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Altı cihet - Cihat-ı Sitte 
 

(Şualar 753.sh - Risale-i Nur) 
Bütün mahlukatla alâkadar ve herşeyle bir nevi alış-verişi olan ve kendisini abluka eden 
şeyler ile lafzan ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan 
insanın  
sağ, sol,  
ön, arka,  
alt, üst  
olmak üzere altı ciheti vardır.   
 
Altı cihete üstad doğrudan cihat-ı sitte de dediğini şöyle söylüyor. 
Bir başka nokta şu ki hazır zamanda yaşayan ve başka bir şey düşünmeyen için altı cihet 
yoktur denebilir. Çünkü hayvani hayat tabakası için ancak bulunduğu hazır günü vardır. 

 

 
(A'raf 16-17) 
"(İblis dedi ki): Öyleyse beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için 
senin doğru yolunun üstüne oturacağım." 
"Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve sen, 
çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın."  
 
Mektubat – 514 
 
ارُ   ُكمُ النَّ ٖذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ وا ِاَلى الَّ   َوََل َتْرَكُنُٓ
 
âyetinin mühim bir sırrını ve azîm bir hakikatını; ins ve cinn şeytanlarının ve müslümanlar 
içine girmiş mülhidlerin ve münafıkların altı desiseleriyle altı cihetten hücumlarını altı 
hakikatla sed ve reddetmekle, o sırr-ı azîmi tefsir ediyor. 
 
Altı desise-i şeytaniye altı cihetten gelmektedir. 

 
Sözler - 210  
      Ya Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için 
cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim.  
 
Maatteessüf derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki: "Yetmez mi derd, derman 
sana." 
 َدْرَراْسْت ۪مى ۪ديَدْم ِكه ۪دى ُروْز َمَزاِر َپَدِر َمَنْستْ 
   Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki: 
Dünkü gün, pederimin kabri ve geçmiş zaman, ecdadımın bir mezar-ı ekberi suretinde 
göründü. Teselli yerine vahşet verdi. 
   (İman, o vahşetli mezar-ı ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecma-ı ahbab 
gösterir.) 
 َو َدْر َچْپ ۪ديَدْم ِكه َفْرَدا َقْبِر َمَنْستْ 
   Sonra soldaki istikbale baktım. Derman bulamadım. Belki yarınki gün, benim kabrim ve 
istikbal ise, emsalimin ve nesl-i âtinin bir kabr-i ekberi suretinde görünüp ünsiyet değil, belki 
vahşet verdi. 
   (İman ve huzur-u iman, o dehşetli kabr-i ekberi sevimli saadet saraylarında bir davet-i 
Rahmaniye gösterir.)  َْو ۪ايْمُروْز َتاُبوِت جِْسمِ ُپْر اِْضِطَراِب َمَنْست 
   Soldan dahi hayır görünmediği için, hazır güne baktım. Gördüm ki: Şu gün, güya bir 
tabuttur. Hareket-i mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. 
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   (İman, o tabutu, bir ticaretgâh ve şaşaalı bir misafirhane gösterir.) 
 َبْر َسِر ُعْمْر َجَناَزهِء َمْن ۪ايْسَتاَده اَْستْ 
   İşbu cihetten dahi deva bulamadım. Sonra başımı kaldırıp, şecere-i ömrümün başına 
baktım. Gördüm ki: O ağacın tek meyvesi, benim cenazemdir ki, o ağacın üstünde duruyor, 
bana bakıyor. 
   (İman, o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedî hayata mazhar ve ebedî saadete 
namzed olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir.) 
 َدْر َقَدْم آِب َخاِك ِخْلَقِت َمْن َو َخاِكْسَتِر ِعَظامِ َمَنْستْ 
   O cihetten dahi me'yus olup başımı aşağıya eğdim. Baktım ki: Aşağıda ayak altında 
kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, 
derdime dert kattı. 
   (İman, o toprağı rahmet kapısı ve Cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir.) 
 ُچوْن َدْر َپْس ۪مينِگََرْم ۪بيَنْم ۪ايْن ُدْنَياِء ۪بى ُبْنَياْد ۪هيْچ َدْر ۪هيَچْستْ 
   Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki: Esassız, fâni bir dünya, hiçlik 
derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve 
dehşet zehirini ilâve etti. 
   (İman o zulümatta yuvarlanan dünyayı, vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini 
kendine bedel vücudda bırakmış mektubat-ı Samedaniye ve sahaif-i nukuş-u Sübhaniye 
olduğunu gösterir.) 

