
1 
 

 

Aile Hayatı 

MÜSLÜMANIN 

Bir nevi CENNETİ 

Ve küçük BİR DÜNYASI  

Olan AİLE HAYATI nın 

 

 

MAHİYETİ 

HUSUSİYETİ 
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AİLE HAYATININ 

 CEM’İYETTEKİ YERİ VE 

 AİLE FERTLARİNİN  

BİRRİRİYLE  

MÜNASEBETLERİ 

MUKADDEME 

İNSANIN  

BİR REFİKAYA VEYA 

 BİR REFİKE MUHTAÇ 

OLMASI. 

Evet insan bir refikaya veya 

 bir refike muhtaçtır ki, 

 tarafeyn aralarında, 

 hayatlarına lâzım olan şeyleri  

muavenet suretiyle 

 yapabilsinler ve 

 rahmetten neş'et eden 

 muhabbet iktizasıyla,  

yekdiğerinin zahmetlerini 

 tahfif etsinler ve 

 gamlı,  

   kederli  

zamanlarını, 

 ferah u sürura tebdil 

edebilsinler. 

 Zâten dünyada insanların 

 tam ünsiyeti,  

ancak refikasıyla olur. 

İşarat-ül İ'caz ( 147 ) 

 

 

KALBE MUKABİL KALB  

Evet insanın  
en fazla ihtiyacını tatmin eden, 

 kalbine mukabil bir kalbin 
 mevcud bulunmasıdır ki, 

 her iki taraf 
    sevgilerini, 

 aşklarını, 
  şevklerini 

 mübadele etsinler ve 
 lezaizde birbirine ortak, 

                  gam ve 
            kederli şeylerde de 

 yekdiğerine  
                  muavin ve 

           yardımcı olsunlar. 
 Evet bir işte mütehayyir kalan 

 veya birşeye dalarak 
 tefekkür eden adam 
 velev zihnen olsun, 

 ister ki;  
birisi gelsin, 

 kendisiyle o hayreti, 
 o tefekkürü paylaşsın. 

 Kalblerin 
 en latifi, 

   en şefiki; 
 kısm-ı sâni ile tabir edilen 

 kadın kalbidir. 

İşarat-ül İ'caz ( 145 ) 

 

AİLE HAYATI BİR NEVİ 

CENNTTİR. 

Benimle görüşen 

 ekseri dostlardan, 
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 kendi ailevî hayatlarından 

 şekvalar işittim. 

 "Eyvah!" dedim. 

         İnsanın hususan 

  Müslümanın 

    tahassüngâhı ve 

 bir nevi cenneti ve 

 küçük bir dünyası 

 aile hayatıdır. 

 Bu da mı bozulmağa 

 başlamış dedim. 

 Sebebini aradım. 

 Bildim ki: 

 Nasıl, İslâmiyetin 

 hayat-ı içtimaiyesine ve 

 dolayısıyla din-i İslâma 

 zarar vermek için 

 gençleri yoldan çıkarmak ve 

 gençlik hevesatıyla 

 sefahete sevketmek için  

bir iki komite çalışıyormuş. 

 Aynen öyle de; 

 bîçare nisa taifesinin 

       gafil kısmını 

 dahi yanlış yollara 

 sevk etmek için 

 bir iki komitenin tesirli  

bir surette 

 perde altında çalıştığını  

hissettim. 

 Ve bildim ki: 

 Bu millet-i İslâma 

 bir dehşetli darbe, 

 o cihetten geliyor. 

Ben de siz hemşirelerime ve 

 gençleriniz olan  

           manevî evlâdlarıma  

kat'iyyen beyan ediyorum ki:  

Kadınların  

    saadet-i uhreviyesi gibi, 

 saadet-i dünyeviyeleri de ve  

fıtratlarındaki ulvî 

     seciyeleri de 

 bozulmaktan kurtulmanın 

 çare-i yegânesi, 

  daire-i İslâmiyedeki 

 terbiye-i diniyeden  

başka yoktur!.. 

 Rusya'da o bîçare taifenin 

 ne hale girdiğini işitiyorsunuz.  

Risale-i Nur'un 

 bir parçasında denilmiş ki:  

Aklı başında olan bir adam;  

Refikasına 

            muhabbetini ve 

                     sevgisini,  

beş on senelik fâni ve 

 zahirî hüsn-ü cemaline 

 bina etmez.  

Belki kadınların 

 hüsn-ü cemalinin 

 en güzeli ve  

    daimîsi, 

 onun şefkatine ve 

 kadınlığa mahsus 

 hüsn-ü sîretine  

sevgisini bina etmeli. 

 Tâ ki, o bîçare ihtiyarladıkça,  
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kocasının muhabbeti 

 ona devam etsin.  

Çünki onun refikası, 

 yalnız dünya hayatındaki 

 muvakkat bir yardımcı 

 refika değil,  

belki hayat-ı ebediyesinde 

   ebedî ve 

 sevimli  

bir refika-i hayat olduğundan,  

ihtiyarlandıkça 

     daha ziyade hürmet ve 

                   merhamet ile 

 birbirine muhabbet etmek 

 lâzım geliyor. 

 Şimdiki terbiye-i medeniye 

 perdesi altındaki  

hayvancasına 

  muvakkat bir refakattan 

sonra ebedî bir müfarakata 

 maruz kalan o aile hayatı, 

 esasıyla bozuluyor. 

Lem'alar ( 201-202 ) 

 

 

MEDENİYET 

FANTAZİYELERİNE TEŞVİK 

Bahtiyardır o adam ki; 

 refika-i ebediyesini  

kaybetmemek için 

 sâliha zevcesini taklid eder,  

o da sâlih olur. 

 Hem bahtiyardır o kadın ki;  

kocasını mütedeyyin görür, 

ebedî dostunu ve 

        arkadaşını 

 kaybetmemek için 

 o da tam mütedeyyin olur; 

saadet-i dünyeviyesi içinde  

saadet-i uhreviyesini kazanır.  

Bedbahttır o adam ki;  

sefahete girmiş 

 zevcesine ittiba eder; 

vazgeçirmeye çalışmaz, 

 kendisi de iştirak eder.  

Bedbahttır o kadın ki; 

 zevcinin fıskına bakar, 

 onu başka bir surette 

 taklid eder.  

        Veyl o zevc ve 

  zevceye ki; 

 birbirini ateşe atmakta 

 yardım eder. 

 Yani; 

 medeniyet fantaziyelerine 

 birbirini teşvik eder. 

Lem'alar ( 202 ) 
 

 

YALNIZ DAİRE-İ ŞERİATTAKİ 

ÂDÂB-I İSLÂMİYETLE 

 OLABİLİR. 

Bu zamanda aile  

    hayatının ve 

 dünyevî ve 

                   uhrevî 

     saadetinin ve 
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 kadınlarda ulvî seciyelerin 

 inkişafının sebebi,  

yalnız daire-i şeriattaki 

 âdâb-ı İslâmiyetle olabilir. 

Şimdi aile hayatında 

 en mühim nokta budur ki; 

 kadın, 

 kocasında 

                   fenalık ve 

                sadakatsızlık görse, 

 o da kocasının inadına  

kadının vazife-i ailevîsi olan 

 sadakat ve 

         emniyeti bozsa; 

 aynen askerîdeki 

 itaatın bozulması gibi,  

o aile hayatının fabrikası 

 zîr ü zeber olur.  

Belki o kadın, 

 elinden geldiği kadar  

kocasının kusurunu  

ıslaha çalışmalıdır ki, 

 ebedî arkadaşını kurtarsın. 

 Yoksa o da, 

 kendini açıklık ve 

             saçıklıkla 

 başkalara  

              göstermeğe ve 

       sevdirmeğe çalışsa, 

 her cihetle zarar eder. 

 Çünki 

 hakikî sadakatı bırakan, 

dünyada da cezasını görür. 

 Çünki 

 nâmahremlerin nazarından 

              fıtratı korkar, 

 sıkılır, 

  çekilir. 

 Nâmahrem yirmi erkeğin 

 onsekizinin nazarından 

 istiskal eder.  

Erkek ise, 

 nâmahrem yüz kadından  

ancak birisinden  

istiskal eder, 

 bakmasından sıkılır.  

Kadın o cihette 

 azab çektiği gibi,  

sadakatsızlık  

ittihamı altına girer;  

za'fiyetiyle beraber,  

hukukunu muhafaza edemez. 

Elhasıl: Nasılki kadınlar    

              kahramanlıkta, 

 İhlasta 

 şefkat itibariyle erkeklere 

 benzemedikleri gibi, 

 erkekler de  

o kahramanlıkta onlara 

 yetişemiyorlar;  

öyle  

de o masum hanımlar dahi, 

 sefahette hiçbir vecihle  

erkeklere yetişemezler. 

 Onun için fıtratlarıyla ve 

                   zaîf hilkatleriyle  

nâmahremlerden şiddetli 

 korkarlar ve 
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 çarşaf altında saklanmağa 

 kendilerini mecbur bilirler. 

 Çünki erkek, sekiz dakika 

 zevk ve 

     lezzet için 

 sefahete girse, 

 ancak sekiz lira kadar 

 birşey zarar eder.  

Fakat kadın sekiz dakika  

sefahetteki zevkin 

 cezası olarak  

dünyada dahi sekiz ay 

 ağır bir yükü 

 karnında taşır ve 

 sekiz sene de 

 o hâmisiz çocuğun  

terbiyesinin meşakkatine  

girdiği için sefahette  

erkeklere yetişemez, 

 yüz derece fazla 

 cezasını çeker. 

 Az olmayan bu nevi 

 vukuat da gösteriyor ki; 

mübarek taife-i nisaiye, 

 fıtraten yüksek ahlâka 

 menşe' olduğu gibi, 

 fısk u sefahette 

 dünya zevki için kabiliyetleri 

yok hükmündedir. 

 Demek onlar  

daire-i terbiye-i İslâmiye 

 içinde mes'ud bir aile hayatını 

 geçirmeğe mahsus 

 bir nevi 

 mübarek mahlukturlar. 

 Bu mübarekleri ifsad eden 

 komiteler kahrolsunlar!.. 

 Allah bu hemşirelerimi de 

 bu serserilerin şerlerinden  

muhafaza eylesin, âmîn. 

Lem'alar ( 202-203 ) 

 

 

BİRİNCİ KISIM 

AİLENİN TARİFİ VE TARİF 
EDİLEN MANADA 

OLABİLMESİ İÇİN DİKKAT 
EDİLECEK BAZI 

 HUSUSLARA DAİRDİR. 

AİLE 

İnsanın hususan 

 müslümanın tahassüngâhı ve 

bir nevi cenneti ve 

küçük bir dünyası 

 aile hayatıdır 
Lem'alar ( 201 ) 

Nev'-i beşerin 

 hayat-ı dünyeviyesinde 

    en cem'iyetli merkez ve 

 en esaslı zenberek ve  

dünyevî saadet için 

            bir Cennet, 

            bir melce, 

   bir tahassüngâh ise; 

 aile hayatıdır. Ve  
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herkesin hanesi,  

küçük bir dünyasıdır. 

Asa-yı Musa ( 216) 

 

AİLE HAYATININ 

 BU MÂNÂDA OLABİLMESİ 

İÇİN DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR: 

 

A - EVLİLİĞE KARAR 

VERMEDEN ÖNCE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR. 

 

1 – İSTİŞARE EDİLMELİ  

Salahaddin hususî, 

 kendine ait bir 

 mes'eleyi soruyor.  

Dünya,  

hayat-ı içtimaiyeye  

bağlanmak istiyor. 

 Madem o haslar içindedir,  

kat'iyyen Risale-i Nur'un 

 hizmetine zararı varsa, 

 girmeyecek.  

Eğer bilse ki;  

o refika-i hayatını 

 bazı has kardeşlerimiz gibi 

 Risale-i Nur'un hizmetinde 

 yardımcı olarak çalıştırsa, 

 o hayata girebilir. 

 Çünki hasların hayatı, 

 Risale-i Nur'a aittir ve 

 şahs-ı manevîsini temsil eden 

 şakirdlerinin tensibiyle 

 kayıd altına girebilir.  

Peder ve  

   Validesinin 

 re'yleri de varsa, 

 inşâallah zararı olmaz. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 80 ) 

 

(Başka hariç memlekette 

mühim yerlerde ceridelerle 

sorulan 

 "Neden sünnet-i seniyeye 

muhalif olarak 

 mücerred kaldın?"  

sualine bir cevabdır.) 

Evvelâ: Mektubunuzu gayet 

hasta olan Üstadımıza okuduk. 

Üstadımız ise; 

 "Ben şiddetli hasta  

olmasa idim,  

bu çok kıymetdar ve 

           müdakkik ve  

     mübarek 

 kardeşlerime tafsilatlı bir 

 cevab yazacaktım. 

Fakat bu şiddetli vaziyetim 

 müsaade etmediğinden 
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 gayet kısa, 

 birkaç noktayı 

      o mübarek ve 

 samimî  

kardeşlerime ve 

 hizmet-i Kur'aniyede 

arkadaşlarıma yazarsınız." 

 dedi. 

Birincisi:  

Kırk seneden beri  

gayet dehşetli bir zındıka  

hücumu karşısında, 

 her şeyini feda edecek 

 hakikî fedakârlar 

 lâzım geldiği bir zamanda,  

Kur'an-ı Hakîm'in hakikatına,  

değil dünya saadetimi, 

 belki lüzum olsa 

               âhiret saadetimi dahi 

feda etmeye karar verdim. 

