ve 

👉🏻 âhiretin gelmemesiyle 

🔺 merhametsizliğe,  

🔺zulme,  

🔺hikmetsizliğe,  

🔺israfa,  

🔺nezafetsizliğe,  

🔺abesiyete 

 *inkılab etsinler?* 

 Hâşâ, yüzbin defa hâşâ! 

 

Lemalar - 310 

 

 *HAŞİR OLMAZSA* 

               ➕ 

*AHİRET GELMEZSE* 

               ⏬ 



Rahmet 👉🏻merhametsizliğe 

ADALET👉🏻zulme 

Hikmet👉🏻hikmetsizliğe 

İktisad👉🏻israfa 

Nezafet👉🏻nezafetsizliğe 

İnayet👉🏻abesiyete 

_inkılab eder_❣ 

 

 ADALETİN ADALET OLMASI İÇİN👉🏻Haşir ve Âhiret gerek 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 Bir şerr-i cüz'î gelmemek için  

bin hayrı terketmek, 

 *hikmet ve adalete münafîdir.* 

Lemalar - 71 

 

Yani👇🏻👇🏻👇🏻 

Nasılki bin ve on çekirdeği bulunan bir zât,  

o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye mazhar etse;  

ondan *on* tanesi ağaç olmuş, *bini* bozulmuş. 

O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat, 

                ⤵ 

 elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. 



Öyle de: Nefs ve şeytanlara karşı mücahede ile, 

 yıldızlar gibi nev'-i insanı şereflendiren ve tenvir eden on insan-ı kâmil yüzünden o nev'e gelen 

menfaat ve şeref ve kıymet,  

*elbette haşerat nev'inden sayılacak derecede süfli ehl-i dalaletin küfre girmesiyle insan nev'ine 

vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için,* 

*rahmet ve hikmet ve 💕adalet-i İlahiye,💕 şeytanın vücuduna müsaade edip tasallutlarına 

meydan vermiş.* 

Lemalar - 71 

 

 ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle *keyfiyete bakar,* 

 *kemmiyete az bakar veya bakmaz.* 

Lemalar - 71 

 

 Çok ilgimi çeken yerler ⬆⬆⬆ 

Bozulan bin çekirdek bir tane şer oldu. 

On tane ağaç olan da bin hayir oldu. 

Bu da hikmet ve adaletinin bir tecellisi oldu ⬆ 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 Muarızları ise:  

👉🏻Ş eyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i mahzaya müsaid idi,  

fakat 

👉🏻 mürur-u zamanla 

✔ İslâmiyetleri zaîf muhtelif akvam  

✔hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için 



, *adalet-i mahzanın* tatbikatı  

👉🏻çok müşkil olduğundan, 

*ehvenü'ş-şerri ihtiyar"* denilen  

👉🏻adalet-i nisbiye esası üzerine  

*içtihad ettiler.* 

Mektubat - 53 

 

 Bu paragrafta 

 adalet i mahza 

 o zamana musait iken 

zamann geçmesiyle müşkillestiginden 

ehvenü ş şerri ihtiyar 

denilen 

adalet i nisbiye esasi uzerine gitmisler 

 

 👉🏻Münakaşa-i içtihadiye 👉🏻siyasete girdiği için, 

👉🏻 *muharebeyi intac etmiştir*. 

Mektubat - 53 

 

 Madem  

👉🏻sırf lillah için ve 

👉🏻 İslâmiyetin menafi'i için 

✔ içtihad edilmiş ve 

✔ içtihaddan muharebe tevellüd etmiş; 



👉🏻 elbette hem kàtil,  

👉🏻hem maktûl  

ikisi de  

ehl-i Cennet'tir,  

ikisi de 

 ehl-i sevabdır diyebiliriz. 

Mektubat - 53 

 

↪MÜZAKERE 

 NAMAZ NEYMİŞ 

        

*Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit* 

 

*🥀 idame ve akılları ona tevcih ettirmek* 

 

 *adalet-i İlahiyenin kanununa* 

*itaat* 

 

 *nizam-ı* 

 *Rabbanîye* *imtisal* 

 

*📌Halbuki kâinatın şehadetiyle,* 

 

*✍ adalet ve hikmet-i İlahiye zulümden pâk ve münezzehtirler.* 



 

 👇🏻 

*Öyle ise, adalet-i İlahiyenin tam manasıyla tecelli etmesi için*  

     👇🏻 

*haşre ve mahkeme-i kübraya lüzum vardır ki;* 

 

*📌 biri cezasını, diğeri mükâfatını görsün.* 

İşarat-ül İ'caz - 58 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 *✍her ferdin aklı, *adaleti* idrakten âciz olduğundan, 

 👇🏻 

 

 *küllî bir akla ihtiyaç vardır ki;* 

 

*📌 ferdler, o küllî akıldan istifade etsinler.* 

 

 ➖Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. 

 

➖Öyle bir kanun, ancak şeriattır. 

 

  ➖ Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek  

➖bir merci',  



➖bir sahib 

    lâzımdır. 

