
 

İZZET 

 

 

 

Dosyanın içeriği 

 

🔹Tesbit 

🔹Dört yön 

🔹Üç mertebe 

🔹Görünüş 

🔹Toplama 

🔹Yazı çalışmaları 

 

 

↪TESBİT 



➖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.    

~RN-Lem'alar/142~ 

 

 👆🏻 

➖İ kincisi:  

➖Rızk-ı mecazîdir ki,  

➖sû'-i istimalât ile  

➖hacat-ı gayr-ı zaruriye  

➖hacat-ı zaruriye hükmüne geçip,  

➖görenek belasıyla tiryaki olup,  

➖terkedemiyor.  

➖İ ş te 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 diniyesini feda  

➖etmek suretiyle o  

➖bereketsiz menhus malı alır.  ~RN-Lem'alar/142~ 

 

🔹Birincisi  

➖hakiki rızıktır 

         ⤵ 

Taahhüd-ü Rabbani altında 

➖Ne dinini  

➖Ne namusunu 

➖Nede izzetini feda etmeğe ➖mecbur olmaz 

     🔹İ kincisi 

🔹Rızk-ı mecazidir ki 



           ⤵ 

Taahhüd-ü Rabbani altında olmadığı için 

🔹İ zzetini feda ettirir 

🔹Zillete düşürür 

 

 ➖İ ş te âsâr  

➖ve siyer  

➖ve tarih-i hayatı...  

➖Hattâ a'danın şehadetleriyle,  

➖Zât-ı Peygamber'de vücudu muhakkak olan  

➖ahlâk-ı âliyenin kesret  

➖ve ihata  

➖ve tecemmu'  

➖ve imtizacından tevellüd eden  

➖izzet  

➖ve haysiyetten neş'et eden  

➖ş eref ve  

➖vakar  

➖ve izzet-i nefs ile ferişteler,  

➖devlerin ihtilat ve  

➖istiraklarından tenezzühleri  

➖gibi sırr-ı tezada binaen,  

➖o ahlâk-ı âliye  



➖dahi hile  

➖ve kizbden tereffu' ve  

➖tenezzüh ve teberri ederler.   

~RN-Muhâkemat/146~ 

 

➖Zat-ı peygamber'de vücudu 

➖Muhakkak olan 

➖İ mtizacından tevellüd eden 

           ⤵ 

   🔹İ zzet 

🔹Haysiyetten neş'et eden 

        ⤵ 

🔸Ş eref ve vakar 

İzzet-i nefs ile ferişteler 

 

 ➖İ ktisad,  

➖sebeb-i izzet  

➖ve kemal olduğuna delalet eden ~RN-Lem'alar/142~ 

 

    ➖İ ktisad 

       ⤵ 

🔹Sebebi İzzet 

🔹Ve kemaldir 



 

 ➖İ ktisad ise, kanaatı intac eder.   

 

  َطَمعََّ َمن َّ ذَل َّ قَنَعََّ َمن َّ َعز َّ

 

hadîsin sırrıyla;  

➖kanaat, izzeti intac eder.  

~RN-Lem'alar/146~ 

 

İktisad➡kanaatı intac eder 

Kanaat➡izzeti intac eder 

 

 ➖Çünki  

➖madem herkes efendisinin  

➖ş erefiyle  

➖ve mensub olduğu zâtın  

➖makamıyla  

➖ve şöhretiyle iftihar eder,  

➖bir izzet peyda eder;  

➖elbette nur-u iman ile bu  

➖mensubiyetin  

➖ve memlukiyetin inkişafı  

➖suretinde,  



➖bir karınca bir firavunu  

➖o mensubiyet kuvvetiyle mağlub ettiği gibi (o mensubiyet şerefiyle dahi)  

➖gafil  

➖ve kendi kendine mâlik ve  

➖başıboş kendini zanneden ve  

➖ecdadıyla  

➖ve mülk-ü Mısır ile  

➖iftihar eden  

➖ve kabir kapısında  

➖o iftiharı sönen  

➖bin firavun kadar iftihar edebilir.  