Değil bir sünnet olan 

 muvakkat dünya 

 zevcelerini almak,  

belki bu dünyada on huri de 

bana verilse idi, 

 bırakmaya mecburdum ki;  

ihlas-ı hakikî ile 

 hakikat-i Kur'aniyeye 

 hizmet edebileyim. 

Çünki bu dehşetli 

 dinsizlik komiteleri, 

 öyle dehşetli  

       hücumları ve 

 desiseleri 

 yapıyorlardı ki,  

bunlara karşı gelmek için  

a'zamî fedakârlık yapmak ve 

 harekât-ı diniyesini 

 rıza-i İlahî'den başka 

 hiçbir şeye âlet yapmamak 

 lâzım geliyordu. 

Bîçare bir kısım âlimler ve  

        ehl-i takva insanlar, 

 çoluk-çocuğunun  

maişet derdi için 

     bid'alara fetva verdiler 

  veya tarafdar göründüler. 

Hususan 

 din derslerini kaldırıp  

Ezan-ı Muhammedî'yi  

kaldırmak gibi dehşetli 

hücumlara karşı, 

 a'zamî fedakârlık ve 

           a'zamî sebat ve 

          metanet ve 

 herşeyden istiğna etmek  

lüzumu karşısında,  

ben bir sünnet-i seniye 

 olan evlenmek 

 âdetini terkettim ki; tâ  

çok haramlara girmeyeyim ve 

  çok vâcibleri ve 

 farzları yapabileyim. 

Bir sünnet yüzünden 

 yüz günaha girilmez. 

Çünki o kırk sene zarfında  

bir tek sünneti  

yerine getiren bazı hocalar, 
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 on kebaire ve 

      haramlara 

 girmeye, 

 bir kısım sünnet ve  

            farzları  

bırakmaya kendilerini 

 mecbur bildiler.    

 Saniyen: Âyet-i kerimede  

 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ 
ve hadîs-i şerifteki 

 تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا  
gibi emirler 

 emr-i daimî ve 

 vücubî değildirler. 

           Belki istihbabî ve 

                 sünnet emirleridir. 

   Hem şartlara bağlıdır. 

Hem de herkes için 

 her vakit değildir. 

Hem de 

 "لاَ رُهْبَانِيَّةَ فِى اْلاِسْلاَمِ  
Ruhbaniyet 

 İslâmiyette yoktur." 

 manası,  

ruhbanîler gibi 

 tecerrüd 

 merduddur, 

   hakikatsızdır, 

 haramdır demek değildir. 

Belki  

  خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ 

hadîsinin sırrı ile 

hayat-ı içtimaiyeye 

 hizmet etmek için, 

 içtimaî bir 

 âdet-i İslâmiyeye terviçtir. 

Yoksa selef-i sâlihînden 

 binlerle ehl-i hakikat inzivaya, 

 mağaralara muvakkaten 

 girmişler. 

Dünyanın 

 fâni müzeyyenatından  

              istiğna ve 

     tecerrüd etmişler; 

 tâ ki, hayat-ı ebediyelerine 

 tam hizmet etsinler. 

Madem şahsî ve 

         hususî 

 kemalât-ı bâkiyesi için 

 dünyayı terkedenler, 

 selef-i sâlihînden çok var. 

Elbette hususî değil, 

 küllî ve 

            umumî olarak 

 çok bîçarelerin 

  saadet-i bâkiyeleri için ve 

 dalalete düşmemeleri ve 

 imanlarını takviye edip 

      kurtarmaları için ve 

 hakikat-i Kur'aniye ve  

            imaniyeye 

 tam hizmet etmek ve 
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 hariçten gelen, 

 dâhilde çıkan dinsizlere karşı 

dayanmak için, 

    zâil ve  

fâni  

dünyasını terketmek, 

 elbette sünnet-i seniyeye 

muhalefet değil;  

belki hakikat-i sünnete 

 mutabakattır.Ve 

 Sıddık-ı Ekber'in 

 "Cehennem'de 

 vücudum büyüsün, 

 tâ ehl-i imana 

 yer bulunmasın."  

diye fedakârlıkta 

 a'zamî sadakatın bir zerresini 

kazanmak fikriyle, 

 bîçare Said bütün ömründe  

                   tecerrüdü, 

 istiğnayı 

 ihtiyar etmiş. 

Salisen:  

Risale-i Nur'un talebelerine  

"Başkaları evleniyorlar,  

siz tezevvüçten vazgeçiniz"   

    denilmemiş,  

denilmez. 

Fakat talebeler  

birkaç tabakadır. 

Bir tabakanın hakikî ihlası 

kaybetmemek ve 

 hakikî fedakârlık ve  

a'zamî bir 

 sadakat taşımak için, 

 dünya ihtiyaçlarına 

 mümkün olduğu kadar  

ömrünün muvakkat 

 bir kısmında bağlanmaması bu 

zamanda lâzım geliyor. 

    Eğer hizmet-i Kur'aniye ve 

          imaniyede yardımcı 

 bir hanım bulsa alır. 

Hizmetine zarar vermez. 

Lillahilhamd  

bu neviden çok 

 Nur talebeleri var, 

 zevceleri onlardan  

geri kalmıyorlar. 

Belki kadınlardaki 

 şefkatten gelen ücretsiz 

 fıtrî kahramanlık ve 

   hakikî ihlas cihetiyle 

 zevcinden daha ileri gidebilir. 

Nur talebelerinin  

yetişmiş kısımlarından 

 ekserîsi evlenmişler,  

bu sünneti  

yerine getirmişlerdir. 

Risale-i Nur onlara der ki: 

 Haneniz 

 bir küçük Medrese-i Nuriye,   

        bir mekteb-i irfan  

olsun ki; 

 bu sünnet tam yerine gelsin. 

Sünnet-i seniyenin 

 meyvesi olan çocuklar 

 âhirette size şefaatçi olsunlar. 
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Dünyada da 

 iman dersini alıp 

 size hakikî evlâd olsunlar. 

Yoksa bu otuz senede 

 kısmen olduğu gibi, 

 o çocuklara yalnız  

terbiye-i medeniye verilse, 

 bir cihette  

o çocuklar 

 dünyada faidesiz ve 

      âhirette davacı olarak 

 "Ne için imanımı 

kurtarmadınız?"  

diyeceklerinden peder ve 

 vâlidelerini mahzun etmek, 

 sünnet-i seniyenin 

 hikmetine münafî olur. 

Hanımlar Rehberi – 25 

 

 

2 – KÜFÜV VE TESANÜD 

ARANMALI 

Şer'an koca, 
 karıya küfüv olmalı,  

yani birbirine münasib olmalı. 
Bu küfüv ve  

            denk olmak, 
 en mühimmi diyanet 

noktasındadır. 

Lem'alar ( 197 ) 

küfüvv-ü şer'î tabir edilen, 

   birbirine seciyeten ve  

                  

 diyaneten liyakat 

Kastamonu Lahikası ( 252 ) 

 

         Terbiye-i İslâmiye yerine 

terbiye-i medeniye 

 yarım asra yakın 

hayat-ı içtimaiyemize 

 yerleştiği için, 

 bir erkek bir kadını 

 ebedî bir refika-i hayat ve  

saadet-i hayat-ı dünyeviyeye 

medar ve 

 sair günahlardan 

 kendini muhafaza etmek için 

 almak lâzım gelirken;  

o bîçare zaîfeyi 

 daim tahakküm altında,  

yalnız dünyevî muvakkat  

gençliğinde sever. 

 Ona verdiği rahatın 

 bazı on misli  

onu zahmetlere sokar. 

 Eğer şer'an küfüvv 

 tabir edilen bir birine 

 denk olmazsa,  

hukuk-u şer'iye nazara 

 alınmadığından  

hayatı daima azab 

 içinde geçer. 

 Kıskançlık da müdahale  

ederse daha berbad olur. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 49 ) 

Temasülse, 

 tezadın mühim 
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 bir sebebidir. 

Tenasübse tesanüdün esası. 
Sözler ( 726 ) 

 

3 – AHLÂK-I SEYYİEDEN 

TEMİZ VE PAK OLMALI 

kadın ile ruhî imtizacı (geçimi) 

ikmal eden, 

 kalbî ünsiyet ve 

 ülfeti itmam eden,  

surî ve 

    zahirî olan 

 arkadaşlığı samimîleştiren; 

kadının iffetiyle, 

 ahlâk-ı seyyieden  

      temiz ve  

pâk  

bulunması ve 

 çirkin ârızalardan hâlî 

olmasıdır. 

İşarat-ül İ'caz ( 145 ) 

Cesaret,  

Sehavet 

 erkekte gayret, 

                 hamiyet,  

          muavenete sebebdir.  

Karıda nüşûze, 

            vekahete, 

 zevc hakkına tecavüze 

 sebeb olabilir. 

Sünuhat - 5 

erkeklerde iki güzel haslet 

 olan cesaret ve 

      sehavet 

 kadınlarda bulunsa, 

 bu emniyete ve 

   sadakata 

 zarar olduğu için, 

 ahlâk-ı seyyiedendir,  

kötü haslet sayılırlar. 

Lem'alar ( 198 ) 
 
 

 

4 –DÜNYADAR HANIMLAR 
TERCİH EDİLMEMELİ. 

Sual: 

 Bazı mütedeyyin zâtların, 

 dünyadar haremleri yüzünden 

ziyade sıkıntı  

çekmeleri nedendir? 

 Bu havalide  

bu nevi hâdiseler çoktur. 

Gelen cevab: 

 O mütedeyyin zâtlar,  

diyanetlerinin muktezası, böyle 

serbestiyet-i nisvan 

 zamanında öyle 

 serbest kadınların vasıtasıyla 

 dünyaya girişmeleri 

 hatalarından, 

 o kadınların eliyle 

 tokat  yemelerine 

 kader müsaade etti. 

Kastamonu Lahikası ( 265 ) 
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A – EVLİLİKTEN SONRA 

DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 

 
 
 
 
 
 

AHİRETE İMAN  
ESAS OLMALI 

Ve o hane ve 

 aile  

 hayatının hayatı ve 

  saadeti ise;  

                  samimî ve 

                  ciddî ve 

   vefadarane 

  hürmet ve  

hakikî ve  

 şefkatli ve 

   fedakârane 

 merhamet ile olabilir ve 

 bu hakikî hürmet ve 

 samimî merhamet ise; 

       ebedî bir arkadaşlık ve 

  daimî bir refakat ve  

   sermedî bir beraberlik ve 

   hadsiz bir zamanda ve 

    hududsuz bir hayatta 

birbiriyle pederane, 

  ferzendane, 

  kardeşane, 

   arkadaşane  

münasebetlerin bulunmak 

  fikriyle ve 

               akidesiyle olabilir. 

Meselâ der: 

 "Bu haremim, 

 ebedî bir âlemde, 

 ebedî bir hayatta, 

 daimî bir refika-i hayatımdır.  

Şimdilik ihtiyar ve 

        Çirkin 

 olmuş ise de 

 zararı yok. 

 Çünki ebedî bir güzelliği var, 

 gelecek. Ve  

böyle daimî arkadaşlığın  

hatırı için herbir 

 fedakârlığı ve  

            merhameti yaparım. 

" diyerek o ihtiyare karısına, 

 güzel bir huri gibi       

       muhabbetle, 

 şefkatle,  

       merhametle 

 mukabele edebilir.  

Yoksa kısacık bir-iki saat 

 surî bir refakatten sonra 

 ebedî bir firak ve  

                      müfarakate 

 uğrayan o arkadaşlık; 

  elbette gayet surî ve  

                  muvakkat ve 

           esassız,  

hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye 

manasında ve 

 bir mecazî merhamet ve 

 sun'î bir hürmet verebilir. Ve 

 hayvanatta olduğu gibi; 
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 başka menfaatler ve 

 sair galib hisler,  

o hürmet ve 

 merhameti  

mağlub edip 

 o dünya cennetini,  

cehenneme çevirir. 

Asa-yı Musa ( 216 ) 
 

Eğer iman-ı âhiret o hanenin 

 saadetinde hükmetmezse,  

o aile efradı, 

  herbiri şefkat ve 

              muhabbet ve  

             alâkadarlığı derecesinde 

 elîm endişeler ve 

           azablar çeker. 

 O cenneti,  

cehenneme döner. 

 Veyahut muvakkat  

eğlenceler ve 

       sefahetlerle aklını  

tenvim edip uyutur. 

 (Devekuşu gibi avcıyı görür, 

  kaçamıyor, 

 uçamıyor. 

 Başını kuma sokar, 

 tâ görünmesin.) 

 Başını gaflete sokar,  

                 tâ ölüm ve 

  zeval ve 

                     firak onu görmesin. 

 Divanece, 

 muvakkat, 

 ibtal-i his nev'inden 

 bir çare bulur. 

 Çünkü meselâ: 

 Vâlide ruhunu feda ettiği  

evlâdını daima tehlikelere 

 maruz gördükçe titrer. Ve 

   pederini ve  

kardeşini  

eksik olmayan belalardan 

 kurtaramayan evlâdlar, 

 daim bir keder, 

 bir korkaklık hisseder 

 Buna kıyasen, 

 bu dağdağalı  

    kararsız 

 hayat-ı dünyeviyede  

o mes'ud zannedilen aile hayatı  

çok cihetlerle saadetini 

kaybeder 

 ve kısacık bir hayattaki  

   münasebet ve 

 karabet dahi, 

         hakikî sadakatı ve 

       samimî ihlası ve 

garazsız bir hizmeti ve 

                  muhabbeti vermez. 