     👇🏻 

O merci' ve o sahib de, ancak 

    👇🏻 

 *peygamberdir.* 

İşarat-ül İ'caz - 84 

 

Kur'an-ı Kerim'de takib edilen maksad-ı aslî;* 

 

* isbat-ı Sâni',*  

 

nübüvvet,  

haşir,  

adalet ile ibadet 

     👇🏻 

 *esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsal etmektir.* 

İşarat-ül İ'caz - 118 

 

 *ADALET✍İ BADET* 

                            🥀 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

ل  ا ا�🥀🥀🥀🥀� ا �🥀� ي�🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀� 🥀🥀 



*Sırat-ı müstakim;* 

*🔺 şecaat,* 

*🔺 iffet*, 

*🔺 hikmetin*  

*👉🏻mezcinden ve hülâsasından hasıl olan* 

*👉🏻adl ve adalete işarettir.*  

İşarat-ül İ'caz - 23 

 

Allahu alem 

 

*Şecaat👉🏻kuvve-i gadabiyeye* 

 

*İffet👉🏻kuvve-i şeheviyeye* 

 

*Hikmet👉🏻kuvve-i akliyeye* 

 

👇🏻👇🏻👇🏻 

Bakar 

 

Bu kuvvelerin VASAT mertebesidir....yani SIRAT-ı MÜSTAKİM.... 

 

Vasat mertebeleri oldugundan 👉🏻zulüm ve zulümat yani ifrat ve tefritten azade olma 

nisbetinde 

▶ADL VE ADALET OLUR 



 

Çok guzel,👏 

                            👆👆 

Buda "hukuk-u hayat "tabir edilen  

"şerait-i hayatiyenin" istikametini netice veriyor. 

(diye anladım) 

            👇👇👇 

 

🔷Hâkim-i Hakîm,  

🔷Adl-i Âdil olan  

🔷Zât-ı Hayy-u Kayyum'un  

⚪bütün mahlukatına, hususan  

⚪zîhayatlara  

⏩"hukuk-u hayat" tabir edilen 👉ş erait-i hayatiyeyi vermekle. 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 *HAŞİR OLMAZSA* 

               ➕ 

*AHİRET GELMEZSE* 

               ⏬ 

Rahmet 👉🏻merhametsizliğe 

 



ADALET👉🏻zulme 

 

Hikmet👉🏻hikmetsizliğe 

 

İktisad👉🏻israfa 

 

Nezafet👉🏻nezafetsizliğe 

 

İnayet👉🏻abesiyete 

 

_inkılab eder_❣ 

 

 Burasi da cok guzel. 

Hani insanlar adaletsizlik tabirini kullanip itiraz ediyorlar ya haşa. Ahirete imanin cok zayif 

oldugunu veya olmadigini gosteriyor. 

 

 Ahirete iman ne büyük nimet elhamdülillah.  

Yoksa en ufak bir seyde hemen sinirleniriz uzuluruz stres oluruz. 

 

Aynen🌹 

 

 Veyahut AHİRET İNANCINI HAYATINA HAKİM KILAMIYOR❣ 

 



kader risalesinde,c.ihtiyarın bir ıspatının da kainattaki adaletle yapıldığını 

hatırlarsak;adaletsizlikten bahseden birinin kadere imanda da sıkıntısı var demektir..yani kadere 

iman konusunda adalet anlayışımiz olçü oluyor da diyebiliriz.. 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 Özge: ehemmiyet ve kıymet, ekseriyetle *keyfiyete bakar,* 

 

 *kemmiyete az bakar veya bakmaz.* 

Lemalar - 71 

 

🔹amelleri ve fiilleri  

▶muhafaza edilmesin, 

 

 🔹muhasebe 

▶ eleğinden geçirilmesin, 

 

 🔹adalet  

▶terazisinde tartılmasın,  

 

Sözler - 77 

 

MUHASEBE👉🏻elek 

 



ADALET👉🏻terazi 

 

Adalet terazi ya G. abla. Onemli olan da keyfiyet ya. Yani kalite. Kemmiyet (sayica çokluk önemli 

degil.) 

 

Burayi Risale i Nurla nasil meşgul oldugumuza baglayabilir miyiz? 

 

Yani okudugumuz sayfa sayisi degil de nasil meşgul oldugumuz onemli desek ve bu da adaletinin 

bi tecellisi desek ??  

Teraziye ameller konulurken de coklugu onemli degil ya. Niyet ve Cenabi Hakkin istedigi sekilde 

olmasi önemli.  Risalei Nuru da dikkat ve tefekkurle ve bir dakikami boş gecirmeden (Ustadin 

dedigi gibi) okusam adalet tecelli etmiş oluyo di mi? 🥀 

 

 MaşaAllah harika...bu senin dediğin *Hak sahibine hakkını vermek* oluyor... 

 

Risale-i Nurun *hakkıdır* 👉🏻dikkat ve tefekkürle okumak❣ 

 

Dunden beri bu sayfa sayisina takilinmamasi gerektigi dusunuyordum. Lemalardaki adalet 

kelimesini bulunca orda da kemmiyete bakmaz diyor ya. Tevafuk etti.  

 

Zaten bu sayfa sayisina takilmak çok şeye zıt oluyo. Adalete ve hikmetine  zıt oldugunu 

dusunmemistim hic. 

 

Zaten insan belli bi sayfayi okuycam diye stres oluyo. Ordan belli yanlışlığı. 

 

Meşgul olmak diyordu bi yerde. 



 

↪ÜÇ MERTEBE 

 

İFRAT 

 

*Adalet-i izafiye*  

 

   👉🏻Küllün selâmeti için, cüz'ü feda eder. 

 

👉🏻Cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. 

 

👉🏻Ehvenü'ş-şer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmağa çalışır. 

 

Mektubat - 54 

 

VASAT 

 

*Adalet-i mahza*  

 

👉🏻Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. 

 

👉🏻Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. 

 

👉🏻Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. 



 

👉🏻Küçük, büyük için ibtal edilmez. 

 

👉🏻Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve rızasıyla hakkı feda 

edilmez. 