➖Ve sinek dahi  

➖Nemrud'un sekerat vaktinde  

➖azaba  

➖ve hicaba inkılab eden  

➖iftiharına karşı  

➖kendi mensubiyetinin şerefini  

➖irae edip,  

➖onunkini hiçe indirebilir.   

RN-Şualar/11~ 

 

     ➖Herkes 

              ⤵ 



🔹Efendisinin Şeref'iyle 

🔹Mensup olduğu zatın 

         ⤵ 

🔸Makamıyla  

🔸Ş öhretiyle iftihar eder 

🔸İ zzet peyda eder 

🔸Nur-u iman ile  

🔸İ zzet peyda edilir 

 

 Nedir ubudiyet 

 ❓❓❓❓❓ 

         👇🏻 

 

➖Ubudiyet ise,  

➖dergâh-ı izzetine  

➖kusurlarına "Estağfirullah" ve "Sübhanallah" ile ilân etmektir.   

 ~RN-Mesnevi-i Nuriye/222~ 

 

 ➖Uluhiyetin  

➖azameti,  

➖izzeti,  

➖istiklaliyeti,  

➖her şeyin, -küçük olsun büyük olsun,  



➖yüksek olsun alçak olsun- taht-ı tasarrufunda bulunduğunu istiyor.  ~RN-Mesnevi-i 

Nuriye/194~ 

 

     ➖Ulûhiyetin 

             ⤵ 

🔹Azameti 

🔹İ zzeti 

🔹İ stiklaliyeti 

      ⤵ 

➖Herşeyin 

➖Taht-ı tasarrufunda bulunmasını istiyor 

 

 ➖Yarın seni zillet  

➖ve rezaletlere  

➖maruz bırakmakla terkedecek  

olan  

➖dünyanın sefahetini  

➖bugün  

➖kemal-i izzet  

➖ve şerefle terkedersen  

➖pek aziz  

➖ve yüksek olursun.  

➖Çünki o seni terketmeden  



➖evvel sen onu terkedersen,  

➖hayrını alır,  

➖ş errinden kurtulursun.  

~RN-Mesnevi-i Nuriye/188~ 

 

➖DÜNYANIN sefahatini 

➖O seni terketmeden 

➖Sen onu terkedersen 

➖Kemal-i izzetle ve 

➖Ş erefle terkedersen 

➖Aziz ve yüksek olursun 

🔸Demekki 

🔸Terkler 

🔸Kemal-i izzetle yapılınca 

🔸Aziz ve yüksek oluyorsun 

 

 ➖İ nsan gayr-ı mütenahî  

➖acz  

➖ve fakrıyla beraber  

➖Cenab-ı Hakk'a  

➖imanıyla,  

➖kudret  

➖ve gına  



➖ve izzetine mazhar olmuştur.  

➖İ ş te bu mazhariyetten dolayı  

➖insan,  

➖hayvaniyetten terakki edip  

➖halife-i zemin olmuştur.  

 ~RN-Mesnevi-i Nuriye/114~ 

 

       ➖İ nsan 

            ⤵ 

🔹Acz ve farkıyla 

🔹Cenab-ı Hakk'a 

        İmanıyla 

          ⤵ 

🔹Kudret 

🔹Gına ve 

🔹İ zzetine mazhar olmuş 

 

 ➖Hem hâkimiyet  

               ⤵ 

➖bir makam-ı izzettir;  

➖rakib kabul etmek,  

              ⤵ 

➖o hâkimiyetin izzetini kırar.  



~RN-Şualar/152~ 

 

🔹Hakimiyet 

           ⤵ 

Bir makamı İzzettir 

 

 ➖Gıybet,  

➖ehl-i adavet  

➖ve hased  

➖ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır.  

➖İ zzet-i nefis sahibi,  

➖bu pis silâha tenezzül edip  

➖istimal etmez.  

~RN-Mektubat/276~ 

 

➖İ zzet-i nefis sahibi 

➖Gıybet➡pis silaha 

➖Tenezzül etmez 

 

 Risale-Nur bizleri nelere sahib  

Kılar❓ 

 

❓❓❓❓❓ 



➖Risale-i Nur  

➖gurur  

➖ve kibir  

➖ve hodfüruşluk  

➖ve zillet gibi  

➖ahlâk-ı seyyieden kurtararak,  

➖tevazu'  

➖ve mahviyet  

➖ve izzet  

➖ve vakar gibi güzel ahlâklara sahib kılar.    

