
 

 

BÜYÜK İNSANIN KONUŞMASI VE HUZUR 

Araf suresi  185 “ Onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara 

bakmazlarmı” der... 

Bilindiği gibi latif alfabemizde 29 harf bulunmaktadır, Mananın, 

belirli bir şekli, sureti olmadığı için insanoğlu bu harfleri, kelimeleri 

manasına vasıta yapmış. Bu harflerin birleşimi ile karşı tarafın 

aklına mana aktarılıyor, ifade edilmiş oluyor. 

Aynı şekilde cenab-ı  hakkın’da elementler dediğimiz harfleri 

vardır. 

Bu element harflerini birleştirerek mevcudatı yapmış, mevcudatıda 

manasına vasıta yapmış, bu noktay-ı nazar ile görülen her 

mevcutta, şekli tadı, kokusu, güzelliği ile bir mana vardır.  

Bunun ile alakalı risalei nurdan yerler okuyalım. 

 24.mektup;  yakînen bana bildirildi ki: "Kâinattaki kudretin faaliyeti 

ve seyr ü seyelan-ı eşya o kadar manidardır ki o faaliyet ile Sâni'-i 

Hakîm, enva-ı kâinatı konuşturuyor." Güya göklerin ve zeminin 

müteharrik mevcudları ve hareketleri, onların o konuşmalarındaki 

kelimelerdir ve taharrük ise bir tekellümdür.  

   Demek faaliyetten gelen harekât ve zeval, bir tekellümat-ı 

tesbihiyedir. Ve kâinattaki faaliyet dahi kâinatın ve envaının 

sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır.  

Göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri onların 

kelimeleriymiş...  

Seyr-i seyelan-ı eşya manidardır, biz konuşurken kelimelerimizi 

sıralarız, kelime akışında yani kelimelerimizin seyelânından  bir 

mana çıkar, 

aynı bunun gibi  seyri seyelan-ı eşyanın bizde bıraktığı manalar 

olmalı  

Seyri seyelan-ı eşya insanın kelimeleri gibi manayı ifade eder. 

Manalar görünmek için suret ister, insanda kelime olarak, kâinatta 

ise eşya, varlık hadisat olarak gözüküyor. Nasıl ki biz kitabı 
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açtığımızda direk mana ile değil, harfler, kelimler ile muhatab 

oluyoruz, aynen öylede semavat ve arz büyük bir kitap, içinde 

bulunanlar birer kelime oluyor, bunların seyelanı değişip 

dönüşmesi, zeval bulması manayı ifade ediyor. 

19.PENCERE ;isra suresi44  “Yedi gök ve yer onların içindekiler onu 

tesbih eder hicbir  şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin”  

sırrınca Sâni'-i Zülcelal, semavatın ecramına o kadar hikmetler, 

manalar takmış ki güya celal ve cemalini ifade etmek için 

semavatı güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle söylettirdiği gibi.... 

Devletler, celalî sıfatlarını göstermek için askeri geçit yaparlar ki 

diğerlerine göz dağı verilsin, korku salınsın, askeri geçitte 

bombalar, füzeler, tanklar, savunma sistemleri S-400'ler v.b 

gösterirler hatta bazan bomba patlatırlar.. 

Aynen öyle de semavatta dolaşan, dünyadan milyonlar kat büyük 

olan ateşli topların, bizimkilerden büyüklüğü nisbetinde ALLAH c.c 

şuur sahiblerine  Celalini gösteriyor. Bazan ALLAH c.c da yıldız 

patlatıyor ve o patlamanın etkisini, gene kendi savunma sistemleri 

ile bertaraf  ediyor, ozonosfer, mezosfer gibi, kulları ayinedarlık 

vazifesi gereği onun gibi yapmaya çalışıyor. 

 

13.SÖZ “Bir kısmı –kozmoğrafyanın dediğine bakılsa– küre-i arzdan 

bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratli hareket 

ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, 

yanmak maddeleri tükenmiyor” 

Yanmanın oluşabilmesi için; 

1-)yanıcı madde 

2-) ISI 

3-)oksijen olması gerekiyor.. Fen ehli Bu üçünden biri olmaz ise 

yanma gerçekleşmez der.  

Semavatta oksijen, yanıcı madde yani odun, kömür, çıra olmadığı 

halde o koca cirimler yanıyor, direkleri tabanları olmadığı halde 

havada kalıyor, adeta kayyumiyetin perdesiz halidir ki sebepler 
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ortadan kalkmış,adeta dünya darül hikmet iken semavat dar-ül 

kudrete ayna olmuş... 

Cenab-ı hakkın Celali ve kahhar isimlerini dünyada da görüyoruz. 

Sapkın kavimlerin başlarına gelenler hep celali isimlerdir. 

Hayvanlardan ise celali isme en güzel ayna Kaplandır, dişileri 

avlarını binbirgüçlükle avlar, kaplan geldiği zaman hepsi kaçar, 

yanlız oturur yer yavrularada yedirmez .. 

 

Cenab-ı hak, celali isminden cemalide gösteriyor mesela, güneşin 

büyüklüğü, azameti, celali gösterirken bizlere ısı, ışık vermesi 

yemeklerimizi pişirmesi, çiçekleri renklendirmesi cemali gösteriyor. 

Ben en çok buna şaşırıyorum..! Mesela atom bombası büyüklüğü 

etki alanı insanda korku uyandırır fakat o bombanın atıldığı yerde 

çiçekler bitse, renklense yemekler sofralar serilse ne acayib olur 

degilmi..?  Ben şaşırıyorum ki cenab-ı hak bu bu zıtları nasıl cem 

etmiş... 