 

Mektubat - 53 

 

TEFRİT 

 

*Adaletsiz insan* 

 

 

 👉🏻Ey israflı, iktisadsız..  

 

👉🏻ey zulümlü, adaletsiz.. 

 

👉🏻 ey kirli, nezafetsiz bedbaht insan!  

 

👉🏻Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan 

 

👉🏻 iktisad ve nezafet ve adaleti yapmadığından,  

 

👉🏻umum mevcudata muhalefetinle,  



 

👉🏻manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun.  

 

👉🏻Neye dayanıyorsun ki; umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle 

kızdırıyorsun? 

Lemalar - 309 

 

↪GÖRÜNÜŞ 

 

🔹Dimağda👉Hakikati 

➡Adalet-i İlahiye 

 

🔹Vicdanda👉Kanuniyeti 

➡Adalet 

 

🔹Ruhda👉Mahiyeti 

➡Adalet-i mahza 

 

🔹Eylemde👉Sureti 

➡Adalet-i izafiye 

 

↪TOPLAMA 

Çünki başta şefkati  

➖ve rahmeti,  



➖adaleti ve  

➖hikmeti ve  

➖Rahman ve  

➖Rahîm,  

➖Âdil ve  

➖Hakîm isimleri ve  

➖rububiyeti  

➖ve saltanatı ve  

➖Rab ve Allah isimleri gibi  

              ⤵⤵ 

➖ekser esma-i hüsnası,  

➖daire-i âhireti  

➖ve saadet-i ebediyeyi  

➖iktiza ve  

➖istilzam ederler ve  

➖tahakkukuna şehadet  

➖ve delalet ediyorlar 

 ~RN-Mektubat/253~ 

 

 🔸İ cra-yı adalet,  

              ⤵⤵ 

➖din namına olmalı,  

➖tâ akıl  



➖ve kalb  

➖ve ruh müteessir olsunlar,  

➖imtisal etsinler.  

            ⤵⤵ 

➖Yoksa yalnız vehim müteessir olur.  

 ~RN-Hutbe-i Şamiye/144~ 

 

  ➖"Biz görüyoruz ki,  

➖dinsizlerin veya  

➖sahih bir dini olmayanların ahvalleri  

➖muaddele ve  

➖munazzamadırlar."   

➖O adalet  

➖ve intizam,  

➖ehl-i dinin ikazat ve  

➖irşadatıyladır.  

➖Ve o adalet ve  

➖faziletin esasları,  

➖enbiyanın tesisleriyledir.   

~RN-Muhâkemat/141~ 

 

 ➖Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin?  

❓❓❓❓❓❓❓❓❓ 



➖Herşeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücud vermek, suret giydirmek, yerli yerine 

koymak; nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir.   

   ➖Hem her hak sahibine istidadı nisbetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün 

levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasib bir tarzda vermek; nihayetsiz bir adalet elini 

gösterir.   

   ➖Hem istidad lisanıyla, ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen herşeye 

daimî cevab vermek; nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor.   

   Şimdi hiç mümkün müdür ki,  

➖böyle en küçük bir mahlukun,  

➖en küçük bir hacetinin imdadına koşan  

➖bir adalet ve hikmet;  

➖insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın?  

➖En büyük istimdadını  

➖ve en büyük sualini cevabsız bıraksın?  

➖Rububiyetin haşmetini,  

➖ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin?  

➖Halbuki şu fâni dünyada  

➖kısa bir hayat geçiren insan,  

➖öyle bir adaletin hakikatına mazhar olamaz ve olamıyor.  

➖Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.    

~RN-Haşir Risalesi/45~ 

 

 ➖Demek Hazret-i Âdem'in  

➖Cennet'ten ihracı,  



➖ayn-ı hikmet  

➖ve mahz-ı rahmet olduğu gibi;  

➖küffarın da Cehennem'e  

➖idhalleri,  

➖haktır ve  

➖adalettir.  

 ~RN-Mektubat/42~ 

 

 ➖Hem adalet  

➖ve mizan  

➖ile iş görüldüğüne  

➖bürhan mı istersin?  

❓❓❓❓❓❓ 

🔹Herşeye hassas mizanlarla,  

➖mahsus ölçülerle  

➖vücud vermek,  

➖suret giydirmek,  

➖yerli yerine koymak;  

➖nihayetsiz bir adalet  

➖ve mizan ile  

➖iş görüldüğünü gösterir.    

~RN-Sözler/66~ 

 



 ➖Bâb-ı hikmet,  

        ⤵ 

➖inayet,  

➖rahmet,  

➖adalettir.  

➖İ sm-i Hakîm,  

➖Kerim,  

➖Âdil,  

➖Rahîm'in cilvesidir.   

~RN-Sözler/83~ 

 

 ➖Kader adaleti içinde 

➖ rıza ve  

➖teslim ferahı.   

 ~RN-Şualar/531~ 

 

 ➖Kur'an'ın takib ettiği  

➖makasıd-ı esasiye  

➖ve anasır-ı asliye:  

         ⤵ 

🔹Ubudiyetle  

🔹tevhid,  

🔹risalet,  



🔹haşir,  

🔹adalet olmak üzere dörttür.   

~RN-Mesnevi-i Nuriye/234~ 

 

ْستَ۪قيمَُ الّصَِّراطَُ    اْلم 

: Sırat-ı müstakim;  

➖ş ecaat,  

➖iffet,  

➖hikmetin mezcinden ve  

➖hülâsasından hasıl olan  

                ⤵⤵⤵⤵ 

➖adl ü adalete işarettir.   

