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Ne saadet ona ki; onun bizzât iştigal ettiği ve 

ehemmiyetle teşvik ve tavsiye ettiği Risale-i Nur 

ile hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede buluna ve Ri-

sale-i Nur'dan dersini almış ola... 

Tarihçe-i Hayat ( 331 ) 

----- oo0oo-----  

Benim bedelime siz, Risale-i Nur'un bir kısım 

mühim fıkralarını neşredip bir cihette Nurcu ol-

duğunuzu isbat ettiniz. Şualar ( 429 ) 

----- oo0oo----- 

Umum risalelerin her parçasına ihtiyacımız ol-

duğu gibi, her parçayı da birden görmeye şiddetle 

ihtiyaç varmış. Barla L. ( 194 ) 

----- oo0oo----- 

Sizin şimdiye kadar fevkalâde sebat ve metânet ve 

tesânüd ve ittifakınız, bu memlekete medâr-ı iftihar 

olacak ve istikbâlini kurtaracak derecededir.  

Sizler arasıra İhlas'ı ve İktisad Lem'alarını ve ba-

zan Hücumât-ı Sitte Risalesi'ni mabeyninizde beraber 

okumalısınız.   Kastamonu L. ( 223 ) 
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Kastamonu Laikasından.. 

 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

 

 Bu şiddetli maddî ve manevî kıştaki galâ ve varlık 

içinde kaht ve derd-i maişet fukaralara ağır basması cihe-

tinde, ekseri fakir-ül hâl olan Risâle-i Nur şakirdlerinin bu 

dehşetli hâle karşı sarsılmaları ve tesanüdleri bozulması 

ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum.  

 Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesa-

nüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna 

bakmaması, birbirini tenkid etmemesi, Risâle-i 

Nur'un vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabına mü-

kellef ve muhtaçsınız. 

 Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkid 

etmeyiniz! 

Yoksa az bir za'f gösterseniz, ehl-i nifak istifade edip 

sizlere büyük zarar verebilirler.  

Derd-i maişet zaruretine karşı iktisad ve kanaatla mu-

kabele etmeye zaruret var. Menfaat-i dünyeviye, çok ehl-i 

hakikatı, ehl-i tarîkatı dahi bir nevi rekabete sevkettiği için 

endişe ederim.  

Risâle-i Nur şakirdleri içinde şimdiye kadar bu 

cihet onları zedelememiş. İnşâallah yine zedele-

mez.  

Fakat herkes bir ahlâkta olamaz. Bazıları meşru' 

dairede rahatını istese de, itiraz edilmemeli. Zarurete 

düşen bir şakird, zekâtı kabul edebilir.  
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Risâle-i Nur'un hizmetine hasr-ı vakit eden rü-

künlere ve çalışanlara zekâtla yardım etmek de, 

Risâle-i Nur'a bir nevi hizmettir. 

 Hem yardım edilmeli. Fakat hırs ve tama' ve lisan-ı 

hâl ile istemek olmamalı.  

Yoksa ehl-i dalalet ki, hırs ve tama' yolunda dinini 

fedâ etmiş. Onlar nazarında kıyas-ı binnefs cihetiyle, 

"Risale-i Nur'un bir kısım şakirdleri dahi, dinini dünyaya 

âlet ediyorlar" diye çirkin bir ittiham ile taarruzlarına 

meydan açar. 

 Sizler arasıra İhlas'ı ve İktisad Lem'alarını ve ba-

zan Hücumât-ı Sitte Risalesi'ni mabeyninizde beraber 

okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalâde sebat ve 

metânet ve tesânüd ve ittifakınız, bu memlekete 

medâr-ı iftihar olacak ve istikbâlini kurtaracak derecede-

dir.  

Dikkât ediniz! Bu yeni fırtına, sizin tesânüdü-

nüzü bozmasın. 

Arabî Vird-ül Ekber-i Nuriye'ye dair müjdeniz ve 

kahraman Tahir'lerin ve mübâreklerin, sâri ve dehşetli 

hastalıklara tiryaklar ve ilâçlar yetiştirmeleri ve mü-

temâdiyen çalışmaları, bizi belki ruhânîleri ve rical-ül 

gayb zâtları dahi sevindiriyor.  

Hulusi'nin Ve-l'Asrı nükte-i i'caziyesine karşı tam takdi-

ri ve tasdiki ve Konya'ya tahvili, hizmet-i Nuriye nokta-

sında beni memnun eyledi.  

Evet, Risâle-i Nur şakirdlerinin birincilerinden fa'al bi-

risi, o ehemmiyetli şehre gitmesi lâzım idi. 
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 Kardeşlerim! Lem'a-i Müdafaat'ta Isparta muhbirleri 

ünvanıyla, bizi hapse sevkeden Ankara'daki zalimler 

irâde edilmiş. Mecburiyet tahtında öyle demişiz.  

 

Şimdi, Isparta benim mübârek bir vatanım ve çok 

kıymettar kardeşlerimin dahi sevgili vatanları olduğun-

dan, Isparta muhbirleri kelimesini o makamlardan kaldır-

dım, onların yerlerine "mülhid zâlimler" yazdım. Siz de 

öyle yazınız. 

 Hem kahraman Tahir'in bana yazdığı Müdafaat 

Risâlesi'nde, İhtiyar Lem'ası'nda Ankara'ya ait bahsinde 

Sekizinci Ricâ yazmış.  

Halbuki Yedinci Ricâ'dır. Onu da tashih ediniz.  

Tahirî gibi kahraman bir mahduma sahib olan ve ha-

nesinde Risâle-i Nur'un altı şakirdi bulunan kardeşimiz 

Hüsnü Efendi'ye bilmukabele selâm ve tebrik ederiz. 
1
 

*** 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
                                                 
1
 Kastamonu Lahikası ( 222 ) 
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Yirminci Lem'a 
 

( İhlas hakkında ) 

 
On yedinci Lem'anın On yedinci Notasının yedi 

mes'elesinden, beş noktadan ibaret olan ikinci 

mes'elesinin birinci noktası iken, ehemmiyetine 

binaen Yirminci Lem'a oldu. 

 

 

 
âyetiyle ve 

 

 
-ev kema kal- hadîs-i şerifi, ikisi de ihlas ne kadar 

İslâmiyette mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu 

ihlas mes'elesinin hadsiz nüktelerinden yalnız "Beş Nok-

ta"yı muhtasaran beyan ederiz. 
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 Tenbih: Bu mübarek Isparta'nın medar-ı şükran bir 

hüsn-ü tâli'idir ki, ondaki ehl-i takva ve ehl-i tarîkat ve 

ehl-i ilmin -sair yerlere nisbeten- rekabetkârane ihtilafları 

görünmüyor. Gerçi lâzım olan hakikî muhabbet ve ittifak 

yoksa da, zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlere 

nisbeten yoktur. 

  BİRİNCİ NOKTA: 

  Mühim ve müdhiş bir suâl: Neden ehl-i dünya, 

ehl-i gaflet, hattâ ehl-i dalalet ve ehl-i nifak rekabetsiz 

ittifak ettikleri halde; ehl-i hak ve ehl-i vifak olan ashab-ı 

diyanet ve ehl-i ilim ve ehl-i tarîkat, neden rekabetli ihtilaf 

ediyorlar? İttifak ehl-i vifakın hakkı iken ve hilaf ehl-i 

nifakın lâzımı iken, neden bu hak oraya geçti ve şu hak-

sızlık şuraya geldi? 

  Elcevab: Bu elîm ve feci' ve ehl-i hamiyeti ağlattıra-

cak hâdise-i müdhişenin pek çok esbabından, yedi sebe-

bini beyan edeceğiz. 

  BİRİNCİSİ: Ehl-i hakkın ihtilafı hakikatsızlıktan 

gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifakı dahi hakikatdarlıktan 

değildir. Belki ehl-i dünyanın ve ehl-i siyasetin ve ehl-i 

mekteb gibi hayat-ı içtimaiyenin tabakatına dair birer 

muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile meşgul taifelerin, 

cemaatlerin ve cem'iyetlerin vazifeleri taayyün edip ay-

rılmış.  

Ve o vezaif mukabilindeki alacakları maişet noktasın-

daki maddî ücret ve hubb-u câh ve şan ü şeref noktasın-



~ 9 ~ 

 

da teveccüh-ü nâstan alacakları (Haşiye) manevî ücret 

taayyün etmiş, ayrılmış.  

Müzahame ve münakaşayı ve rekabeti intac edecek 

derecede bir iştirak yok. Onun için, bunlar ne kadar fena 

bir meslekte de gitseler, birbiriyle ittifak edebilirler. Amma 

ehl-i din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarîkat ise, bunların 

herbirisinin vazifesi umuma baktığı gibi, muaccel ücretleri 

de taayyün ve tahassus etmediği ve herbirinin makam-ı 

içtimaîde ve teveccüh-ü nâsta ve hüsn-ü kabuldeki hisse-

si tahassus etmiyor. Bir makama çoklar namzed olur. 

Maddî ve manevî herbir ücrete çok eller uzanabilir. 

O noktadan müzahame ve rekabet tevellüd edip; vifa-

kı nifaka, ittifakı ihtilafa tebdil eder. 

 İşte bu müdhiş marazın merhemi, ilâcı ihlastır. Yani 

hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle ve hakkın 

hatırı, nefsin ve enaniyetin hatırına galib gelmekle 

                                                 
(Haşiye): İhtar: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. 

Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, 

riyaya girer. Şan ü şeref arzusuyla teveccüh-ü nâs ise; 

ücret ve mükâfat değil, belki ihlassızlık yüzünden gelen 

bir itab ve bir mücazattır.  

Evet, amel-i sâlihin hayatı olan ihlasın zararına tevec-

cüh-ü nâs ve şan ü şeref, kabir kapısına kadar muvakkat 

olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür tarafında 

azab-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından; teveccüh-ü 

nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak 

lâzımdır. Şöhretperestlerin ve şan ü şeref peşinde koşan-

ların kulakları çınlasın. 
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  sırrına mazhar olup, nâstan gelen 

maddî ve manevî ücretten istiğna etmekle (Haşiye) 

 sırrına mazhar olup.. hüsn-ü kabul ve 

hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının 

Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi 

vazifesi olan tebliğde dâhil olmadığını ve lâzım da olma-

dığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa mu-

vaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. 

 

                                                 
(Haşiye): Sahabelerin sena-i Kur'aniyeye mazhar olan 

"îsar" hasletini kendine rehber etmek. Yani: Hediye ve 

sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve 

hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-ı maddi-

yeyi istemeden ve kalben taleb etmeden, sırf bir ihsan-ı 

İlahî bilerek, nâstan minnet almayarak ve hizmet-i dini-

yenin mukabilinde de almamaktır. Çünki hizmet-i dini-

yenin mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki, ihlas 

kaçmasın. Çendan hakları var ki, ümmet onların maişet-

lerini temin etsin.  

Hem zekâta da müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, 

belki verilir. Verildiği vakitte, hizmetimin ücretidir denil-

mez. Mümkün olduğu kadar kanaatkârane başka ehil ve 

daha müstehak olanların nefsini kendi nefsine tercih et-

mek, ,  sırrına 

mazhariyetle, bu müdhiş tehlikeden kurtulup ihlası kaza-

nabilir. 



~ 11 ~ 

 

  İKİNCİ SEBEB: Ehl-i dalaletin zilletindendir ittifak-

ları, ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilafları. Yani ehl-i 

gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalalet, hak ve hakikata 

istinad etmedikleri için zaîf ve zelildirler. Tezellül için, 

kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, başkasının 

muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hattâ meslekleri 

dalalet ise de, yine ittifakı muhafaza ederler. Âdeta o 

haksızlıkta bir hakperestlik, o dalalette bir ihlas, o dinsiz-

likte dinsizdarane bir taassub ve o nifakta bir vifak yapar-

lar, muvaffak olurlar. Çünki samimî bir ihlas, şerde dahi 

olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah 

verir. (Haşiye) 
 Amma ehl-i hidayet ve diyanet ve ehl-i ilim ve tarîkat, 

hak ve hakikata istinad ettikleri için ve herbiri bizzât tarîk-

ı hakta yalnız Rabbisini düşünüp, tevfikine itimad ederek 

gittiklerinden, manen o meslekten gelen izzetleri var. Za'f 

hissettiği vakit; insanların yerine Rabbisine müracaat 

eder, meded ondan ister.  

Meşreblerin ihtilafıyla, zahir meşrebine muha-

lif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmi-

yor, ittifaka ihtiyacını göremiyor. Belki hodgâmlık ve 

enaniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız teveh-

hüm ederek; ittifak ve muhabbet yerine, ihtilaf ve rekabet 

ortaya girer. İhlası kaçırır, vazifesi zîr ü zeber olur. 

 İşte bu müdhiş sebebin verdiği vahim neticeleri gör-

memenin yegâne çaresi, "dokuz emirdir." 

                                                 

(Haşiye): Evet,   bir düstur-u hakikat-

tır. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şamil olabilir.}  
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 1 - Müsbet hareket etmektir ki; yani kendi mesleğinin 

muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti 

ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahale 

etmesin; onlarla meşgul olmasın. 

 2 - Belki daire-i İslâmiyet içinde hangi meşrebde olur-

sa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak 

çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ede-

rek... 

 3 - Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleği-

ne ilişmemek cihetinde hakkı ise: "Mesleğim haktır yahud 

daha güzeldir" diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin 

haksızlığını veya çirkinliğini îma eden, "Hak yalnız benim 

mesleğimdir" veyahut "Güzel benim meşrebimdir" diye-

mez olan insaf düsturunu rehber etmek. 

 4 - Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlahînin bir sebebi ve 

diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle... 

 5 - Hem ehl-i dalalet ve haksızlık -tesanüd sebebiyle- 

cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevînin dehasıy-

la hücumu zamanında; o şahs-ı manevîye karşı, en kuv-

vetli ferdî olan mukavemetin mağlub düştüğünü anlayıp 

ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevî çıkarıp o 

müdhiş şahs-ı manevî-i dalalete karşı, hakkaniyeti muha-

faza ettirmek. 

 6 - Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için... 

 7 - Nefsini ve enaniyetini 

 8 - Ve yanlış düşündüğü izzetini 
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 9 - Ve ehemmiyetsiz rekabetkârane hissiyatını terket-

mekle ihlası kazanır, vazifesini hakkıyla îfa eder. (Haşi-

ye) 

  ÜÇÜNCÜ SEBEB: Ehl-i hakkın ihtilafı, himmetsiz-

likten ve aşağılıktan ve ehl-i dalaletin ittifakı, ulüvv-ü 

himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilafı, ulüvv-ü 

himmetin sû'-i istimalinden ve ehl-i dalaletin ittifakı, 

himmetsizlikten gelen za'f ve aczdendir.  

Ehl-i hidayeti, ulüvv-ü himmetten sû'-i istimale ve do-

layısıyla ihtilafa ve rekabete sevkeden, âhiret nokta-i 

nazarında bir haslet-i memduha sayılan hırs-ı sevab ve 

vazife-i uhreviyede kanaatsızlık cihetinden ileri geliyor. 

Yani: "Bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşad 

edeyim, benim sözümü dinlesinler." diye, karşısındaki 

hakikî kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve 

uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir zâta karşı reka-

betkârane vaziyet alır. "Şakirdlerim ne için onun yanına 

gidiyorlar? Ne için onun kadar şakirdlerim bulunmuyor?" 

diye, enaniyeti oradan fırsat bulup, mezmum bir haslet 

                                                 
(Haşiye): Hattâ hadîs-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin 

hakikî dindarları ehl-i Kur'an ile ittifak edip, müşterek düş-

manları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda 

dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, mes-

lekdaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki Hristi-

yanların hakikî dindar ruhanîleri ile dahi, medar-ı ihtilaf 

noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza' etmeyerek 

müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka 

muhtaçtırlar. 
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olan hubb-u câha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapı-

sını açar. 

 İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müdhiş maraz-ı 

ruhanînin ilâcı şudur ki: Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile 

kazanılır. Kesret-i etba' ile ve fazla muvaffakıyet ile değil-

dir. Çünki onlar vazife-i İlahiyeye ait olduğu için istenil-

mez; belki bazan verilir. Evet bazan bir tek kelime sebeb-i 

necat ve medar-ı rıza olur. Kemmiyetin ehemmiyeti o 

kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünki bazan bir tek ada-

mın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-i İlahîye medar 

olur. Hem ihlas ve hakperestlik ise, Müslümanların nere-

den ve kimden olursa olsun istifadelerine tarafdar olmak-

tır. Yoksa, "Benden ders alıp sevab kazandırsınlar" dü-

şüncesi, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. 

 Ey sevaba hırslı ve a'mal-i uhreviyeye kanaatsız insan! 

Bazı Peygamberler gelmişler ki, mahdud birkaç kişiden 

başka ittiba edenler olmadığı halde, yine o peygamberlik 

vazife-i kudsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Demek hü-

ner, kesret-i etba' ile değildir. Belki hüner, rıza-yı İlahîyi 

kazanmakladır. Sen neci oluyorsun ki, böyle hırs ile 

"Herkes beni dinlesin" diye vazifeni unutup, vazife-i İlahi-

yeye karışıyorsun? Kabul ettirmek, senin etrafına halkı 

toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Al-

lah'ın vazifesine karışma.  

Hem hak ve hakikatı dinleyen ve söyleyene sevab ka-

zandıranlar, yalnız insanlar değildir. Cenab-ı Hakk'ın 

zîşuur mahlukları ve ruhanîleri ve melaikeleri kâinatı dol-

durmuş, her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevab 

istersin, ihlası esas tut ve yalnız rıza-yı İlahîyi düşün. Tâ ki 

senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki ef-

radları; ihlas ile ve niyet-i sadıka ile hayatlansın, canlan-
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sın, hadsiz zîşuurun kulaklarına gidip onları nurlandırsın, 

sana da sevab kazandırsın. Çünki meselâ sen "Elhamdü-

lillah" dedin; bu kelâm, milyonlarla büyük küçük "El-

hamdülillah" kelimeleri, havada izn-i İlahî ile yazılır. 

Nakkaş-ı Hakîm abes ve israf yapmadığı için, o kesretli 

mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları 

halketmiş. 

Eğer ihlas ile, niyet-i sadıka ile o havadaki kelimeler 

hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanîlerin kulak-

larına girer. Eğer rıza-yı İlahî ve ihlas o havadaki kelime-

lere hayat vermezse, dinlenilmez; sevab da yalnız ağızda-

ki kelimeye münhasır kalır. Seslerinin ziyade güzel olma-

dığından, dinleyenlerin azlığından sıkılan hâfızların kulak-

ları çınlasın!.. 

  DÖRDÜNCÜ SEBEB: Ehl-i hidayetin reka-

betkârane ihtilafı, akibeti düşünmemekten ve kasr-ı na-

zardan olmadığı gibi; ehl-i dalaletin samimane ittifakları, 

akibet-endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Belki ehl-i 

hidayet; hak ve hakikatın tesiriyle, nefsin kör hissiyatına 

kapılmayarak; kalbin ve aklın dûr-endişane temayülâtına 

tâbi' olmakla beraber, istikameti ve ihlası muhafaza ede-

mediklerinden, o yüksek makamı muhafaza edemeyip 

ihtilafa düşüyorlar.  

Ehl-i dalalet ise: Nefsin ve hevanın tesiriyle, kör ve 

akibeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti bir batman 

ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın mukteziyatıyla, 

birbirine samimî olarak, muaccel bir menfaat ve hazır bir 

lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. Evet, dünyevî ve hazır 

lezzet ve menfaat etrafında aşağı, kalbsiz nefisperestler 

samimî ittifak ve ittihad ediyorlar.  
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Ehl-i hidayet, âhirete ait ve ileriye müteallik seme-

rat-ı uhreviyeye ve kemalâta, kalb ve aklın yüksek düstur-

larıyla müteveccih oldukları için, esaslı bir istikamet ve 

tam bir ihlas ve gayet fedakârane bir ittihad ve ittifak 

olabilirken; enaniyetten tecerrüd edemedikleri için, ifrat 

ve tefrit yüzünden, ulvî bir menba-ı kuvvet olan ittifakı 

kaybedip, ihlas da kırılır ve vazife-i uhreviye de zedelenir. 

Kolayca rıza-yı İlahî de elde edilmez. 

 Bu mühim marazın merhemi ve ilâcı: "El-hubbu 

fillah" sırrıyla, tarîk-ı hakta gidenlere refakatla iftihar 

etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara 

bırakmak ve o Hak yolunda kim olursa olsun kendinden 

daha iyi olduğunun ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip 

ihlası kazanmak ve ihlas ile bir dirhem amel, ihlassız 

batmanlar ile amellere racih olduğunu bilmekle ve tâbii-

yeti dahi sebeb-i mes'uliyet ve hatarlı olan metbuiyete 

tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır, 

vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir. 

  BEŞİNCİ SEBEB: Ehl-i hidayetin ihtilafı ve adem-i 

ittifakı za'flarından olmadığı gibi; ehl-i dalaletin kuvvetli 

ittifakı da kuvvetlerinden değildir. Belki ehl-i hidayetin 

ittifaksızlığı, iman-ı kâmilden gelen nokta-i istinad ve 

nokta-i istinaddan neş'et eden kuvvetten ileri geldiği gibi; 

ehl-i gaflet ve ehl-i dalaletin ittifakları, kalben nokta-i 

istinad bulmadıkları itibariyle za'f ve aczlerinden ileri gel-

miştir. Çünki zaîfler ittifaka muhtaç oldukları için, kuvvetli 

ittifak ederler. Kavîler ihtiyacı tam hissetmediklerinden, 

ittifakları zaîftir. Arslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç ol-

madıkları için ferdî yaşıyorlar. Yabanî keçiler, kurdlardan 

muhafaza için, bir sürü teşkil ederler.  
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Demek zaîflerin cem'iyeti ve şahs-ı manevîsi kavî ol-

duğu gibi, (Haşiye) kavîlerin cem'iyeti ve şahs-ı ma-

nevîsi ise zaîftir. 

 Bu sırra bir işaret-i latife ve zarif bir nükte-i Kur'aniye-

dir ki ferman etmiş: 

  Müenneslerin cemaatine, 

iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili olan  

buyurması; hem  buyurmakla müzekker-

lerin cemaatine, müennes fiili olan  tabiriyle, latifa-

ne işaret ediyor ki: Zaîf ve halîm ve yumuşak kadınların 

cem'iyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet kesbedip bir nevi 

reculiyet kazanır.  

Müzekker fiilini iktiza ettiğinden  tabi-

riyle, gayet güzel düşmüş. Kavî erkekler ise, hususan 

bedevi a'rab olsa; kuvvetlerine güvendikleri için cem'iyet-

leri zaîf olup hem ihtiyatkârlık, hem yumuşaklık vaziyetini 

aldığından, bir nevi kadınlık hasiyeti takındıkları için, 

                                                 
(Haşiye): Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesir-

lisi ve bir cihette en kuvvetlisi, cins-i latif ve zaîf ve nazik 

olan kadınların Amerika'daki Hukuk ve Hürriyet-i Nisvan 

Komitesi olduğu; hem milletler içinde az ve zaîf olan Erme-

nilerin komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakârane vaziyetle 

bu müddeamızı teyid ediyor.  
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müennes fiilini iktiza ettiğinden  müennes 

fiiliyle tabiri tam yerindedir. 

 Evet, ehl-i hak gayet kuvvetli bir nokta-i istinad olan 

iman-ı billahtan gelen tevekkül ve teslim ile, başkalara 

arz-ı ihtiyaç edip, muavenet ve yardımlarını istemez. İste-

se de gayet fedakârane yapışmaz. Ehl-i dünya, dünya 

işlerinde hakikî nokta-i istinadlarından gaflet ettiklerin-

den, za'f ve acze düşüp, şiddetli bir surette yardımcılara 

ihtiyacını hisseder; samimane, belki fedakârane ittifak 

ederler. 

 İşte ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmedikle-

rinden ve aramadıklarından, haksız ve muzır bir netice 

olan ihtilafa düşerler. Haksız ehl-i dalalet ise; ittifaktaki 

kuvveti, aczleri vasıtasıyla hissettiklerinden, gayet mühim 

bir vesile-i makasıd olan ittifakı elde etmişler. 

 İşte ehl-i hakkın bu haksız ihtilaf marazının merhemi 

ve ilâcı:  âyetindeki şiddetli 

nehy-i İlahî,  âyetinde hayat-ı içti-

maiyece gayet hikmetli emr-i İlahîyi düstur-u hareket 

etmek ve ihtilafın İslâmiyete ne derece zararlı olduğunu 

ve ehl-i dalaletin ehl-i hakka galebesini ne derece teshil 

ettiğini düşünüp, kemal-i za'f ve acz ile, o ehl-i hakkın 

kafilesine fedakârane, samimane iltihak etmektir; şahsiye-

tini unutmakla riya ve tasannudan kurtulup, ihlası elde 

etmektir. 

  ALTINCI SEBEB: Ehl-i hakkın ihtilafı nâmerdlikle-

rinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerinden olma-

dığı gibi; gafletli ehl-i dünyanın ve ehl-i dalaletin, hayat-ı 

dünyeviyeye ait işlerde samimane ittifakları dahi merdlik-
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ten, hamiyetten, himmetten değildir. Belki, ehl-i hakkın 

ekseriyetle âhirete ait olan faideleri düşünmekle, o 

ehemmiyetli ve kesretli mes'elelere hamiyeti, himmeti, 

merdliği inkısam eder. Hakikî sermaye olan vaktini bir 

mes'eleye sarfetmediği için, meslekdaşlarıyla ittifakı muh-

kemleşmiyor. Çünki mes'eleler çok, daire dahi geniştir. 

Gafletli ehl-i dünya ise, yalnız hayat-ı dünyeviyeyi dü-

şündüklerinden, bütün hissiyatıyla ve ruh u kalbiyle şid-

detli bir surette hayat-ı dünyeviyeye ait mes'elelere sarılır.  

Ve o mes'elede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve 

hakikat nokta-i nazarında beş paraya değmeyen ve ehl-i 

hak ona on para kıymet vermeyen mes'elelere, divane 

olmuş elmasçı bir yahudinin beş paralık cam parçasına 

beş lira fiat verdiği gibi, beşyüz lira kıymetindeki vaktini o 

mes'eleye hasreder.  

Elbette bu kadar fiat verip ve şiddetli hissiyat ile sarıl-

mak, bâtıl yolunda dahi olsa samimî bir ihlas olduğun-

dan, o mes'elede muvaffak olur ve ehl-i hakka galebe 

eder. Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve mahkûmi-

yete ve tasannua ve riyaya düşüp, ihlası kaybeder. O 

nâmerd, himmetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehl-i dünyaya 

dalkavukluk etmeğe mecbur olur. 

 Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i haki-

kat ve ehl-i tarîkat! Bu müdhiş maraz-ı ihtilafa karşı birbi-

rinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı 

gözünüzü yumunuz!  edeb-i Fur-

kanî ile edebleniniz! Ve haricî düşmanın hücumunda 

dâhilî münakaşatı terketmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve 

zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i 

uhreviye telakki edip, yüzer âyât ve ehadîs-i Nebeviyenin 
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şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü ya-

pıp; bütün hissiyatınızla ehl-i dünyadan daha şiddetli bir 

surette meslekdaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz.. 

yani, ihtilafa düşmeyiniz. 

 Böyle küçük mes'eleler için kıymetdar vaktimi sarfet-

mekten ise, o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıy-

metdar şeylere sarfedeceğim deyip çekilerek, ittifakı 

zaîfleştirmeyiniz. Çünki bu manevî cihadda küçük mes'ele 

zannettiğiniz, çok büyük olabilir. Bir neferin, bir saatte 

mühim ve hususî şerait dâhilindeki nöbeti bir sene ibadet 

hükmüne bazan geçmesi gibi; bu ehl-i hakkın mağlubiye-

ti zamanında, manevî mücahede mesailinde, küçük bir 

mes'eleye sarfolunan senin kıymetdar bir günün, o nefe-

rin o saati gibi bin derece kıymet alabilir, bir günün bin 

gün olabilir.  

Madem livechillahtır; o işin küçüğüne büyüğü-

ne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. İhlas ve 

rıza-yı İlahî yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin ma-

hiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-

yı İlahîdir ve mayesi ihlastır; o küçük değildir, büyüktür. 

  YEDİNCİ SEBEB: Ehl-i hak ve hakikatın ihtilaf ve 

rekabetleri, kıskançlıktan ve hırs-ı dünyadan gelmediği 

gibi; ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları dahi, ci-

vanmerdlikten ve ulüvv-ü cenabdan değildir. Belki ehl-i 

hakikat, hakikattan gelen ulüvv-ü cenab ve ulüvv-ü 

himmet ve tarîk-ı hakta memduh olan müsabakayı tam 

muhafaza edemediklerinden ve nâehillerin girmesi yü-

zünden bir derece sû'-i istimal ettiklerinden; rekabetkâra-

ne ihtilafa düşüp hem kendine, hem cemaat-ı İslâmiyeye 

ehemmiyetli zarar olmuş.  
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Ehl-i gaflet ve ehl-i dalalet ise, meftun oldukları men-

faatlerini kaçırmamak ve menfaat için perestiş ettikleri 

reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için, zilletlerinden 

ve nâmerdliklerinden, hamiyetsizliklerinden; mutlak ar-

kadaşlarıyla, hattâ denî ve hain ve muzır olsalar dahi, 

hâlisane ittihad.. hem menfaat etrafında toplanan ne 

şekilde olursa olsun şerikleriyle samimane ittifak ederler. 

Samimiyet neticesi olarak istifade ederler. 

 İşte ey musibetzede ve ihtilafa düşmüş ehl-i 

hak ve ashab-ı hakikat! Bu musibet zamanında ihlası 

kaçırdığınızdan ve rıza-yı İlahîyi münhasıran gaye-i mak-

sad yapmadığınızdan, ehl-i hakkın bu zillet ve mağlubiye-

tine sebebiyet verdiniz.  

Umûr-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıbta, 

hased ve kıskançlık olmamalı ve hakikat nokta-i 

nazarında olamaz. Çünki kıskançlık ve hasedin 

sebebi; bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir 

tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek 

ekmeği çok mideler istemesinden müzahame, 

münakaşa, müsabaka sebebiyle gıbtaya, sonra 

kıskançlığa düşerler.  

Dünyada bir şey-i vâhide çoklar talib olduğundan ve 

dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz 

arzularını tatmin edemediği için, rekabete düşüyorlar. 

Fakat, âhirette tek bir adama beşyüz sene (Haşiye) ve 

                                                 
(Haşiye): Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual: Rivayet-

te gelmiş ki; Cennet'te bir adama beşyüz senelik bir Cennet 

verilir. Bu hakikat akl-ı dünyevînin havsalasında nasıl yerle-

şir?  
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yetmiş bin kasır ve huriler verilmesi ve ehl-i Cennet'ten 

                                                                                       
Elcevab: Nasılki bu dünyada herkesin dünya kadar hu-

susî ve muvakkat bir dünyası var. Ve o dünyanın direği 

onun hayatıdır. Ve zahirî ve bâtınî duygularıyla o dünyasın-

dan istifade eder. Güneş bir lâmbam, yıldızlar mumlarımdır 

der. Başka mahlukat ve zîruhlar bulunmaları, o adamın 

mâlikiyetine mani olmadıkları gibi, bilakis onun hususî dün-

yasını şenlendiriyorlar, zînetlendiriyorlar. Aynen öyle de, 

fakat binler derece yüksek, herbir mü'min için binler kasır ve 

hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumî Cen-

net'ten beşyüz sene genişliğinde birer hususî Cennet'i vardır. 