~RN-Sözler/765~ 

 

 ➖Hem sen Aziz'sin,  

➖izzet  

➖ve azamet sahibisin!  

➖Biz zilletimize bakıyoruz,  

➖üstümüzde bir izzet cilveleri var.  

➖Demek senin izzetinin âyinesiyiz ~RN-Mektubat/241~ 

 

➖Üstümüzdeki İzzet cilveleri 

➖İ zzetinin 

        ⤵ 

🔹Ayinesi olmamızdan 



 

 ➖Kimin haddi var ki,  

➖vakti gelmeden ona ilişsin.  

➖Zâten izzetle mevti,  

➖zilletle hayata tercih edenlerdeniz.  

~RN-Mektubat/48~ 

 

➖Zilletle hayata 

🔹İ zzetli mevti  

🔹tercih edenlerdeniz 

 

 ➖binbir esma-i İlahiyenin ➖herbirinde pek çok  

➖tabakat-ı hüsün  

➖ve cemal ve  

➖fazl u kemal bulunduğu gibi,  

➖pek çok meratib-i muhabbet  

➖ve iftihar  

➖ve izzet ve  

➖kibriya vardır.  

RN-Sözler/624~ 

➖Esma-i ilahiyenin içinde 

        ⤵ 

🔹Meratib-i muhabbet 



🔹İ ftihar 

🔹İ zzet 

🔹Kibriya var 

 

 ➖Halbuki kâfir,  

➖Cehennem'i inkâr ile,  

➖nihayetsiz izzet  

➖ve gayret  

➖ve celal sahibi  

➖ve gayet büyük  

➖ve nihayetsiz kadîr bir zâtı  

➖tekzib  

➖ve isnad-ı acz ediyor,  

➖yalancılıkla  

➖ve acz ile ittiham ediyor,  

➖izzetine şiddetle dokunuyor,  

➖gayretine dehşetli dokunduruyor,  

➖celaline âsiyane ilişiyor.  

RN-Sözler/503~ 

 

Kafir cehennemi inkarla 

       İZZETİNE 

             ⤵ 



🔹Ş iddetle dokunuyor 

🔹Gayretine 

           ⤵ 

🔸Dehşetli dokunduruyor 

🔹Celaline  

            ⤵ 

🔹Asiyane ilişiyor 

            👆🏻 

➖Zaman gösterdi ki:  

➖Cennet ucuz değil,  

➖Cehennem dahi lüzumsuz değil.   ~RN-Mektubat/472~ 

 

ت ى ال ُمل ك َّ َمال كََّ اللُّٰهم َّ قُل َّ  اءَُّ َمن َّ ال ُمل كََّ تُؤ    تََشَٓ

➖İ ş te şu âyet  

➖Cenab-ı Hakk'ın,  

➖nev'-i beşerin  

➖hayat-ı içtimaiyesindeki  

➖tasarrufatını şöyle gösteriyor ki;  

➖izzet ve zillet,  

➖fakr ve servet doğrudan doğruya  

➖Cenab-ı Hakk'ın  

➖meşietine  

➖ve iradesine bağlıdır.  



➖Demek kesret-i tabakatın  

➖en dağınık tasarrufatına kadar,  

➖meşiet ve takdir-i İlahiye iledir.  

➖Tesadüf karışamaz.   

~RN-Sözler/418~ 

 

➖İ zzet ve zillet 

➖Fakr ve Servet 

➖Cenab-ı Hakk'ın 

➖Meşietine  

➖ve iradesine bağlı 

 

 ➖Ey esbabperest gafil!  

➖Esbab, bir perdedir.  

➖Çünki izzet ve azamet öyle ister.  

➖Fakat iş gören,  

➖kudret-i Samedaniyedir.  

➖Çünki tevhid  

➖ve celal öyle ister  

➖ve istiklali iktiza eder.  

➖Sultan-ı Ezelî'nin memurları,  

➖saltanat-ı rububiyetin  

➖icraatçıları değillerdir.  