RN-İşârât-ül İ'caz/23~ 

 

Böyle eserleri görünen  

➖bir adalete  

➖bir mahkeme-i kübra lâzımdır 

 ki, 

 ➖rububiyetin hâkimiyetiyle hukuk-u ibad muhafaza edilsin. 

Mesnevi-i Nuriye - 40 

 

 👇🏻 

Çünki fâni olan şu dünya menzili,  



*o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz.* 

_*👉Öyle ise, o büyük Sultan-ı Âdil için bir cennet-i bâkiye, bir cehennem-i daime lâzımdır.*_ 

Mesnevi-i Nuriye - 40 

 

 ➖Sâni'-i Sermedî, 

➖ Sultan-ı Ebedî,  

👉ş u inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkûm meydanlarda  

   👇🏻 

*öyle bir*  

*➖hikmet-i bahirenin ve bir*  

*➖inayet-i zahirenin* 

 ve bir  

*➖adalet-i âliyenin* ve bir 

*➖ merhamet-i câmianın âsârını* 

 izhar ediyor ki,  

Mesnevi-i Nuriye - 48 

 

*👆🏻kalbi paslanmamış,* 

*🏻 gözü kör olmamış* 

bir insan, aynelyakîn ile anlar ki,  

o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz. 

Mesnevi-i Nuriye - 48 

 



     👇🏻 

*Ve o âsârı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil.* 

*Ve o emaratı görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur.* 

Mesnevi-i Nuriye - 48 

 

 👇🏻 

_➖Basiretsiz olmayan herkes yakînen anlar ki:_ 

👇🏻 

 _Onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet_  

    👇🏻 

_ve inayetinden daha ecmel bir inayet_  

    👇🏻 

_ve merhametinden daha eşmel bir merhamet_  

*ve adaletinden daha ecell bir adalet olamaz ve tasavvur edilemez.* 

Sözler - 56 

 

Evet adalet iki şıktır.  

➡Biri müsbet,  

➡diğeri menfîdir. 

1. Müsbet ise, hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde 

ihatası vardır.  

Demek adaletin şu kısmı, vücud ve hayat derecesinde kat'î vardır.   

2.İkinci kısım menfîdir ki, haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını, tazib ve tecziye ile 

veriyor. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatın vücudunu 

ihsas edecek bir surette hadsiz işarat ve emarat vardır.  



~RN-Haşir Risalesi/86~ 

 

👉🏻Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a'mal-i mükellefîni 

tarttığı zaman, hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. 

👉🏻 Hem seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay olduğundan, bazan bir tek hasene ile çok 

seyyiatını örter. 👉🏻Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında muamele gerektir.👈🏻  

Lemalar - 88 

 

 ➖İ ş te hakaik-i Kur'aniyeden  

➖ve desatir-i İslâmiyeden olan 

           ⤵⤵ 

➖ "adalet,  

➖iktisad,  

➖nezafet"  

➖hayat-ı beşeriyede  

➖ne derece esaslı  

➖birer düstur olduğunu anla  

~RN-Lem'alar/310~ 

 

〰Böyle eserleri görünen bir *adalete* 👉🏻bir *mahkeme-i kübra* lâzımdır ki,  

*➡rububiyetin hâkimiyetiyle hukuk-u ibad muhafaza edilsin.*  

*〰Çünki fâni olan şu dünya menzili, o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz.*  

〰Öyle ise, o büyük *Sultan-ı Âdil için bir cennet-i bâkiye, bir cehennem-i daime lâzımdır.* 

Mesnevi-i Nuriye - 40 



 

 *➖Bütün mevcudatta görünen* 

*🔺 intizam-ı hikmet,*  

*🔺tezyin-i inayet,*  

*🔺taltif-i rahmet,*  

*🔺tevzin-i adalet,*  

*👉🏻Sâni'-i Hakîm'in vücud ve vahdetine şahid oldukları gibi,* 

*👉🏻âhiretin ve saadet-i ebediyenin de icad ve vücudlarına delalet ederler.* 

Mesnevi-i Nuriye - 49 

 

 *➖ Kur'andaki anasır-ı esasiye ve Kur'anın takib ettiği maksadlar;* 

*🔹 tevhid,* 

*🔹nübüvvet,*  

*🔹haşir,*  

*🔹adalet ile ibadet* olmak üzere dörttür.  

İşarat-ül İ'caz - 12 

ل�🥀�*    *ن�🥀🥀🥀🥀🥀🥀�

*nizam ve adalete*,  

İşarat-ül İ'caz - 14 

ا �🥀🥀🥀🥀�*  ا�🥀🥀🥀� ين�🥀🥀🥀� *  

*ََُ adaletle nübüvvete* remizdir 

İşarat-ül İ'caz - 14 

 



 Hikmet ve felsefenin esası olan adalet ve müsavatı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, 

faziletkâr olmayı talim eden esaslar.. bunların hepsi Kur'anda vardır. Kur'an, insanı iktisad ve 

itidale sevkeder, dalaletten korur, ahlâkî za'fların karanlığından çıkarır, teâlî-i ahlâk nuruna 

ulaştırır;  

~RN-İşârât-ül İ'caz/218~ 

 

bir gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile, gayelerin mecmuuna nazaran ayn-ı hikmet ve ayn-ı 

adalettir.   