Derecesi nisbetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla 

Cennet'e ve ebediyete lâyık bir surette istifade eder. Başka-

ların iştiraki onun mâlikiyetine ve istifadesine noksan ver-

medikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususî ve geniş Cennetini 

zînetlendiriyorlar.  

Evet, bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve 

bir günlük bir seyrangâhtan ve bir aylık bir memleketten ve 

bir senelik bir mesiregâhta seyahatından; ağzıyla, kulağıyla, 

gözüyle, zevkiyle, zaikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği 

gibi; aynen öyle de, fakat bir saatlik bir bahçeden ancak 

istifade eden bu fâni memleketteki kuvve-i şâmme ve kuv-

ve-i zaika, o bâki memlekette bir senelik bahçeden aynı 

istifadeyi eder.  

Ve burada bir senelik mesiregâhtan ancak istifade edebi-

len bir kuvve-i bâsıra ve kuvve-i sâmia orada beşyüz senelik 

mesiregâhındaki seyahattan; o haşmetli, baştan başa zînetli 

memlekete lâyık bir tarzda istifade eder. Her mü'min dere-

cesine ve dünyada kazandığı sevablar, haseneler nisbetinde 

inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, 

müstefid olur. 
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herkes kendi hissesinden kemal-i rıza ile memnun olması 

işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette medar-ı rekabet bir şey 

yoktur ve rekabet de olamaz.  

Öyle ise, âhirete ait olan a'mal-i sâlihada dahi rekabet 

olamaz; kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya ri-

yakârdır, a'mal-i sâliha suretiyle dünyevî neticeleri arıyor 

veyahud sadık cahildir ki, a'mal-i sâliha nereye baktığını 

bilmiyor ve a'mal-i sâlihanın ruhu, esası ihlas olduğunu 

derketmiyor.  

Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi 

adavet taşımakla, vüs'at-ı rahmet-i İlahiyeyi itti-

ham ediyor. Bu hakikatı teyid eden bir vakıa: 

 Eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı 

adaveti vardı. O adamın yanında senakârane onun düş-

manı amel-i sâlihle, hattâ velayetle tavsif edildi. O adam 

kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi: "Senin o düş-

manın cesurdur, kuvvetlidir." Baktık ki o adamda şiddetli 

bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı.  

Ona dedik:  

- "Velayet ve salahat hadsiz bir hayat-ı ebediyenin pır-

lantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu 

cihette kıskanmadın. Dünyevî kuvvet öküzde ve cesaret 

canavarda dahi bulunmakla beraber, velayet ve salahata 

nisbeten; bir âdi cam parçasının elmasa nisbeti gibidir."  

O adam dedi ki: 

- "Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözü-

müzü dikmişiz. Oraya çıkmak için basamaklarımız da 

kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. 

Âhiret makamatı hadsizdir. O burada benim düşmanım 

iken, orada benim samimî ve sevgili kardeşim olabilir." 



~ 24 ~ 

 

 Ey ehl-i hakikat ve tarîkat! Hakka hizmet, büyük 

ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O 

defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller 

yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar.  

Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir 

muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziya-

de olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve 

yardımlarını müftehirane alkışlamak lâzım gelir-

ken, nedendir ki rekabetkârane o hakikî kardeşle-

re ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile 

ihlas kaçıyor.  

Vazifenizde müttehem olup, ehl-i dalaletin na-

zarında, sizden ve sizin mesleğinizden yüz derece 

aşağı olan, din ile dünyayı kazanmak ve ilm-i ha-

kikatla maişeti temin etmek, tama' ve hırs yolun-

da rekabet etmek gibi müdhiş ittihamlara maruz 

kalıyorsunuz. 

 Bu marazın çare-i yegânesi: Nefsini ittiham 

etmek ve nefsine değil, daima karşısındaki mes-

lekdaşına tarafdar olmak. Fenn-i Âdâb ve İlm-i 

Münazara'nın üleması mabeynindeki hakperestlik 

ve insaf düsturu olan şu: "Eğer bir mes'elenin mü-

nazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraf-

dar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve has-

mının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, 

insafsızdır."  

Hem zarar eder. Çünki haklı çıktığı vakit o 

münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor, belki 

gurur ihtimaliyle zarar edebilir.  
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Eğer hak hasmının elinde çıksa; zararsız, bil-

mediği bir mes'eleyi öğrenip, menfaatdar olur, 

nefsin gururundan kurtulur.  

Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için 

nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı gör-

se, yine rıza ile kabul edip, tarafdar çıkar, mem-

nun olur. 

 İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i 

tarîkat, ehl-i ilim kendilerine rehber ittihaz etse-

ler, ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde 

muvaffak olurlar.  

Ve bu feci' sukut ve musibet-i hazıradan rah-

met-i İlahiye ile kurtulurlar. 

 

  2 
***  

  

                                                 
2
 Lem'alar ( 148 ) 
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Yirmi Birinci Lem'a 

 

İhlas Hakkında 
 

On Yedinci Lem'anın On Yedinci Nota'sının yedi 

mes'elesinden Dördüncü Mes'elesi iken,  

ihlas münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci 

Nokta'sı oldu.  

Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem'a olarak 

Lemaat'a girdi. 

 

Bu Lem'a lâakal her onbeş günde bir defa okunmalı. 

 

 

 

 

 Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye-

de arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hu-

susan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük 

bir kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i 

istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-yı 

manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir 

haslet, en safi bir ubudiyet: İhlastır. Madem ihlasta 
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mezkûr hâssalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. 

ve madem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar 

mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli 

bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zaîf ve fakir 

ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve 

umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye 

omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından konulmuş; elbette 

herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya 

mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleş-

tirmek için gayet derecede muhtacız.  

Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kud-

siye kısmen zayi' olur, devam etmez; hem şiddetli mes'ul 

oluruz.  âyetindeki şiddetli 

tehdidkârane nehy-i İlahîye mazhar olup, saadet-i ebedi-

ye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfüru-

şane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi'-i 

cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki 

umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i 

Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin 

kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. 

 Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayri-

yenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin 

hâdimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara 

karşı, ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak 

esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. 

Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm 

 demesiyle, nefs-i emmareye itimad 
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edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlası 

kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri defetmek için, 

gelecek düsturlar rehberiniz olsun. 

  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. 

  İKİNCİ DÜSTURUNUZ: Bu hizmet-i Kur'aniyede 

bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstün-

de faziletfüruşluk nev'inden gıbta damarını tahrik etme-

mektir. Çünki nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet et-

mez, bir gözü bir gözünü tenkid etmez, dili kulağına itiraz 

etmez, kalb ruhun ayıbını görmez.. belki birbirinin nok-

sanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, 

vazifesine muavenet eder; yoksa o vücud-u insanın haya-

tı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.  

Hem nasılki bir fabrikanın çarkları birbiriyle re-

kabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne tekad-

düm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu 

görerek tenkid edip sa'ye şevkini kırıp atalete uğ-

ratmaz. 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. Fabrika 

sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. 
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 İşte ey Risale-i Nur şakirdleri ve Kur'anın hizmetkârla-

rı! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir 

şahs-ı manevînin âzalarıyız.. ve hayat-ı ebediye içindeki 

saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları 

hükmündeyiz.. ve sahil-i selâmet olan Dâr-üs Selâm'a 

ümmet-i Muhammediyeyi (A.S.M.) çıkaran bir sefine-i 

Rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette dört ferdden 

bin yüz onbir kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlası 

kazanmak ile, tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve 

mecburuz.  

Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı 

adediyet ile ittihad etse, yüz onbir kıymet alır. Dört kerre 

dört ayrı ayrı olsa, onaltı kıymeti var.  

Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksad ve ittifak-ı vazi-

fe ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, 

o vakit dörtbin dörtyüz kırkdört kuvvetinde ve kıymetinde 

olduğu gibi.. hakikî sırr-ı ihlas ile, onaltı fedakâr kardeşle-

rin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi dört binden geçtiğine, 

pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. 

 Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir itti-

fakta herbir ferd, sair kardeşlerin gözüyle de ba-

kabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî 

müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla 

düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir 

tarzda manevî kıymeti ve kuvvetleri vardır. 
(Haşiye)

 

                                                 
(Haşiye): Evet, sırr-ı ihlas ile samimî tesanüd ve ittihad, 

hadsiz menfaate medar olduğu gibi; korkulara hattâ ölüme 

karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünki ölüm 

gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile rıza-yı İlahî 

yolunda, âhirete müteallik işlerde, kardeşleri adedince ruhla-
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  ÜÇÜNCÜ DÜSTURUNUZ: Bütün kuvvetinizi ih-

lasta ve hakta bilmelisiniz. Evet kuvvet haktadır ve ihlas-

tadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas 

ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.  

Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil, şu 

hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas, bu davayı 

isbat eder ve kendi kendine delil olur. Çünki yirmi sene-

den fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz 

hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil, burada sizinle yedi-

sekiz senede yüz derece fazla edildi. Halbuki, kendi mem-

leketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeş-

lerimden yüz, belki bin derece fazla yardımcılarım var-

ken, burada ben yalnız, kimsesiz, garib, yarım ümmi, 

insafsız memurların tarassudat ve tazyikatları altında yedi-

sekiz sene sizinle ettiğim hizmet; yüz derece eski hizmet-

ten fazla muvaffakıyeti gösteren manevî kuvvet, sizlerdeki 

ihlastan geldiğine kat'iyyen şübhem kalmadı. 

 Hem itiraf ediyorum ki: Samimî ihlasınızla, şan ü 

şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir 

derece kurtardınız. İnşâallah tam ihlasa muvaffak olursu-

nuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki, Hazret-i 

Ali (R.A.) o mu'cizevari kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı 

A'zam (K.S.), o hârika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu 

                                                                                       
rı olduğundan biri ölse, "Diğer ruhlarım sağlam kalsınlar; 

zira o ruhlar her vakit sevabları bana kazandırmakla manevî 

bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum." diyerek, 

ölümü gülerek karşılar. "Ve o ruhlar vasıtasıyla sevab cihe-

tinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum." der, 

rahatla yatar. 
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sırr-ı ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve himayetkârane te-

selli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar.  

Evet, hiç şübhe etmeyiniz ki, bu teveccühleri, ihlasa 

binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız, onların toka-

dını yersiniz. Onuncu Lem'adaki şefkat tokatlarını tahat-

tur ediniz.  

Böyle manevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda 

üstad bulmak isterseniz   sırrıyla 

ihlas-ı tâmmı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsini-

ze; şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-ı mad-

diye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. 

Hattâ en latif ve güzel bir hakikat-ı imaniyeyi muhtaç bir 

mü'mine bildirmek ki; en masumane, zararsız bir menfa-

attir.  

Mümkün ise, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, 

istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. 

Eğer "Ben sevab kazanayım, bu güzel mes'eleyi ben söy-

leyeyim" arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar 

yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlasa zarar gelebilir. 

  DÖRDÜNCÜ DÜSTURUNUZ: Kardeşlerinizin 

meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde 

tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirane iftihar etmek-

tir. Ehl-i tasavvufun mabeyninde "fena fi-ş şeyh, fena 

fi-r resul" ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların 

bu düsturu, bizim meslekte "fena fi-l ihvan" suretinde 

güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna "tefani" 

denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. Yani: Kendi hissi-

yat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissi-

yatıyla fikren yaşamaktır.  
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Zâten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlâd, şeyh 

ile mürid mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kar-

deşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer.  

Mesleğimiz "Haliliye" olduğu için, meşrebimiz "hıl-

let"tir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve 

en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş ol-

mak iktiza eder. Bu hılletin üss-ül esası, samimî ihlastır. 

Samimî ihlası kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kule-

sinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düş-

mek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. 

 Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-yı Kur'ani-

ye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman 

olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali 

var. İnşâallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mu'ciz-ül Be-

yan'ın daire-i kudsiyesine girenler; daima nura, ihlasa, 

imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeye-

ceklerdir. 

 Ey Hizmet-İ Kur'aniyede Arkadaşlarım! İhlası 

kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, 

rabıta-i mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dün-

yaya sevkeden, tûl-i emel olduğu gibi; riyadan nefret 

veren ve ihlası kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani: Ölümü-

nü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülahaza edip, 

nefsin desiselerinden kurtulmaktır.  

Evet, ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat, Kur'an-ı Hakîm'in 

 

gibi âyetlerinden aldığı dersle, rabıta-i mevti sülûklarında 

esas tutmuşlar; tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü 

ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazî ve hayalî 
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bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve 

yıkanıyor, kabre konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i 

emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun 

emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi 

pek çoktur.  

Hadîste  -ev kema kal- yani 

"Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok zik-

rediniz!" diye bu rabıtayı ders veriyor. 

Fakat mesleğimiz tarîkat olmadığı, belki hakikat oldu-

ğu için, bu rabıtayı ehl-i tarîkat gibi farazî ve hayalî sure-

tinde yapmağa mecbur değiliz. Hem meslek-i hakikata 

uygun gelmiyor. Belki akibeti düşünmek suretinde, müs-

takbeli zaman-ı hazıra getirmek değil, belki hakikat nok-

tasında zaman-ı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran 

bakmaktır.  

Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür 

ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine 

bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü 

gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü de gö-

rür; daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü 

de müşahede eder, ihlas-ı etemme yol açar. 

  İkinci Sebeb: İman-ı tahkikînin kuvvetiyle ve mari-

fet-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 tevec-

cühünü aramayarak; huzurunda başkalarına bakmak, 

meded aramak o huzurun edebine muhalif olduğunu 

düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her ne 

ise.. bunda çok derecat, meratib var.  
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Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade 

edebilse, o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kur-

taracak, ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden 

ona havale edip, burada kısa kesiyoruz. 

 İhlası kıran ve riyaya sevkeden pek çok es-

babdan iki-üçünü muhtasaran beyan edeceğiz: 

  Birincisi: Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen reka-

bet, yavaş yavaş ihlası kırar. Hem netice-i hizmeti de 

zedeler. Hem o maddî menfaati de kaçırır. Evet hakikat 

ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir 

muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların haki-

kat-ı ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette 

iştirak etmek niyetiyle, onların hacat-ı maddiyelerinin 

tedarikiyle meşgul olup, vakitlerini zayi' etmemek için, 

sadaka ve hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip, 

hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenil-

mez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kal-

makla lisan-ı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir 

halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir.  

Hem  âyetinin nehyine 

yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddî menfaati arzu 

edip muntazır kalmak, sonra nefs-i emmare hodgâmlık 

cihetiyle, o menfaati başkasına kaptırmamak için, hakikî 

bir kardeşine ve o hususî hizmette arkadaşına karşı bir 

rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kud-

siyeti kaybeder. Ehl-i hakikat nazarında sakîl bir vaziyet 

alır.  

Ve maddî menfaati de kaybeder. Her ne ise.. bu ha-

mur çok su götürür, kısa kesip yalnız hakikî kardeşlerimin 
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içinde sırr-ı ihlası ve samimî ittifakı kuvvetleştirecek iki 

misal söyleyeceğim. 

  Birinci Misal: Ehl-i dünya, büyük bir servet ve şid-

detli bir kuvvet elde etmek için, hattâ bir kısım ehl-i siya-

set ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim âmilleri ve 

komiteleri, iştirak-i emval düsturunu kendilerine rehber 

etmişler. Bütün sû'-i istimalat ve zararlarıyla beraber, 

hârika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar.  