 Ahlâk o nisbette küçülür, 

 belki sukut eder. 

 Eğer âhirete iman  

o haneye girse, 

 birden ışıklandıracak,  

ortalarındaki  

          münasebet ve 

 şefkat ve 
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   karabet ve  

 muhabbet  

kısacık bir zaman 

 ölçüsüyle değil,  

belki dâr-ı âhirette  

      saadet-i ebediyede dahi o  

münasebetlerin devamı  

   ölçüsüyle samimî hürmet 

eder, 

                    sever, 

      şefkat eder, 

         sadakat eder, 

kusurlarına bakmaz gibi  

ahlâk yükseklenir. 

 Hakikî insaniyet saadeti  

o hanede başlar inkişafa. 
Asa-yı Musa ( 44 ) 

 

 

 
 

 

İKİNCİ KISIM 
 
 

(Aile fertlerinin asıl vazifeieri 
ve bu vazifeleri yerine 

getirirken dikkat edilecek  
bazı hesuslara dairdir) 

 
 

AİLE FERTLERİNİN ASIL 
VAZİFEİERİ 

 

KADINI VAZİFELERİ 
 

 
A-REFÎK-İ HAYATA BAKAN 

CİHET 

Kadınların da en esaslı 

hâssaları ve fıtrî vazifelerinin 

mayası, şefkattir. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 41 ) 

KADINLAR YUVALARINDAN 
ÇIKIP BEŞERİ YOLDAN 

ÇIKARMIŞ, YUVALARINA 
DÖNMELİ 

Mimsiz medeniyet, 

 taife-i nisayı 

        yuvalardan uçurmuş, 

 hürmetleri de kırmış, 

   mebzul metaı yapmış. 

 Şer'-i İslâm onları 

Rahmeten davet eder  

eski yuvalarına. 

Hürmetleri orada, 

      rahatları evlerde, 

      hayat-ı ailede. 

     Temizlik zînetleri. 

Haşmetleri, 

 hüsn-ü hulk; 

 lütf-u cemali,  

ismet; hüsn-ü kemali,  

şefkat; eğlencesi, evlâdı. 

 Bunca esbab-ı ifsad, 

 demir-sebat kararı 

Lâzımdır tâ dayansın. 

Sözler ( 727 ) 
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B-EVLADA BAKAN CİHETİ 

Risale-i Nur'un en mühim bir 

esası  

şefkat olmasından,  

nisa taifesi şefkat kahramanları  

bulunmaları cihetiyle daha 

ziyade  

Risale-i Nur'la 

 fıtraten alâkadardırlar. Ve  

lillahilhamd,  

bu fıtrî alâkadarlık  

çok yerlerde hissediliyor. 

 Bu şefkatteki fedakârlık,  

hakikî bir ihlası ve 

 mukabelesiz bir fedakârlık 

manasını ifade ettiğinden, 

 şimdi bu zamanda 

 pek çok ehemmiyeti var. 

 Evet bir vâlide veledini 

 tehlikeden kurtarmak için 

 hiçbir ücret istemeden 

 ruhunu feda etmesi ve 

 hakikî bir ihlas ile 

 vazife-i fıtriyesi itibariyle 

 kendini evlâdına 

 kurban etmesi gösteriyor ki;  

hanımlarda gayet yüksek 

 bir kahramanlık var. 

 Bu kahramanlığın inkişafı ile; 

      hem hayat-ı dünyeviyesini, 

 hem hayat-ı ebediyesini 

onunla kurtarabilir. 

 Fakat bazı fena cereyanlarla, 

 o kuvvetli ve 

   kıymetdar  

seciye inkişaf etmez  

veyahut sû'-i istimal edilir. 

Yüzer numunelerinden 

 bir küçük nümunesi şudur: 

 O şefkatli vâlide, 

 Çocuğunun 

 hayat-ı dünyeviyede tehlikeye 

girmemesi, 

 istifade ve 

              fayda görmesi için 

 her fedakârlığı nazara alır,  

onu öyle terbiye eder. 

 "Oğlum paşa olsun" diye 

 bütün malını verir;  

hâfız mektebinden alır, 

 Avrupa'ya gönderir.  

Fakat o çocuğun 

 hayat-ı ebediyesi 

 tehlikeye girdiğini düşünmüyor 

ve dünya hapsinden 

 kurtarmağa çalışıyor,  

Cehennem hapsine 

 düşmesini nazara almıyor. 

 Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak 

 o masum çocuğunu, 

 âhirette şefaatçı olmak 

 lâzım gelirken davacı ediyor. 

 O çocuk, "Niçin benim imanımı 

 takviye etmeden 

 bu helâketime sebebiyet 

verdin?"  

diye şekva edecek. 
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 Dünyada da terbiye-i İslâmiyeyi 

 tam almadığı için, 

 vâlidesinin hârika şefkatının 

 hakkına karşı lâyıkıyla  

mukabele edemez, 

 belki de çok kusur eder. 

Eğer hakikî şefkat  

sû'-i istimal edilmeyerek, 

 bîçare veledini 

 haps-i ebedî olan 

 Cehennem'den ve 

 i'dam-ı ebedî olan 

dalalet içinde  

ölmekten kurtarmaya 

 o şefkat sırrı ile çalışsa;  

o veledin bütün ettiği 

hasenatının bir misli, 

vâlidesinin defter-i a'maline 

geçeceğinden, vâlidesinin 

vefatından sonra her vakit 

hasenatları ile ruhuna nurlar 

yetiştirdiği gibi, âhirette de 

değil davacı olmak, 

 bütün ruh u canı ile 

 şefaatçı olup ebedî hayatta 

 ona mübarek bir evlâd olur. 

Evet insanın en birinci üstadı ve 

tesirli muallimi,  

onun vâlidesidir. 

 Bu münasebetle ben kendi 

şahsımda kat'î ve 

                Daima 

 hissettiğim bu manayı 

 beyan ediyorum: 

Ben bu  

seksen sene ömrümde,  

  seksen bin zâtlardan 

 ders aldığım halde, 

 kasem ediyorum ki; 

            en esaslı ve 

 sarsılmaz ve 

 her vakit bana dersini 

 tazeler gibi merhum  

vâlidemden aldığım 

 telkinat ve 

                 manevî derslerdir ki; 

 o dersler fıtratımda, 

 âdeta maddî vücudumda 

 çekirdekler hükmünde 

yerleşmiş. 

 Sair derslerimin  

o çekirdekler üzerine 

 bina edildiğini,  

aynen görüyorum. 

 Demek bir yaşımdaki 

    fıtratıma ve  

ruhuma,  

merhum validemin 

 ders ve 

     telkinatını, 

 şimdi bu seksen yaşımdaki  

gördüğüm büyük  

hakikatler içinde birer 

 çekirdek-i esasiye  

müşahede ediyorum. 

Ezcümle; meslek ve 

meşrebimin dört esasından 

 en mühimi olan şefkat etmek 
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 ve Risale-i Nur'un da en büyük  

hakikatı olan acımak ve  

merhamet etmeyi, 

 o vâlidemin şefkatlı 

 fiil ve 

           halinden ve 

 o manevî derslerinden aldığımı  

yakînen görüyorum.  

Evet bu hakikî ihlas ile 

 hakikî bir fedakârlık taşıyan  

vâlidelik şefkati  

sû'-i istimal edilip, 

 masum çocuğunun 

 elmas hazinesi hükmünde olan 

 âhiretini düşünmeyerek, 

 muvakkat fâni şişeler 

 hükmünde olan dünyaya  

o çocuğun  

masum yüzünü çevirmek ve 

 bu şekilde ona 

 şefkat göstermek,  

o şefkatı sû'-i istimal etmektir. 

Evet kadınların  

şefkat cihetiyle 

 bu kahramanlıklarını 

  hiçbir ücret ve 

 hiçbir mukabele istemeyerek, 

 hiçbir faide-i şahsiye, 

  hiçbir gösteriş manası 

 olmayarak 

 ruhunu feda ettiklerine; 

 o şefkatın küçücük bir 

nümunesini taşıyan bir tavuğun  

yavrusunu kurtarmak için  

    arslana saldırması ve 

 ruhunu feda etmesi  

isbat ediyor. 

Şimdi terbiye-i İslâmiyeden ve  

    a'mal-i uhreviyeden  

            en kıymetli ve 

            en lüzumlu esas, ihlastır. 

 Bu çeşit şefkatteki  

Kahramanlıkta 

 o hakikî ihlas bulunuyor. 

Lem'alar ( 199-200-201 ) 

Vâlideler bu asırda, 

 bir aşılama suretinde 

şefkatlerini yanlış bir tarzda 

sarfetmeleridir ki;  

        evlâdım şan,  

şeref, 

 rütbe, 

        memuriyet 

 kazansın diye, 

 bütün kuvvetleriyle 

 evlâdlarını dünyaya, 

 mekteblere sevkediyorlar.  

Hattâ mütedeyyin de olsa,  

Kur'anî ilimlerin okumasından  

çekip dünya ile bağlarlar. 

Kastamonu Lahikası ( 264 ) 

                 Din, 

 iman aşkıyla, 

 Müslümanlık duygusuyla 

mes'ud olabilecek biz anneler;  

Yavrularımıza 

 Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz,  
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Risale-i Nur'a çalıştırıyoruz.  

Risale-i Nur'un iman, 

 İslâmiyet dersleriyle 

 terbiye etmeye çalışıyoruz. 

Evlerimiz 

 birer Medrese-i Nuriye oluyor 

ELHAMDÜLİLLAH.  

Eğer çocuklarımıza 

 Risale-i Nur okutmazsak;  

yoldan çıkarıcı bu zamanın  

      tehlikelerine düşecekler, 

fena göreneklere kapılacaklar, 

  kötülükleri taklid edecekler.  

Bizim başımıza 

       bela ve derd kesilecekler. 

 Âhirette de "İmanımızı  

neden kurtarmadınız?" 

 diye anne ve babalarından  

davacı olacaklardır. 

 Bunun için, 

 sevgili yavrularımızın  

kalblerine Risale-i Nur 

 sevgisini aşılıyoruz. 

 Kadınların çocuklarına karşı 

 şefkatleri fazladır. 

 Eğer çocuklarının  

ebedî âhiret hayatlarını  

kurtaracak  

iman dersleri verilmezse,  

bu ihmal edilir de 

 yalnız muvakkat fâni dünya  

hayatına çalıştırılırsa, 

 o vakit çocuklara olan şefkat,  

hakikî yerine sarfedilmiş olmaz. 

 Çocuğun hem dünyada  

       hem âhirette de 

 felâketine sebeb olan 

 bir şefkat olmuş olur. 

Çocuklarımıza okşayarak, 

 sevgiyle diyoruz ki: 

"Evlâdım!.. 

 Risale-i Nur seni 

   hem dünyada, 

 hem âhirette 

 mes'ud, 

 bahtiyar  

edecek en büyük ve 

 en hakikî bir din kitabıdır, 

                      iman dersleridir. 

 Okumaktan mahrum kalırsan, 

 iman derslerini  

şimdi alamazsan; 

   hem dünyada, 

 hem âhirette  

bedbaht olursun, 

 perişan kalırsın." 

 diyerek ve  

Risale-i Nur hakkında 

Yazılmış olan mektubları,  

          destanları, 

         kasideleri,  

 şiirleri 

  okuyarak, 

 okutarak  

Risale-i Nur'un sevgisini 

kalblerine, 

 büyüklüğünü ruhlarına 

yerleştirmekte devam edeceğiz. 
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 Dualarınız sayesinde  

Risale-i Nur'un dersleriyle 

 inşâallah evlâdlarımız   

          İslâmiyet'e, 

               hem bize, 

 hem milletimize 

 hayırlı,  

dindar 

 gençler olarak yetişirler. 

HanımlarRehberi – 132 

 

Bilhâssa peder ve  

vâlidesini dindar görmezse ve 

 yalnız dünyevî fenlerle 

 zihni terbiye olsa, 

 daha ziyade yabanilik verir. 

 O halde o çocuk, 

 dünyada peder ve  

                 validesine 

hürmet yerinde istiskal edip 

         çabuk ölmelerini  

arzu ile 

 onlara bir nevi bela olur.  

Âhirette de onlara 

 şefaatçi değil,  

belki davacı olur. 

 Neden imanımı 

 terbiye-i İslâmiye ile 

kurtarmadınız? 

Emirdağ Lahikası-1 ( 41 ) 
 

 

 

 

ERKEĞİN VAZİFELERİ 

 
A- REFİKÂ-İ HAYATA 
BAKAN CİHET 

kocasının vazifesi, 

 ona hazinedarlık ve  

      sadakat değil, 

 belki himayet ve  

             merhamet ve  

         hürmettir. 

Lem'alar ( 198 ) 

 

Refika-i hayatına muhabbetin,  

madem hüsn-ü sîret ve 

    maden-i şefkat ve 

              hediye-i rahmet 

 olduğuna bina edilmiş. 

 O refikaya samimî 

 muhabbet ve 

            merhamet edersen,  

o da sana ciddî 

 hürmet ve 

 muhabbet eder. 

 İkiniz ihtiyar oldukça  

o hal ziyadeleşir,  

mes'udane hayatını geçirirsin. 

 Yoksa hüsn-ü surete 

 muhabbet nefsanî olsa, 

 o muhabbet çabuk bozulur,  

hüsn-ü muaşereti de bozar. 