 
 َو َدْر ۪پيْش َاْنَداَزهِء َنَظْر ۪ميُكَنْم َدِر َقبِْر ُكَشاَده َاْستْ 
    َو َراِه َاَبْد َبُدوِر ِدَراْز َب۪ديَداَرْستْ 
Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma, ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki: Kabir 
kapısı yolumun başında açık görünüp; onun arkasında ebede giden cadde, uzaktan uzağa 
nazara çarpıyor. 
   (İman, o kabir kapısını, âlem-i nur kapısı ve o yol dahi, saadet-i ebediye yolu olduğunu 
gösterdiğinden dertlerime hem derman, hem merhem olur.) 
 َمَرا ُجْز ُجْزِء اِْختَِيا۪رى ۪چي۪زى ۪نيْسْت َدْر َدْستْ 
   İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil 
benim elimde bir cüz'-i ihtiyarîden başka hiçbir şey yoktur ki, ona dayanıp onunla mukabele 
edeyim. 
   (İman, o cüz'-i lâyetecezza hükmündeki cüz'-i ihtiyarî yerine, gayr-ı mütenahî bir kudrete 
istinad etmek için bir vesika verir ve belki iman bir vesikadır.)  
   Halbuki o cüz'-i ihtiyarî denilen silâh-ı insanî hem âciz, hem kısadır. Hem ayarı noksandır. 
İcad edemez, kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. 
   (İman, o cüz'-i ihtiyarîyi, Allah namına istimal ettirip, her şeye karşı kâfi getirir. Bir askerin 
cüz'î kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi.) 
 َنه َدْر َما۪ضى َمَجاِل ُحُلوْل َنه َدْر ُمْسَتْقَبْل َمَداِر ُنُفوْذ َاْستْ 
   Ne geçmiş zamana hulûl edebilir, ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi ve 
müstakbele ait emellerime ve elemlerime faidesi yoktur. 
   (İman, dizginini cism-i hayvanînin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için; maziye nüfuz ve 
müstakbele hulûl edebilir. Çünki kalb ve ruhun daire-i hayatı geniştir.) 

اَلْستْ َمْيَدانِ ُاو ۪ايْن َزَمانِ َحاْل و َيْك آنِ    َسيَّ
   O cüz'-i ihtiyarînin meydan-ı cevelanı, kısacık şu zaman-ı hazır ve bir ân-ı seyyaldir. 
 َبا ۪اينْ 

َهَمه َفْقْرَها َو َضْعْفَها َقَلمِ ُقْدَرِت ُتو آِشَكاَره   
 ُنِوْشَته َاْسْت َدْر فِْطَرِت َما َمْيِل َاَبْد َو َاَمِل َسْرَمدْ 
   İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zaîfliğimle ve fakr ve aczimle beraber altı cihetten gelen 
dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken; kalem-i kudretle sahife-i fıtratımda ebede 
uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikâre bir surette yazılmıştır, mahiyetimde 
dercedilmiştir. 
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Cihet İşaret 
Ettiği 

Nazar-ı Gaflet Nazar-ı İman 

Sağ Mazi Mezar-ı ekber Ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecma-ı ahbab 

Sol 
 

İstikbal Kabr-i ekber Sevimli saadet saraylarında bir ziyafet-i Rahmaniye 
meclisi 

Üst  Şecere-İ 
Hilkat / 
Semavat / 
Kur’an 
(Sözler 738) 

Şecere-i ömrün meyvesi 
- Cenaze 

Ebedî bir hayata mazhar ve ebedî bir saadete namzed 
olan ruhumun, eskimiş yuvasından, yıldızlarda 
gezmek için çıktığı 

Alt Arz Ayak altında 
kemiklerimin toprağı ile 
mebde-i hilkatimin 
toprağı birbirine karışmış  

Rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi 

Arka 
 

Ezel (Sözler 
740) 

Esassız, fâni bir dünya, 
hiçlik derelerinde ve 
adem zulümatında 
yuvarlanıp gidiyor 

Vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini 
kendine bedel vücudda bırakmış bir kısım mektubat-ı 
Samedaniye ve sahaif-i nukuş-u Sübhaniye olduğunu 
ve Dünyanın mahiyeti ne olduğunu biilmelyakîn 
bildirdi. 