Halbuki iştirak-i emvalin çok zararlarıyla beraber, işti-

rakle mahiyeti değişmez. Herbirisi umuma -gerçi bir ci-

hette ve nezarette- mâlik hükmündedir, fakat istifade 

edemez. Her ne ise.. bu iştirak-i emval düsturu a'mal-i 

uhreviyeye girse; zararsız azîm menfaate medardır. Çün-

ki bütün emval, o iştirak eden herbir ferdin eline 

tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünki nasılki 

dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, 

biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. 

Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor.  

O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir 

âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer 

lâmba oda ile beraber âyinesine girer. Aynen öyle de: 

Emval-i uhreviyede sırr-ı ihlas ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet 

ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrik-ül mesaî.. o iştirak-i 

a'malden hasıl olan umum yekûn ve umum nur herbiri-

nin defter-i a'maline bitamamiha gireceği ehl-i hakikat 

mabeyninde meşhud ve vaki'dir ve vüs'at-ı rahmet ve 

kerem-i İlahînin muktezasıdır. 

 İşte Ey Kardeşlerim! Sizleri inşâallah menfaat-ı 

maddiye rekabete sevketmeyecek. Fakat menfaat-ı uhre-

viye noktasında bir kısım ehl-i tarîkat aldandıkları gibi, 

sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsî, cüz'î bir 
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sevab nerede; mezkûr misal hükmündeki iştirak-i a'mal 

noktasında tezahür eden sevab ve nur nerede? 

  İkinci Misal: Ehl-i san'at, netice-i san'atı ziyade 

kazanmak için, iştirak-i san'at cihetinde mühim bir servet 

elde ediyorlar. Hattâ dikiş iğneleri yapan on adam, ayrı 

ayrı yapmağa çalışmışlar. O ferdî çalışmanın her günde 

yalnız üç iğne, o ferdî san'atın meyvesi olmuş. Sonra 

teşrik-ül mesaî düsturuyla on adam birleşmişler. Biri de-

mir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa 

sokar, biri ucunu sivriltir ve hâkeza herbirisi iğne yapmak 

san'atında yalnız cüz'î bir işle meşgul olup, iştigal ettiği 

hizmet basit olduğundan vakit zayi' olmayıp, o hizmette 

meleke kazanarak, gayet sür'atle işini görmüş. Sonra, o 

teşrik-i mesaî ve taksim-i a'mal düsturuyla olan san'atın 

semeresini taksim etmişler. Herbirisine bir günde üç iğ-

neye bedel üçyüz iğne düştüğünü görmüşler. Bu hâdise 

ehl-i dünyanın san'atkârları arasında, onları teşrik-i me-

saîye sevketmek için dillerinde destan olmuştur. 

 İşte Ey Kardeşlerim! Madem umûr-u dünyeviyede, 

kesif maddelerde böyle ittihad, ittifak ile neticeler, böyle 

azîm yekûn faideler verir; acaba, uhrevî ve nuranî ve 

tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazl-ı İlahî ile 

herbirisinin âyinesine umum nur in'ikas etmek ve herbiri 

umumun kazandığı misil sevaba mâlik olmak, ne kadar 

büyük bir kâr olduğunu kıyas edebilirsiniz! Bu azîm kâr, 

rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. 

  İhlası kıran ikinci mani: Hubb-u câhtan gelen 

şöhretperestlik saikasıyla ve şan ü şeref perdesi altında 

teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine 

celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefs-i emmareye bir 

makam vermektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhî olduğu 



~ 37 ~ 

 

gibi "şirk-i hafî" tabir edilen riyakârlığa, hodfüruşluğa kapı 

açar, ihlası zedeler. 

 Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakîm'in hizmetindeki 

mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı; 

şahsiyetini kardeşler içinde fâni edip (Haşiye) onların 

nefislerini kendi nefsine tercih etmek" olduğundan, ma-

beynimizde bu nevi hubb-u câhtan gelen rekabet tesir 

etmemek gerektir. Çünki mesleğimize bütün bütün mü-

nafîdir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde 

ait olabilir; o büyük şeref-i manevîyi, şahsî, hodfüruşane, 

rekabetkârane, cüz'î bir şerefe ve şöhrete feda etmek; 

Risale-i Nur şakirdlerinden yüz derece uzak olduğu ümi-

dindeyim. 

 Evet, Risale-i Nur şakirdlerinin kalbi, aklı, ruhu; böyle 

aşağı, zararlı, süflî şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste 

nefs-i emmare bulunur. Bazı da hissiyat-ı nefsiye damar-

lara ilişir. Bir derece hükmünü; kalb, akıl ve ruhun rağ-

mına olarak icra eder. Sizlerin kalb ve ruh ve aklınızı 

ittiham etmem.  

Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. 

Fakat nefs ve heva ve hiss ve vehim bazan aldatı-

yorlar. Onun için, bazan şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu 

şiddet, nefs ve heva ve hiss ve vehme bakıyor; ihtiyatlı 

davranınız. 

 Evet, eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir 

olurdu veyahut mahdud makamlar bulunurdu. O maka-

                                                 
(Haşiye): Evet, bahtiyar odur ki; kevser-i Kur'anîden 

süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz par-

çası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp 

eritendir. 
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ma müteaddid istidadlar namzed olurdu. Gıbtakârane bir 

hodgâmlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhuvvettir. 

Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini 

takınamaz.  

Uhuvvetteki makam geniştir. Gıbtakârane mü-

zahameye medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kar-

deşe muavin ve zahîr olur; hizmetini tekmil eder. 

Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıbtakârane hırs-ı 

sevab ve ulüvv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı 

neticeler vücuda geldiğine delil: Ehl-i tarîkatın o kadar 

mühim ve azîm kemalâtları ve menfaatleri içindeki ihtila-

fatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki; onların o 

azîm, kudsî kuvvetleri bid'a rüzgârlarına karşı dayanamı-

yor. 

  Üçüncü Mani: Korku ve tama'dır. Bu mani diğer bir 

kısım manilerle beraber Hücumat-ı Sitte'de tamamıyla 

izah edildiğinden ona havale edip, Cenab-ı Erha-

mürrâhimîn'den bütün esma-i hüsnasını şefaatçı yapıp 

niyaz ediyoruz ki: "Bizleri ihlas-ı tâmme muvaffak eyle-

sin... Âmîn..." 

 

3

 

* * * 

                                                 
3
 Lem'alar ( 159 ) 
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Bir Kısım Kardeşlerime Hususî Bir Mektubdur! 

 

 Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur-u selâsede 

sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan (Haşiye) Risale-i 

Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadîs-i şerifin 

bir nüktesini söyleyeceğim. 

  Birincisi:  -ev kema kal- 

Yani: "Mahşerde ülema-i hakikatın sarfettikleri 

mürekkeb, şehidlerin kanıyla müvazene edilir; o 

kıymette olur." 

  İkincisi:

 -ev kema kal- Yani: "Bid'aların ve dalaletlerin 

istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-ı 

Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid 

sevabını kazanabilir." 

 

                                                 
(Haşiye):

 

Bu kıymetli mektubda Üstadımızın işaret ettiği beş 

nevi ibadetin kendilerinden izahını taleb ettik. Aldığımız izah 

aşağıya yazılmıştır.  

1 - En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen 

mücahede etmektir.  

2 - Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet 

etmektir.  

3 - Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.  

4 - Kalemle ilmi tahsil etmektir.  

5 - Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî 

olan ibadeti yapmaktır.  

Rüşdü, Hüsrev, Re'fet 
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 Ey Tenbellik Damarıyla Yazıdan Usanan Ve Ey 

Sofi-Meşreb Kardeşler!  

Bu iki hadîsin mecmuu gösterir ki: Böyle zamanda 

hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve Sünnet-i Seniyeye 

hizmet eden mübarek hâlis kalemlerden akan siyah nur 

veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeblerin bir dir-

hemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i 

mahşerde size faide verebilir.  

Öyle ise, onu kazanmaya çalışınız. 

  Eğer deseniz: Hadîste "âlim" tabiri var, bir kısmımız 

yalnız kâtibiz. 

  Elcevab: Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlaya-

rak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, haki-

katlı bir âlimi olabilir.  

Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirdlerinin 

bir şahs-ı manevîsi var, şübhesiz o şahs-ı manevî bu za-

manın bir âlimidir.  

Sizin kalemleriniz ise, o şahs-ı manevînin parmakları-

dır. Kendi nokta-i nazarımda liyakatsız olduğum halde, 

haydi hüsn-ü zannınıza binaen bu fakire bir üstadlık ve 

tebaiyet noktasında bir âlim vaziyetini verdiğinizden bağ-

lanmışsınız.  

Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için, sizin kalemleri-

niz benim kalemim sayılır, hadîste gösterilen ecri alırsınız. 

 

Said Nursî 
4
 

*** 

  

                                                 
4
 Lem'alar ( 167 ) 
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On Dokuzuncu Lem'a 
 

 

İktisad  
Risalesi 

 

(İktisad Ve Kanaate, İsraf Ve Tebzire Dairdir.) 

 

 

 

 

 

 Şu âyet-i kerime, iktisada kat'î emir ve israftan 

nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet 

veriyor. Şu mes'elede "Yedi Nükte" var. 
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  BİRİNCİ NÜKTE: Hâlık-ı Rahîm, nev'-i beşere 

verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şük-

re zıddır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisad ise, 

nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.  

 Evet, iktisad hem bir şükr-ü manevî, hem nimetlerdeki 

rahmet-i İlahiyeye karşı bir hürmet, hem kat'î bir surette 

sebeb-i bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıh-

hat, hem manevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir se-

beb-i izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve 

zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına 

kuvvetli bir sebebdir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere muhalif 

olduğundan, vahim neticeleri vardır. 

  İKİNCİ NÜKTE: Fâtır-ı Hakîm, insanın vücudunu 

mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir 

misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zaikayı bir kapıcı, 

a'sab ve damarları telefon ve telgraf telleri gibi (kuvve-i 

zaika ile, merkez-i vücuddaki mide ile bir medar-ı muha-

bereleridir) ki; ağıza gelen maddeyi o damarlarla haber 

verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa "Yasaktır!" der, dışa-

rı atar. Bazan da bedene menfaatı olmamakla beraber 

zararlı ve acı ise; hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. 

 İşte madem ağızdaki kuvve-i zaika bir kapıcıdır; 

mide, cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir 

hâkimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın 

hâkimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, 

kapıcıya bahşiş nev'inden ancak beş derecesi muvafık 

olur, fazla olamaz. Tâ ki; kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp 

vazifeyi unutup, fazla bahşiş veren ihtilâlcileri saray dâhi-

line sokmasın. 

İşte bu sırra binaen, şimdi iki lokma farzediyoruz. Bir 

lokma, peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden kırk 
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para; diğer lokma, en a'lâ baklavadan on kuruş olsa.. bu 

iki lokma, ağıza girmeden, beden itibariyle farkları yok-

tur, müsavidirler; boğazdan geçtikten sonra, cesed bes-

lemesinde yine müsavidirler belki bazan kırk paralık pey-

nir daha iyi besler.  

Yalnız, ağızdaki kuvve-i zaikayı okşamak noktasında 

yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için kırk 

paradan on kuruşa çıkmak, ne kadar manasız ve zararlı 

bir israf olduğu kıyas edilsin.  

Şimdi, saray hâkimine gelen hediye kırk para olmakla 

beraber, kapıcıya dokuz defa fazla bahşiş vermek, kapıcı-

yı baştan çıkarır, "Hâkim benim" der. Kim fazla bahşiş ve 

lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilâl verecek, yangın 

çıkaracak, "Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, 

ateşimi söndürsün." dedirmeye mecbur edecek. 

 İşte iktisad ve kanaat, hikmet-i İlahiyeye tevfik-i hare-

kettir. Kuvve-i zaikayı kapıcı hükmünde tutup, ona göre 

bahşiş verir. İsraf ise; o hikmete zıd hareket ettiği için 

çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştiha-yı hakikîyi kaybe-

der. Tenevvü-ü et'imeden gelen sun'î bir iştiha-yı kâzibe 

ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. 

  ÜÇÜNCÜ NÜKTE: Sâbık ikinci nüktede, kuvve-i 

zaika kapıcıdır dedik. Evet ehl-i gaflet ve ruhen terakki 

etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için 

bir kapıcı hükmündedir. Onun telezzüzü hatırı için israfa-

ta ve bir dereceden on derece fiata çıkmamak gerektir. 

Fakat, hakikî ehl-i şükrün ve ehl-i hakikatın ve ehl-i kal-

bin kuvve-i zaikası -Altıncı Söz'deki müvazenede beyan 

edildiği gibi, kuvve-i zaikası- rahmet-i İlahiyenin matbah-

larına bir nâzır ve bir müfettiş hükmündedir. Ve o kuvve-i 

zaikada taamlar adedince mizancıklarla nimet-i İlahiyenin 
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enva'ını tartmak ve tanımak; bir şükr-ü manevî suretinde 

cesede, mideye haber vermektir. İşte bu surette kuvve-i 

zaika, yalnız maddî cesede bakmıyor. Belki kalbe, ruha, 

akla dahi baktığı cihetle midenin fevkınde hükmü var, 

makamı var. 

 İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yeri-

ne getirmek ve enva'-ı niam-ı İlahiyeyi hissedip tanımak 

kaydı ile ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile 

olmamak şartıyla, lezzetini takib edebilir.  

Ve o kuvve-i zaikayı taşıyan lisanı, şükürde istimal et-

mek için leziz taamları tercih edebilir. Bu hakikata işaret 

eden bir hâdise ve bir keramet-i Gavsiye: 

 Bir zaman Hazret-i Gavs-ı A'zam Şeyh Geylanî'nin 

(K.S.) terbiyesinde, nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek 

evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlu-

nun hücresine; bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah 

ekmek yiyor. O riyazattan za'fiyetiyle vâlidesinin şefkatini 

celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs'ın yanına 

şekva için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs kızartılmış bir 

tavuk yiyor.  

Nazdarlığından Demiş:  

- "Ya Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk 

yersin!"  

Hazret-i Gavs tavuğa demiş:  

- "Kum biiznillah!"  

O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp, tavuk olarak 

yemek kabından dışarı atıldığını, mutemed ve mevsuk 

çok zâtlardan Hazret-i Gavs gibi keramat-ı hârikaya maz-

hariyeti dünyaca meşhur bir zâtın bir kerameti olarak 

manevî tevatürle nakledilmiş.  

Hazret-i Gavs Demiş:  
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- "Ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o za-

man o da tavuk yesin." 

 İşte Hazret-i Gavs'ın bu emrinin manası şudur 

ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, 

aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o 

vakit leziz şeyleri yiyebilir... 

 

  DÖRDÜNCÜ NÜKTE: "İktisad eden, maişetçe 

aile belasını çekmez" mealinde 

  hadîs-i şerifi sırrıyla: 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.  

Ezcümle: Ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana 

hizmet ve arkadaşlık eden zâtların şehadetleriyle diyorum 

ki: İktisad vasıtasıyla bazan bire on bereket gördüm ve 

arkadaşlarım gördüler. Hattâ dokuz sene -şimdi otuz 

sene- evvel benimle beraber Burdur'a nefyedilen reisler-

den bir kısmı, parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekli-

ğim için, zekatlarını bana kabul ettirmeğe çok çalıştılar. O 

zengin reislere dedim: "Gerçi param pek azdır; fakat ikti-

sadım var, kanaata alışmışım. Ben sizden daha zengi-

nim." Mükerrer ve musırrane tekliflerini reddettim.  

Cây-ı dikkattir ki: İki sene sonra, bana zekatlarını 

teklif edenlerin bir kısmı iktisadsızlık yüzünden borçlandı-

lar. Lillahilhamd onlardan yedi sene sonra, o az para 

iktisad bereketiyle bana kâfi geldi; benim yüz suyumu 

döktürmedi, beni halklara arz-ı hacete mecbur etmedi. 
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Hayatımın bir düsturu olan "nâstan istiğna" mesleğimi 

bozmadı. 