Sözler ( 644 ) 

Refika-i hayatına 

 meşru dairesinde, 

   yani latif şefkatine,  
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 güzel hasletine, 

 hüsn-ü sîretine 

 binaen samimî muhabbet ile, 

 refika-i hayatını da  

       naşizelikten,  

sair günahlardan 

 muhafaza ….. 
Sözler ( 648 ) 

 

B-EVLADA BAKAN CİHETİ 
 

Evlâdına muhabbet ise: 

Cenab-ı Hakk'ın 

 senin nezaretine ve  

    terbiyene 

 emanet ettiği  

sevimli, 

 ünsiyetli  

o mahluklara muhabbet ise; 

saadetli bir muhabbet, 

          bir nimettir. 

Sözler ( 644 ) 

evlâdlarını, 

 O Zât-ı Rahîm-i Kerim'in  

hediyeleri olduğu için 

      kemal-i şefkat ve  

merhamet ile 

     onları sevmek ve 

       muhafaza etmek, 
Sözler ( 639 ) 

Evet dünyada 

 en yüksek hakikat, 

 peder ve  

 vâlidelerin  

 

evlâdlarına karşı şefkatleridir. 

Mektubat ( 259 ) 

 
 

BU VAZİFELERİ YERİNE 
GETİRİLİRKEN DİKKAT 

EDİLECEK BAZI 
HUSUSLAR 

 

1-‘’DEF'-İ ŞER,  

CELB-İ NEF'A RACİHTİR.’’ 

DÜSTURUNU TATBİK 

ETMEK( Takva) 

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. 
Kastamonu Lahikası ( 148 ) 

Bu medeniyet-i hazıranın  

hârikaları, 

 beşere birer 

 nimet-i Rabbaniye olmasından, 

 hakikî bir şükür ve  

menfaat-ı beşerde 

 istimali iktiza ettiği halde, 
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 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. 

 Meselâ:  

Risale-i Nur'daki  

"Nur Anahtarı"nın dediği gibi:  

"Radyo  

büyük bir nimet iken, 

 maslahat-ı beşeriyeye 

 sarf edilmek ile  

bir manevî şükür  

iktiza ettiği halde, 

 beşte dördü hevesata, 

 lüzumsuz malayani şeylere  

sarf edildiğinden; 

 tenbelliğe, 

 radyo dinlemekle  

heveslenmeye sevk edip, 

 sa'yin şevkini kırıyor. 

 Vazife-i hakikiyesini bırakıyor. 

 

 Hattâ çok menfaatli olan 

 bir kısım hârika vesait, 

 sa'y ve 

 amel ve  

hakikî  

maslahat-ı ihtiyac-ı beşeriyeye 

istimali lâzım gelirken, 

 ben kendim gördüm; 

 ondan bir-ikisi zarurî ihtiyacata 

 sarfedilmeye mukabil, 

 ondan sekizi 

 keyf, 

        hevesat, 

           tenezzüh, 

 tenbelliğe mecbur ediyor. 

 Bu iki cüz'î misale 

 binler misaller var. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 99-100 ) 

Evet beşer, 

 hakikata muhtaç olduğu gibi, 

    bazı keyifli hevesata da 

 ihtiyacı var.  

Fakat bu keyifli hevesat, 

 beşte birisi olmalı.  

Yoksa havanın 

 sırr-ı hikmetine münafî olur. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 67 ) 

İman ilâcı ise,  

feraizi mümkün oldukça  

yerine getirmekle 

 tesirini gösteriyor. 

 Gaflet ve 

    sefahet ve 
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hevesat-ı nefsaniye ve 

 lehviyat-ı gayr-ı meşrua, 

 o tiryakın tesirini meneder. 
Lem'alar ( 220 ) 

dünyanın gafletkârane  

gülmeleri,  

böyle ağlanacak  

acı hallerin perdesidir ve 

muvakkat ve 

 zevale maruzdur;  

elbette bîçare insanların  

ebedperest kalbini ve 

 aşk-ı bekaya meftun olan  

ruhunu güldürecek,  

sevindirecek, 

 meşru dairesinde ve 

 müteşekkirane, 

 huzurkârane,  

gafletsiz,  

masumane 

 eğlencelerdir ve  

sevab cihetiyle 

 bâki kalan sevinçlerdir. 
Lem'alar ( 275 ) 

Madem hakikat böyledir.  

Manasız bir 

 eğlence hükmünde olan  

             fonoğraf işlettirmek,  

   güvercinlerle oynamak,  

mektub postacılığı yapmak,  

papağanları  

konuşturmaya bedel;  

en hoş,  

      en yüksek, 

     en ulvî bir 

 eğlence-i masumaneye çalış ki,  

dağlar sana Davudvari birer  

muazzam fonoğraf olabilsin ve  

hava-i nesîminin dokunmasıyla  

eşcar ve 

    nebatattan 

 birer tel-i musikî gibi 

 nağamat-ı zikriye  

kulağına gelsin ve dağ, 

 binler dilleriyle tesbihat yapan 

 bir acaib-ül mahlukat  

mahiyetini göstersin ve 

 ekser kuşlar, 

 Hüdhüd-ü Süleymanî gibi 

 birer munis arkadaş veya  

muti' birer hizmetkâr 

 suretini giysin. 

 Hem seni eğlendirsin,  

hem müstaid olduğun 

 kemalâta da seni şevk ile 

 sevk etsin. 

 Öteki lehviyat gibi,  

insaniyetin iktiza ettiği 

makamdan seni düşürtmesin. 
Sözler (260- 261 ) 

 

Daire-i meşruanın haricindeki 

zevklerde, 

  lezzetlerde; 

 on derece onlardan ziyade  

  elemler ve 

 zahmetler  

bulunduğunu Risale-i Nur 

 yüzer kuvvetli delillerle, 



24 
 

 hâdisatlarla isbat etmiştir…. 

 Onun için daire-i meşruadaki  

keyfe iktifa ediniz ve 

 kanaat getiriniz. 

 Sizin hanenizdeki masum  

evlâdlarınızla masumane  

sohbet, 

 yüzer sinemadan  

daha ziyade zevklidir. 
Lem'alar ( 203 ) 

Nurlarla alâkadar  

olduğum zamanlarda, 

 dünyevî bütün lezzetlerin 

fevkinde büyük bir zevk ve  

 havassımda azîm bir şevk  

hissediyorum. 

Barla Lahikası ( 59 ) 

…. sair cihazat, 

 o fabrikanın 

 süflî eğlencelerine bedel, 

Ramazan-ı Şerifte  

     melekî ve  

ruhanî 

 eğlencelerde 

 telezzüz ederler,  

nazarlarını onlara dikerler. 

Mektubat ( 403 ) 

 
 

 

 

2-  İKTİSADA RİAYET  
ETMEK 

İktisad eden, 

 maişetçe aile zahmet ve 

 meşakkatini çok çekmez. 

 Evet iktisad,  

kat'î bir sebeb-i bereket ve 

     medar-ı hüsn-ü maişet  

olduğuna  

o kadar kat'î deliller var ki, 

 hadd ü hesaba gelmez. 
Lem'alar ( 141 ) 

Evet insaniyetin  

yaşamak damarı ve 

 hıfz-ı hayat cihazı, 

 bu asırda israfat ile ve  

       iktisadsızlık ve 

        kanaatsızlık ve 

       hırs yüzünden 

 bereketin kalkmasıyla ve  

fakr u zaruret-i maişet  

ziyadeleşmesiyle  

o derece o damar yaralanmış ve  

şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla  

              o derece zedelenmiş ve  

mütemadiyen ehl-i dalalet  

nazar-ı dikkati  

şu hayata celb ede ede  

o derece nazar-ı dikkati 

 kendine celbetmiş ki; 

  edna bir hacat-ı hayatiyeyi,  

büyük bir mes'ele-i diniyeye  

tercih ettiriyor. 

 Bu acib asrın bu acib 

hastalığına ve 

 dehşetli marazına karşı  

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın  

tiryakmisal ilâçlarının  
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naşiri olan Risale-i Nur  

dayanabilir; ve 

              onun metin,  

          sarsılmaz, 

        sebatkâr, 

 hâlis, 

  sadık, 

     fedakâr  

şakirdleri mukavemet ederler.  

Öyle ise,  

her şeyden evvel onun  

dairesine girmeli.  

Sadakatla, 

       tam metanet ve  

ciddî ihlas ve  

    tam itimad ile  

ona yapışmak lâzım ki; 

 o acib hastalığın 

 tesirinden kurtulsun. 
Kastamonu Lahikası ( 105 ) 

Evet her tarafta 

 bu derd-i maişet 

 herkesi sarsıyor.  

Ehl-i dalalet bundan 

 istifade eder.  

Ehl-i diyanet de 

 kendini mazur bilir, 

 "Zarurettir, ne yapalım?" der. 

 Demek ki, Risale-i Nur 

 şakirdleri bu açlık ve 

 zaruret musibetine karşı, 

 yine Nur'la mukabele etmeli.  

Her şakirdin vazifesi, 

 yalnız kendi imanını 

 kurtarmak değil;  

belki başkasının imanlarını da 

 muhafaza etmeye mükelleftir. 

 O da hizmete ciddî  

devam ile olur. 
Kastamonu Lahikası ( 201-202 ) 

Derd-i maişet 

 zaruretine karşı 

 iktisad ve  

kanaatla  

mukabele etmeye 

 zaruret var.  

Menfaat-i dünyeviye, 

 çok ehl-i hakikatı, 

              ehl-i tarîkatı dahi 

 bir nevi rekabete sevkettiği için 

endişe ederim.  

Risale-i Nur şakirdleri içinde  

şimdiye kadar bu cihet 

 onları zedelememiş. 

 İnşâallah yine zedelemez. 

Kastamonu Lahikası ( 223 ) 

Risale-i Nur'un bir talebesi, 

Risale-i Nur'a  

çalışamadığının bir sebebi,  

derd-i maişetin ziyadeleşmesi  

olduğunu söyledi.  

Biz de ona dedik:  

Risale-i Nur'a çalışmadığın için 

 derd-i maişet sana şiddetlendi. 

 Çünki bu havalide  

her talebe itiraf ediyor ve 

 ben de diyorum ki: 

 Risale-i Nur'a çalıştıkça,  
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      yaşamakta kolaylık ve 

      kalbde ferahlık ve 

     maişette sühulet görüyoruz 

Kastamonu Lahikası ( 135 ) 

 
 

3- TECEDDÜD MEYLİNİ 
KIRMAMAK 

 
İki âlim; bazan  

nâkısın oğlu kâmil, 

 kâmilin oğlu nâkıs oluyor. 

 Güya bakiyye-i iştiha ve 

 şevki, 

 tevarüsle velede geçiyor. 

 Öteki kaza-i vatar ettiğinden, 

 veledinden ilme karşı açlık  

hissini uyandırmıyor. 

Şu emsilelerdeki 

 sırr-ı düstur şudur: 

 Beşerde meyl-i teceddüd var. 

 Halef selefi kâmil görse, 

 tezyid eylemese;  

meylinin tatminini  

başka tarzda arar, 

 bazan aksü'l-amel yapar. 

Sünuhat - 26 

 
4- HER ŞEYİ MÜKEMMEL 

İSTEMEMEK 

…müşterileri de  

aramağa mecbur değiliz, 

 müşteriler yalvarmalı. 

O kardeşimiz, 

 hakikaten hâlis ve 

       tam sadık. 

 Kalemi gibi,  

kalbi, 

               ruhu da güzel.  

Fakat birden herşeyi  

mükemmel ister, 

 onun için biraz sıkıntı çeker. 
Kastamonu Lahikası ( 242 ) 

 

5- LİSAN-I HÂL İLE 
 FÎİL DİLİYLE HAREKET 

ETMEK 

Risale-i Nur şakirdlerinden 

 kırk-ellisi umumen bilâ-istisna 

 mükemmel namazlarını 

kılmaları, lisan-ı hal ile ve 

      fiil diliyle 

         öyle bir ders ve 

                irşaddır ki, …..  

  Lisan-ı hal, 

       lisan-ı kalden  

           daha kuvvetli ve 

               tesirli konuşuyor. 
Şualar ( 306 ) 

 
 

6- HAZMOLUNMAYAN  
İLMİ TELKİN ETMEMEK 

 
Hakikî mürşid-i âlim koyun olur, 

kuş olmaz.  
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Hasbî verir ilmini. 

Koyun verir kuzusuna 

hazmolmuş musaffâ sütünü. 

Kuş veriyor ferhine 

 lüab-âlûd kayyını. 

Sözler ( 706 ) 

 

7- KAVL-İ LEYYİNİ ESAS 
TUTMAK 

Hem biraderzadem olan 

 o müftünün oğluna deyiniz ki, 

 benim tarafımdan 

 âhiret kardeşim ve  

Kur'an hizmetinde arkadaşım 

 ve meşreben celalli olan 

 pederine yazsın: Selâm,  

duamla beraber ondan  

istiyorum ki;  

beraber götürdüğü  

envâr-ı Kur'aniyenin 

 sühulet-i intişarları için 

 irşad ve  

       nasihatında 

  َفُقواَل َلُه َقْواًل َلي ًّنا
âyetindeki lütf-u irşadı 

 kendine rehber etsin. 

Barla Lahikası ( 251 ) 

Risale-i Nur'un mesleği, 

nezihane ve 
 
 

nazikane ve 
kavl-i leyyindir 

Lem'alar ( 176 ) 

 

 
 

 

8- KERÎM OLMAK 
 

Eğer hasmını 

 mağlub etmek istersen,  

fenalığına karşı 

 iyilikle mukabele et. 

 Çünki eğer fenalıkla 

 mukabele edersen, 

 husumet tezayüd eder. 