Ön 
 

Ebed 
(Sözler 740) 

Kabir kapısı O kabir, kuyu kapısı değil, belki âlem-i nurun kapısıdır. 
Ve o yol ise; hiçliğe ve ademistana değil, belki vücuda, 
nuristana ve saadet-i ebediyeye giden yol 

Kendine 
Baktı 

zaman-ı 
hazır ve bir 
ân-ı seyyal 

Yarım ölmekte bir hal ile 
tabuttur 

Ticaretgâh ve şaşaalı bir misafirhane 

 
İnsanın hazır günde elinde cüz’i ihtiyariden başka sermayesi yoktur ve hazır gündeki adama 
altı cihetten dehşet ve vahşet ve karanlık ve me'yusiyet gelir (Lem’alar 229).
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TATBİKLER 
 

Cihet 
Sözler 
210 

İmanın 
Altı Şartı 

Esma-i 
Sitte 
Lem’alar 
304 

Altı Desise 
Mektubat 
412 

Altı Hastalık 
Âsâr-ı Bediiye – 373 

Millet 
Mektubat - 
420 

Halde 
Yaşanılan 

sağ Allah’a 
İman 

Kuddus 
(Fıtrat 
temizliğinde 
kalma 
gerekliliği) 

Hubb-u Cah Ye'sin, ümidsizliğin 
içimizde hayat bulup 
dirilmesi  
(yeisli adam 
geleceğe 
geçememiş 
geçmişte kalmış 
adamdır) 

Musibetzede  Hüzün, elem, 
özlem 
 

sol 
 

Melekler
e İman 
(herşey 
ünsiyetli 
olur) 

Adl Korku / 
Havf 

Sıdkın hayat-ı 
içtimaiye-i 
siyasiyede ölmesi 

Ehl-İ Salahat 
Ve Takvadır 
 

Korku, emel, 
arzu 

üst  Kitaplara 
İman 

Hakem 
(tertib-i 
eşyaya 
müraat 
etmemek) 

Tama’ ve 
Hırs 
(9.Mektub) 

Adavete muhabbet 
(Kuvvet haktadır 
der) 

İhtiyarlar Zaafiyet, 
acziyet 

alt Peygam
berlere 
İman 
(Yol 
gösterici) 

Ferd Menfi 
Milliyetçilik 

Ehl-i imanı birbirine 
bağlayan nuranî 
rabıtaları bilmemek 

Çocuklar Ben 
merkezcilik 

arka 
 

Ahirete 
İman 
(uhrevi 
servet) 
Sözler 
132 

Hayy Enaniyet Çeşit çeşit sâri 
hastalıklar gibi 
intişar eden 
istibdad.   

Fakirler Ve 
Zaîfler  

Muhtaçlık, 
gurur 

ön 
 

Kadere 
İman 
(Vazifeyi 
gösterir,s
erseriliği 
keser) 

Kayyum 
(herkes 
ancak bana 
çalışır 
düşüncesi) 

Tenbellik, 
tenperverlik 
ve 
vazifedarlık 

Menfaat-ı 
şahsiyesine himmeti 
hasretmek 

Gençler Hazır lezzete 
mübtela olma 
hali 

 
 
Hazır zamanda kalan için            zaman vardır. (Sözler – 107) akıl dahi bu  
 
 
zamanlardan getirdiği hüzünler, elemler ile bela olur. 
 
 
Hazır zamandan kurtulup cihat-ı sitteye geçen adam için bir anda heryerde olma yolu açılır. 
Mesela namaz secdesini kabede Hacer’ül-Esved’e yaptığı aynı anda bütün kainatın 
ubudiyetini takdim etmek için Zat-ı Akdes’in huzurunda bulunur. Daha nice yerlerde 
bulunabilir. (Nurani Ruhların akisleri / Sözler – 194) 
 

Geçmiş 
Şimdiki 
Gelecek 
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Yedinci Rica için fihristte şöyle bir ifade var: 
 
   Fâni dünyaya eblehane bâki süsü veren ve payitaht-ı hükûmette görülen bina-yı evhamı 
altı cihetten çürütüp, dalaletten gelen müdhiş zulmeti, nur-u Kur'an ve sırr-ı iman ile dağıtıp, 
bîçare musibetzede ihtiyarları evham ve şübehat vâdilerinden çıkarıp sahil-i selâmete ve 
rahmet-i Rahman'a yetiştiren mücahid bir ricadır.   
 