 Evet, iktisad etmeyen; zillete ve manen dilenci-

liğe ve sefalete düşmeğe namzeddir. Bu zamanda 

israfata medar olacak para, çok pahalıdır. Mukabilinde 

bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukadde-

sat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veri-

liyor. Demek manevî yüz lira zarar ile, maddî yüz paralık 

bir mal alınır. Eğer iktisad edip hacat-ı zaruriyeye iktisar 

ve ihtisar ve hasretse  sırrıy-

la,  sarahatıyla; 

ummadığı tarzda yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünki 

şu âyet taahhüd ediyor. Evet rızk ikidir: 

 Biri hakikî rızıktır ki, onunla yaşayacak. Bu âyetin 

hükmü ile o rızk, taahhüd-ü Rabbanî altındadır. Beşerin 

sû'-i ihtiyarı karışmazsa, o zarurî rızkı her halde bulabilir. 

Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeğe mecbur 

olmaz. 

 İkincisi: Rızk-ı mecazîdir ki, sû'-i istimalât ile hacat-ı 

gayr-ı zaruriye hacat-ı zaruriye hükmüne geçip, görenek 

belasıyla tiryaki olup, terkedemiyor. İşte bu rızk, taahhüd-

ü Rabbanî altında olmadığı için; bu rızkı tahsil etmek, 

hususan bu zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini feda 

edip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanların ayaklarını 

öpmek kadar manen bir dilencilik vaziyetine düşmek, 

bazan hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesat-ı dini-

yesini feda etmek suretiyle o bereketsiz menhus malı alır.  

Hem bu fakr u zaruret zamanında, aç ve muhtaç olan-

ların elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasıtasıyla 
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gelen teellüm; o gayr-ı meşru bir surette kazandığı para 

ile aldığı lezzeti, vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acib bir 

zamanda, şübheli mallarda, zaruret derecesinde iktifa 

etmek lâzımdır. Çünki  sırrıyla: Ha-

ram maldan, mecburiyetle zaruret derecesini alabilir; 

fazlasını alamaz.  

Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar 

yiyemez. Belki, ölmeyecek kadar yiyebilir.  

Hem yüz aç adamın huzurunda, kemal-i lezzet ile fazla 

yenilmez. 

 İktisad, sebeb-i izzet ve kemal olduğuna dela-

let eden bir vakıa: 

 Bir zaman, dünyaca sehavetle meşhur Hâtem-i Tâî, 

mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hedi-

yeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki: Bir 

ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline 

yüklemiş; cesedine batıyor, kanatıyor.  

Hâtem Ona Dedi:  

- "Hâtem-i Tâî, hediyelerle beraber mühim bir ziyafet 

veriyor. Sen de oraya git; beş kuruşluk bu çalı yüküne 

bedel, beş yüz kuruş alırsın."  

 

O Muktesid İhtiyar Demiş Ki:  

- "Ben, bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırı-

rım. Hâtem-i Tâî'nin minnetini almam."  

Sonra, Hâtem-i Tâî'den sormuşlar:  

- "Sen kendinden daha civanmerd, aziz, kimi bulmuş-

sun?"  

Demiş:  
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- "İşte o sahrada rast geldiğim o muktesid ihtiyarı 

benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmerd gör-

düm." 

  BEŞİNCİ NÜKTE: Cenab-ı Hak kemal-i keremin-

den, en fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya (ya-

ni fakire) padişah gibi, lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. 

Evet, bir fakirin, kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve 

iktisad vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zengi-

nin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en a'lâ 

baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir.  

Cây-ı hayrettir ki, bazı müsrif ve mübezzir insanlar, 

böyle iktisadcıları "hısset" ile ittiham ediyorlar. Hâşâ...  

İktisad, izzet ve cömertliktir.  

Hısset ve zillet, ehl-i israf ve tebzirin zahirî merdane 

keyfiyetlerinin içyüzüdür. Bu hakikatı teyid eden, bu risa-

lenin te'lifi senesinde Isparta'da hücremde cereyan eden 

bir vakıa var. Şöyle ki: 

 Kaideme ve düstur-u hayatıma muhalif bir surette, bir 

talebem iki buçuk okkaya yakın bir balı, bana hediye 

kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, 

kanmadı. Bilmecburiye, yanımdaki üç kardeşime yedir-

mek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazanda o baldan iktisad ile 

otuz kırk gün üç adam yesin ve getiren de sevab kazansın 

ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek, "Alınız" dedim.  

Bir okka bal da benim vardı. O üç arkadaşım, gerçi 

müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her ne 

ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini ok-

şamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvî 

bir haslet ile iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okka 

balı bitirdiler.  

Ben Gülerek Dedim:  
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- "Sizi, otuz kırk gün o bal ile tadlandıracaktım. Siz, 

otuz günü üçe indirdiniz. Âfiyet olsun." dedim.  

Fakat, ben kendi o bir okka balımı iktisad ile sarfettim. 

Bütün Şaban ve Ramazanda hem ben yedim, hem lilla-

hilhamd o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer 

kaşık (Haşiye) verip, mühim sevaba medar oldu. 

 Benim halimi görenler, o vaziyetimi belki hısset telakki 

etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir 

civanmerdlik telakki edebilirler. Fakat hakikat noktasında, 

o zahirî hısset altında ulvî bir izzet ve büyük bir bereket 

ve yüksek bir sevab gizlendiğini gördük. Ve o civan-

merdlik ve israf altında, eğer vazgeçilmese idi, bir dilenci-

lik ve gayrın eline tama'kârane ve muntazırane bakmak 

gibi, hıssetten çok aşağı bir haleti netice verir idi. 

  ALTINCI NÜKTE: İktisad ve hıssetin çok farkı var. 

Tevazu, nasılki ahlâk-ı seyyieden olan tezellülden manen 

ayrı ve sureten benzer bir haslet-i memduhadır. Ve vakar, 

nasılki kötü hasletlerden olan tekebbürden manen ayrı ve 

sureten benzer bir haslet-i memduhadır.  

Öyle de: Ahlâk-ı âliye-i Peygamberiyeden olan ve 

belki kâinattaki nizam-ı hikmet-i İlahiyenin medarların-

dan olan iktisad ise, sefillik ve bahillik ve tama'kârlık ve 

hırsın bir halitası olan hısset ile hiç münasebeti yok. Yal-

nız, sureten bir benzeyiş var. Bu hakikatı teyid eden bir 

vakıa: 

Sahabenin Abadile-i Seb'a-yı Meşhuresinden olan 

Abdullah İbn-i Ömer Hazretleri ki; halife-i Resulullah olan 

Faruk-u A'zam Hazret-i Ömer'in (R.A.) en mühim ve 

büyük mahdumu ve sahabe âlimlerinin içinde en müm-

                                                 
(Haşiye): Yani, büyükçe bir çay kaşığı iledir. 
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tazlarından olan o zât-ı mübarek çarşı içinde, alış-verişte, 

kırk paralık bir mes'eleden, iktisad için ve ticaretin medarı 

olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli müna-

kaşa etmiş.  

Bir sahabe ona bakmış. Rûy-i zeminin halife-i zîşanı 

olan Hazret-i Ömer'in mahdumunun kırk para için mü-

nakaşasını acib bir hısset tevehhüm ederek o imamın 

arkasına düşüp, ahvalini anlamak ister. Baktı ki Hazret-i 

Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir adam 

gördü.  

Bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci 

kapısından çıktı, diğer bir fakiri orada da gördü. Onun 

yanında da bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. Uzaktan bakan 

o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu: "İmam sizin 

yanınızda durdu, ne yaptı?" Herbirisi dedi: "Bana bir 

altun verdi." O sahabe dedi: "Fesübhanallah! Çarşı içinde 

kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde 

ikiyüz kuruşu kimseye sezdirmeden kemal-i rıza-yı nefisle 

versin!" diye düşündü, gitti, Hazret-i Abdullah İbn-i 

Ömer'i gördü.  

Dedi: 

- "Ya İmam! Bu müşkilimi hallet. Sen çarşıda böyle 

yaptın, hanende de şöyle yapmışsın." Ona cevaben dedi 

ki: "Çarşıdaki vaziyet iktisaddan ve kemal-i akıldan ve 

alış-verişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatın mu-

hafazasından gelmiş bir halettir; hısset değildir.  

Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun ke-

malinden gelmiş bir halettir. Ne o hıssettir ve ne de bu 

israftır." 
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 İmam-ı A'zam, bu sırra işaret olarak 

 demiş. Yani: "Hayırda ve ihsanda 

(fakat müstehak olanlara) israf olmadığı gibi, israfta da 

hiçbir hayır yoktur." 

  YEDİNCİ NÜKTE: İsraf, hırsı intac eder. Hırs, üç 

neticeyi verir. 

 

  Birincisi: Kanaatsızlıktır. Kanaatsızlık ise sa'ye, ça-

lışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekva ettirir, tenbelliğe 

atar. Ve meşru, helâl, az malı (Haşiye) terk edip; gayr-ı 

meşru, külfetsiz bir malı arar. Ve o yolda izzetini, belki 

haysiyetini feda eder. 

  Hırsın ikinci neticesi: Haybet ve hasarettir. Mak-

sudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalıp, teshilât ve mu-

avenetten mahrum kalmaktır. Hattâ  

yani "Hırs, hasaret ve muvaffakıyetsizliğin sebebidir." 

olan darb-ı mesele mâsadak olur. Hırs ve kanaatın tesira-

tı, zîhayat âleminde gayet geniş bir düstur ile cereyan 

ediyor.  

Ezcümle: Rızka muhtaç ağaçların fıtrî kanaatları, on-

ların rızkını onlara koşturduğu gibi; hayvanatın hırs ile 

meşakkat ve noksaniyet içinde rızka koşmaları, hırsın 

büyük zararını ve kanaatın azîm menfaatını gösterir. Hem 

zaîf umum yavruların lisan-ı halleriyle kanaatları, süt gibi 

                                                 
(Haşiye): İktisadsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstah-

siller azalır. Herkes gözünü hükûmet kapısına diker. O vakit 

hayat-ı içtimaiyenin medarı olan "san'at, ticaret, ziraat" te-

nakus eder. O millet de tedenni edip sukut eder, fakir düşer. 
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latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akması ve 

canavarların hırs ile noksan ve mülevves rızıklarına sal-

dırması; davamızı parlak bir surette isbat ediyor.  

Hem semiz balıkların vaziyet-i kanaatkâranesi, mü-

kemmel rızıklarına medar olması; ve tilki ve maymun gibi 

zeki hayvanların hırs ile rızıkları peşinde dolaşmakla be-

raber kâfi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kal-

maları, yine hırs ne derece sebeb-i meşakkat ve kanaat 

ne derece medar-ı rahat olduğunu gösterir.  

Hem Yahudi Milleti hırs ile, riba ile, hile dolabı ile rı-

zıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşaya-

cak kadar rızıklarını bulması ve sahranişinlerin (yani be-

devilerin) kanaatkârane vaziyetleri, izzetle yaşaması ve 

kâfi rızkı bulması; yine mezkûr davamızı kat'î isbat eder. 

Hem çok âlimlerin (Haşiye1) ve ediblerin (Haşiye2) 

                                                 
(Haşiye1): İran'ın âdil padişahlarından Nuşirevan-ı Âdil'in 

veziri, akılca meşhur âlim olan Büzürcümehr'den (Büzürg-

Mihr) sormuşlar:  

- "Neden ülema, ümera kapısında görünüyor da; ümera 

ülema kapısında görünmüyor. Halbuki ilim, emaretin fev-

kındedir?"  

Cevaben demiş ki:  

- "Ülemanın ilminden, ümeranın cehlindendir." Yani; 

ümera, cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki, ülemanın 

kapısına gidip ilmi arasınlar. Ülema ise; marifetlerinden 

mallarının kıymetini dahi bildikleri için ümera kapısında 

arıyorlar.  

İşte Büzürcümehr, ülemanın arasında fakr ve zilletlerine 

sebeb olan zekâvetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir 

surette tevil ederek nazikane cevab vermiştir.         Hüsrev 
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zekâvetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle fakr-ı hale düşme-

leri ve çok aptal ve iktidarsızların, fıtrî kanaatkârane vazi-

yetleri ile zenginleşmeleri kat'î bir surette isbat eder ki: 

Rızk-ı helâl, acz ve iftikara göre gelir; iktidar ve ihtiyar ile 

değil. Belki o rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile makûsen 

mütenasibdir. Çünki çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe 

rızkı azalır, uzaklaşır, sakilleşir.  hadîsinin 

sırrıyla; kanaat, bir define-i hüsn-ü maişet ve rahat-ı ha-

yattır.  

Hırs ise, bir maden-i hasaret ve sefalettir. 

  Üçüncü Netice: Hırs ihlası kırar, amel-i uhreviyeyi 

zedeler. Çünki bir ehl-i takvanın hırsı varsa, teveccüh-ü 

nâsı ister. Teveccüh-ü nâsı müraat eden, ihlas-ı tâmmı 

bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok cây-ı dikkattir. 

 Elhasıl: İsraf, kanaatsızlığı intac eder. Kanaatsızlık ise 

çalışmanın şevkini kırar, tenbelliğe atar; hayatından şek-

va kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. (Haşiye) 

Hem ihlası kırar, riya kapısını açar.  

Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir.  

İktisad ise, kanaatı intac eder. 

  hadîsin sırrıyla; kanaat, izzeti in-

tac eder.  

                                                                                       
(Haşiye2): Bunu teyid eden bir hâdise: Fransa'da ediblere, 

iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesikası veriliyor.  

Süleyman Rüşdü  

(Haşiye): Evet, hangi müsrif ile görüşsen şekvalar işitecek-

sin. Ne kadar zengin olsa da, yine dili şekva edecektir. En 

fakir, fakat kanaatkâr bir adamla görüşsen; şükür işiteceksin.  
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Hem sa'ye ve çalışmaya teşci' eder. Şevkini ziyadeleş-

tirir, çalıştırır. Çünki meselâ bir gün çalıştı. Akşamda aldı-

ğı cüz'î bir ücrete kanaat sırrıyla, ikinci gün yine çalışır.  

Müsrif ise; kanaat etmediği için, ikinci gün daha ça-

lışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır.  

Hem iktisaddan gelen kanaat; şükür kapısını açar, 

şekva kapısını kapatır. Hayatında daima şâkir olur.  

Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istiğna etmek ci-

hetinde teveccühlerini aramaz. İhlas kapısı açılır, riya 

kapısı kapanır. 

 İktisadsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş 

bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki: Ben, dokuz 

sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle 

o şehrin menabi-i servetini göremedim. -Allah rahmet 

etsin- oranın müftüsü birkaç defa bana dedi: "Ahalimiz 

fakirdir." Bu söz benim rikkatime dokundu. Beş altı sene 

sonraya kadar daima o şehir ahalisine acıyordum. Sekiz 

sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım.  

Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. Fesübhanal-

lah dedim, bu bağların mahsulâtı şehrin hacetinin pek 

fevkındedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lâzım 

gelir. Hayret ettim.  

Beni aldatmayan ve hakikatların derkinde bir rehbe-

rim olan bir hatıra-i hakikatla anladım: İktisadsızlık ve 

israf yüzünden bereket kalkmış ki, o kadar menabi-i ser-

vetle beraber o merhum müftü "Ahalimiz fakirdir" diyor-

du.  