➖Belki o saltanatın dellâllarıdırlar  

➖ve o rububiyetin temaşager  

➖nâzırlarıdırlar.  

➖Ve o memurlar,  

➖o vasıtalar;  

➖kudretin izzetini,  

➖rububiyetin haşmetini izhar içindir  

~RN-Sözler/293~ 

 

🔹O memur ve 

🔹Vasıtalar 

🔹Kudretin izzetini  

🔹Rububiyetinin Haşmet'ini izhar 

İçindir 

🔹Esbab bir perdedir 

           ⤵ 

🔹Çünkü İzzet ve azamet 

🔹Öyle ister 

🔹İ ş  gören 

          ⤵ 

🔸Kudret-i samedaniyedir 

🔸Çünkü tevhid ve Celal öyle ister 

 



 ➖Ey esbabperest gafil!  

➖Esbab, bir perdedir.  

➖Çünki izzet ve azamet öyle ister.  

➖Fakat iş gören,  

➖kudret-i Samedaniyedir.  

➖Çünki tevhid  

➖ve celal öyle ister  

➖ve istiklali iktiza eder.  

➖Sultan-ı Ezelî'nin memurları,  

➖saltanat-ı rububiyetin  

➖icraatçıları değillerdir.  

➖Belki o saltanatın dellâllarıdırlar  

➖ve o rububiyetin temaşager  

➖nâzırlarıdırlar.  

➖Ve o memurlar,  

➖o vasıtalar;  

➖kudretin izzetini,  

➖rububiyetin haşmetini izhar içindir  

~RN-Sözler/293~ 

 

🔹O memur ve 

🔹Vasıtalar 

🔹Kudretin izzetini  



🔹Rububiyetinin Haşmet'ini izhar 

İçindir 

🔹Esbab bir perdedir 

           ⤵ 

🔹Çünkü İzzet ve azamet 

🔹Öyle ister 

🔹İ ş  gören 

          ⤵ 

🔸Kudret-i samedaniyedir 

🔸Çünkü tevhid ve Celal öyle ister 

 

 ➖Kadîr-i Mutlak,  

            ⤵ 

➖vasıtalardan müstağnidir.  

➖Vasıtalar,  

             ⤵ 

➖sırf zahirîdirler;  

➖perde-i izzet ve  

➖azamettirler.  

➖Ubudiyet  

➖ve hayret  

➖ve acz  

➖ve iftikar içinde  



➖saltanat-ı rububiyetine dellâldırlar,  

➖temaşagerdirler.  

➖Muini değiller,  

➖ş erik-i saltanat-ı rububiyet olamazlar.    

~RN-Sözler/199~ 

 

     🔸Vasıtalar 

         ⤵ 

🔸Perde-i İzzet ve 

🔹Azamettirler 

 

 ➖Îfa-yı va'd ise;  

➖hem bize,  

➖hem her şeye,  

➖hem kendisine,  

➖hem saltanat-ı rububiyetine  

➖pek çok lâzımdır.  

➖Hulf-ül va'd ise;  

➖hem izzet-i iktidarına zıddır,  

➖hem ihata-yı ilmiyesine münafîdir.  

➖Zira hulf-ül va'd;  

➖ya cehilden, ya acizden gelir.   ~RN-Sözler/79~ 

 



🔹Hulf-ül va'd  

           ⤵ 

🔹İ zzet-i iktidarına zıddır 

🔹İ hata-yı ilmiyisine münafidir 

🔹Hulf-ül va'd 

            ⤵ 

Cehilden ,acizden gelir 

🔹İ zzet 

        ⤵ 

🔸İ ktidar ve ilim 

 

 ➖Bu âlemin mutasarrıfının  

➖madem nihayetsiz böyle bir  

➖keremi,  

➖nihayetsiz böyle bir rahmeti,  

➖nihayetsiz öyle bir celal  

➖ve izzeti vardır.  

➖Nihayetsiz celal ve izzet,  

➖edebsizlerin te'dibini ister.  

➖Nihayetsiz kerem,  

➖nihayetsiz ikram ister,  

➖nihayetsiz rahmet;  

➖kendine lâyık ihsan ister. 