 Zahiren mağlub bile olsa, 

 kalben kin bağlar,  

adaveti idame eder. 

 Eğer iyilikle mukabele etsen, 

 nedamet eder; 

 sana dost olur. 

ِاَذا َاْنَت َاْكَرْمَت اْلَكر مَي َمَلْكَتُه  
  َو ِاْن َاْنَت َاْكَرْمَت اللَِّئيَم َتَمرًَّدا

hükmünce; mü'minin şe'ni, 
 kerim olmaktır. 
 Senin ikramınla 

 sana müsahhar olur. 
 Zahiren leîm bile olsa, 

 iman cihetinde kerimdir. 
 Evet fena bir adama 
 "İyisin iyisin" desen, 

 iyileşmesi ve 
 iyi adama 
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 "Fenasın fenasın" desen, 

fenalaşması çok vukubulur. 

Öyle ise 

َوِاَذا َمرُّوا ب اللَّْغو  َمرُّوا ِكَراًما ٭  
َوِاْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا 

 َفِانَّ الّلَه َغُفوٌر َرِحيٌم
gibi desatir-i kudsiye-i 

Kur'aniyeye kulak ver, 

 saadet ve 

             selâmet ondadır. 

Mektubat ( 265-266 ) 

 

 
 

 

9- TAHAKKÜMLE DEĞİL 
LUTUFLA ISLAH ETMEK 

Ve asıl hüner, 
 kardeşini fena gördüğü vakit  

onu terketmek değil, 

 belki daha ziyade 

 uhuvvetini kuvvetleştirip 

 ıslahına çalışmak, 

 ehl-i sadakatın şe'nidir. 

Şualar ( 319 ) 

Tahakkümle değil, 

 belki lütufla ıslahına çalışır. 

Mektubat ( 263 ) 

 

 

 
10- UHUVVET VE İHLAS 

DÜSTURLARINI AİLE 
HAYATINATATBİK ETMEK 

 
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. 

 َو اَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا 
   َو َتْذَهَب ر حُيُكْم
işaret ettiği gibi, 
 tesanüd bozulsa 

 cemaatın tadı kaçar. 
 Bilirsiniz ki; 

 üç elif ayrı ayrı yazılsa 
 kıymeti üçtür. 

 Tesanüd-ü adedî ile 
 içtima etse, 

 yüzonbir kıymetinde 
 olduğu gibi..  

sizin gibi üç-dört hâdim-i hak,  
ayrı ayrı ve 

 taksim-ül a'mal olmamak  
cihetiyle hareket etse, 

 kuvvetleri üç-dört 
 adam kadardır.  

   Eğer hakikî bir uhuvvetle,  
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               birbirinin faziletleriyle 
 iftihar edecek bir tesanüdle,  

birbirinin aynı olmak  
derecede bir tefani sırrıyla  

hareket etseler; 
 o dört adam,  

dörtyüz adam kuvvetinin 

 kıymetindedirler. 
Barla Lahikası ( 124 ) 

 
BİRİNCİ DÜSTURUNUZ: 

 Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı.  

Eğer o razı olsa, 

 bütün dünya küsse  

ehemmiyeti yok. 

 Eğer o kabul etse, 

 bütün halk reddetse tesiri yok. 

 O razı olduktan ve 

 kabul ettikten sonra,  

isterse ve 

 hikmeti iktiza ederse, 

 sizler istemek talebinde 

 olmadığınız halde, 

 halklara da kabul ettirir,  

onları da razı eder.  

Onun için, 

 bu hizmette doğrudan doğruya 

yalnız Cenab-ı Hakk'ın 

 rızasını esas maksad  

yapmak gerektir. 
Lem'alar ( 160 ) 

nasıl insanın bir eli 

diğer eline rekabet etmez, 

 bir gözü  

bir gözünü tenkid etmez, 

 dili kulağına itiraz etmez, 

    kalb ruhun ayıbını görmez..  

belki birbirinin noksanını 

               ikmal eder, 

        kusurunu örter, 

 ihtiyacına yardım eder, 

      vazifesine muavenet eder;  

yoksa o vücud-u insanın 

      hayatı söner,  

        ruhu kaçar, 

 cismi de dağılır 

 Hem nasılki 

 bir fabrikanın çarkları birbiriyle 

rekabetkârane uğraşmaz, 

 birbirinin önüne tekaddüm edip 

                         tahakküm etmez,  

birbirinin kusurunu görerek 

 tenkid edip sa'ye şevkini kırıp  

              atalete uğratmaz. 

 Belki bütün istidadlarıyla,  

birbirinin hareketini  

umumî maksada 

 tevcih 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. 

Lem'alar (160- 161 ) 
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11- HÜSN-Ü ZAN ETMEK 

Evet insan  

hüsn-ü zanna memurdur. 

 İnsan, herkesi  

kendisinden üstün bilmelidir. 

 Kendisinde bulunan 

      sû-i ahlâkı, 

 sû-i zan  

saikasıyla başkalara 

     teşmil etmesin. Ve 

 başkaların bazı harekâtını,  

hikmetini bilmediğinden, 

 takbih etmesin. 

Mesnevi-i Nuriye (66- 67 ) 

Hem Tahtiecilik fikri, 

 sû'-i zan ve 

 tarafgirlik hissinin 

 menbaı olduğundan, 

 İslâmda lâzım olan 

 tesanüd-ü ervah, 

 tevhid-i kulûb, 

 tahabüb ve 

 teavüne 

 büyük rahneler açmıştır. 

 Halbuki hüsn-ü zanla, 

 muhabbet ve 

 vahdetle memuruz. 

Sünuhat - 34 

 
12- TARAFGİRANE 

VAZİYET ALMAMAK 

dâhilde tarafgirane  

vaziyet almamak,  

mu'terizlerin nedametine ve  

hakikata dönmelerine  

bir vesile olabilir.  

Siz daha iyi bilirsiniz. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 160 ) 
 

 
 

13- MÜNAKAŞA, 
MÜNAZARA ETMEMEK 

Hem münakaşa, 

          münazaa ve  

mesail-i diniyede 

 damarlara dokunacak 

tarafgirane mübahase  

etmemek lâzımdır ki, 

 Nur aleyhinde garazkârlar 

çıkmasın. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 273 ) 

Kardeşlerime  

tavsiye ediyorum ki:  

        İnşikaka ve  

iftiraka  

sebebiyet veren 

 münakaşa etmesinler. 

 Yalnız müdavele-i efkâr 

 suretinde niza'sız  
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mübahaseye alışsınlar. 

Lem'alar ( 106 ) 

 
 
 

14- PERDEYİ YIIRTMAMAK 
 

Dikkat ediniz; 

 gözünüzle görseniz dahi 

perdeyi yırtmayınız.  

Fenalığa karşı iyilikle  

mukabele ediniz. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 108 ) 

Faraza, 

 bazılarının altında büyük  

fenalıkları varsa da, 

 hücum edilmemek gerektir.  

Zira çok fenalıklar vardır ki; 

 iyilik perdesi altında 

      kaldıkça ve 

 perde yırtılmadıkça ve 

    ondan tegafül edildikçe, 

 mahdud ve  

mahsur kaldığı gibi,  

sahibi de perde-i hicab ve 

 hayâ altında kendisinin 

ıslahına çalışır.  

Lâkin vakta ki perde yırtılsa, 

 hayâ atılır;  

hücum gösterilse, 

 fenalık fena tevessü' eder. 

Münazarat ( 42-43 ) 

 

 
15- NEFSİNİ KUSURLU 
 VE NOKSAN BİLMEK 

 
Meali: {(Haşiye): Bu parçanın da herkese 

faidesi var.}  
"Nefis daima  

kötü şeylere sevkeder." 

âyetinin, hem de 

َاْعَدى َعُدو َّك َنْفُسَك الَِّتى َبْيَن  
  َجْنَبْيَك

mana-yı şerifi: 

 "Senin en zararlı düşmanın  

nefsindir."  

hadîsinin bir nüktesidir. 

Tezkiyesiz nefs-i emmaresi 

bulunmak şartıyla  

kendi nefsini beğenen ve  

             seven adam, 

 başkasını sevmez. 

 Eğer zahirî sevse de 

        samimî sevemez, 

 belki ondaki menfaatini ve 

                 lezzetini sever.  

Daima kendini  

beğendirmeye ve  

       sevdirmeye çalışır ve 

 kusuru nefsine almaz;  

belki avukat gibi 

    kendini müdafaa ve  

tebrie eyler. 

      Mübalağalar ile, 
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        belki yalanlarla  

nefsini medh ü tenzih ederek 

 âdeta takdis eder ve  

derecesine göre 

  َمن  اتََّخَذ ِاهَلُه َهَويُه 
âyetinin bir tokadını yer.  

Temeddühü ve  

sevdirmesi ise, 

 aks-ül amel ile 

 istiskali celbeder,  

   soğuk düşürtür. 

 Hem amel-i uhrevîde 

 ihlası kaybeder, 

 riyayı karıştırır. 

         Akibeti görmeyen ve  

          neticeleri düşünmeyen ve 

lezzet-i hazıraya mübtela olan  

hisse ve 

      heva-yı nefse mağlub olup; 

 yolunu şaşırmış  

hissin fetvasıyla, 

 bir saat lezzet için 

 bir sene hapiste yatar. 

 Bir dakika gurur veya  

intikam yüzünden 

 on sene ceza görür. 

 Âdeta ders aldığı 

 Amme Cüz'ünü 

 bir tek şekerlemeye satan  

hevaî bir çocuk gibi;  

elmas kıymetinde 

 bulunan hasenatını, 

   hissini okşamak için ve  

hevasını memnun etmek için ve  

hevesini tatmin etmek için, 

 ehemmiyetsiz cam parçaları  

hükmündeki lezzetlere, 

 enaniyetlere vesile edip, 

 kârlı işlerde hasaret eder. 

Lem'alar ( 276 ) 

…ben dahi dedim: 

 "Madem nefsim emmaredir.  

Nefsini ıslah etmeyen, 

 başkasını ıslah edemez. 

 Öyle ise, 

 nefsimden başlarım." 

Sözler ( 269 ) 

 
 

16- TEVAZU, MAHVİYET  
 VE TERK-İ ENANİYETİ 

ESES  TUTMAK 

Sakın, benlik ve  

gurura medar şeylerden çekin. 

 Tevazu, 

          mahviyet ve  

                      terk-i enaniyet,  

bu zamanda 

 ehl-i hakikata lâzım ve  

          elzemdir. 

 Çünki bu asırda 

 en büyük tehlike, 

 benlikten ve 

      hodfüruşluktan 

 ileri geldiğinden; 

      ehl-i hak ve 



33 
 

 hakikat, 

 mahviyetkârane daima  

kusurunu görmek ve  

nefsini itham etmek gerektir. 

Emirdağ Lahikası-1 (62- 63 ) 

Cenab-ı Hakk'a  

hadsiz şükür ederim ki;  

beni bana beğendirmemiş, 

 dehşetli kusurlarımı 

 bana göstermiş. 

Hem insanlara 

 kendini bildirmek, 

 bir şöhretperestlik olmasından; 

            bir enaniyet,  

            bir hodfüruşluk, 

            bir riyakârlık ihtimali var.  

Bu ise, 

 bizim gibilere tam zarardır. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 161 ) 

ehl-i faziletin  

en mühim meşrebi, 

 acz ve 

  fakr ve 

       tevazu ile 

 hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye 

karışmak tarzındadır. 

Lem'alar ( 171 ) 

Bir ulü-l emrin  

makamındaki ciddiyeti, 

  vakardır;  

    mahviyeti,  

zillettir..  

hanesindeki ciddiyeti,  

kibirdir; 

 mahviyeti tevazu'dur. 

Mektubat ( 477 ) 

 

 
 

17- MEŞREB FARKLILIĞINA 
DİKKAT ETMEK 

 
Risale-i Nur'un  

Kahramanlarından 

 baba-oğulun meşrebleri  

ayrı ayrı olduğundan, 

birbiriyle tam imtizaç 

 edemediklerinden  

endişe ediyorum.  

Baba ne kadar haksız da olsa,  

oğul onun rızasını  

tahsil etmeye mecburdur. 

 Oğul da ne kadar  

serkeş de olsa,  

baba şefkat-i fıtriyesini 

 ona karşı esirgemez ve  

                   esirgememeli. 

 Değil böyle baba ve 

                    evlâd ve 

                  mümtaz seciyeli ve  

Risale-i Nur'un baş şakirdleri,  

belki birbirinden çok uzak ve  

düşman da olsalar 

 Risale-i Nur'un hatırı için 

 Risale-i Nur şakirdlerinin  

mabeynindeki tefani,  

birbirini tenkid etmemek,  

kusurunu afvetmek düsturu ile 
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 bu iki kardeşim, 

      dünyevî ve 

 cüz'î ve 

         hissî şeyleri  

medar-ı münakaşa etmesinler.  

          Pederlik ve 

 veledliğin iktiza ettiği  

hürmet ve 

           şefkatle beraber, 

 Nur'un şakirdliği 

 iktiza ettiği kusura 

    bakmamak ve 

 afvetmek ve 

 benim çok sevdiğim 

 iki kardeşim  

(benim hatırım için) 

birbirini tenkid etmemek  

lâzım geliyor. 

Emirdağ Lahikası-1 (89- 90 ) 

Sakın! 

 Çok dikkat ediniz, içinize  

bir mübayenet düşmesin. 

 İnsan hatadan hâlî olamaz, 

 fakat tövbe kapısı açıktır. 