Evet, zekat vermek ve iktisad etmek, malda 

bittecrübe sebeb-i bereket olduğu gibi; israf et-

mek ile zekat vermemek, sebeb-i ref'-i bereket 

olduğuna hadsiz vakıat vardır. 
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 İslâm hükemasının Eflatunu ve hekimlerin şeyhi ve 

feylesofların üstadı, dâhî-i meşhur Ebu Ali İbn-i Sina, 

yalnız tıb noktasında  âyetini şöyle tefsir 

etmiş. Demiş: 

 

 

 

 

 Yani: "İlm-i Tıbb'ı iki satırla topluyorum. Sözün güzel-

liği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 

dört-beş saat kadar daha yeme. Şifa, hazımdadır. Yani, 

kolayca hazmedeceğin mikdarı ye. Nefse ve mideye en 

ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir." 
(Haşiye)

 

 Cây-ı Hayret Ve Medar-I İbret Bir Tevafuk: İkti-

sad Risalesini, üçü acemî olarak beş-altı ayrı ayrı müsten-

sih, ayrı ayrı yerde, ayrı ayrı nüshadan yazıp birbirinden 

uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elifleri düşünmeyerek 

yazdıkları her bir nüshanın elifleri; duasız ellibir, dua ile 

beraber elliüçte tevafuk etmekle beraber; İktisad Risale-

si'nin tarih-i te'lif ve istinsahı olan Rumice elli bir ve Arabî 

elli üç tarihinde tevafuku ise, şübhesiz tesadüf olamaz. 

İktisaddaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir 

işarettir. Ve bu seneye, "Sene-i İktisad" tesmiyesi lâyık-

tır. 

                                                 
(Haşiye):

 

Yani vücuda en muzır, dört beş saat fasıla ver-

meden yemek yemek veyahut telezzüz için mütenevvi ye-

mekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.  
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 Evet, zaman iki sene sonra bu keramet-i iktisadiyeyi, 

İkinci Harb-i Umumîde her taraftaki açlık ve tahribat ve 

israfatla ve nev'-i beşer ve herkes iktisada mecbur olma-

sıyla isbat etti. 

 

 
* * * 

 

 

 

 
  

                                                 
5
 Lem’alar ( 139 ) 
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Hücumaât-ı Sitte Risalesi 
 

Altıncı Risale olan Altıncı Kısım 
 

[Kur'an-I Hakîm'in Tilmizlerini  
Ve Hâdimlerini İkaz Etmek Ve  
Aldanmamak İçin Yazılmıştır.] 

 

 

 

 

 Şu Altıncı Kısım, ins ü cinn şeytanlarının altı desisele-

rini inşâallah akîm bırakır ve hücum yollarının altısını 

seddeder. 

  Birinci Desise: Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldı-

ğı derse binaen; hizb-ül Kur'anın fedakâr hâdimlerini 

hubb-u câh vasıtasıyla aldatmak ve o kudsî hizmetten ve 

o manevî ulvî cihaddan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki: 

 İnsanda, ekseriyet itibariyle hubb-u câh denilen hırs-ı 

şöhret ve hodfüruşluk ve şan ü şeref denilen riyakârane 

halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi ol-

mağa, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz'î-küllî arzu vardır. 

Hattâ o arzu için, hayatını feda eder derecesinde şöhret-

perestlik hissi onu sevkeder.  

Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikelidir, ehl-i dünya 

için de gayet dağdağalıdır; çok ahlâk-ı seyyienin de men-
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şeidir ve insanların da en zaîf damarıdır. Yani: Bir insanı 

yakalamak ve kendine çekmek; onun o hissini okşamakla 

kendine bağlar, hem onun ile onu mağlub eder. Kardeş-

lerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zaîf 

damarından ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir.  

Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakikî olmayan bazı 

bîçare dostlarımı o suretle çektiler, manen onları tehlike-

ye attılar. (Haşiye) 

 Ey Kardeşlerim Ve Ey Hizmet-İ Kur'anda Arka-

daşlarım! Bu hubb-u câh cihetinden gelen dessas ehl-i 

dünyanın hafiyelerine veya ehl-i dalaletin propagandacı-

larına veya şeytanın şakirdlerine deyiniz ki: "Evvelâ rıza-

yı İlahî ve iltifat-ı Rahmanî ve kabul-ü Rabbanî öyle bir 

makamdır ki; insanların teveccühü ve istihsanı, ona nis-

beten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh-ü rahmet 

varsa, yeter. İnsanların teveccühü; o teveccüh-ü rahmetin 

in'ikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür, yoksa arzu 

edilecek bir şey değildir.. çünki kabir kapısında söner, beş 

para etmez!" 

 Hubb-u câh hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmez-

se, yüzünü başka cihete çevirmek lâzımdır. Şöyle ki: 

                                                 
(Haşiye): O bîçareler, "Kalbimiz Üstad ile beraberdir" fikriy-

le kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehl-i ilhadın 

cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan, belki 

bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir 

adamın, "Kalbim safidir. Üstadımın mesleğine sadıktır." 

demesi, bu misale benzer ki: Birisi namaz kılarken karnında-

ki yeli tutamıyor, çıkıyor; hades vuku buluyor. Ona "Nama-

zın bozuldu" denildiği vakit, o diyor: "Neden namazım bo-

zulsun, kalbim safidir."  
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 Sevab-ı uhrevî için, dualarını kazanmak niyetiyle ve 

hizmetin hüsn-ü tesiri noktasında gelecek temsildeki sırra 

binaen, belki o hissin meşru bir ciheti bulunur. Meselâ: 

Ayasofya Câmii, ehl-i fazl u kemalden mübarek ve muh-

terem zâtlarla dolu olduğu bir zamanda, tek-tük, sofada 

ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlâksızlar bulunup 

câmiin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnebilerin 

eğlenceperest seyircileri bulunsa, bir adam o câmi içine 

girip ve o cemaat içine dâhil olsa; eğer güzel bir sadâ ile 

şirin bir tarzda Kur'andan bir aşır okusa, o vakit binler 

ehl-i hakikatın nazarları ona döner, hüsn-ü teveccühle, 

manevî bir dua ile, o adama bir sevab kazandırırlar.  

Yalnız, haylaz çocukların ve serseri mülhidlerin ve tek-

tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek.  

Eğer o mübarek câmiye ve o muazzam cemaat içine o 

adam girdiği vakit, süfli ve edebsizce fuhşa ait şarkıları 

bağırıp çağırsa, raksedip zıplasa; o vakit o haylaz çocuk-

ları güldürecek, o serseri ahlâksızları fuhşiyata teşvik ettiği 

için hoşlarına gidecek ve İslâmiyetin kusurunu görmekle 

mütelezziz olan ecnebilerin istihzakârane tebessümlerini 

celbedecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cema-

atın bütün efradından, bir nazar-ı nefret ve tahkir celbe-

decektir. Esfel-i safilîne sukut derecesinde nazarlarında 

alçak görünecektir. 

 İşte aynen bu misal gibi; âlem-i İslâm ve Asya, 

muazzam bir câmidir.  

Ve içinde ehl-i iman ve ehl-i hakikat, o câmi-

deki muhterem cemaattir.  

O haylaz çocuklar ise, çocuk akıllı dalkavuklardır.  

O serseri ahlâksızlar; firenkmeşreb, milliyetsiz, din-

siz heriflerdir. 
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Ecnebi seyircileri ise, ecnebilerin naşir-i efkârı olan 

gazetecilerdir.  

Herbir müslüman, hususan ehl-i fazl u kemal ise; bu 

câmide derecesine göre bir mevkii olur, görünür, nazar-ı 

dikkat ona çevrilir.  

Eğer İslâmiyetin bir sırr-ı esası olan ihlas ve rıza-yı 

İlahî cihetinde, Kur'an-ı Hakîm'in ders verdiği ahkâm ve 

hakaik-i kudsiyeye dair harekât ve a'mal ondan sudûr 

etse, lisan-ı hali manen âyât-ı Kur'aniyeyi okusa; o vakit 

manen âlem-i İslâmın herbir ferdinin vird-i zebanı olan 

 duasında dâhil olup hissedar 

olur ve umumu ile uhuvvetkârane alâkadar olur. Yalnız 

hayvanat-ı muzırra nev'inden bazı ehl-i dalaletin ve sakal-

lı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların nazarlarında 

kıymeti görünmez.  

Eğer o adam, medar-ı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve 

medar-ı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen nokta-i 

istinad telakki ettiği selef-i sâlihînin cadde-i nuranîlerini 

terkedip heveskârane, hevaperestane, riyakârane, şöh-

retperverane, bid'akârane işlerde ve harekâtta bulunsa; 

manen bütün ehl-i hakikat ve ehl-i imanın nazarında en 

alçak mevkie düşer.  

sırrına göre; ehl-i iman ne kadar âmi ve cahil de olsa, aklı 

derketmediği halde, kalbi öyle hodfüruş adamları görse; 

soğuk görür, manen nefret eder. 

 İşte hubb-u câha meftun ve şöhretperestliğe mübtela 

adam -ikinci adam-, hadsiz bir cemaatin nazarında esfel-i 

safilîne düşer. Ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyancı 

bazı serserilerin nazarında, muvakkat ve menhus bir 
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mevki kazanır.  

sırrına göre; dünyada zarar, berzahta azab, âhirette düş-

man bazı yalancı dostları bulur. 

 Birinci suretteki adam, faraza hubb-u câhı kalbin-

den çıkarmazsa, fakat ihlası ve rıza-yı İlahîyi esas tutmak 

ve hubb-u câhı hedef ittihaz etmemek şartıyla; bir nevi 

meşru makam-ı manevî, hem muhteşem bir makam ka-

zanır ki, o hubb-u câh damarını kemaliyle tatmin eder. 

Bu adam az, hem pek az ve ehemmiyetsiz bir şey kaybe-

der; ona mukabil, çok hem pek çok kıymetdar, zararsız 

şeyleri bulur.  

Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır; ona bedel, çok 

mübarek mahlukları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. 

Veya ısırıcı yabani eşek arılarını kaçırıp, mübarek rahmet 

şerbetçileri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerin-

den bal yer gibi, öyle dostlar bulur ki; daima dualarıyla 

âb-ı kevser gibi feyizler, âlem-i İslâmın etrafından onun 

ruhuna içirilir ve defter-i a'maline geçirilir. 

 Bir zaman, dünyanın bir büyük makamını işgal eden 

küçük bir insan, şöhretperestlik yolunda büyük bir kaba-

hat işlemekle, âlem-i İslâmın nazarında maskara olduğu 

vakit, geçen temsilin mealini ona ders verdim; başına 

vurdum. İyi sarstı, fakat kendimi hubb-u câhtan kurtara-

madığım için, o ikazım dahi onu uyandırmadı. 

  İkinci Desise: İnsanda en mühim ve esaslı bir his, 

hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok 

istifade etmektedirler. Onunla, korkakları gemlendiriyor-

lar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalaletin propagan-

dacıları, avamın ve bilhâssa ülemanın bu damarından 
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çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik 

ediyorlar.  

Meselâ: Nasılki damda bir adamı tehlikeye atmak için, 

bir dessas adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen 

bir şey'i gösterip, vehmini tahrik edip, kova kova tâ da-

mın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Ay-

nen onun gibi; çok ehemmiyetsiz evham ile, çok ehem-

miyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hattâ bir sinek beni ısır-

masın diyerek, yılanın ağzına girer. 

 Bir zaman -Allah rahmet etsin- mühim bir zât kayığa 

binmekten korkuyordu. Onun ile beraber bir akşam vak-

ti, İstanbul'dan köprüye geldik. Kayığa binmek lâzım 

geldi. Araba yok. Sultan Eyüb'e gitmeğe mecburuz. Israr 

ettim.  

Dedi: 

 "Korkuyorum, belki batacağız!"  

Ona dedim: 

- "Bu Haliç'te tahminen kaç kayık var?"  

Dedi: 

- "Belki bin var."  

Dedim: 

- "Senede kaç kayık garkolur."  

Dedi:  

- "Bir-iki tane, bazı sene de hiç batmaz."  

Dedim: 

- "Sene kaç gündür?"  

Dedi: 

- "Üç yüz altmış gündür."  

Dedim: 

- "Senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan 

batmak ihtimali, üç yüz altmış bin ihtimalden bir tek ihti-
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maldir. Böyle bir ihtimalden korkan; insan değil, hayvan 

da olamaz!"  

Hem ona dedim: 

- "Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun?"  

Dedi: 

- "Ben ihtiyarım, belki on sene daha yaşamam 

ihtimali vardır."  

Dedim: 

- "Ecel gizli olduğundan, herbir günde ölmek ih-

timali var; öyle ise üçbin altıyüz günde hergün vefatın 

muhtemel. İşte kayık gibi üçyüzbinden bir ihtimal değil, 

belki üçbinden bir ihtimal ile bugün ölümün muhtemel-

dir, titre ve ağla, vasiyet et!" dedim.  

Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Ka-

yık içinde ona dedim: "Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı 

hayat için vermiş, hayatı tahrib için değil!  

Ve hayatı ağır ve müşkil ve elîm ve azab yapmak için 

vermemiştir. Havf iki, üç, dört ihtimalden bir olsa.. hattâ 

beş-altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârane bir havf meşru 

olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile 

havf etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir." 

 İşte Ey Kardeşlerim! Eğer ehl-i ilhadın dalkavukla-

rı, sizi korkutmak ile kudsî cihad-ı manevînizden vazge-

çirmek için size hücum etseler; onlara deyiniz: "Biz hizb-ül 

Kur'anız. 

  sırrıyla, Kur'anın kal'a-

sındayız.  etrafımızda çevrilmiş muh-

kem bir surdur. Binler ihtimalden bir ihtimal ile, şu kısa 

hayat-ı fâniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan, 
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hayat-ı ebediyemize yüzde yüz binler zarar verecek bir 

yola, bizi ihtiyarımızla sevkedemezsiniz!"  

Ve deyiniz: "Acaba hizmet-i Kur'aniyede arkadaşımız 

ve o hizmet-i kudsiyenin tedbirinde üstadımız ve ustaba-

şımız olan Said Nursî'nin yüzünden, bizim gibi hak yo-

lunda ona dost olan ehl-i haktan kim zarar görmüş?  

Ve onun has talebelerinden kim bela görmüş ki, biz 

de göreceğiz ve o görmek ihtimali ile telaş edeceğiz? Bu 

kardeşimizin binler uhrevî dostları ve kardeşleri var. Yirmi 

otuz senedir dünya hayat-ı içtimaiyesine tesirli bir surette 

karıştığı halde, onun yüzünden bir kardeşinin zarar gör-

düğünü işitmedik. Hususan o zaman elinde siyaset 

topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nur-u hakikat var. 

Eskiden 31 Mart hâdisesinde çendan onu da karıştırdılar, 

bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti ki, 

mes'ele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları, onun 

yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördü-

ler.  

Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Buna bi-

naen; bin değil, binler ihtimalden bir tek ihtimal-i tehlike 

korkusuyla, bir hazine-i ebediyeyi elimizden kaçırmak, 

sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli!" deyip ehl-i da-

laletin dalkavuklarının ağzına vurup tardetmelisiniz. Hem 

o dalkavuklara deyiniz ki: 

 "Yüzbinler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz 

ihtimal ile bir helâket gelse; zerre kadar aklımız varsa, 

korkup, onu bırakıp kaçmayacağız!" Çünki mükerrer 

tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki: Büyük kardeşine 

veyahut üstadına tehlike zamanında ihanet edenlerin, 

gelen bela en evvel onların başında patlar.  
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Hem merhametsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak 

nazarıyla bakılmış.  

Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen öl-

müş. Onlara ceza verenler, kalblerinde bir merhamet 

hissetmezler. Çünki derler: "Bunlar madem kendilerine 

sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar; elbette çok al-

çaktırlar, merhamete değil tahkire lâyıktırlar." 

 Madem hakikat budur. Hem madem bir zalim ve vic-

dansız bir adam, birisini yere atıp ayağıyla onun başını 

kat'î ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o 

vahşi zalimin ayağını öpse; o zillet vasıtasıyla kalbi başın-

dan evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür.  

Hem başı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur.  

Hem o canavar vicdansız zalime karşı za'f göstermek-

le, kendisini ezdirmeye teşci' eder. Eğer ayağı altındaki 

mazlum adam, o zalimin yüzüne tükürse; kalbini ve ru-

hunu kurtarır, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet, tükü-

rün zalimlerin hayâsız yüzlerine!.. 