 ~RN-Sözler/64~ 

 

➖Nihayetsiz Celal ve İzzet 

               ⤵ 

Edepsizlerin te'dibini ister 

 

 ➖Gayet kavî va'd  

➖ve şiddetli tehdid ediyor.  

➖Hem onun  

➖izzet ve celaleti  

➖hiçbir vecihle hulf-ül va'de  

➖tenezzül edip,  

➖tezellülü kabul etmez.  

~RN-Sözler/54~ 

 

🔹İ zzet ve Celaleti 

            ⤵ 

Tezellülü kabul etmez 

 

 ➖Hem o va'd ettiği şeyler,  

➖ona gayet rahattır.  

➖Raiyetine, gayet mühimdir.  

➖Va'dinde hulf ise,  



➖izzet-i iktidarına gayet zıddır. ~RN-Sözler/54~ 

 

Va'dinde hulf 

İzzet-i iktidarına zıddı 

 

 ➖Demek şu saltanat sahibinin  

➖pek büyük bir keremi,  

➖pek geniş bir merhameti var.  

➖Hem pek büyük izzeti,  

➖pek celalli bir haysiyeti,  

➖namusu vardır.  

➖Halbuki kerem ise,  

➖in'am etmek ister.  

➖Merhamet ise, ihsansız olamaz.  

➖İ zzet ise gayret ister.  

➖Haysiyet ve namus ise,  

➖edebsizlerin te'dibini ister.  

➖Halbuki şu memlekette  

➖o merhamet,  

➖o namusa lâyık binden biri yapılmıyor.  

➖Zalim izzetinde,  

➖mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar  

~RN-Sözler/50~ 



🔸Ş u saltanat sahibinin 

          ⤵ 

🔹Keremi➡in'am etmek 

🔹Merhameti➡ihsansız olmaz 

🔹İ zzeti➡gayret ister 

🔸Haysiyet ve namus ise 

               ⤵ 

Edepsizlerin te'dibini ister 

 

 ➖Hem insan ve  

➖bazı canavarlardan başka,  

➖Güneş  

➖ve Ay ve  

➖Arz'dan tut,  

➖tâ en küçük mahluka kadar  

➖herşey kemal-i dikkatle  

➖vazifesine çalışması,  

➖zerrece haddinden tecavüz etmemesi,  

➖bir azîm heybet tahtında  

➖umumî bir itaat bulunması;  

➖büyük bir celal  

➖ve izzet sahibinin emriyle  

➖hareket ettiklerini gösteriyor.  ~RN-Sözler/64~ 



 

İnsan ve bazı canavarların dışında 

➖Herşeyin  

         ⤵ 

🔹Kemal-i dikkatle 

🔹Vazifesini çalışması 

🔹Umumi bir itaatte olması 

            ⤵ 

🔹Celal ve İzzet sahibinizin 

🔹Emriyle hareket ettiklerini gösteriyor 

 

 ➖Hem sen *Aziz'sin, izzet ve azamet sahibisin!* 

➖ Biz *zilletimize* bakıyoruz, 

 👉🏻üstümüzde bir *izzet cilveleri* var.  

➖Demek *senin izzetinin âyinesiyiz.*  

Mektubat - 241 

 

 Zilletimiz👉🏻 izzete👉🏻ayine 

 

 ➡Hem sen Aziz'sin, 

➡ *izzet* ve azamet sahibisin! 

➡Biz zilletimize bakıyoruz,  

➡üstümüzde 



➡bir *izzet* cilveleri var.  

➡Demek senin *izzetinin* 

➡âyinesiyiz.  

 Mektubat(269) 

 

👉ZİLLETİMİZİ GÖRMEK  

👉 *İZZET* CİLVELERİNE 

👉AYİNE 

 

 ➖Zira rabıta-i iman ile  

➖Sultan-ı Kâinat'a hizmetkâr olan adam,  

➖başkasına tezellül ile  

➖tenezzül etmeye  

➖ve başkasının tahakküm  

➖ve istibdadı altına girmeye,  

➖o adamın izzet  

➖ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi;  

➖başkasının hürriyet  

➖ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o  

➖adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz.   