Birde şunu söylemek istiyorum, biz Allah'ı c.c nasıl tanır isek, 

rabbimiz bizde öyle şekilleniyor, sende öyle vücud buluyor. 

Sadece celal ismine bakarsan,okuyup, dinlersen sende öyle 

mana bırakacağı için, taayyün teşahhusa sebebiyet verirsin 

sürekli korkarsın. Celalin içinde cemalide görmek gerekiyor. 

Büyük insan olan Kainat Havf ve Recayı esas almış, havf👉celale  

Reca👉cemale bakıyor. Bizde ikisini esas alalım, korku ve ümit 

arasında olalım. 

 

Sözler 746 

cevv-i semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar 

ve maksatlar takmış ki güya o cevv-i semayı berkler, şimşekler, 

ra'dlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor. Ve kemal-i hikmet ve 

cemal-i rahmetini ders veriyor” 
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Madem ders veriyor, bu dünya bir dershanedir, cenab-ı hak 

bizlere mahlukat ile ders veriyor, bir Varlığın veya birşeyin 

bilinmesi onun tarifi ile mümkündür, madem bu kâinat bir 

dershane hükmüne geçiyor, verilen ders herkesin anlayacağı 

dilden, olmalı.  

Dünyada birçok dil vardır, bu dilleri öğrenmek, bilmek için uzun 

yıllar gerekiyor, fakat öyle bir dil varki, rusu'da almanıda 

amerikalısıda japonuda anlıyor. O dil Lisan-ı hal dilidir. 

Aslında dünyada geçerli dil ingilizce değil, lisan-ı hal’dir ki herkes 

o dilden anlıyor. Mesela şuan filistinde olan hadiseleri, lisan-ı 

haliyle herkes anlıyor... 

Hal dili evrenseldir, umuma bakar çünki islamiyet tüm insanlığa 

gelmiştir.lisan-ı hal Allah'ın kelimeleridir, islâmî kelimelerdir.fakat 

bu kelimelere yanlış mana vermek kişinin itikadıyla alakalıdır. 

 

Asar-ı bediyyede üstad h.z “belâgat muktezay-ı hale mutabıktır” 

der. 

İnsaniyet-i ekber olan kainat konuşurken öyle bir belâgat ile 

konuşuyor ki muktezay-ı hale mutabıktır, yerine göre konuşuyor 

şeftali yerine göre geliyor, karpuz muktezayı hale göre geliyor 

yağmur,güneş,  kar ila ahir.. muktezay-ı hale göre cevap veriliyor. 

Toprak dildir, onun içinden çıkan herşey konuşmasıdır, herbir 

ağaç, yaprak, çiçek meyvesi ile büyük bir evliya gibi ALLAH'tan 

bahsedip yaratıcısını tanıtıyor onu zikr ediyor.onların zikri, hikmet 

manaları oluyor bu hikmet manalarını fen ehli akıl kulağıyla 

dinleyip kitaplarına yazıyorlar. 

Belagat muktezay-ı hale mutabıktır’demiştik.. siz ALLAH c.c ile 

hangi konuda sohbet etmek isterdiniz? 

Sen bir eczanecimisin...! O zaman bitkilerin dilleriyle seninle 

konuşacak.. 

Sen bir askermisin...! O zaman canlıların mizan, nizam, intizam ve 

silahlandırılması ile seninle konuşacak. 
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Sen bir parfümcümüsün ...! O zaman bitkilerin, çiçeklerin, 

meyvelerin kokuları ile seninle konuşacak. 

“Ben kulumun zannı üzereyim beni nasıl bilir ise ona öyle muamele 

ederim" buyuruyor. Sen hangi sohbeti yapmak istersen, o 

Muhabbet vesilesi olan kelime aynaları ile onunla konuşabilirsin. 

Mesela; ehli fenne, bilim adamlarına, sonar sistemini yunusun 

diliyle söylemiş, radar sistemini, yarasa diliyle söylemiş, hızlı treni 

balıkcıl kuşu ile, güneş panellerini ay çiçeği dili ile söylemiş. 

 

Sözler 746 

Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar 

kelimeleriyle konuşturup dekaik-ı sanatını ve kemal-i rububiyetini 

ehl-i şuura talim ediyor.  

“Ehl-i şuura talim ediyor” der üstadımız evet, talim olan terbiye 

oluyor, bu dünya talimgâhmış, askere gideni hemen usta birliğine 

almıyorlar, acemi birliğine yolluyorlar, orada silahları, cihazları  

tanıtıyorlar, okuma yazma öğretiyorlar. Talim aldıkdan sonra teftiş 

ediliyorlar, kabiliyetine göre başka memleketlere gönderiliyor, 

usta oluyor..  

Bu dünyada talimgahdır, burada talim olup, kabirde teftiş 

edildikten sonra, buradan daha parlak yerlerde okumalar devam 

edeceğinden dolayı başka memleketlere gönderilecegiz..(cennet 

gibi)  

 Bu dünyada cennetteki okumaların talimi veriliyor. 

Cennetin bütün güzelliklerini görüp okuyabilmek için,  gözün 

basiret mertebesine ulaşması gerekiyor ,yani nazardan çıkıp 

basirete ulaşması gerekiyor, Buda tefekkür egzersizi ile 

mümkündür. Eğer o basiret olmaz ise biz ancak tenteneleri 

görürüz. Ben bu dersimden sonra basireti şöyle tanımladım. 