~RN-Mesnevi-i Nuriye/217~ 

 

 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, 

~RN-Kastamonu Lâhikası/123~ 

 

Hem meselâ bir hükümdar-ı âdil, 

 *ihkak-ı hak için* 

‼ mazlumların hakkını zalimlerden almakla ve  

‼fakirleri kavîlerin şerrinden muhafaza etmekle ve 

 ‼herkese müstehak olduğu hakkı vermekle 

👉🏻 lezzet alması,  

👉🏻 iftihar etmesi, 

 👉🏻 memnun olması; 

 *hükümdarlığın ve adaletin bir kaide-i esasiyesi olduğundan,* 

 elbette Hâkim-i Hakîm, Adl-i Âdil olan Zât-ı Hayy-u Kayyum'un bütün mahlukatına,  



👉🏻hususan zîhayatlara👈🏻 

✅ "hukuk-u hayat" tabir edilen şerait-i hayatiyeyi vermekle.. ve  

✅hayatlarını muhafaza için onlara cihazat ihsan etmekle.. ve 

 ✅zaîfleri kavîlerin şerrinden Rahîmane himaye etmekle.. ve 

✅ umum zîhayatlarda bu dünyada ihkak-ı hak etmek nev'i tamamen ve haksızlara ceza vermek 

nev'i ise kısmen sırr-ı adaletin icrasından olmakla.. ve 

 ✅bilhâssa mahkeme-i kübra-yı haşirde adalet-i ekberin tecellisinden hasıl olan ve tabirinde âciz 

olduğumuz *şuunat-ı Rabbaniye ve maânî-i kudsiyedir ki,* 

 *kâinatta bu faaliyet-i daimeyi iktiza ediyor.* 

Lemalar - 350 

➖Madem mazlum,  

➖zalim ile beraber musibete düşmek,  

➖hikmet-i İlahîce lâzım geliyor.  

➖Acaba o bîçare mazlumların  

➖rahmet ve adaletten hisseleri nedir?    

❓❓❓❓❓❓❓❓ 

➖Bu suale karşı cevaben denildi ki:  

➖O musibetteki gazab  

➖ve hiddet içinde onlara  

➖bir rahmet cilvesi var.  

➖Çünki o masumların fâni malları,  

➖onların hakkında sadaka olup,  

➖bâki bir mal hükmüne geçtiği gibi,  

➖fâni hayatları dahi  



➖bir bâki hayatı kazandıracak derecede  

➖bir nevi şehadet hükmünde olarak,  

➖nisbeten az ve  

➖muvakkat bir meşakkat  

➖ve azabdan büyük  

➖ve daimî bir kazancı kazandıran  

➖bu zelzele,  

➖onlar hakkında ayn-ı gazab içinde  

➖bir rahmettir.   

 ~RN-Sözler/173~ 

 

 ➖zulümlerde iki cihet var  

➖ve iki hüküm vardır:  

➖Biri,  

➡insanın;  

➡biri, kader-i İlahînin.  

➖Aynı hâdisede insan zulmeder,  

➖fakat kader âdildir,  

             ⤵⤵ 

➖adalet eder.  

➖Bu mes'elemizde  

➖insanın zulmünden ziyade,  

➖kaderin adlini ve  



➖hikmet-i İlahiyenin sırrını düşünmeliyiz.    

~RN-Latif Nükteler/43~ 

 

 [Bu makama ait gayet mühim iki şıklı bir suale gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevabdır.]    

  Sualin Birinci Şıkkı:    

   Bu makamda diyorsun ki: Kâinatı hüsün  

ve cemal 

 ve güzellik  

ve👉🏻 *adalet* ihata etmiştir.  

Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinliklere  

ve musibetlere  

ve hastalıklara  

ve beliyyelere  

ve ölümlere  

ne diyeceksin?   

  Elcevab:    

   Çok güzellikleri intac veya izhar eden bir çirkinlik dahi,  

dolayısıyla bir güzelliktir.  

Ve çok güzelliklerin görünmemesine  

ve gizlenmesine sebeb olan bir çirkinliğin yok olması,  

görünmemesi,  

yalnız bir değil,  

belki müteaddid defa çirkindir.  

Meselâ; vâhid-i kıyasî gibi bir kubh bulunmazsa, hüsnün hakikatı  



bir tek nevi olur; pek çok mertebeleri gizli kalır.  

Ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder. .... 

Şualar/30 

 

👉Adalet-i mahza-i Kur'aniye;  

❄bir masumun hayatını  

❄ve kanını,  

❄hattâ umum beşer için de olsa, ❄heder etmez.  

❄ikisi nazar-ı kudrette  

❄bir olduğu gibi,  

❄nazar-ı adalette de birdir. ❄Hodgâmlık ile,  

❄öyle insan olur ki;  

❄ihtirasına mani herşey'i,  

❄hattâ elinden gelirse dünyayı ❄harab ve nev'-i beşeri ❄mahvetmek ister.   

(Hakikat Çekirfeklerş) 

 

Kur'anın anasır-ı esasiyesi o dört hakikattir. Yani;  

➖tevhid,  

➖nübüvvet,  

➖haşir ve  

➖adalettir.  

Emirdağ-2 - 94 

 



 Sual:  

   Eğer denilse:  

👉🏻Bu dört maksad-ı asliyeyi bize *Bismillah* ve *Elhamdülillah* cümlesinde göster. 

   Cevab:  

👉🏻Deriz ki: Madem Bismillah Allah'ın abdlerine bir ders olarak nâzil olmuş, elbette söylemek 

manasında olan  👉🏻ق  َُ 🥀🥀  

kelimesi Bismillah içinde vardır.  