 Nefis ve  

şeytan,  

sizi kardeşinize karşı itiraza ve 

 haklı olarak tenkide  

sevkettiği vakit deyiniz ki: 

 "Biz değil böyle 

 cüz'î hukukumuzu, 

  belki hayatımızı ve  

           haysiyetimizi ve 

  dünyevî saadetimizi, 

 Risale-i Nur'un en kuvvetli  

rabıtası olan tesanüte 

 feda etmeye mükellefiz. 

 O bize kazandırdığı  

netice itibariyle dünyaya, 

enaniyete ait herşeyi 

 feda etmek vazifemizdir." 

 deyip nefsinizi susturunuz! 

 Medar-ı niza' bir mes'ele varsa,  

meşveret ediniz. 

 Çok sıkı tutmayınız, 

 herkes bir meşrebde olmaz.  

Müsamaha ile birbirine bakmak,  

şimdi elzemdir. 

Umum kardeşlerimize  

birer birer selâm ederiz. 

Kastamonu Lahikası ( 234 ) 

 
 

18- KUR’AN OKUTMAK  
VE İMAN DERSLERİNİ 

VERMEK 

Risale-i Nur'un fıtraten ve 

zamanın vaziyetine göre 

talebesi olacak, 

 başta masum çocuklardır. 

 Çünki bir çocuk 

 küçüklüğünde kuvvetli bir 

 ders-i imanî alamazsa,  

sonra pek zor ve  

müşkil bir tarzda 

 İslâmiyet ve 

           imanın erkânlarını  
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ruhuna alabilir.  

Âdeta gayr-ı müslim birisinin 

İslâmiyeti kabul etmek 

derecesinde zor oluyor, 

 yabani düşer 

Emirdağ Lahikası-1 ( 41 ) 

İnebolu civarında bulunan ve  

Nurlara güzel kalemiyle 

 çok hizmet eden 

kardeşlerimizden 

 Mehmed Zekeriya'nın 

 bir mektubunu aldım.  

Endişelerimi izale edip 

 beni mesrur eyledi.  

Şimdi Nurların bir vazifesi olan,  

  çocuklara Kur'an okutmak ve 

 iman derslerini vermek  

hizmetiyle meşgul  

olduğunu yazıyor.  

Ona yazınız ki: 

 Bu hizmetin, 

 aynen eskide Nurlara  

çalışmanız gibi kıymetlidir. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 174 ) 

eski ve yeni kardeşlerimizin  

Risale-i Nur'a çalışmaları ve  

çocukları da Kur'ana ve 

         Nurlara çalıştırmaları, 

 bu vakitte Nurlara 

 büyük bir hizmettir. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 148 ) 

senin şimdi 

 

 vazife-i resmiye cihetiyle  

çocuklara Kur'an-ı Azîmüşşan'ı  

okutmanı bütün ruh u canımla  

tebrik ediyorum.  

Bin bârekâllah derim. 
Emirdağ Lahikası-1 ( 176 ) 

Hem herbir has talebenin 

mühim bir vazifesi,  

bir çocuğa 

 Kur'an öğretmek olduğundan, 

 sen bu vazifeyi  

yapmağa başladın. 

 Sen birinci talebelerden  

olduğundan inşâallah 

 senin çocuğun da 

 birincilerden olacaktır. 

 Madem çocuk benim de  

evlâd-ı maneviyemdir;  

ona verdiğin ders, 

 yarısı senin namına ise,  

yarısı da benim hesabıma  

olmalıdır. 
Barla Lahikası ( 329 ) 

 

 

KENDİ HANESİNİ BİR 
KÜÇÜK MEDRESE-İ 

NURİYEYE ÇEVİRSİN. 

Her bir adam eğer hanesinde  

dört-beş çoluk çocuğu bulunsa 

 kendi hanesini bir küçük 

 Medrese-i Nuriyeye çevirsin. 

 Eğer yoksa, 
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 yalnız ise, 

çok alâkadar komşularından 

 üç-dört zât birleşsin ve 

 bu heyet bulundukları haneyi  

küçük bir Medrese-i Nuriye  

ittihaz etsin.  

Hiç olmazsa işleri ve 

 vazifeleri olmadığı vakitlerde, 

 beş-on dakika dahi olsa 

 Risale-i Nur'u 

  okumak veya 

    dinlemek veya 

                 yazmak  

cihetiyle bir mikdar 

 meşgul olsalar,  

hakikî talebe-i ulûmun  

       sevablarına ve 

 şereflerine 

 mazhar oldukları gibi, 

 İhlas Risalesi'nde yazılan 

 beş nevi ibadete de  

mazhar olurlar. 

 Hakikî ilim talebeleri gibi,  

onların maişetlerini temin 

hususundaki âdi 

 muameleleri de 

 bir nevi ibadet hükmüne  

geçebilir diye kalbe ihtar edildi. 

 Ben de kardeşlerime 

 beyan ediyorum. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 104 ) 

….Bir küçük 

 medrese-i Nuriyeyi 

 

 kendi hanesinde tesis edip 

Emirdağ Lahikası-2 ( 109 ) 

 
 

19- ÇOCUĞU KÜÇÜK 
YAŞTA NAMAZA 

ALIŞTIRMAK  

şer'an yedi yaşına gelen 

 bir çocuğa 

 namaz gibi farzlara  

  peder ve 

 vâlideleri  

onları alıştırmak için,  

teşvikkârane emretmek ve 

 on yaşına girse 

 şiddetle namaz kıldırmak ve 

 alıştırmak şeriatta var. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 66 ) 

 
 

20- VAZİFEMİZİ YAPIP, 
VAZİFE-İ İLÂHİYEYE 

KARIŞMMAK 

Tarîk-ı hakta çalışan ve  

                   mücahede edenler,  

yalnız kendi vazifelerini 

 düşünmek lâzım gelirken,  

Cenab-ı Hakk'a ait 

 vazifeyi düşünüp,  

harekâtını ona bina ederek 

 hataya düşerler. 

 Edeb-üd Din 
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 Ve-d Dünya  

Risalesi'nde vardır ki: 

 Bir zaman şeytan, 

 Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a 

 itiraz edip demiş ki: 

 "Madem ecel ve 

 herşey kader-i İlahî iledir; 

 sen kendini 

 bu yüksek yerden at, 

 bak nasıl öleceksin. 

" Hazret-i İsa Aleyhisselâm  

demiş ki: 

ِانَّ ِلّلِّٰه َاْن َيْخَتب َر َعْبَدُه َو  
 َلْيَس ِلْلَعْبِد َاْن َيْخَتب َر َربَُّه

Yani: "Cenab-ı Hak 
 abdini tecrübe eder ve der ki: 

 Sen böyle yapsan  
  sana böyle yaparım, 

 göreyim seni yapabilir misin?  
diye tecrübe eder. 

 Fakat abdin hakkı yok ve 
             haddi değil ki, 

 Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve 
 desin: Ben böyle işlesem,  

         sen böyle işler misin?  
diye tecrübevari bir surette 

Cenab-ı Hakk'ın 
 rububiyetine karşı 

 imtihan tarzı sû'-i edebdir, 
 ubudiyete münafîdir." 
Madem hakikat budur, 

 insan kendi vazifesini yapıp 

 Cenab-ı Hakk'ın  

 

vazifesine karışmamalı. 

Meşhurdur ki:  

Bir zaman İslâm 

kahramanlarından ve 

 Cengiz'in ordusunu  

müteaddid defa mağlub eden  

Celaleddin-i Harzemşah  

harbe giderken, 

           vüzerası ve 

 etbaı ona demişler:  

"Sen muzaffer olacaksın,  

Cenab-ı Hak seni galib edecek."  

O demiş:  

"Ben ALLAH'ın emriyle, 

 cihad yolunda 

 hareket etmeye vazifedarım, 

Cenab-ı Hakk'ın  

vazifesine karışmam; 

       muzaffer etmek  

veya mağlub etmek  

onun vazifesidir. 

" İşte o zât 

 bu sırr-ı teslimiyeti 

anlamasıyla, 

 hârika bir surette çok defa  

muzaffer olmuştur. 

Evet insanın elindeki  

cüz'-i ihtiyarî ile 

 işledikleri ef'allerinde, 

 Cenab-ı Hakk'a ait netaici  

düşünmemek gerektir. 

 Meselâ: Kardeşlerimizden  

bir kısım zâtlar, 
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 halkların Risale-i Nur'a 

iltihakları  

şevklerini ziyadeleştiriyor, 

 gayrete getiriyor. 

Dinlemedikleri vakit zaîflerin 

 kuvve-i maneviyeleri kırılıyor, 

 şevkleri bir derece sönüyor. 

 Halbuki Üstad-ı Mutlak,  

                 Mukteda-yı Küll, 

 Rehber-i Ekmel olan 

 Resul-i Ekrem  

Aleyhissalâtü Vesselâm, 

 َوَما َعَلى الرَُّسول  
   ِاالَّ اْلَباَلُغ

olan ferman-ı İlahîyi kendine  

rehber-i mutlak ederek,  

insanların çekilmesiyle ve  

                  dinlememesiyle  

daha ziyade sa'y ü gayret ve  

ciddiyetle tebliğ etmiş. 

 Çünki 

 ِانََّك اَل َتْهِدى َمْن  
َاْحَبْبَت َولِكنَّ الّلَه َيْهِدى َمْن 

 َيَشاءُ
 sırrıyla anlamış ki: 

 İnsanlara dinlettirmek ve 

 

         hidayet vermek,  

Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir.  

Cenab-ı Hakk'ın vazifesine  

karışmazdı. 

Öyle ise; 

 işte ey kardeşlerim! 

 Siz de, size ait olmayan 

 vazifeye harekâtınızı  

bina etmekle karışmayınız ve 

 Hâlık'ınıza karşı 

 tecrübe vaziyetini almayınız! 
Lem'alar ( 130-131 ) 

İ'lem Eyyühel-Aziz! 

 Gafil olan insan, 

 kendi vazifesini terkeder, 

 ALLAH'ın vazifesiyle 

 meşgul olur. 

 Evet insan,  

gafletten dolayı 

 iktidarı dâhilinde kolay olan  

ubudiyet vazifesinin terkiyle, 

 zaîf kalbiyle  

rububiyet vazife-i sakîlesinin 

 altına girer, 

 altında ezilir. Ve  

aynı zamanda bütün 

 istirahatını kaybetmekle 

 âsi, 

   şakî,  

   hâin  

adamların partisine dâhil olur. 

Evet insan bir askerdir. 

 Askerlik vazifesi başka, 

 hükûmetin vazifesi başkadır. 
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 Askerlik vazifesi 

 talim, 

  Cihad 

 gibi din ve 

        vatanı  

koruyacak işlerdir. 

 Hükûmetin vazifesi ise,  

 erzakını, 

 libasını, 

                  silâhını vermektir. 

 Binaenaleyh erzakını temin için  

askerliğe ait vazifesini terk edip 

 ticaretle (meselâ) iştigal eden 

bir asker, 

 şakî ve  

      hâin olur.  

Bu itibarla insanın  

ALLAH'a karşı 

    ubudiyet, vazifesidir.  

Terk-i kebair takvasıdır. 

 Nefis ve şeytanla 

 uğraşması, cihadıdır. 

Amma gerek nefsine, 

            gerek evlâd ve 

               taallukatına 

 hayat malzemesini 

 tedarik etmek 

 ALLAH'ın vazifesidir. 

 Evet madem hayatı veren odur.  

           O hayatı koruyacak 

 levazımatı da o verecektir. 

 Yalnız,  

hükûmetin asker için 

 ofislerde cem'ettiği  

erzakı askerlere  

taşıttırdığı, 

      temizlettirdiği, 

    öğüttürdüğü,  

         pişirttirdiği gibi, 

 Cenab-ı Hak da 

 hayat için lâzım olan 

 levazımatı küre-i arz ofisinde 

 yaratıp cem'ettikten sonra, 

 o erzakın toplanmasını ve 

                      sair ahvalini 

 insana yaptırır ki, 

insana bir meşguliyet, 

     bir eğlence olsun ve  

atalet, 

  betalet  

azabından kurtulsun. 

Ey insan! 

  Rahm-ı maderde iken, 

    tıfl iken, 

      ihtiyar ve 

 iktidardan mahrum 

        bir vaziyette iken,  

seni pek leziz rızıklar ile 

 besleyen ALLAH,  

sen hayatta kaldıkça 

 o rızkı verecektir. 

 Baksana!  

Her bahar mevsiminde 

 sath-ı arzda yaratılan  

enva'-ı erzakı kim yaratıyor ve 

 kimler için yaratıyor? 

 Senin ağzına getirip 

 sokacak değil ya! Yahu,  
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   eğlencelere,  

bahçelere  

gidip dallarda sallanan 

 o güleç yüzlü leziz meyveleri  

koparıp yemek zahmet midir? 

 Allah insaf versin! 

Hülâsa:  

ALLAH'ı ittiham etmekle 

 işini terk edip 

 ALLAH'ın işine karışma ki 

    nankör 

 âsiler  

defterine kaydolmayasın. 

Mesnevi-i Nuriye (224- 225 ) 

 
 
 

ÇOCUKLARIN  
VAZİFELERİ 

 
 

A- EBEVEYNE BAKAN 
CİHET 
 

   peder ve 

 vâlideyi 

 şefkat ile teçhiz eden ve  

seni onların merhametli elleriyle 

 terbiye ettiren  

hikmet ve 

            rahmet hesabına  

onlara hürmet ve 

            muhabbet,  

Cenab-ı Hakk'ın 

 muhabbetine aittir. 