Basiret; karşı tarafın insan olsun hayvan olsun çiçek olsun böcek 

olsun karşı tarafın lisan-ı halini lisan-ı kal gibi duymakdır, 

anlamaktır. Yani hususi dünyana göre değil, ne maksat ile 



 

6 

yaratılmışsa ki hal dili bunu açık şekilde ifade eder, o maksatla 

duyarcasına anlamakdır. 

Herkes mevcutları zannına göre yorumluyor, peki ALLAH c.c ne 

maksat için yapmış bunları onu anlayıp bilmekdir basiret. 

Ehl-i zahirden, H.z hızırı görmek isteyen bir adamın karşısına hızır 

a.s çıkmış ona demişki;  

Hızır yerden böyle taşı alıp böyle elinde un gibi yapar.(  O anda yapıyormuş) 

İşte böyle bir adam görürsen bil ki o Hızır’dır. 

Adam: Sağol! Amca dikkat ederim, Allah razı olsun diye cevap verir.” 

Bu vaziyet “Basar masnûâtı görüp de, basîret Sânii görmezse çok garip ve pek 
çirkin düşer. tarifine münasip bir vaziyeti gösteriyor. 

Basiret bir nevi zihnin ve zannın karışmamasıdır. Karışmasa anlatılanı 
anlayacağız, karıştığı için anlamak istediğimizi anlıyoruz. 

 

Basiretten bir örnek sözler 371 

arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemil-i Zülcelal" diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl 
"Yâ Rahman, Yâ Rezzak" diyorlar. Bahardan sor. Bak nasıl "Yâ Hannan, Yâ 
Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kerîm, Yâ Latîf, Yâ Atûf, Yâ Musavvir, Yâ Münevvir, Yâ 
Muhsin, Yâ Müzeyyin" gibi çok esmayı işiteceksin.  

Lisan-ı hal manevi tekellümdür, lisan-ı kal gibi duymak anlamak basirettir. 
ALLAH c.c nazarımızı basiret mertebesine çıkarsın inşallah. 

Sözler 746  

Evet her bir nebat, her bir ağaç, pek çok lisan ile Sâni'lerini öyle gösteriyorlar 
ki ehl-i dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara "Sübhanallah! Ne kadar güzel 
şehadet ediyor!" dedirtirler.  

Fırıncı kendisini una şekil vererek gösterir, 

Hattat yazıları ile gösterir , mimar yaptığı sanatlı eserler ile kendini gösterir. 

Cenab-ı hakda kendisini mevcudattaki eserlerin, güzelligi büyüklüğü, 
küçüklüğü azameti faydaları nisbetinde gösterip tarif ediyor. Üstad h.z bazı 
yerlerde gösterir derken bazı yerlerde tarif ederler diyor. Ben şöyle anlıyorum; 
bir adam karşımıza çıkıp dikilse onun ne tür istidad ve kabiliyette olduğunu 
anlayamayız. Fakat o adam sergi müze açsa yapmış olduğu eserlere bakarak, 
tefekkür ederek, o adamı görmesek bile bizde taayyün teşahhus eder, 
görünmeyen adam taayyün teşahhus ile dimağında görünüyor.herkesin 
tefekkürü bir olmuyor tefekkür nisbetinde o adam sende zahir oluyor, taayyün 
teşahhusun kalitesini eserlerin üzerinden çıkardığın manalar belirliyor, Aynen 
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öylede”herbir nebat, herbir ağaç pek çok lisan ile sanilerini öyle gösteriyor ki” 
demesinin sırrı bu olsa gerek. 

Herkesin Tefekkür kalitesi bir olmuyor,tefekkür kalitesine göre manada 
tayayyün teşahhus oluyor.Hatta cennet ehline ALLAH c.c tecelli etmiş “senden 
rabbimize sığınırız" demişler. Onlar bu dünyada kendi tanıdıkları rablerini 
bildikleri için onu görmek istiyorlar , o rab'da taayyün teşahhusların cem'i olan 
rabbi. 

Sözler 746;   her bir nebat, her bir ağaç, pek çok lisan ile Sâni'lerini öyle 
gösteriyorlar ki ehl-i dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara "Sübhanallah! Ne 
kadar güzel şehadet ediyor!" dedirtirler.  

Bakın burada kayıt getirdi" ehl-i dikkati" hayretlerde bırakır dedi. Dikkat eden 
hayret eder, hayret eden hayret enerjisini subhanAllah diyerek topraklama 
yapar. 

Dikkat 👉hayret👉subhanALLAH bunlar birbirinden kuvvet alır. Üstad h.z Der 

ki; İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde abd, kendi kusurunu ve acz ve 
fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i 
İlahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.  İbadetin manası 
hayret ve muhabbetle secde etmekmiş, hayretle secde etmek için hayret 
edicelere “dikkatle bakmak” gerekiyor. 

Hayreti veren mevcudatı dikkat ile okuyup dinleyeceğiz, ruhta hayret uyandığı 
zaman, bu hayret ateşini söndürmek için kul namaza koşar, subhanALLAH, 
subhanerabbiyelazim, subhanerabbiyelala der. 

Risalei nur talebelerine tarikatlar gibi ders verilmiyor, bu kişinin bir nevi dikkat 
ve hayretinin neticesine havale edilmiş. 

Dikkat ve hayret olmadığı zaman 5 bin zikir 5 milyon gibi zor geliyor, 10 saat 
ayakta çalışmak kolay 10 dakikalık namaz zor geliyor çünki adamın manevi 
gıdası yok..! Tefekkürler dersler okumalar hep manevi gıdadır, insanın manevi 
direncini artırır, direnç arttığı zaman onun üzerine konan ibadetleri zikirleri çok 
rahatlıkla ve şevk ile yapar. Hadiselerin dağlarvari dalgaları içinde boğulmaz, o 
dalgaların üzerinde sörf yapar. 