👉🏻İ lm-i sarf ile,  Buna binaen 👉🏻 🥀🥀🥀🥀kelimesinde  

👉🏻 *risalete işaret olduğu gibi,* 

👉🏻 *Bismillah'ta* dahi 

👉🏻 *uluhiyete remiz var* 

👉🏻 ve  🥀🥀🥀🥀🥀🥀deki  ا ب nın takdimi,  🥀🥀🥀🥀ün besmelenin âhirinde mukadder olması  

👉🏻hasr ve yalnız manasını ifade ettiğinden  

👉🏻 *tevhide işaret ediyor.*  

👉🏻Yani, yalnız Onun ismiyle başla ve meded al.  

👉🏻 *Ve Rahman isminde adaletin nizamına ve rahmetin cilvelerine işaret var.* 

👉🏻 Çünki muhtelif, karmakarışık mevcudat, intizamı ile güzelleşmiş.  

👉🏻Ve rahmetin cilvelerine mazhar olabilir. 

👉🏻 *Ve Rahîm'de haşre işaret var.* 

👉🏻 Çünki manasında hem afvetmek, hem rahmet ve şefkat etmek ve bu fâni dünyada o dört 

mana hakikati ile umumî bir surette görünmediğinden, 

👉🏻 elbette bir diyar-ı âherde o manalar tamamıyla tezahür edebilir.  

Emirdağ-2 - 94 

 



�🥀�ي�🥀🥀🥀�ا�🥀🥀🥀�ا �🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀�  ل �🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀�ا�🥀� ٭  �🥀�ي�🥀🥀�ا  

e bakınız. 

  👉🏻"Elhamdülillah"da uluhiyetin zahir işaratı var. 

👉🏻 Çünki bütün hamd Allah'a mahsustur. Uluhiyeti gösterdiği gibi, tevhidi de gösteriyor. 

👉🏻 Evet, "lillah"daki "lâm" ilm-i sarfça bir manası ihtisas ve istihkaktır. 

👉🏻 "Elhamdü"deki "elif lâm" bir manası istiğraktır.  

👉🏻Demek bütün hamdler Allah'a mahsustur. Demek tevhidi, kat'î ifade ediyor. 

  👉🏻 "Rabbi'l-Âlemîn" lafzında 

➖ hem adalete, 

➖ hem nübüvvete işaret var.  

👉🏻Çünki onsekiz bin âlemin zerreden ve zerrelerden, 

👉🏻 sineklerden tut, tâ bin defa zeminden büyük seyyareler ve yıldızlara kadar gayet mükemmel 

bir muvazene,  

👉🏻bir intizam, 

👉🏻 bir mükemmel terbiye, 

👉🏻 gayet mükemmel bir adalet-i kübrayı gösteriyor. 

Emirdağ-2 - 95 

 

Dehre ve  tabayi'-i beşere,       damen-i kıyamete kadar hâkim olacak, yalnız âlem-i kevnde                        

adalet-i ezeliyenin tecelli ve timsali olan hakikat-ı İslâmiyettir ki,           asıl insaniyet-i kübra 

denilen şey odur.   

Risale-i Nur - Muhâkemat(39) 

 

 Umum mahluklarda ve zemin yüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle 

işler dönüyor ki,  



akl-ı beşer onun fevkinde düşünemiyor.  

a. Mûsa(28) 

Âdem (A.S.)zamanından beri tâgi ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli 

ihsas ettiren bir adalet-i sermediye,  

Asâ-yı Mûsa(29) 

 

bir kalb ve vicdan,  

*fezail-i İslâmiye* ile mütezeyyin olmazsa,  

👉🏻ondan hakikî  

_hamiyet ve  

_sadakat ve  

_*adalet* beklenilmez.  

Asar-ı Bediiyye - 324 

 

 Hem *icra-yı adalet*,  

*din* namına olmalı;  

👉🏻tâ akıl ve kalb ve vicdanı, 

👉🏻Ruh ile de beraber, müteessir olsunlar, imtisal de etsinler.  

Yoksa yalnız *kanun, nizam* namına olsa;  

👉🏻yalnız müteessir olur vehm-i insanî.. 

Asar-ı Bediiyye - 635 

 

👉Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet,  

👉adavet ve inad ile sarsılır.  



👉Çünki vasıta-i halas ve vesile-i necat olan ,  

👉ihlas" zayi' olur. 

👉 Zira tarafgir bir muannid,  

👉kendi a'mal-i hayriyesinde   

👉hasmına tefevvuk ister. 👉Hâlisen livechillah amele pek de muvaffak olamaz. 👉Hem hüküm 

ve muamelâtında tarafgirini tercih eder,  

👉adalet edemez. 

👉 İşte ef'al ve a'mal-i hayriyenin esasları olan 

👉 "ihlas"  

👉ve "adalet"  

👉husumet ve adavetle kaybolur. 

Risale-i Nur - Hizmet Rehberi(87) 

 

 İsm-i Adl ve İsm-i Hakem'in tecellisiyle 

 ve adalet ve mizanıyla ve intizam ve  

👉hikmetiyle dünya tamir edilir,  

Sikke-i Tasdîki Gaybî 123. 

 

 ▶Evet o zât,  

⏩Cenab-ı Hakk'ın rızasını 

⏩ ve Cennet'te mülâkat ve rü'yetiyle 

⏩ saadet-i ebediyeyi istiyor. 

▶ Bu istenilen şeylerin icadına  



🔸RAHMET, 

🔸 HIKMET, 

🔸 ADALET  

⏩gibi sayısız esbab olmadığı takdirde,  

▶o zât-ı  nuranînin tek 

🔹 duası ve 🔹tazarru' ile 🔹niyaz  

etmesi,  

⏩Cennet'in icadına ve i'tasına kâfidir. 