(Lem'alar 419.sh - Risale-i Nur) 
 
Burası da altı cihetten hücum edip hazır zamanda evhamdan kurulmuş dünyayı nur-u Kur'an 
ve sırr-ı iman ile dağıtıp geniş ve ferahlığa çıkarmadan bahsediliyor. 
 
 
Âsâr-ı Bediiye – 373 
Birincisi : Ye'sin, ümidsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi.   
İkincisi : Sıdkın h ayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.   
Üçüncüsü : Adavete muhabbet.   
Dördüncüsü : Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek 
Beşincisi   : Çeşit çeşit sâri hastalıklar gibi intişar eden istibdad.   
Altıncısı  : Menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek.   

     
Ehl-i imanın altı hastalığı altı cihetten gelen desise-i şeytaniye ile tatbik edilebilir diye 
düşündük. 
 
Mektubat - 420 
 
   Türk Milleti denilen şu vatan evlâdı altı kısımdır. Birinci kısmı, ehl-i salahat ve takvadır. 
İkinci kısmı, musibetzede ve hastalar taifesidir. Üçüncü kısmı, ihtiyarlar sınıfıdır. Dördüncü 
kısmı, çocuklar taifesidir. Beşinci kısmı, fakirler ve zaîfler taifesidir. Altıncı kısmı, gençlerdir.  
 
Hutbe-i Şamiye – 59  
Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir. 
 
İki atıfa beraber bakınca insanın kendi milletini teşkil eden altı tabaka altı cihete bakabilir 
diyerek tatbik yaptık. 
 
 
Din-i İslâmiyet milletiyle ebedî ve hakikî bir uhuvvet ile, Türk denilen bu vatan ehl-i imanıyla 
şiddetli ve pek hakikî alâkadarım. Ve bin seneye yakın, Kur'anın bayrağını cihanın cihat-ı 
sittesinin etrafında galibane gezdiren bu vatan evlâdlarına, İslâmiyet hesabına müftehirane 
ve tarafdarane muhabbetdarım.  
Mektubat – 420 
 
 
Altı cihet düşünüldüğünde Türk milleti yalnızca askeriye cihetinde değil cihanın cihat-ı 
sittesinin etrafında Kuran hesabına hizmet etmiştir. 
 
 
   Hem o gafletkârane halet-i müdhişeden  

 hiçe inen ezvak-ı hayat ve  
 bütün bütün çekilip kuruyan emeller ve  
 en dar bir daire içinde sıkışıp kalan belki mahvolan şahsıma ait nimetler, lezzetler  

birden (başka risalelerde kat'î bir surette isbat ettiğimiz gibi)  
nur-u iman ile  
kalbin etrafındaki o dar daireyi öyle genişlettirdi ki,  
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 kâinatı içine aldı ve  
 o Horhor bahçesinde kurumuş ve lezzetini kaçırmış nimetler yerinde, dâr-ı dünya ve 

dâr-ı âhireti birer sofra-i nimet ve birer tabla-i rahmet şekline getirdi.  
 Göz, kulak, kalb gibi, on değil, yüz cihazat-ı insaniyenin herbirini, gayet uzun bir el 

suretinde, her mü'minin derecesi nisbetinde o iki sofra-i Rahman'a uzatıp, her 
tarafından nimetleri toplayacak bir tarzda gösterdiğinden;  

Lemalar - 251 
 
Bir çekirdek hükmünde olan hazır zamandan kurtulma ile herbir mümin derecesi nisbetinde 
kendine takılmış alat ve cihazat ile cihat-ı sitteden istifade edebilir. 
 
  
   Cihat-ı sitteyi tenvir eden iman nimetine de Elhamdülillah demesi lâzımdır. Çünki, iman 
cihat-ı sittenin zulümatını izale etmekle def'u'l-bela kabîlinden büyük bir nimet sayıldığı gibi -
tabiî- o cihat-ı sitteyi tenvir ettiği cihetle de celbü'l-menafi' kabîlinden ikinci bir nimet sayılır. 
Binaenaleyh insan fıtrî bir medeniyete sahib olduğundan cihat-ı sittede bulunan mahlukatla 
alâkadar olur. Ve iman nimetiyle de, insanın bütün cihat-ı sitteden istifade edebilmesi imkânı 
vardır. 
 