İçinde hayret olmayan, içinde muhabbet olmayan içinde hamd olmayan insanın 
içinden namaz kılmakta gelmez, içinden gelmeyen namaz taşıma suyu ile 
değirmen döndürmeye benzer ki bıkkınlık verir. 

Cenab-ı hak binbir ismi ile sergi açmış 5 vakit huzura çağırıp “ kulum sanatımı, 
rububiyetimi nasıl buldun bana ilan ve ifade et" diyor. 

Bizde çıkıyoruz huzura Allahuekber deyip ya rabbi sen ne büyükmüşsün 
diyoruz . 

Nimetlerin türlü türlü çeşitlerine bakarak görüp tadarak Elhamdülillahi rabbil 
alemin diyoruz, Sanatlı varlıklara ibretlik hadiselere baktık hayret uyandı, bu 
hayret enerjisini Subhanerabbiyelazim ile topraklama yaptık, sonra azameti, 
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rububiyeti  karşısında hiçliğimizi bildik ve önünde secde ettik 
subhanerabbiyelala dedik, hiçliğimizi bildiğimiz için ona secdede en yakın 
olduk. 

 

Sözler 747;  Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi 
anında, tebessümkârane manevî tekellümleri hengâmındaki tesbihleri, kendileri gibi 
güzel ve zahirdir.  

“Güzel ve zahirdir"  zahiri şehadette adam körse bile burnuyla, ağzı ile, kulağı 
ile anlar, kulağı duymuyor ise gözüyle dinler ve anlar, dilsizlerin konuşması 
gibi.. 

Sözler 37 her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sünbülün lisanıyla ve 
mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o 
nizam, bilmüşâhede ilmi gösteren bir mîzan içindedir. Ve o mîzan ise, mahâret-
i san'atı gösteren bir nakş-ı san'at içindedir. Ve o nakş-ı san'at, lütuf ve keremi 
gösteren bir zînet içindedir. Ve o zînet dahi, rahmet ve ihsânı gösteren latîf 
kokular içindedir. Ve birbiri içinde bulunan şu mânidar keyfiyetler, öyle bir 
lisan-ı şehadettir ki; hem Sâni-i Zülcemâl'ini esmâsıyla tarif eder, hem evsafıyla 
tavsif eder, hem cilve-i esmâsını tefsir eder, hem teveddüd ve taarrüfünü, yani 
sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder.  

Tohumun açılması el-fettahı tefsir etti, ölçülü açıldı el-bari'yi tefsir etti, dizilişi 
muntazam El-munazzım, nakışla geldi El-nakkaş, tezyinat ziynetler var el 
müzeyyin, sınırsız manalar ile yaratılmış el-hakim, tasarruf onda el-hakîmm’i 
tefsir etti. Bu noktadan bütün mevcudat Allahın zatını sıfatını esmasını bildiren 
tefsir alimleri gibidir. Dünya bir kitab-ı samedanidir, huruf ve kelimatı 
nefislerine değil, belki başkasının zat sıfat ve esasına dalalet ediyorlar öyle ise 
manasını bil al, Nasıl ki trafik de “ DUR" işaretini gördüğümüzde metaliyle değil 
manasıyla muhatab oluyoruz , Aynen öylede dünyada yaşarken bu ağaçtır bu 
ottur bu güneştir bu elmadır deme ota ot gibi, oduna odun gibi bakma , Agac 
gunes elma mülk kısmının adıdır, onun melekütiyetine bakıp manasını alalım 
diye oraya konmuştur. Ağaca ödün gibi bakmak trafik de dur işaretine bakıp bu 
kırmızıya boyanmış bir metal parçası demekle aynıdır. Herşeyin bir mülk birde 
meleküt tarafı vardır. Mevcudatın yüzleri alem-i manaya müteveccihtir, 
münasib meyveleri orada verir. Kassas süresi 88’de derki; herşey helak olup 
gidicidir ona bakan yüzü müstesna der" .  

Manay-ı ismi ile herşey helak olup giderken Manay-ı harfi  ile bütün mevcudatı 
elde edersin. Biz mevcudatı okuyup dinliyoruz bizde bıraktığı mana meleküt 
oluyor, kelime mülk ise manası meleküt oluyor. Mevcudat mülk sende bıraktığı 
manalar senin melekütün.. Bizim bu melekütümüze yani bir nevi ilmi 
vücudumuza vücud-u harici verilecek.. peki neden vücud-u harici verilecek ne 
işe yarayacak bu okumaların, tefekkürlerin??  

Üstad h.z 10.söz 10. Hakikatte diyor ki; dünyada kısa bir müddet zarfında 
hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki suretler 
alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfzedilsin. Tâ bir mecma-ı ekberde 
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muhasebesi görülsün ve bir meşher-i a'zamda gösterilsin ve bir saadet-i 
uzmaya istidadı gösterilsin.  

Bakın burada cennetteki yazıları okumaya kabiliyetimiz varmı yokmu diye 
bakıyorlar amellerimizi hıfz ediyorlar, kabiliyetimize göre başka memleketlere 
gönderilecegiz nasıl ki askerleri hemen usta birliğine almıyorlar acemi birliğine 
alıp teftiş ediyorlar, kimi sınavlardan geçemeyip çürük alıyor aynen öylede kimi 
adem alemlerine kimi vücud alemlerine çalıştığı için zanna göre muamele 
olacak, kabiliyetini nerede, neye inkişaf ettirdin ise kabiliyete göre 
gönderileceksin. 