Mesnevî-i Nuriye 20 

 

👉 Ve keza yüksek bir hikmet ve 

👉 ADALET 

sahibi olan bir sultan, 

👉 saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere, 

👉 kendisine iltica edenleri taltif  

👉ve hâkimiyetinin haşmetini göstermek için 

👉 milletinin hukukunu muhafaza eder. 

👉 Bu cihetlerin mühim bir kısmı âhirette olur.  

Risale-i Nur - Mesnevi-i Nuriye(38) 

 

👉Evet, 

👉 o sultanın şu fâni menzillerde 

👉 ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet,  



👉inayet,  

👉ADALET 

Rahmet  

👉ve şefkatin fevkinde 

👉 bir derecenin tasavvuru imkân haricidir. 

👉 Elbette bu kadar yüksek 

👉 ve geniş hârika sanatlar, 

👉 daimî mekânları, 

👉 sabit meskenleri  

👉ve zevalsiz sakinleri isterler ki 

👉 o büyük hikmet ve 👉adaletin hakikatlerine mazhar olsunlar.  

Risale-i Nur - Mesnevi-i Nuriye(39) 

 

 *Adalet-i mahza* ile  

*adalet-i izafiyenin* 

 izahı şudur ki: 

Mektubat - 53 

 

 *Adalet-i mahza*  

👉🏻Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. 

👉🏻Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. 

👉🏻Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. 

👉🏻Küçük, büyük için ibtal edilmez. 



👉🏻Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve rızasıyla hakkı feda 

edilmez. 

👉🏻Hamiyet namına olsa, o başka mes'eledir. 

Mektubat - 53 

 

 *Adalet-i izafiye ise:*  

   👉🏻Küllün selâmeti için, cüz'ü feda eder. 

👉🏻Cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. 

👉🏻Ehvenü'ş-şer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmağa çalışır. 

Fakat *adalet-i mahza* 

 kabil-i tatbik ise, 

*adalet-i izafiyeye* gidilmez, gidilse 

 *zulümdür*. 

Mektubat - 54 

 

Hazret-i Ali (R.A.) zamanında başlayan *muharebelerin mahiyeti nedir?* 

Mektubat - 53 

 

 Elcevab:  

   Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i Zübeyr ve Âişe-i Sıddıka 

(Radıyallahu Teâlâ anhüm ecmaîn) arasında olan 

👉🏻 muharebe;  

*adalet-i mahza* ile, 

 *adalet-i izafiyenin* 



 👉🏻mücadelesidir. 

Mektubat - 53 

 

 Nasıl yani? 

 Şöyle ki: 

   Hazret-i Ali,  

*adalet-i mahzayı* 

👉🏻esas edip,  

👉🏻Ş eyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için 

*içtihad etmiş* 

Mektubat - 53 

 

 Muarızları ise:  

👉🏻Ş eyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i mahzaya müsaid idi,  

fakat 

👉🏻 mürur-u zamanla 

✔ İslâmiyetleri zaîf muhtelif akvam  

✔hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için 

, *adalet-i mahzanın* tatbikatı  

👉🏻çok müşkil olduğundan, 

*ehvenü'ş-şerri ihtiyar"* denilen  

👉🏻adalet-i nisbiye esası üzerine  

*içtihad ettiler.* 

Mektubat - 53 



*➖Adalet-i mahzayı ifade eden* 

ل�🥀�*  ا�🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀�  *ى�🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀�

sırrına göre;  

*❗bir mü'minde bulunan câni bir sıfat yüzünden 👉🏻sair masum sıfatlarını mahkûm etmek 

hükmünde olan adavet ve kin bağlamak,*  

*‼ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu* ve  

*‼‼bâhusus bir mü'minin fena bir sıfatından darılıp küsüp,👉🏻 o mü'minin akrabasına adavetini 

teşmil etmek,* 

ا �🥀🥀🥀🥀�*  ا�🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀�  *�🥀�و�🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀�

sîga-i mübalağa ile *gayet azîm bir zulüm ettiğini,*  

❗ *hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslâmiye sana ihtar ettiği halde;*  

*👉🏻nasıl kendini haklı bulursun, "Benim hakkım var" dersin?* 

Mektubat - 264 

 

 *Adalet-i mahza-i Kur'aniye*;  

👉🏻bir masumun hayatını ve 

👉🏻 kanını, 

👉🏻 hattâ umum beşer için de olsa, 

*heder etmez*. 

Mektubat - 474 

 

👉🏻hem şahsî, 

👉🏻 hem umumî, 

👉🏻 hem cüz'î, 



👉🏻 hem küllî olan 

 hüsn, 

 hak ve  

hayır ve 

 kemalin 

✔ meydan-ı galebesi ve 

✔ mahkeme-i kübrası; ve 

👉🏻 beşeri,  

👉🏻sair ihvanı olan kâinat-ı muntazama gibi  

✔tanzim ve  

✔istidadıyla mütenasib tecziye ve  

✔mükâfat veren,  

👉🏻yalnız *dâr-ı âhirettir.* 

👉🏻Zira onda 

* *hak* ve  

*adalet-i mahza* 

👉🏻 tecelli edecektir. 

Muhakemat - 41 

 

 _BİZ KADINLARIN EN COK İTİRAZ ETTİĞİMİZ KONU_ 

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 

   Hem de *dörde kadar taaddüd-ü zevcat* 

🔹 tabiata,  



🔹akla,  

🔹hikmete 

👉🏻 muvafık olmakla beraber 

❣ şeriat  

▶bir taneden  

▶dörde  

❣çıkarmamış,  

belki  

▶sekiz-dokuzdan  

▶dörde  

❣indirmiştir.  