      O muhabbet ve 

 hürmet, 

 şefkat lillah için 

 olduğuna alâmeti şudur ki: 

Onlar ihtiyar oldukları ve  

sana hiçbir faideleri 

             kalmadığı ve 

 seni zahmet ve 

           meşakkate  

attıkları zaman, 

daha ziyade 

 muhabbet ve  

merhamet ve 

 şefkat etmektir. 

ِامَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر  
َاَحُدُهَما َاْو ِكاَلُهَما َفاَل 

  َتُقْل َلُهَما ُاف ّ

âyeti beş mertebe  

       hürmet ve 

 şefkate 

 evlâdı davet etmesi; 

 Kur'anın nazarında vâlideynin  

hukukları  

            ne kadar ehemmiyetli ve  

ukukları  

           ne derece çirkin  

olduğunu gösterir. 

 Madem peder; 
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 kimseyi değil, 

 yalnız veledinin kendinden  

daha ziyade iyi olmasını ister. 

 Ona mukabil veled dahi,  

pedere karşı hak dava edemez. 

 Demek vâlideyn ve  

veled ortasında fıtraten 

 sebeb-i münakaşa yok. 

 Zira münakaşa, 

              ya gıbta ve 

          hasedden gelir. 

 Pederde oğluna karşı o yok. 

 Veya münakaşa, 

 haksızlıktan gelir. 

 Veledin hakkı yoktur ki,  

pederine karşı hak dava etsin. 

 Pederini haksız görse de, 

 ona isyan edemez. 

 Demek pederine isyan eden ve 

 onu rencide eden, 

 insan bozması bir canavardır. 

Sözler ( 639 ) 

Peder ve  

vâlideye karşı muhabbetin,  

Cenab-ı Hak hesabına 

 olduğu için hem bir ibadet, 

 hem de onlar ihtiyarlandıkça  

hürmet ve  

muhabbeti  

ziyadeleştirirsin. 

      En âlî bir his ile, 

 en merdane bir himmet ile  

onların tûl-ü ömrünü  

ciddî arzu edip 

 bekalarına dua etmek,  

tâ onların yüzünden  

daha ziyade 

 sevab kazanayım diye  

samimî hürmetle  

onların elini öpmek, 

 ulvî bir lezzet-i ruhanî almaktır.  

Yoksa nefsanî,  

dünya itibariyle olsa, 

 onlar ihtiyar oldukları ve 

 sana bâr olacak bir vaziyete 

 girdikleri zaman;  

en süflî ve 

            en alçak bir his ile 

 vücudlarını istiskal etmek,  

sebeb-i hayatın olan 

 o muhterem zâtların mevtlerini  

arzu etmek gibi 

 vahşi, 

   kederli,  

ruhanî bir elemdir. 

Sözler ( 644 ) 

Evet dünyada 

 en yüksek hakikat,  

peder ve 

 vâlidelerin  

evlâdlarına karşı şefkatleridir.  

Ve en âlî hukuk dahi, 

 onların o şefkatlerine mukabil  

hürmet haklarıdır.  

Çünki onlar,  

hayatlarını kemal-i lezzetle 

   evlâdlarının hayatı için 

 feda edip sarfediyorlar.  
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Öyle ise,  

     insaniyeti sukut etmemiş ve 

 canavara inkılab etmemiş 

 herbir veled;  

o muhterem,  

sadık,  

                 fedakâr dostlara  

          hâlisane hürmet ve 

       samimane hizmet ve 

          rızalarını tahsil ve 

         kalblerini hoşnud etmektir. 

 Amca ve hala,  

peder hükmündedir;  

teyze ve dayı, 

 ana hükmündedir. 

Mektubat ( 259 ) 

en bahtiyar çocuklar onlardır ki;  

Risale-i Nur dairesine girip  

   dünyada peder ve  

Validesine 

 hürmet ve 

 hizmet ve 

    hasenatı ile  

onların defter-i a'maline 

vefatlarından sonra 

 hasenatı yazdırmakla ve 

 âhirette onlara 

 derecesine göre şefaat etmekle 

bahtiyar evlâd olurlar. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 41 ) 

 
 
 

KARDEŞLERE BAKAN 
CİHET 

 
Ben dokuz yaşından beri  

şefkatli vâlidemi 

 görmediğimden  

sohbetinde bulunamadım. 

 O hürmetli muhabbetten 

 mahrum kaldığım ve 

 üç hemşiremi de 

 onbeş yaşımdan sonra  

göremediğim, 

 ALLAH rahmet etsin 

 vâlidemle beraber  

berzah âlemlerine gittikleri için  

dünyanın çok zevkli, 

             lezzetli olan  

uhuvvetkârane sohbetlerinden, 

     merhamet ve  

hürmetten  

mahrum kaldığımdan ve 

 üç kardeşimden  

iki kardeşimi elli seneden beri 

görmediğimden  

(ALLAH onlara rahmet etsin) 

 öyle kıymetdar,  

dindar, 

 âlim 

 iki kardeşimin sohbetinden,  

hürmetkârane muhabbet,  

merhametkârane şefkatteki… 

Emirdağ Lahikası-2 ( 211-212 ) 

…. üç merhume hemşirelerimin  
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

şefkatkârane, 

 kardeşane sevinç ve 

 sürurları 
Emirdağ Lahikası-2 ( 212 ) 

Hem merhum kardeşimin  

vefatıyla fedakârane 

 dünyadaki maddî, 

 manevî muavenetlerinden ve 

 muhabbet ve  

şefkatlerinden 

Emirdağ Lahikası-2 ( 212 ) 

 
 
 
 

NURLARA İŞTİYAK 
GÖSTEREN VE MEŞGUL 

OLAN MASUMLAR VE 
HANIMLARA MİSALLER 

 
Risale-i Nur'un küçük ve 

 masum şakirdlerinden 

 elli-altmış talebenin  

yazdıkları nüshaları  

bize göndermişler, 

 o parçaları  

üç cild içinde cem'ettik. 

 İşte bu mecmuadaki 

 parçaları yazanların 

 nümune olarak bir kısmı  

şunlardır: 

Ömer 15, 

     Mustafa 13, 

        Hâfız Nebi 14, 

  Hicret 15,  

     Hüseyin 11,  

           Ahmed Zeki 13, 

                   Ayşe 11,  

            Hâfız Ahmed 12,  

    Mustafa 14,  

                   Bekir 9,  

                   Ali 12 

İşte bu mecmuadaki risaleler, 

 bu masum çocukların 

 Risale-i Nur'dan 

 ders aldıkları ve  

yazdıklarının bir kısmıdır. 

 Onların bu zamanda  

bu ciddî çalışmaları  

gösteriyor ki:  

Risale-i Nur'da  

öyle bir manevî zevk ve 

             cazibedar bir nur var ki;  

mekteblerde çocukları  

okumağa şevkle  

sevketmek için icad ettikleri  

her nevi eğlence ve 

             teşviklere  

galebe edecek  

bir lezzet, 

  bir sürur, 

 bir şevk  

Risale-i Nur veriyor ki  

çocuklar böyle hareket 

ediyorlar. 

 Hem bu hal gösteriyor ki;  

Risale-i Nur kökleşiyor. 
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 İnşâallah, daha hiçbir şey 

 onu koparamıyacak, 

 ensal-i âtiyede devam edecek  

gidecek. 
Emirdağ Lahikası-1 ( 64 ) 

Ve çalışkan mübareklerden ve 

 Nurların neşrine 

 çok hizmet eden 

Hâfız Mustafa'nın  

yedi yaşında iken 

Altıncı Şua'ı ve 

 bana bir mektub yazan 

 tam mübarek, 

 masum mahdumu; burada, 

 masumlar içinde Nurlara  

bir iştiyak uyandıracak. 

 Onun namı, 

 Said Nurî olmalı; 

 Nursî köydür,  

manasız olur. (Sin) olmasın,  

yalnız (ye) olsun; 

 tâ Nurlara alâkasını göstersin. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 150 ) 

Sâniyen: 

 Safranbolu'da 

 Nur'un ehemmiyetli  

şakirdlerinden 

 Hıfzı'nın iki 

 masum mahdumları 

 biri on,  

biri de sekiz yaşlarında 

 Asâ-yı Musa mecmuasını  

yazdıkları ve  

 

bitmek üzere diye o masumlar 

 bana bir mektub yazmaları,  

beni fevkalâde sevindirdi. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 154 ) 

hem Süleyman gibi 

 kıymetli kardeşiyle ve  

küçük kerimesiyle üç tane 

 Asâ-yı Musa'yı yazmaları ve  

mübarek Hasan Dayı'nın 

 hafidi olması, 

 beni meraktan kurtardı,  

hem çok memnun eyledi. 

Kahraman marangozun 

gayretiyle Gökdere'li hatib,  

Risale-i Nur'a üç oğluyla  

beraber talebe olup 

 yazmaya başlamalarıyla; 

 hem onları,  

hem marangozu, 

 hem köylerini tebrik ederiz. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 158 ) 

Sekiz sene çoluk ve 

  çocuğuyla 

 sadakatla bana hizmet eden; ve  

evlâd ve 

 ahfad ve 

 refika ve 

      damatlarıyla 

 Nurlara ciddî çalışan 

Emirdağ Lahikası-1 ( 169 ) 

Kardeşimiz ve 

 Nur'un kumandanlarından 

Isparta Hulusi'si  



45 
 

 

Re'fet Bey'in mübarek 

masumunun  

dokuz yaşında iken (bu derece) 

Risale-i Nur'dan 

 Birinci Söz'ü yazması 

gösteriyor ki;  

o mübarek Hüsnü, 

Safranbolu'nun onbir yaşındaki 

 Hüsnü'sü gibi  

dahi masumların 

küçücük bir kahramanı  

olmağa namzeddir. 

 Cenab-ı Hak 

 onu Nurlara bağışlasın ve  

muvaffak eylesin, âmîn.  

İnşâallah yazdığı nüshayı  

sonra tashih edip 

göndereceğim. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 217 ) 

Kardeşimiz Re'fet'in 

mektubunda  

     Münevvere,  

Nazmiye, 

           Saime namında 

 üç masumun 

 üç ayda eliften başlayıp  

Kur'an-ı Hakîm'i hatmetmeğe  

muvaffak olmalarından ve  

Kur'an dersiyle beraber 

 Nur hakikatlarını ve 

 hakaik-i imaniyeyi 

  masumane, 

 müştakane 

 

dinlemeleri için onları ve 

                       üstadlarını ve 

                peder ve  

                   vâlidelerini 

            tebrik ediyoruz. 

          Münevvere ve 

 Nazmiye, 

        Abdülbâki ve 

 Mehmed Celal'in 

 Nur hizmetinde noksan kalan 

vazifelerini inşâallah 

 tekmil edecekler. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 223 ) 

Ve onun mektubunda, 

 Barla medrese-i Nuriyenin 

 baş kâtibi Şamlı Hâfız Tevfik'in 

 halka-i tedrisinde  

Sıddık Süleyman'ın mahdumu 

 Yusuf ve  

merhum Mustafa Çavuş'un ve 

 Ahmed'in oğulları gibi 

 Kur'an dersiyle  

Kur'an yazısını ve 

 Nurları öğrenmesi; ve  

Hulusi ve 

 Hâfız Hakkı'nın 

 Nurları şevk ile yazmaları, 

Barla'ya karşı benim 

ümidimi kuvvetlendirdiler ve  

derince bir ferah ve 

 sürur verdiler. 

 Cenab-ı Hak muvaffak eylesin, 

 âmîn. Ve 
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 Tevfik'e  

tevfik refik eylesin, âmîn! 

Emirdağ Lahikası-1 ( 224 ) 

Nur'un küçük 

kahramanlarından 

 Mustafa Sungur ve  

Rahmi'nin güzel mektublarında,  

onların köylerinde 

 Ahmed Fuad'ın ciddî 

   gayretiyle ders vermesi ve 

Eflani Nahiyesinin, 

 Barla Nahiyesi gibi 

     bir medrese-i Nuriye  

               hükmüne girdiğini ve 

 ora ahalisi iştiyakla 

                  Nurları dinlemesi ve 

 yeniden iki genç muallim 

 daha eski yazı ile 

                    Nurlara girmesi ve 

 çocukların huruf-u Kur'aniyeyi  

öğrenmeye başlaması ile  

Risale-i Nurları da 

                   yazmağa girmeleri, 

 büyük bir fâl-i hayırdır. 

 Cenab-ı Hak  

o masumları muvaffak etsin ve 

 onların üstadları ve 

              peder ve 

      vâlidelerinden razı olsun. 

 Onlar, duada  

masumlar dairesine girdiler. 

 Başta Ahmed Fuad, 

 Mustafa ve 

 Rahmi olarak, 

 Eflani Nahiyesini 

 tebrik ediyoruz. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 226 ) 

Alamescid Köyü Hocası 

 İbrahim Edhem'in 

 hâlisane mektubuyla, 

 ehemmiyetli ve  

Nur'un masum şakirdlerinin 

 o mübarek hocanın 

 dersinden tam hisse alan ve 

 Nur dairesine giren  

altı küçücük masumların  

kendi kendilerine düşünüp  

hocalarına söyleyerek, 

 altı pusla 

 kendi kalemleriyle yazarak, 

 bu ihtiyar, 

 hasta Said'e, 

 o masum mübarekler,  

ömürlerinden herbiri 

 bir kısmını vermesi, 

 hakikaten gayet 

         medar-ı hayret ve  

takdir bir hâdise-i Nuriyedir.  