 Bir zaman İngiliz Devleti, İstanbul Boğazı'nın toplarını 

tahrib ve İstanbul'u istilâ ettiği hengâmda; o devletin en 

büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapa-

zı tarafından Meşihat-ı İslâmiyeden dinî altı sual soruldu.  

 

Ben de o zaman Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye'nin âzası 

idim.  

Bana dediler: "Bir cevab ver." Onlar altı suallerine, 

altı yüz kelime ile cevab istiyorlar.  

Ben dedim: 

- "Altıyüz kelime ile değil, altı kelime ile de değil, hattâ 

bir kelime ile dahi değil; belki bir tükürük ile cevab veri-

yorum! Çünki o devlet, işte görüyorsunuz; ayağını boğa-
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zımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurane üstü-

müzde sual sormasına karşı, yüzüne tükürmek lâzım geli-

yor. Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!.." 

demiştim. Şimdi diyorum: 

 Ey Kardeşlerim! İngiliz gibi cebbar bir hükûmetin 

istilâ ettiği bir zamanda, bu tarzda matbaa lisanıyla onla-

ra mukabele etmek, tehlike yüzde yüz iken, hıfz-ı Kur'anî 

bana kâfi geldiği halde; size de, yüzde bir ihtimal ile, 

ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı, 

elbette yüz derece daha kâfidir. 

 Hem Ey Kardeşlerim! Çoğunuz askerlik etmişsiniz. 

Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de ben-

den işitsinler ki: "En ziyade yaralananlar, siperini bırakıp 

kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenler-

dir!"  

mana-yı işarîsiyle gösteriyor ki: "Firar edenler, kaçmala-

rıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar!" 

  Üçüncü Desise-i Şeytaniye: Tama' yüzünden 

çoklarını avlıyorlar. 

 Kur'an-ı Hakîm'in âyât u beyyinatından istifaza ettiği-

miz kat'î bürhanlarla çok risalelerde isbat etmişiz ki: "Meş-

ru rızk, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil; belki acz 

ve iftikarın nisbetinde geliyor." Bu hakikatı gösteren had-

siz işaretler, emareler, deliller vardır. Ezcümle: 

 Bir nevi zîhayat ve rızka muhtaç olan eşcar yerinde 

durup, onların rızıkları onlara koşup geliyor.  

Hayvanat hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından, 

ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. 
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 Hem hayvanat nev'inden balıkların en aptal, iktidarsız 

ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi 

ve umumiyetle semiz olarak görünmesi; maymun ve tilki 

gibi zeki ve muktedir hayvanat, sû'-i maişetinden alîz ve 

zaîf olması, gösteriyor ki: Vasıta-i rızk; iktidar değil, ifti-

kardır. 

 Hem insanî olsun hayvanî olsun bütün yavruların 

hüsn-ü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir 

hediyesi, umulmadık bir tarzda onlara za'f u aczlerine 

şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dîk-ı mai-

şetleri dahi gösteriyor ki: Vesile-i rızk-ı helâl; acz ve ifti-

kardır, zekâ ve iktidar değildir. 

 Hem dünyada, milletler içinde şiddet-i hırs ile meşhur 

olan Yahudi Milletinden daha ziyade rızk peşinde koşan 

olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade sû'-i 

maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi 

süflî yaşıyorlar. Zâten riba gibi gayr-ı meşru yollarla ka-

zandıkları mal, rızk-ı helâl değil ki mes'elemizi cerhetsin. 

 Hem çok ediblerin ve çok ülemanın fakr-ı hali ve çok 

aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki: Celb-i rızkın 

medarı, zekâ ve iktidar değildir; belki acz ve iftikardır, 

tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve 

lisan-ı fiil ile bir duadır. 

 İşte bu hakikatı ilân eden 

 âyeti, bu davamıza o kadar kavî ve metin bir bür-

handır ki; bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla 

okunuyor. Ve rızk isteyen her taife, şu âyeti lisan-ı hal ile 

okuyor. 
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 Madem rızk mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren 

de Cenab-ı Hak'tır; o hem Rahîm, hem Kerim'dir. Onun 

rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf 

eder bir surette gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmek-

le; vicdanını belki bazı mukaddesatını rüşvet verip, men-

hus, bereketsiz bir mal-i haramı kabul eden düşünsün ki, 

ne kadar muzaaf bir divaneliktir. 

 Evet ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet; parasını ucuz 

vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye 

bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir 

hayat-ı ebediyeyi tahrib etmeye bazan vesile olur. O pis 

hırs ile gazab-ı İlahîyi kendine celbeder ve ehl-i dalaletin 

rızasını celbe çalışır. 

 Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve 

ehl-i dalaletin münafıkları, sizi insaniyetin şu zaîf damarı 

olan tama' yüzünden yakalasalar; geçen hakikatı düşü-

nüp, bu fakir kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi 

bütün kuvvetimle temin ederim ki: Kanaat ve iktisad; 

maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin 

eder. Bahusus size verilen o gayr-ı meşru para, sizden 

ona mukabil bin kat fazla fiat isteyecek. Hem her saati 

size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniyeye 

sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluk-

tur ki; her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz. 

  İHTAR: Ehl-i dalalet, Kur'an-ı Hakîm'den alıp neşret-

tiğimiz hakaik-i imaniye ve Kur'aniyeye karşı müdafaa ve 

mukabele elinden gelmediği için, münafıkane ve desi-

sekârane iğfal ve hile dâmını (tuzağını) istimal ediyor. 

Dostlarımı hubb-u câh, tama' ve havf ile aldatmak ve 

beni bazı isnadat ile çürütmek istiyorlar. Biz, kudsî hizme-

timizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat maattees-
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süf herbir emr-i hayırda bulunan manileri def'etmek vazi-

fesi, bizi bazan menfî harekete sevkediyor. 

 İşte bunun içindir ki, ehl-i nifakın hilekârane propa-

gandasına karşı, kardeşlerimi sâbık üç nokta ile ikaz edi-

yorum. Onlara gelen hücumu def'e çalışıyorum. 

 Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyor-

lar ki: "Said Kürddür, neden bu kadar ona hürmet edi-

yorsunuz, arkasına düşüyorsunuz?" 

 İşte bilmecburiye böyle herifleri susturmak için, Dör-

düncü Desise-i Şeytaniyeyi, istemeyerek Eski Said lisa-

nıyla zikredeceğim. 

  Dördüncü Desise-i Şeytaniye: Şeytanın telkini ile 

ve ehl-i dalaletin ilkaatıyla, bana karşı propaganda ile 

hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhid-

ler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i milliyelerini tahrik 

etmek için diyorlar ki: "Siz Türksünüz. Mâşâallah Türkler-

de her nevi ülema ve ehl-i kemal vardır. Said bir Kürd-

dür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesaî etmek 

hamiyet-i milliyeye münafîdir?" 

  Elcevab: Ey bedbaht mülhid! Ben Felillahilhamd 

müslümanım. Her zamanda, kudsî milletimin üçyüz elli 

milyon efradı vardır. Böyle ebedî bir uhuvveti tesis eden 

ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürdlerin ekse-

riyet-i mutlakası bulunan üçyüz elli milyon kardeşi, unsu-

riyet ve menfî milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek 

hadsiz kardeşlere bedel, Kürd namını taşıyan ve Kürd 

unsurundan addedilen mahdud birkaç dinsiz veya mez-

hebsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan yüzbin defa 

istiaze ediyorum!..  

Ey mülhid! Senin gibi ahmaklar lâzım ki, Macar 

kâfirleri veyahut dinsiz olmuş ve firenkleşmiş birkaç Türk-
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leri muvakkaten, dünyaca dahi faidesiz uhuvvetini ka-

zanmak için; üçyüz elli milyon hakikî, nuranî menfaatdar 

bir cemaatin bâki uhuvvetlerini terketsin. Yirmialtıncı 

Mektub'un Üçüncü Mes'elesinde, delilleriyle menfî milli-

yetin mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona ha-

vale edip, yalnız o Üçüncü Mes'elenin âhirinde icmal 

edilen bir hakikatı burada bir derece izah edeceğiz. Şöyle 

ki: 

 O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk 

düşmanı olan hamiyet-füruş mülhidlere derim ki: 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 evlâdları-

na, İslâmiyet hesabına müftehirane ve tarafdarane mu-

habbetdarım. Sen ise ey hamiyet-füruş sahtekâr! Türk'ün 

mefahir-i hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette 

mecazî ve unsurî ve muvakkat ve garazkârane bir uhuv-

vetin var.  

Senden soruyorum: Türk Milleti, yalnız yirmi ile kırk 

yaşı ortasındaki gafil ve heveskâr gençlerden ibaret mi-

dir?  

Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i 

milliyenin iktiza ettiği hizmet, yalnız onların gafletini ziya-

deleştiren ve ahlâksızlıklara alıştıran ve menhiyata teşci 

eden firenk-meşrebane terbiyede midir?  

Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir 

güldürmekte midir?  

Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaret ise ve terakki 

ve saadet-i hayatiye bu ise; evet sen böyle Türkçü isen ve 
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böyle milliyetperver isen; ben o Türkçülükten kaçıyorum, 

sen de benden kaçabilirsin!  

Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa, 

şimdiki taksimata bak, cevab ver. Şöyle ki: 

 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.  

Acaba bütün evvelki beş taife Türk değiller mi? Hami-

yet-i milliyeden hisseleri yok mu?  

Acaba altıncı taifeye sarhoşcasına bir keyf vermek yo-

lunda, o beş taifeyi incitmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini 

kırmak; hamiyet-i milliye midir, yoksa o millete düşman-

lık mıdır? "Elhükmü lil'ekser" sırrınca, eksere zarar 

dokunduran düşmandır; dost değildir! 

 Senden soruyorum: Birinci kısım olan ehl-i iman ve 

ehl-i takvanın en büyük menfaati, firenk-meşrebane bir 

medeniyette midir?  

Yoksa hakaik-i imaniyenin nurlarıyla saadet-i ebedi-

yeyi düşünüp, müştak ve âşık oldukları tarîk-i hakta sülûk 

etmek ve hakikî teselli bulmakta mıdır?  

Senin gibi dalalet-pişe hamiyet-füruşların tuttuğu mes-

lek; müttaki ehl-i imanın manevî nurlarını söndürüyor ve 

hakikî tesellilerini bozuyor ve ölümü i'dam-ı ebedî ve 

kabri daimî bir firak-ı lâyezalî kapısı olduğunu gösteriyor. 

 İkinci kısım olan musibetzede ve hastaların ve ha-

yatından me'yus olanların menfaati; firenk-meşrebane, 
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dinsizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Halbuki o 

bîçareler bir nur isterler, bir teselli isterler. Musibetlerine 

karşı bir mükâfat isterler. Ve onlara zulmedenlerden inti-

kamlarını almak isterler.  

Ve yakınlaştıkları kabir kapısındaki dehşeti def'etmek 

istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekâr hamiyetiyle, pek çok 

şefkate ve okşamaya ve tımar etmeye çok lâyık ve muh-

taç o bîçare musibetzedelerin kalblerine iğne sokuyorsu-

nuz, başlarına tokmak vuruyorsunuz!  

Merhametsizcesine ümidlerini kırıyorsunuz, ye's-i mut-

laka düşürüyorsunuz! Hamiyet-i milliye bu mudur? Böyle 

mi millete menfaat dokunduruyorsunuz? 

 Üçüncü taife olan ihtiyarlar, bir sülüs teşkil ediyor. 

Bunlar kabre yakınlaşıyorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dün-

yadan uzaklaşıyorlar, âhirete yanaşıyorlar. Böylelerin 

menfaati ve nuru ve tesellisi, Hülâgu ve Cengiz gibi za-

limlerin gaddarane sergüzeştlerini dinlemesinde midir?  

Ve âhireti unutturacak, dünyaya bağlandıracak, neti-

cesiz, manen sukut, zahiren terakki denilen şimdiki nevi 

hareketinizde midir?  

Ve uhrevî nur, sinemada mıdır? Ve hakikî teselli, tiyat-

roda mıdır? Bu bîçare ihtiyarlar hamiyetten hürmet ister-

lerken, manevî bıçakla o bîçareleri kesmek hükmünde ve 

"i'dam-ı ebedîye sevkediliyorsunuz" fikrini vermek ve 

rahmet kapısı tasavvur ettikleri kabir kapısını ejderha 

ağzına çevirmek, "Sen oraya gideceksin" diye manevî 

kulağına üflemek; hamiyet-i milliye ise, böyle hamiyetten 

yüzbin defa el'iyazü billah!.. 

 Dördüncü taife ki, çocuklardır. Bunlar, hamiyet-i 

milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da 

za'f u acz ve iktidarsızlık noktasında; merhametkâr, kud-



~ 73 ~ 

 

retli bir Hâlıkı bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidadları 

mes'udane inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki müdhiş 

ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve 

teslim-i İslâmî telkinatıyla o masumlar hayata müştakane 

bakabilirler.  

Acaba alâkaları pek az olduğu terakkiyat-ı medeniye 

dersleri ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhla-

rını söndürecek, nursuz sırf maddî felsefî düsturların tali-

minde midir?  

Eğer insan bir cesed-i hayvanîden ibaret olsay-

dı ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu masum 

çocukları muvakkaten eğlendirecek terbiye-i medeniye 

tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu firengî 

usûl, onlara çocukçasına bir oyuncak olarak, dünyevî bir 

menfaatı verebilirdi ? 

Mademki o masumlar hayatın dağdağalarına atılacak-

lar, mademki insandırlar; elbette küçük kalblerinde çok 

uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük maksad-

lar tevellüd edecek. Madem hakikat böyledir; onlara şef-

katin muktezası, gayet derecede fakr u aczinde, gayet 

kuvvetli bir nokta-i istinadı ve tükenmez bir nokta-i istim-

dadı; kalblerinde iman-ı billah ve iman-ı bil-âhiret suretiy-

le yerleştirmek lâzımdır. Onlara şefkat ve merhamet bu-

nunla olur.  

Yoksa, divane bir vâlidenin, veledini bıçakla kesmesi 

gibi, hamiyet-i milliye sarhoşluğuyla, o bîçare masumları 

manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için, beynini ve 

kalbini çıkarıp ona yedirmek nev'inden, vahşiyane bir 

gadirdir, bir zulümdür. 

 Beşinci taife, fakirler ve zaîfler taifesidir. Acaba, 

hayatın ağır tekâlifini fakirlik vasıtasıyla elîm bir tarzda 
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çeken fakirlerin ve hayatın müdhiş dağdağalarına karşı 

çok müteessir olan zaîflerin, hamiyet-i milliyeden hisseleri 

yok mudur? Bu bîçarelerin ye'sini ve elemini artıran ve 

sefih bir kısım zenginlerin mel'abe-i hevesatı ve zalim bir 

kısım kavîlerin vesile-i şöhret ve şekaveti olan firenk-

meşrebane ve perde-birunane ve firavunane medeniyet-

perverlik namı altında yaptığınız harekâtta mıdır?  

Bu bîçare fukaraların fakirlik yarasına merhem ise; 

unsuriyet fikrinden değil, belki İslâmiyetin eczahane-i 

kudsiyesinden çıkabilir. Zaîflerin kuvveti ve mukavemeti, 

karanlık ve tesadüfe bağlı, şuursuz, tabiî felsefeden alın-

maz; belki hamiyet-i İslâmiye ve kudsî İslâmiyet milliye-

tinden alınır!.. 

 Altıncı taife gençlerdir. Bu gençlerin gençlikleri eğer 

daimî olsaydı; menfî milliyetle onlara içirdiğiniz şarabın 

muvakkat bir menfaatı, bir faidesi olurdu. Fakat o gençli-

ğin lezzetli sarhoşluğu; ihtiyarlıkla elemle ayılması ve o 

tatlı uykunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıyla, o 

şarabın humarı ve sıkıntısı onu çok ağlattıracak ve o lez-

zetli rü'yanın zevalindeki elem, ona çok hazîn teessüf 

ettirecek. 