Herbir cihazatın lezzeti olduğu gibi herbir lezzete bedel elemi, sıkıntısı, azabı olacaktır. Cihat-
ı sitteden istifade iman ile mümkündür. 
 
   Binaenaleyh  ِ

وا َفَثمَّ َوْجُه للّاٰ   ,âyet-i kerimesinin sırrıyla َاْيَنَما ُتَولُّ

cihat-ı sitteden herhangi bir cihetle olursa insan tenevvür eder.  
 
Hattâ mü'min olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevî bir ömrü 
vardır. Ve insanın bu manevî ömrü ezelden ebede uzanan bir hayatın nurundan meded ve 
yardım alır. 
   Ve keza cihat-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekânı geniş 
ve rahat bir âleme inkılab eder. Ve bu büyük âlem, bir insanın hanesi gibi olur. Ve mazi, 
müstakbel zamanları, insanın ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Aralarında 
uzaklık kalkıyor. 
Şualar – 755 
 
Ey aziz arkadaşım! İkinci yolumuzda, o nuranî tarîkte bir haleti hissettik; o haletle oluyor 
hayat, maden-i lezzet. Âlâm, olur lezaiz.   
 
   Onunla bunu bildik ki mütefavit derecede, kuvvet-i iman nisbetinde   
 
(Sözler 744.sh - Risale-i Nur) 
 
 
Hazır zamandan çıkıp (çekirdeğini inkışaf ettiren nazar) her cihetten istifade edebilir. Herbir 
cihet herbirisi ile bağlantılıdır ve birbirlerine medet verirler. Kuvvet-i iman nisbetinde bu mana 
kendini gösterir. 
 
Lem’alar - 229 
Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz'-i ihtiyarînin dizginini cismin 
elinden alıp, kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise, cisim gibi hazır 
zamana münhasır olmadığından,… 
İman hazır zamanda sıkışan adama meded edip imanının kuvvetine göre cihat-ı sitteden 
istifade kapılarını açıyor. 
 
 
Burada bir nokta çıktı  
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Kalp Ve Ruhun Derece-i Hayatı 

 
Hazır gün bir çekirdek olması hasebiyle kendisinde hiçbir cihet ve zaman yoktur. Ama bütün 
cihetler ve zamanlar onun ihyası ile inkişaf etmekte ve hayatlanmaktadırlar. Bu nokta-i 
nazardan hazır gün bir  

 Ayine-misali 
 Vahid-i kıyasi 
 Alet-i inkişaf 
 Manay-ı harfi 

Bir mahiyette görünmektedir. 
Böylece hazır gün altı cihet noktasından eneye tatbik edilebilir denebilir.

 
 
Lem’alar – 137  
Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. 
Fakat, o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde in’ikas edip göz 
görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken, bir şehir kadar geniş görünür. 
Hazır gün kuvve-i vahime ile sanki cihat-i sitte kendi içerisinde imiş gibi hazır günü altı ciheti 
ve altı mekanı ve altı zamanı içine almış gibi gösteriyor. 
 
Lem’alar – 137  
Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvanî hayat böyledir; 
Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalb ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin 
geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir alem-i nur bulursun. 
 
Barla - 251 
Eğer Kur'an okunurken…Hem cihat-ı sitte ile mukayyed olmayan ruh kulağıyla dinleyen 
adam kıbleye karşı teveccüh etse ve cismanî kulağıyla dinleyen adam, okuyana karşı 
teveccüh etse evlâdır. 
Hayvani ve cismani yaşayışta mukayyed bir vaziyet vardır. Ruh ve kalb ise cihat-ı sittede 
kayıtsız bir şekilde istifade ederler. 

Hayvan • Hazır Zaman (Sözler - 145)

Akıl • Mazi - İstikbal (Sözler - 145)

Kalb • Ezel - Ebed (Sözler - 562, 679, Lem'alar - 15)

Ruh • Arz - Şecere-i Hilkat (Mektubat - 410, Sözler - 562)