Biri mümin, biri kâfir öldü diyelim, mümin olan insan için alem-i mana alem-i 
nur alem-i feyz v.b alemler var Ruh bu âlemlere gidebiliyor. Fakat kâfir ise 
gidecek bir vücud dairesi, alemleri yok vücud dairelerinden mahrum. Ademe 
düşmek demek , gidecek bir vucud dairesi olmamak demekdir. 

Vücud alemleri sahibi olmak ise 18 bin alemi yapmış olduğun tefekkürler 
ibadetler okumalar ile kazanmak demek....Vefat ettiğin zaman , senin ruhun 
dünyada vücud alemleri sahibi olduğu için gideceği yeri var, kafirin ise yok. 

Nasıl ki herbir subhanallah’a mukabil cennette bir ağaç veriliyor..bakın ben bi 
subhanALLAH dedim, manası alemi manaya gitti, subhanALLAH kelimesinden 
çıkan sesden cennette ağaç oldu, Fen ehli buna siyamatik der, yani ses 
titreşimleri vücud-u hariciye sebebiyet veriyor. Metal plakaya kum döküp tel ile 
plakaya sürtüyorlar ve o gıcırtı manasız titreşimden dahi müthiş sanatlı 
geometrik eserler çıkıyor (youtubede videosu var) anlamsız manasız sesden 
böyle şekiller olursa, manalı, nurlu, feyizli seslerden neler yapılmaz ne göz 
görmüş, ne kalb-i beşere hutur etmiş.  

Üstad h.z 568 diyor ki; madde-i nurdan, hattâ zulmetten, hattâ esîr 
maddesinden, hattâ manalardan, hattâ havadan, hattâ kelimelerden zîhayat, 
zîşuuru kesretle halk eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek 
çok muhtelif ruhanî mahlukları, o seyyalat-ı latîfe maddelerinden halk eder.  

Bunun enfüsdeki karşılığı allah'u alem Halık ismine aynadarlıkdır. 

Bizim mevcudattan çıkardığımız manalara vücudu harici verileceği için burada 
istidad ve kabiliyetlerimizi layık makama çıkarmamız gerekiyor üstad h.z 23.söz 
5.nüktece diyor ki;  

İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli 
istidat ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve 
insanı, o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli 
tehditler edilmiş. 

Bakin insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler edilmiş 
cennet gibi, dehşetli tehditler cehennem gibi peki o gaye nedir?? O gaye 
İNSAN olmakdır. 

Verilen şey yani gaye cennetten güzel, eğer gaye cennet olaydı teşvik ücreti 
olarak cennet verilmezdi. Buradan şuda çıkıyor, bazıları soruyor diyor ki; 
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ALLAH cennete yada cehenneme gideceğimi bildiği halde neden bizi yarattı 
diye soruyorlar??  

Öncelikle neticeyi ALLAH'ın biliyor olması bu imtihana girmememizi 
gerektirmez. İmtihanın asıl maksadı cennet cehennem değil, ruhumuzdaki 
istidad ve kabiliyetlerimizi inkişaf ettirmektir. Zaten inkişaf ettirememenin adı 
cehennem oluyor mesela aklı yaratıcısına bağlamaz isen, geçmişteki sıkıntıları 
ve gelecekdeki korkuları hazır zamanda başına getiren meşum müz'iç bir alet 
oluyor. Kabiliyetlerini hak yolda inkişaf ettirip insan olanlar ise zaten cenneti 
burada ruhunda yaşıyor. Bununla alakalı örnek olarak barla lahikası 162’de 
imamoğlu hafız mustafa abi diyor ki; Gördüm ki: Cennet sekiz tabaka olup hiç 
birbirine mani olmadığı ve benzemediği gibi, birine girdiğimde onun letafeti 
evvelki girdiğimin lezzetini tazelendirdiği gibi risaleler aynen öyledir. Der 

Hulusi abi BARLA 35 de diyor ki; iğtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi 
safileştirip Nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mu'cizeleri mecmuasına ve 
aziz, muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidü'l-kevneyn 
Peygamberimiz Efendimiz (asm) Hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve nihayet 
Rabbü'l-âlemîn Teâlâ ve Takaddes Hazretlerinin huzur-u lâmekânîsine 
çıkıyorum. Bu sebeple cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, keşke 
enfas-ı ma'dude-i hayattan olmaya idiler diyorum.  İyikide bazı şeyleri 
anlamıyoruz dimi..!  Hulusi abi nereye çıkıyormuş??? Rabbül alemin teala ve 
tekaddes h.z mekânsız mekanına çıkıyormuş. 

Asıl maksadımız istidad ve kabiliyetlerimizi layık makama çıkarıp, insan 
olmakdır... 

Üstad h.z 24.söz 5.rab’da diyor ki; insan, eğer kesrete dalıp kâinat içinde 
boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fânilerin tebessümlerine 
aldansa, onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Hem 
fena hem fâni hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder. Eğer lisan-ı 
Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa, vahdete 
müteveccih olsa ubudiyetin mi'racıyla arş-ı kemalâta çıkabilir. Bâki bir insan 
olur.  

Ubudiyetin miracıyla diyor, bakın tefekkürler okumalar hep ubudiyettir, hayret 
aklın secdesidir, herbir hayret bir miraç'dır.efendimiz s.a.v “Allahım hayretimi 
artır" diye dua edermiş hayret gafleti, ülfeti yırtar atar. 

Kainat mastardır, biz tefekkür ile kendi kâinatımıza kopyala yapıştır yapıyoruz, 
Mimar başka zatlardan aldığı derslere göre saray yapar, Bizde bu talimgahda 
zatı sıfatı esmayı tefsir eden alimler olan varlıklardan aldığımız dersler ile 
kâinatımıza şekil veriyoruz. 