Ben dahi o 

 masumların o 

 mübarek 

 hediyelerini kabul edip,  

yine o küçücük 

 Said'lere hediye ederek, 

 benim yerimde 

 çalışmak için bağışlıyorum. 

 Cenab-ı Hak 

 onları muvaffak eylesin.  
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O küçücük Said'ler ise,  

işaretlerinden: 

        İbrahim dokuz yaşında,  

        Mustafa onbir yaşında,  

 Halil İbrahim oniki yaşında,   

Emin Yılmaz ondört yaşında, 

        Mehmed onbir yaşında, 

       Abdullah oniki yaşlarındadır. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 228 ) 

Nur Santralı kardeşimiz 

Hoca Sabri'nin,  

eskiden beri onun gibi 

Nurcu refikasının ve 

 mübarek mahdumu 

Nureddin'in (Yaşar)  

küçük bir mektublarını aldım. 

 Cenab-ı Hak,  

onlara sıhhat ve 

         âfiyet ve 

      saadet  

ihsan eylesin, âmîn. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 229 ) 

 
 

AZİZ MASUM  
EVLATLARIM 

 
Kur'anı öğrenmek için 

 ders almağa çalışıyorsunuz. 

Sizin bildiğiniz yeni harfte  

noksanlar olduğu için, 

 mümkün oldukça yeni harften 

 

 okunmamak lâzım gelir. 

Hem Kur'anı okumanın faidesi, 

 yalnız hâfız olmak ve 

 dünyada onunla  

    bir makam kazanmak, 

        bir maaş almak değil; 

 belki herbir harfi,  

hiç olmazsa  

                         on hayrından 

 tâ yüze, 

              tâ binlere kadar 

  Cennet meyvelerini, 

 âhiret faidelerini  

        vermesini düşünüp ve 

 ebedî hayatın rahatını ve  

saadetini temin etmek 

 niyetiyle okumak lâzımdır. 

Evet mekteblerde,  

dünya maişeti, 

             ya rütbeleri için  

fenleri ders okumak, 

 bu kısacık  

dünyevî hayatta derecesi,  

faidesi bir ise; 

 ebedî hayatta Kur'an ve 

Kur'anın kudsî kelimelerini ve  

nurlu ve  

imanî manalarını öğrenmek, 

 binler derece daha kıymetlidir. 

        Onlar şişe hükmünde,  

    bunlar elmas hükmündedir. 

Hem peder ve 

 vâlidenize hakikî ve 
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 faideli evlâdlar olabilirsiniz. 

 Siz madem masumsunuz,  

daha günahınız yok; 

 böyle kudsî bir niyetle 

okusanız, sizleri 

 Risale-i Nur'un masum  

şakirdleri içinde kabul edip 

 umum şakirdlerin dualarına 

 hissedar olursunuz ve  

nurlu ve 

 mübarek 

 talebeler olursunuz. 

      Hem üstadınızı, 

      hem sizi, 

    hem peder ve vâlidelerinizi, 

      hem memleketinizi  

tebrik ediyorum. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 238 ) 

Safranbolu'daki hâlis  

kardeşlerimizden Hıfzı'nın  

küçük medrese-i Nuriyesi olan 

 hanesindeki küçük ve  

çok çalışkan masumları  

yedi yaşında Yılmaz ve 

 onüç yaşında Hüsnü'nün ve 

 onlar gibi Nur'a çalışan  

muhterem validelerinin 

 mübarek kalemleriyle  

yazdıkları tebriklerini, 

 umum Safranbolu ve 

 Eflani medrese-i Nuriyesi 

 namına bu Ramazan'ın 

 bir Firdevsî teberrükü 

 

 hesabına kabul ettik. 

 Yılmaz'ın rü'yası aynen çıkmış. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 242 ) 

Bir mikdardır hiç görmediğim  

bir tarzda pek şiddetli  

bir alâka ile,  

çoktan görmedikleri 

 peder, 

 vâlidelerine  

hararetli bir iştiyak ile 

 ellerine sarılmaları gibi;  

iki yaşından on yaşına kadar  

masum çocuklar, 

 faytonla gezdiğim vakit 

 beni görünce,  

aynen öyle uzaktan koşup 

 benim ellerime sarıldıklarının  

ne hikmeti var 

 diye hayret ediyordum.  

Birden ihtar edildi ki: 

 Bu küçücük masumlar taifesi, 

  bir hiss-i kabl-el vuku' ile 

 ileride Risale-i Nur ile 

 saadeti bulacaklarını ve  

tehlike-i manevîden 

 kurtulacaklarını, 

 belki de içinde çokları  

şakird olacaklarını ve  

buranın maddî-manevî havasına  

imtizaç edemediğim için  

menfîlere verilen serbestiyet  

münasebetiyle buradan  

gitmemekliğim için lâkayd olan  

büyüklerin bedeline,  
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"Bizler Nur dairesindeyiz, 

 bizi bırakma, gitme" 

 gibi bir mana var, 

 hissettim. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 252 ) 

Hattâ hiç beni görmeyen, 

 bilmeyen bir ve iki, 

üç yaşında çocuklar  

yalın ayak dikenler içinde 

 koşa koşa faytona yetişiyorlar. 

 Büyük adamlar gibi 

 temenna edip  

elinizi öpelim derlerdi. 

 Bu hale hem ben, 

 hem kardeşlerim ve  

görenler hayret ediyorduk. 

 Bu hal bir mahalleye 

 mahsus değil,  

her tarafta hattâ köylerinde 

 aynı hal devam ediyordu. 

Beni aldatmayan 

 bir hatıra-i hakikat ile 

 benim ve arkadaşlarımın 

 kanaatimiz geldi ki; 

 bu masum taifenin  

masumiyetleri cihetiyle,  

sevk-i fıtrî denilen  

bir hiss-i kabl-el vuku' ile,  

Risale-i Nur'un bu memlekette 

 Masum 

 çocuklara ve  

kendilerine 

 çok menfaati olacak diye,  

akıl ve  

fikirleri 

 derketmediği halde, 

 o masumane his ile  

Risale-i Nur'un manası 

 itibariyle tercümanına,  

annesine yalvarmasından  

ziyade bir iştiyak ile  

koşuyorlardı. 

Ben de bu nevi  

küçücük masumları,  

evlâdım olmadığından 

 evlâd-ı maneviye olarak 

 dualarıma umumen dâhil ettim. 

Her sabah bunları da 

 Nur talebeleri ile beraber  

dualarımda yâd ediyorum 

Emirdağ Lahikası-2 ( 102 ) 

Hattâ bana hizmet 

edenlerbiliyorlar ki, 

 peder ve 

 vâlidesinden çok ziyade 

 bir şefkat,  

  bir hürmet, 

 bir bağlılık 

 masum çocukların  

bana karşı Bolvadin'de ve 

                  Emirdağı'ndaki ekser 

 yollarda göstermeleri; 

 bu cüz'î, 

       şahsî,  

        hususî 

       zevki, 

        lezzeti,  

şefkatkârane hürmeti binler  
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 küllî ve 

 umumî  

bir surete çevirdiğine çok 

misalleri var. 

Mübarek bir kısım zîruhlarda 

 hiss-i kabl-el vuku' olduğu gibi,  

masum çocukların 

 bir hiss-i kabl-el vuku' ile 

 Risale-i Nur'un onlara dünyevî,  

uhrevî bir babalıkla terbiye ve 

 muhafaza etmesini 

 ruhları hissetmiş ki, 

 Nur'un hizmetkârına  

babalarından ve 

 validelerinden 

 daha şiddetli bir  

hürmet gösteriyorlar. 

 Hattâ benim hiç görmediğim,  

tanımadığım üç yaşındaki 

 bir kız çocuğu yalın ayak 

 dikenlere basarak,  

koşarak geldi. 

 Hattâ pekçok dostlarım  

Bolvadin'de bulunduğu için  

otomobil ile çok hızlı  

gittiğimiz halde kurtulamıyoruz. 

 Hattâ her yerde  

hiç beni işitip  

görmedikleri halde, 

 peder ve  

vâlidesine  

gösterdikleri alâkayı  

göstermeleri benim hakkımda; 

nefsim, 

 hevesim cismanî  

cihetinde dahi imanda  

bir Cennet çekirdeği var 

 olduğunu gördüm. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 213 ) 

Kastamonu'da iken 

 nasıl her gün dualarımda ve 

manevî kazançlarımda 

 Nur'un has şakirdlerinden  

Âsiye,  

 Ulviye, 

      Lütfiye'ler, 

    Zehra'lar, 

    Şerife'ler, 

     Hacer'ler, 

         Necmiye'ler, 

    Nimet'ler,  

Aliye'ler  

hissedar olmak için manen  

yanımda bulunuyordular;  

aynen şimdi de öyledirler. 

Ben sizleri unutmuyorum. 

 Hattâ bugünlerde  

birden Ulviye, 

 Lütfiye'yi merak ettim. 

 İkinci gün,  

ikisinin de mektublarını,  

hediyelerini aldım; 

 bunların sadakatlarına 

 bir emare oldu. 

 Eskiden beri âdetim 

 hediyeleri kabul etmemek 

 ile beraber;  

sizin cübbe ve 
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 yeleğinizi bu geceki  

Leyle-i Kadir'de giyip 

 Âsiye ile beraber  

Kastamonu'daki bütün  

Nur şakirdleri namına 

 kabul ettim.  

Fakat kaideme 

 muhalif olmamak için 

 ona mukabil, 

 Emin'de bulunan  

risalelerimden Lütfiye, 

 Ulviye istediklerini alsınlar  

veyahut benim hesabıma 

 Mehmed Feyzi ve 

 arkadaşları onların  

beğendiklerini yazsınlar. 

Benim yanıma çok defa gelen 

 bu hemşirelerimin  

masum evlâdları,  

Nur şakirdlerinden  

masumlar dairesinde 

 dâhildirler ve 

 çok defa hatırlıyorum. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 177 ) 

Kastamonu'nun 

 Zehra'ları, 

 Hacer'leri, 

  Lütfiye'leri, 

 Ulviye'leri, 

    Necmiye'leri  

başka bir sahada 

 (hanımlar âleminde)  

Nur hizmetinde Feyzi'ye 

arkadaşlık ediyorlar. 

Feyzi'nin mektubunda  

Risale-i Nur şakirdlerinin  

teşebbüsüyle resmî 

 Kur'an mektebi açılıp, 

 en evvel Nur'un masumları ve 

 hususan Emin'in mahdumları  

en evvel mektebe girip, 

 en evvel onlar  

Kur'anı hatmederek kısmen  

hıfza başlamaları cihetinde,  

onları ve  

        pederlerini ve 

     oradaki şakirdleri  

tebrik ediyoruz ve  

o masumlara  

binler bârekâllah deriz. 

İki defa Nur'un hizmeti için  

buraya kadar gelen kıymetli 

hemşiremiz Zehra'nın  

Medreset-üz Zehra'nın 

 kâğıd masrafına 

 iki yüz lira vermesi,  

hanımlar kısmında da  

    Hüsrev'ler, 

Feyzi'ler, 

  Ahmed'ler 

 bulunduğunu gösteriyor. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 225 ) 

 

 

İFTİRANIN ASLI 

Dördüncü İftirası: 

 Said Nursî bazı kadınlara 
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 şeytandır demiş.  

Bu iftiranın aslı: 

 "Eskiden büyük şehirlerde  

açık-saçık, çıplaklık  

derecesinde hususan 

 yarım çıplak Hristiyan kızları  

şeytan kumandasında 

 ahlâk-ı İslâmiyeye 

 zarar veriyorlar." 

 İşte böyle birkaç tane  

açık gezenler hakkındaki  

bir sözü başka surete çevirip  

mutlak kadınlara teşmil ederek 

     tabiri çirkinleştirip 

 istimal etmesi,  

pek çirkin ve 

 zahir bir iftiradır. 

 Kadınlarla muhavere  

namındaki risalemde, 

 kadınlara büyük bir 

 hürmet ve 

      ehemmiyet ve 

           kıymet verdiğimi 

 hattâ şefkat cihetinde  

erkeklerden pek ileri  

olduklarından Risale-i Nur'un 

 mühim bir esası şefkat  

olduğundan, 

 bu mübarek hemşirelerimi  

"Muhterem Hemşirelerim"  

namıyla yâdediyorum. 

 Onların samimiyet ve  

        İhlaslarını 

 ziyade görüyorum... 

Emirdağ Lahikası-2 ( 194 ) 

Bu hâdisenin bir sebebi  

şu olmak kavîdir ki; 

 Risale-i Nur, 

 aile hayatına büyük bir 

 faide verip hanımların 

 iffet ve  

      namus ve 

      ismetle ve  

   saadetle 

 hayat geçirmelerini 

 temin ettiğinden,  

kadınlar Risale-i Nur'a 

 çoklukla rağbet 

göstermektedirler. 

 Buna bir hüsn-ü misal olarak 

 hanımların neşrolunan 

 birkaç makalesini 

 din düşmanları görmüşler ve 

 bolşeviklik hesabına 

 bir takım uydurma bahanelerle  

hücuma geçmişlerdir. 

 Fakat aslâ muvaffak 

olamayacaklardır. 

 Onların maksadlarının 

 tam aksine olarak, 

 Risale-i Nur'un neşriyatı  

erkek ve 

 kadınlar arasında 

 hârika bir tarzda  

inkişaf etmektedir ve edecektir. 
Emirdağ Lahikası-2 (219- 220 ) 

 

 