 "Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti, hem müf-

lis olarak kabre gidiyorum; keşki aklımı başıma alsay-

dım." dedirecek. Acaba bu taifenin hamiyet-i milliyeden 

hissesi, az bir zamanda muvakkat bir keyf görmek için, 

pek uzun bir zamanda teessüfle ağlattırmak mıdır? Yoksa 

onların saadet-i dünyeviyeleri ve lezzet-i hayatiyeleri; o 

güzel, şirin gençlik nimetinin şükrünü vermek suretinde, o 

nimeti sefahet yolunda değil, belki istikamet yolunda 

sarfetmekle; o fâni gençliği, ibadetle manen ibka etmek 

ve o gençliğin istikametiyle Dâr-ı Saadette ebedî bir 
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gençlik kazanmakta mıdır? Zerre miktar şuurun varsa 

söyle!.. 

  Elhasıl: Eğer Türk Milleti, yalnız altıncı taife olan 

gençlerden ibaret olsa ve gençlikleri daimî kalsa ve dün-

yadan başka yerleri bulunmasa, sizin Türkçülük perdesi 

altındaki firenk-meşrebane harekâtınız, hamiyet-i milliye-

den sayılabilirdi.  

Benim gibi hayat-ı dünyeviyeye az ehemmiyet veren 

ve unsuriyet fikrini firengî illeti gibi bir maraz telakki eden 

ve gençleri nâmeşru keyf ü hevesattan men'e çalışan ve 

başka memlekette dünyaya gelen bir adama, "O Kürd-

dür, arkasına düşmeyiniz." diyebilirdiniz ve demeye bir 

hak kazanabilirdiniz.  

Fakat mademki Türk namı altında olan şu vatan 

evlâdı, sâbıkan beyan edildiği gibi altı kısımdır. Beş kısma 

zarar vermek ve keyflerini kaçırmak, yalnız birtek kısma 

muvakkat ve dünyevî ve akibeti meş'um bir keyf vermek, 

belki sarhoş etmek; elbette o Türk Milletine dostluk değil, 

düşmanlıktır.  

Evet, ben unsurca Türk sayılmıyorum; fakat Türklerin 

ehl-i takva taifesine ve musibetzedeler kısmına ve ihtiyar-

lar sınıfına ve çocuklar taifesine ve zaîfler ve fakirler züm-

resine bütün kuvvetimle ve kemal-i iştiyakla müşfikane ve 

uhuvvetkârane çalışmışım ve çalışıyorum.  

Altıncı taife olan gençleri dahi, hayat-ı dünyevi-

yesini zehirlettirecek ve hayat-ı uhreviyesini mahvedecek 

ve bir saat gülmeye bedel, bir sene ağlamayı netice veren 

harekât-ı nâmeşruadan vazgeçirmek istiyorum. Yalnız bu 

altı-yedi sene değil, belki yirmi senedir Kur'andan ahze-

dip Türkçe lisanıyla neşrettiğim âsâr meydandadır.  
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Evet Lillahilhamd, Kur'an-ı Hakîm'in maden-i 

envârından iktibas edilen âsâr ile, ihtiyar taifesinin en 

ziyade istedikleri nur gösteriliyor. Musibetzedelerin ve 

hastaların tiryak gibi en nâfi' ilâçları, eczahane-i kudsiye-i 

Kur'aniyede gösteriliyor.  

Ve ihtiyarları en ziyade düşündüren kabir kapısı, rah-

met kapısı olduğu ve i'dam kapısı olmadığı, o envâr-ı 

Kur'aniye ile gösterildi.  

Ve çocukların nazik kalblerinde hadsiz mesaib ve mu-

zır eşyaya karşı gayet kuvvetli bir nokta-i istinad ve hadsiz 

âmâl ve arzularına medar bir nokta-i istimdad Kur'an-ı 

Hakîm'in madeninden çıkarıldı ve gösterildi ve bilfiil isti-

fade ettirildi.  

Ve fukaralar ve zuafalar kısmını en ziyade ezen ve 

müteessir eden hayatın ağır tekâlifi, Kur'an-ı Hakîm'in 

hakaik-i imaniyesiyle hafifleştirildi. 

 İşte bu beş taife ki, Türk Milletinin altı kısmından beş 

kısmıdır; menfaatlerine çalışıyoruz. Altıncı kısım ki, genç-

lerdir. Onların iyilerine karşı ciddî uhuvvetimiz var. Senin 

gibi mülhidlere karşı hiçbir cihetle dostluğumuz yok! 

Çünki ilhada giren ve Türkün hakikî bütün mefa-

hir-i milliyesini taşıyan İslâmiyet milliyetinden 

çıkmak isteyen adamları Türk bilmiyoruz, Türk 

perdesi altına girmiş firenk telakki ediyoruz! Çün-

ki yüzbin defa Türkçüyüz deyip dava etseler, ehl-i hakika-

tı kandıramazlar. Zira fiilleri, harekâtları, onların davaları-

nı tekzib ediyor. 

 İşte ey firenk-meşrebler ve propagandanızla hakikî 

kardeşlerimi benden soğutmaya çalışan mülhidler! Bu 

millete menfaatiniz nedir?  
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Birinci taife olan ehl-i takva ve salahatın nurunu sön-

dürüyorsunuz. Merhamete ve tımar etmeye şâyan ikinci 

taifesinin yaralarına zehir serpiyorsunuz.  

Ve hürmete çok lâyık olan üçüncü taifenin tesellisini 

kırıyorsunuz, ye's-i mutlaka atıyorsunuz.  

Ve şefkate çok muhtaç olan dördüncü taifenin bütün 

bütün kuvve-i maneviyesini kırıyorsunuz ve hakikî insa-

niyetini söndürüyorsunuz.  

Ve muavenet ve yardıma ve teselliye çok muhtaç olan 

beşinci taifenin ümidlerini, istimdadlarını akîm bırakıp, 

onların nazarında hayatı, mevtten daha ziyade dehşetli 

bir surete çeviriyorsunuz. İkaza ve ayılmağa çok muhtaç 

olan altıncı taifesine, gençlik uykusu içinde öyle bir şarab 

içiriyorsunuz ki; o şarabın humarı pek elîm, pek dehşetli-

dir.  

Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i 

milliye uğrunda çok mukaddesatı feda ediyorsunuz. O 

Türkçülük menfaati, Türklere bu suretle midir? Yüz bin 

defa el'iyazü billah. 

 Ey Efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlub 

olduğunuz zaman, kuvvete müracaat edersiniz. Kuvvet 

hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla; dünyayı 

başıma ateş yapsanız, hakikat-ı Kur'aniyeye feda olan bu 

baş size eğilmeyecektir.  

Hem size bunu da haber veriyorum ki: Değil siz-

ler gibi mahdud, manen millet nazarında menfur bir kı-

sım adamlar, belki binler sizler gibi bana maddî düşman-

lık etseler, ehemmiyet vermeyeceğim ve bir kısım muzır 

hayvanattan fazla kıymet vermeyeceğim. Çünki bana 

karşı ne yapacaksınız? Yapacağınız iş, ya hayatıma hâti-
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me çekmekle veya hizmetimi bozmak suretiyle olur. Bu 

iki şeyden başka dünyada alâkam yok.  

Hayatın başına gelen ecel ise, şuhud derecesinde kat'î 

iman etmişim ki; tegayyür etmiyor, mukadderdir. Madem 

böyledir; Hak yolunda şehadet ile ölsem, çekinmek değil, 

iştiyak ile bekliyorum. Bahusus ben ihtiyar oldum, bir 

seneden fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zahirî bir sene 

ömrü, şehadet vasıtasıyla kazanılan hadsiz bir ömr-ü 

bâkiye tebdil etmek; benim gibilerin en âlî bir maksadı, 

bir gayesi olur.  

Amma Hizmet İse, felillahilhamd hizmet-i Kur'aniye 

ve imaniyede Cenab-ı Hak rahmetiyle öyle kardeşleri 

bana vermiş ki; vefatım ile, o hizmet bir merkezde yapıl-

dığına bedel, çok merkezlerde yapılacak. Benim dilim 

ölüm ile susturulsa; pek çok kuvvetli diller benim 

dilime bedel konuşacaklar, o hizmeti idame eder-

ler. Hattâ diyebilirim: Nasılki bir tane tohum toprak altı-

na girip ölmesiyle bir sünbül hayatını netice verir; bir 

taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle de; mev-

tim, hayatımdan fazla o hizmete vasıta olur ümidini besli-

yorum!.. 

  Beşinci Desise-i Şeytaniye: Ehl-i dalaletin taraf-

girleri, enaniyetten istifade edip, kardeşlerimi benden 

çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar, 

enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu okşamakla, 

çok fena şeyleri yaptırabilirler.  

Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizi enaniyette 

vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar.  

Hem biliniz ki: Şu asırda ehl-i dalalet eneye binmiş, 

dalalet vâdilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi 

terketmekle hakka hizmet edebilir. Ene'nin istimalinde 
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haklı dahi olsa; mademki ötekilere benzer ve onlar da 

onları kendileri gibi nefisperest zannederler, hakkın hiz-

metine karşı bir haksızlıktır.  

Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i 

Kur'aniye, ene'yi kabul etmiyor. "Nahnü" istiyor. "Ben 

demeyiniz, biz deyiniz" diyor. 

 Elbette kanaatınız gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz 

ene ile meydana çıkmamış. Sizi enesine hâdim yapmıyor. 

Belki, enesiz bir hâdim-i Kur'anî olarak kendini size gös-

termiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine tarafdar 

olmamayı meslek ittihaz etmiş. Bununla beraber, kat'î 

deliller ile sizlere isbat etmiştir ki: Meydan-ı istifadeye 

vaz'edilen eserler, mîrî malıdır; yani Kur'an-ı 

Hakîm'in tereşşuhatıdır. Hiç kimse, enesiyle onla-

ra temellük edemez!  

Haydi farz-ı muhal olarak ben enemle o eserlere sahib 

çıkıyorum, benim bir kardeşimin dediği gibi: Madem bu 

Kur'anî hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve 

ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehl-i ilim ve kemal 

arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istiğna etmemeli-

dirler. 

 Selef-i sâlihînin ve muhakkikîn-i ülemanın âsârları, 

çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; fakat 

bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade 

ehemmiyetli olur. Çünki hazine kapalıdır; fakat bir anah-

tar, çok hazineleri açabilir. Zannederim ki, o enaniyet-i 

ilmiyeyi fazla taşıyan zâtlar da anladılar ki: Neşro-

lunan Sözler, hakaik-i Kur'aniyenin birer anahtarı ve o 

hakaiki inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer 

elmas kılınçtır. O ehl-i fazl u kemal ve kuvvetli enaniyet-i 

ilmiyeyi taşıyan zâtlar bilsinler ki; bana değil, Kur'an-ı 
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Hakîm'e talebe ve şakird oluyorlar. Ben de onların bir 

ders arkadaşıyım. 

 Haydi farz-ı muhal olarak ben üstadlık dava etsem, 

madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa 

kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak 

çaresini bulduk; o ülema ya daha kolay bir çaresini bul-

sunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, ta-

rafdar olsunlar. Ülema-üs sû' hakkında bir tehdid-i 

azîm var. Bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat 

etmeli.  

Haydi farzetseniz ki, düşmanlarımızın zannı gibi ben, 

benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba 

dünyevî ve millî bir maksad için, çok zâtlar enaniyeti 

terkedip, firavun-meşreb bir adamın kemal-i sadakatla 

etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri hal-

de; acaba bu kardeşiniz, hakikat-ı Kur'aniye ve hakaik-i 

imaniye etrafında, kendi enaniyetini setretmekle beraber, 

o dünyevî komitenin onbaşıları gibi, terk-i enaniyetle 

hakaik-i Kur'aniye etrafında bir tesanüdü sizden 

istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük âlimleriniz 

de, ona "Lebbeyk" dememesinde haksız değil midirler? 

 Kardeşlerim! enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti, 

kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa, kıskançlık 

müdahale eder, bozar. Nasılki bir insanın bir eli, bir elini 

kıskanmaz ve gözü, kulağına hased etmez ve kalbi aklına 

rekabet etmez. Öyle de: Bu heyetimizin şahs-ı ma-

nevîsinde herbiriniz bir duygu, bir âza hükmünde-

siniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbi-

rinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz ol-

mak bir vazife-i vicdaniyenizdir. 
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 Bir Şey Daha Kaldı, En Tehlikesi Odur Ki: İçi-

nizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıs-

kançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim 

ehl-i ilim de var.  

Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye 

bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enani-

yetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne ka-

dar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz 

ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı 

muaraza ister.  

Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek 

bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i ilmiyeden gelen kıs-

kançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in 

kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı 

fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın.  

Halbuki Bilmecburiye Bunu Haber Veriyorum Ki: 

 "Bu dürûs-u Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, 

allâme ve müçtehidler de olsalar; vazifeleri -ulûm-u ima-

niye cihetinde- yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izah-

larıdır veya tanzimleridir. Çünki çok emarelerle anlamışız 

ki: Bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmi-

şiz.  

Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enaniyet-i il-

miyeden aldığı bir his ile, şerh ve izah haricinde 

bir şey yazsa; soğuk bir muaraza veya nâkıs bir taklidci-

lik hükmüne geçer. Çünki çok delillerle ve emarelerle 

tahakkuk etmiş ki: Risale-i Nur eczaları, Kur'anın tereşşu-

hatıdır; bizler, taksim-ül a'mal kaidesiyle, herbirimiz bir 

vazife deruhde edip, o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç 

olanlara yetiştiriyoruz!.." 
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  Altıncı Desise-i Şeytaniye şudur ki: İnsandaki 

tenbellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından isti-

fade eder.  

Evet, şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler. 

Arkadaşlarımızdan metin kalbli, sadakatı kuvvetli, niyeti 

ihlaslı, himmeti âlî gördükleri vakit başka noktalardan 

hücum ederler. Şöyle ki: 

 İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, 

onların tenbelliklerinden ve tenperverliklerinden 

ve vazifedarlıklarından istifade ederler.  

Onlar, öyle desiselerle onları hizmet-i Kur'ani-

yeden alıkoyuyorlar ki; haberleri olmadan bir kısmına 

fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur'aniyeye vakit bulma-

sın.  

Bir kısmına da, dünyanın cazibedar şeylerini gösteri-

yorlar ki; hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin ve 

hâkeza... 

 Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa kese-

rek, dikkatli fehminize havale ederiz. 

 Ey Kardeşlerim!  

 Dikkat ediniz! 

 Vazifeniz kutsiyedir! 

 Hizmetiniz ulvîdir! 

 Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebi-

lecek bir kıymettedir! 

Biliniz ki, elinizden kaçmasın!... 
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Kardeşlerimden Rica Ederim Ki: 

 

Sıkıntı Veya Ruh Darlığından 

 

 veya titizlikten  

 veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan  

 veya şuursuzluktan  

arkadaşlardan sudûr eden fena ve çirkin sözleriyle 

birbirine küsmesinler ve "Haysiyetime dokundu" de-

mesinler.  

 

Ben o fena sözleri kendime alıyorum.  

 

Damarınıza dokunmasın.  

 

Bin haysiyetim olsa, kardeşlerimin mabeynindeki 

muhabbete ve samimiyete feda ederim. 

Said Nursî 
7
 

*** 

 
 
 

 

BU ESER ÜSTAD BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ 

HAZRETLERİNİN VARİSLERİNDEN M. SAİD 

ÖZDEMİR AĞABEYİN İZNİYLE VE KENDİSİYLE  

HUSUSİ MEŞVERET NETİCESİNDE  

NEŞREDİLMİŞTİR! 

(NAŞİR) 
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