Üstad h.z diyor ki; kainat sukut etmez mevcudat susmaz, vahdaniyet şahitleri 
seslerini kesmezler, madem ses kesmiyorlar onları dinlemeli... Tüm kainat 
haykırıyor, şahitlik ediyor eğer onların dilinden sanatkârını yaratıcısını tanımak 
istemiyorsan bu dilleri susturmalısın, mademki susturulmaz seni mahkum 
ederler.. Mahkeme tebligat yaptı ise artık sen mesulsün, tebligat ulaştı sen ister 
oku, ister okuma ister nazara al ister alma, artık mesulsün.  
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Kainattaki şuursuz mahlukat, şuurluca ilan etmek için tesbihlerini , zikirlerini 
sana ulaştırıyor. Sende o mahlukat gibi, şuursuz bakarsan, ota ot gibi, oduna 
oduna gibi, sığıra sığır gibi bakarsan insanlığın hakkını veremez,rütbenin 
sökülmesine insaniyetin alınmasına  sebebiyet verip insanlıktan mahrum 
kalırsın .  

Masnuat bizlere o kadar büyük bir mektup ki neyi görsen allahdan bir mektup , 
neye baksan Allah'ı ifade ediyor, Allah’ı anlatıyor.Ondan dolayı ziya paşa der 
ki; Bin marifetullah dersi okunur, her yaprağında, ya Rab ne güzel mektep olur, 
mekteb-i alem. 

Abiler çiçek deyip, böcek deyip, güneş deyip zerre , atom deyip geçmeyelim 
tefekkür edelim, ilim genişledikçe cümleler küçülür, manalar büyür, 
zerreye,atoma bakarak onlarca belkide yüzlerce kitap yazılmıştır, demekki 
cismi küçük birşeyde olsa, mana mertebeleri sınırsız. Kurandaki ayetlerde 
nasıl İ’caz varsa yani az sözle çok şey anlatılmış ki 300 bin farklı tefsir bunun 
delilidir, Aynı şekilde Kudret sıfatından gelen Mevcudat ayetlerindeki 
manalarda İ'cazlı olduğundan Fen adamları, İçtihat edercesine mana 
çıkarmışlar Aynı varlıkdan farklı kitaplar yazılması buna delildir.  

İslam alimleri Kelam sıfatından gelen ayetlerde içtihat ettiği, mana çıkardığı 
gibi, Fen adamlarıda Kudret sıfatından gelen Mevcudat ayetlerinden mana 
çıkarmışlar.Fenci yalan atabilir ama fen yalan atmaz, fizikçi yalan atabilir ama 
fizik yalan atmaz üstad h.z bu konuda diyor ki; Sizin okuduğunuz fenlerden her 
fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Hâlık'ı 
tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.  

Kainattaki varlıklara bu cihetten bakıldığından akıl mürşid-i rabbani derecesine 
çıktığı için, bakılan herbir şeyden marifet nurları akıyor, Bunun içindir ki 
Nurcular mürşide ihtiyaç duymuyorlar, bir yerde dershane açılacağı zaman 
oranın kutbundan izin almıyorlar Elhamdülillah genede inkişaf oluyor,  

Risalei-i nur cadde-i kübradır, çünki herşeyden ALLAH'ın nuruna yol buluyor. 

Şimdi bakın, insan şahsi ve sosyal hayatında karşısına en çok ne çıkıyor?? 
Mesela evinizin kapısından çıktınız, güzel bir temiz hava çektiniz, bakın hüve 
nüktesi çıktı, hüve nüktesi hava zerrelerini anlatıyor, sağınıza baktınız Ağaçlar, 
çiçekler var yukarıya baktınız bulutlar, güneş var AY var sinek var Ra'd var 
yağmur var...ilâ ahir Bunların tamamıyla  alakalı Risale-i nurda Tefekkür ve 
Marifetullah dersleri Var. Yani hangisine ALLAH hesabına nasıl bakılır, orada 
esma nasıl okunur, Allahın vahdaniyeti, kemalatını nasıl gösterir, bakın herşey 
kelimesi mübalağa değildir Musa a.s asası gibi herşeyden Ab-ı hayat fışkırıyor, 
Marifetullah tevhid-i hakikiye çıkaran bir yol açmış risalei nur.  Huzur-u daimiyi 
kazanmak için ehl-i vahdet-i vücud gibi “la mevcude ille hû" demeye gerek 
bırakmıyor, onlara perde olan kesret cadde-i kübra olan risalei nurda kesretler 
adedince, marifet nurları miraç merdivenleri, pencereler, Allaha bakan 
dürbünler oluyor. 

Zenginlerin parayla varamadığı, Adeta çölde su arar gibi aradıkları Huzura nur 
şakirtleri çiçekle,böcekle,  sinekle varmış, onlar için huzur vasıtası para, 
makam değil mevcudat olmuş. 
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Sözler 288 “Vakit be-vakit başınızı kaldırıp esma-i hüsnama dikkat ederek o 
semavata urûc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Tâ 
fünun ve kemalâtınızın menbaları ve hakikatleri olan esma-i Rabbaniyeme 
çıkasınız ve o esmanın dürbünüyle, kalbinizle Rabb'inize bakasınız.  