Bahusus taaddüdde öyle şerait koymuştur ki;  

👉🏻ona müraat etmekle 

👉🏻 hiçbir mazarrata müeddi olmaz.  

*Bazı noktada şer olsa da,* 

 👉🏻ehven-i şerdir.  

❣ *Ehven-i şer ise* 

👉🏻 bir *adalet-i izafiyedir.* 

Hanımlar Rehberi - 66 

 

ا�🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀�  ا�🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀�  ل�🥀� ى�🥀� �🥀� ا�🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀�  

ل �🥀🥀🥀🥀🥀�  ا ا�🥀🥀� ي�🥀🥀🥀� �🥀� ا�🥀� ا�🥀🥀🥀🥀🥀� �🥀🥀🥀🥀🥀�  ا�🥀� ا�🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀�  ا�🥀🥀🥀🥀🥀�  ل  ا ا�🥀🥀� 🥀🥀 

ي�🥀🥀🥀� ا�🥀�  



  👉🏻 Şu âyet haktır. Akla münafî olamaz. Hakikattır. Mücazefe, mübalağa içinde bulunamaz. 

Halbuki zahir düşündürür. 

   BİRİNCİ CÜMLE:  

 👉🏻Adalet-i mahzanın en büyük düsturunu vaz'ediyor. 

👉🏻 *Der ki: Bir masumun hayatı, kanı, hattâ umum beşer için olsa da heder olmaz.* 

👉🏻 İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adalette de birdir.  

👉🏻Cüz'iyatın küllîye nisbeti bir olduğu gibi, 

👉🏻 hakkın dahi mizan-ı adalete karşı aynı nisbettir.  

👉🏻O nokta-i nazardan, hakkın küçüğü büyüğü olamaz. 

  👉🏻 *Lâkin adalet-i izafiye cüz'ü külle feda eder.*  

👉🏻Fakat muhtar cüz'ün sarihan veya zımnen ihtiyar ve rıza vermek şartıyla... 

👉🏻 (Ene)ler (nahnü)ye inkılab edip, 

👉🏻 mezcî cemaat ruhu tevellüd ederek,  

👉🏻külle feda olmak için ferd zımnen rızadade olabilir.  

Sünuhat - 13 

 

 ➖Müsavatsız adalet, 

➖ adalet değildir. 

Sünuhat - 62 

 

👉🏻Cehennem azabı *ayn-ı adalettir,*  

Asa-yı Musa - 69 

 



👉🏻   Madem dünya var. Ve dünya içinde bu âsârıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var.  

Sözler - 87 

 

👉🏻 Elbette o cinayetin fevkalâde çirkinliğini göstermek için,  

koca bir unsura, küllî vazifesi içinde "Onları terbiye et" diye emir verilmesi ayn-ı hikmettir ve 

*adalettir* 

Sözler - 173 

 

👉🏻Cenab-ı Hak kâfirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek; ayn-ı hikmettir ve ebedî azab 

vermek, ayn-ı adalettir.  

Sözler - 465 

 

👉🏻 Hazret-i Âdem'in Cennet'ten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi; küffarın da 

Cehennem'e idhalleri, haktır ve adalettir. 

Mektubat - 42 

 

👉Gerek cûdda, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır. Bu ise, hikmetten uzak, 

abesiyete yakın görünür. Evet eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var; amma 

gayeler pek çoktur. 

 Binaenaleyh bir gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile,  

gayelerin mecmuuna nazaran ayn-ı hikmet ve ayn-ı adalettir. 

Mesnevi-i Nuriye - 217 

 

👉🏻 gayr-ı mütenahî olan bir ceza, gayr-ı mütenahî bir cinayete karşı ayn-ı adalettir. 

İşarat-ül İ'caz - 80 

  



👉🏻  Serteser mizan-ı hikmetle rasîn, 

   Çün Şuâyb-ı emn ü adalettir sözün. 

Barla - 100 

 

👉🏻 "Bir hâdisede hem insan eli, hem kader müdahalesi olduğundan; insan zahirî sebebe bakıp 

bazan haksız hükmedip, zulmeder. Kader, o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder"  

Kastamonu - 193 

 

👉🏻 *Fışkırdı Risale-i Nur, ufuktan o nur-u Risalet* 

  

 *Ol nur-u Risalet verecek emn ü adalet* 

Emirdağ-1 - 119 

 

👉🏻 Risale-i Nur'un siyasetle alâkası yoktur. Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı 

olan anarşilik ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder.  

*Emniyeti ve asayişi ve hürriyeti ve adaleti temin eder.*  

Emirdağ-1 - 126 

 

👉🏻 musibetlerin altında kaderin adaleti var.  

Emirdağ-1 - 198 

 

👉🏻Risale-i Nur'da isbat edilmiştir ki: 

 *Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder.*  

Emirdağ-2 - 78 



 

➖Çünki kader,  

➖hakikî illetlere bakar,  

          ⤵ 

➖adalet eder.  

➖İ nsanlar zahirî gördükleri illetlere,  

            ⤵ 

➖hükümlerini bina eder;  

➖kaderin aynı adaletinde  

            ⤵ 

➖zulme düşerler.   

~RN-Sözler/464~ 

 

↪YAZI ÇALIŞMALARI 

 

 

👇👇👇👇👇👇👇👇 

 

 

 

 

 

 



👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