Esmalar yani mevcudat, rabbimize bakmak için dürbün iken, ehl- fen bu 
dürbünleri ters çevirdi, bu sefer yakın hakikatler uzaklaştı.devir pozitivst devri 
oldu hatta din adamları Fizik, kimya, astronomi bilmiyorlar diye, kendi 
uzmanlık ve ihtisas sahaları olan Din'dede sözlerine itibar edilmedi, Fen ilimleri 
Allah’ı anlatan Maddi tefsirler iken Allah'ı inkar delili olarak sunuldu, fenler ile 
ALLAH inkâr edildi, Olan hadise ve olaylara mana veremeyenler psikolojisini 
bozdu , mesela; korona onlar için kiralık katil gibidir, her an onu yakalayıp 
hiçliğe yollayabilir , Bu tip insanlar ne kadar nimetlerin içerisinde yüzerse 
yüzsün, ufukta gelecekde kabir olduğundan ejderha ağzını açmış bekliyor 
olduğundan, dünyanın süsü onun ilgisini çekmez, idam sehpasına doğru 
gidenin dünya süsü ilgisini çekmez herşey sıradan basit, manasız değersiz 
olur, böyle bir adama ikramiye dahi çıksa dünyadayken dahi azabı artar çünki 
yiyemeden ölecek, Fakat üstad hazretlerinin risalei nur dersiyle meşgul 
olsalardı, mesela manayı harfi bakışı öğrenilse, mevcudat sayısı adedince 
huzur vasıtaları olacakdı. Olayları değiştiremeseler bile , nazarlarını 
değiştirdikleri için olay değişecekti zaten. Olayları degiştiremiyorsak manasını 
değiştireceğiz o zaman o değişir. 

Tefekkür ile marifetullah ve iman-ı tahkiki kuvvetleniyor. İman-ı tahkiki 
kuvvetlenince huzur oluyor, kalbde huzur olduğu zaman, nasıl ki; insanın kalbi 
hayatının merkezidir, kan akışı o merkezden damarlara, beyne, kola bacağa 
gider, insanın manevi hayatının merkezi gene Kalp latifesidir, orada huzur 
olduğu zaman diğer larifelerede huzur pompalanmış oluyor, bu sefer hususi 
dünya cennet olduğu için, bedenin gece konduda veya sarayda olması 
farketmiyor... 

Mektubat 254  

۪صير   اِل ْيهِ  و   اْلم  (herkesin dönüşü onun huzurunadr) 

Yani, ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya 
gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam 
ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-yı 
Kerîm'lerine kavuşacaklar. Yani, bu dâr-ı fâniden gidip dâr-ı bâkide huzur-u 
kibriyaya müşerref olacaklar. Yani, esbab dağdağasından ve vesaitin karanlık 
perdelerinden kurtulup Rabb-i Rahîm'lerine makarr-ı saltanat-ı ebedîsinde 
perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya  herkes, kendi Hâlık'ı ve Mabud'u ve 
Rabb'i ve Seyyid'i ve Mâlik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar.  

“ve ileyhi masir" herkesin dönüşü onun huzurunadır demek. Burayı enfüse 
uygular isek, yukarıda huzura nasıl giriliyor söylemiştik bunların cem'i ile bu 
dünyada iken bu huzura girilir. “avamın itikad ettiğini havas ruhunda yaşar 
der" imam-ı rabbani. 

“Esbab dağdağasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup rabbi 
rahimlerine makrarr-ı saltanat-ı ebedisine perdesiz kavuşacaklar” dedi 
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üstadımız burayıda enfüse uygular isek; Esbab ve vasıtalar dağdağa iken 
karanlık iken, karanlık perde iken, Manay-ı harfi ile o dağdağalar, perdeler 
sinema perdesine dönüyormu...! Dönüyor. Perde örten iken birşeyin 
gösterildigi, izlenildiği beyaz perde oluyormu..! Oluyor.    Esbab yoluyla 
müsemma bulunuyormu..! Bulunuyor.    Doğrudan doğruya herkes rabbini 
bulacak” dedi. ALLAH c.c manada taayyün teşahhus ediyormu...! Ediyor.      
Peki biz bu dünyada varlıkları tefekkür ile derslerdeki manalar ile bizde bu 
tayyün teşahhus oluyormu...! Oluyor.  Bu nokta-i nazar ile orası burası, burası 
orası oluyormu...! Oluyor. Benim gibi avamın itikad ettiğini Havas yaşıyor mu..! 
Yaşıyor.  Risale-i nurda yaşatıyor işde elhamdülillah. 

 

Bakın masnuatı tefekkür ile okumak, huzuru kazandırdığı gibi, riyadan kurtarıp 
ihlâsıda kazandırır. Lem'alar 198 2.sebep; marifet-i Sâni'i netice veren 
masnuattaki tefekkür-ü imanîden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, Hâlık-
ı Rahîm'in hazır nâzır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü 
aramayarak; huzurunda başkalarına bakmak, meded aramak o huzurun 
edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. 

  Mahlukata tahkiki nazar ile bakan her mümin doğrudan doğru ya Allahın 
varlığına birliğine intikal eder. Nasıl ki selimiye camii'ne bakan mimar sinanı 
hatırlıyor ve onu düşünüyor Aynen öylede Allah'ın ilmini iradesini kudretini 
herşeyden gördüğümüzden, onu heryerde hazır ve nazır görürüz, heryerde 
Allahın hazır nazır olduğunu idrak eden elbette ki her durumda ona sığınır ve 
ondan meded ister. 

 

20.Mektup 1.Makam  

“Allah bir olur, müteaddid olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve 
icadatında dahi şeriki yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki 
olmaz; fakat icraatında, onun memurları onun şeriki sayılırlar ve onun 
huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. "Bize de müracaat et." derler. Fakat 
ezel ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak,  saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat-ı 
rububiyetinde dahi muînlere, şeriklere muhtaç değildir. Emir ve iradesi, havl ve 
kuvveti olmazsa hiçbir şey, hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya 
herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muîni olmadığından o müracaatçı 
adama "Yasaktır, onun huzuruna giremezsin." denilmez.  

Namaz ile huzura giriyoruz, Namazdan sonrada bu huzurun devamını 
istiyorsak, masnuattaki tefekkür-ü imaniyi yapmalıyız ki lemaat gelsin. 

19.Mektup “ Bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve Halıkımı arıyorum. 

ALLAH c.c bu dünyada iken mümin olsun kafir olsun lisan-ı mahsus ile 
konuşuyor, kimisi farkında kimisi değil...Mesela; H.z ibrahimin fıtri sorularına, 
Tekvini ayetler olan mevcudat ile cevap verilmiş, Gecenin karanlığında bir 
yıldız görmüş “rabbim budur" demiş, ALLAH o yıldızı batırmış “batanları 
sevmem" demiş , AY'ı görmüş “rabbim budur" demiş oda batırılmış,  Güneşi 
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doğarken görmüş “ Rabbim budur zira bu daha büyük” demiş oda batırılmış. 
Bakın cevaplar hep lisan-ı hal ile veriliyor lisan-ı hal dilsizlerin konuşması 
gibidir hareket ile mana ifade eder. Neyse devam edelim... 

Üstad h.z “ bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve Halıkımı arıyorum” dedi ya 
buradan şu manada çıkıyor mevcudat ile rabbimizi tanırız, kuran-ı kerim ile 
rabbül alemin olan ALLAH'ı tanırız Kuran rabbül alemini tefsir eder, kainattan 
aşağıya rabbimizi tefsir eder. 

Hûvel evvel-i   Vel ahir-i   Vez zahir-i   Vel batın-î  Biz allah’ı mevcudat ile zahir 
isminden biliyoruz bu afaki tefekküre bakar. 

Kendi içimizden yani batın’dan bakar isek buda enfüsî tefekküre bakıyor. 

 

ALLAH c.c lisan-ı mahsus ile konuşuyor dedik 13. Söz’de der ki; Kur'an içinde 
binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir.  Mevcudatın 
konuşmasının bir mertebesini fizikci, bir mertebesini doktor, bir mertebesini 
kozmografyacı , akıl kulağı ile dinleyip , kitaplarına yazmışlar herbir meşreb 
sahibi unutulmamış.  

Göz zahiri görür, evi görür, arabayı görür, camiyi görür, Akıl ise mimarı görür, 
mühendisi görür, hicbir sey aslı ile görülmüyor sıfatları ile görülüyor mesela 
ben olan ben, yüz kısmımda sıfatlarım ile gözüküyorum,  haletim beyaz perde 
olan yüzüme aksediyor, halete göre yüzüm şekil alıyor sevinirsem güluyorum 
öfkeliyken kaşlarım çatık şekilde görülüyorum, hüzünlü iken ağlar şekilde 
görülüyorum ben et kemik değilim ki kendim buyum diyim, et kemik perdedir 
arkada olan bana göre şekle girer. Ben bedenimin arkasındayım yüzümde 
sıfatlarım ile haletim ile gözüküyorum, ALLAH c.c da böyle kainatta sıfatları ile 
gözüküyor Gadaplandığında sapık kavimlere meteorlar yağdırıyor , merhameti 
ile tecelli ettiğinde yağmur yolluyor helva yolluyor bakın hep sıfatları ile 
gözüktü... Neyse devam edelimm. 

 

 Bu kainat benim ikizim hasebiyle İnsan kendisini kendisi ile inşa edip ihya 
ediyor yapılandırıyor. Kalu belada “ben sizin rabbiniz değilmiyim" sorusuna 
karşı insanlar, dünyada iken tanıdığı rablerine “bela” evet sen bizim 
rabbimissin demistir. Herkes dünyada iken duyduğu tefekkür ettiği  rabbine 
orada şahitlik etmiştir, kimisi esmasını kimisi  sıfatını kimisi şuunatına kimide 
zatına şahid tuttu. Ben sizin rabbiniz değilmiyim sorusunu bu dünyada 
varlıkları okuma tefekkür etme neticesi olan tanıma ile cevap veriyoruz, o 
yüzden burası çok önemli.. 

 

Büyük insanın konuşması ve huzur adlı dersi NADİR  ağabeyimizin bir 
tefekkürü ile bitirmek istiyorum;  Eşyanın ve kendinin isimlerini değiştir, ismini 
cilve-i taayyün, şahsiyeti ilahiye, ehadiyet cemal cihetinden, temerküz-ü esma 
gibi kalp aynasını ne kadar temiz ve parlak olursa o derece onu gösterir. Kalp 
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ayine-i sameddir. İçeceğimiz suyun berrak olmasını isteriz, cenab-ı hakda kalp 
aynamızın safi, tasaffi etmiş olmasını, külli ehadiyet aynası olmasını istiyor.  
Mütekellim-i ezeli bizimle her an beraber ve konuşmakda. Senin var olman 
benim var olmam diye birşey yokdur...! Onlar onun tecellileridir, hiçliğimiz ile 
bizimle konuşuyor yani cenab-ı hak insan olan insanla konuşması adeta  onun 
kendi kendine konuşması demek oluyor.      Konuşan fani madum, hiç ender 
hiç olduğu idrak edilince konuşanın o olduğu açıkça ortaya çıkıyor. 

Sûbhaneke ilme lena ille mâ allemtena inneke entel alimül Hakim.  ALLAH 
rızası için ve yakın zamanda vefat etmiş olan dedem  Hacı LÜTFİ TÜRKER’in 
ruhu için el-fatiha. 