~RN-Münâzarât/23~ 

 

🔹Rabıta-i iman ile 



               ⤵ 

Sultan-ı kainata hizmetçi olursun 

🔹Rabıta-i iman ile 

             ⤵ 

🔹Başkasına 

🔸Tezellül ile 

🔸Tenezzül etmeye 

🔸Tahakküm altına girmeye 

🔸O adamın İzzet ve 

🔸Ş ehamet-i imaniyesi bırakmaz 

İmanlı insan➡İ zzetli oluyor 

 

 〰nihayetsiz *rahmetinin* iltifatına iltica edip, 

〰 hesabsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek,  

*🔺izzet-i rububiyetine karşı👉🏻 zelilane rükûa gidip,* 

🔺 sermediyet-i uluhiyetine karşı 👉🏻mahviyetkârane secde ederek,  

〰 *hakikî bir*  

🔺 *teselli-i kalb,* bir 

🔺 *rahat-ı ruh* bulup  

〰huzur-u kibriyasında *kemerbeste-i ubudiyet olmak* 

Sözler - 43 

 

 🔺Rükû 👉🏻izzet-i rububiyete 



                                          }karşı  

🔺Secde👉🏻sermediyet-i uluhiyete 

 

Netice 

🔺Teselli-i kalb 

                            } bulmak 

🔺Rahat-ı  ruh 

 

 ➖Tabiiyyunların,  

➖mevhum  

➖ve hakikatsız tabiat dedikleri şey,  

➖olsa olsa  

➖ve hakikat-ı hariciye sahibi ise;  

➖ancak bir san'at olabilir,  

➖Sâni' olamaz.  

Bir nakıştır➡, Nakkaş olamaz. Ahkâmdır, ➡hâkim olamaz.  

Bir şeriat-ı fıtriyedir, ➡Ş âri' olamaz.  

➡Mahluk bir perde-i izzettir,  

➡Hâlık olamaz.  

🔹Münfail bir fıtrattır,  

➖Fâtır bir fâil olamaz.  

Kanundur, ➡kudret değildir;  

🔹kadir olamaz.  



Mistardır, ➡masdar olamaz.    

~RN-Lem'alar/186~ 

 

     🔹Mahluk 

             ⤵ 

🔹Bir perde-i izzettir 

🔹Halık olamaz 

 

 ➖Ve keza sağ yanımızda fakr yarası, ➖solda da acz, za'f cerihası  

 ➖Eğer Kur'anın ilâçlarıyla tedavi edersen,  

➖fakrımız  

➖rahmet-i Rahmanın ziyafetine  

➖ş evk u iştiyaka inkılab edecektir.  

➖Acz ve za'fımız da  

➖Kadîr-i Mutlak'ın  

➖dergâh-ı izzetine iltica için bir  

➖davet tezkeresi gibi olur.  

~RN-Mesnevi-i Nuriye/220~ 

 

➖Acz ve za'fımız 

           ⤵ 

➖İ ltica için 

➖Davet tezkeresi 



Nereye? 

🔹Dergah-ı izzetine 

 

 ➡Hem o 

➡vaad ettiği şeyler 

➡ona gayet rahattır 

➡Raiyetine gayet mühimdir. 

➡Vaadinde hulf ise  

➡*izzeti* *iktidarına* gayet zıttır.  

Sözler(62) 

 

VAADİNDE HULF  

*İZZETİ* *İKTİDARINA*  

GAYET ZITTIR. 

          ⤵ 

Bizdeki karşılığı👉 söz  

verdiğinizde yerine getiriniz 

(HADİS İ ŞERİF) 

 

İLMİN İZZETİNİ MUHAFAZA 

 

🔷ilim ve dini neşre çalışan  

         👇 



    insanlar,  

mümkün olduğu kadar  

⏩istiğna ve  

⏩kanaatla hareket etmezse;  

➖hem ehl-i dalaletin ittihamına hedef olur,  

➖hem İZZET-İ İLMİYEYİ muhafaza edemez 

  

Risale-i Nur - Mektubat(48 

 

➖O meçhul zât,  

👉İ ZZET-İ İLMİYEYİ 

➖firavuncuklara karşı  

🔷muhafazamı  

➡bir enaniyet tevehhüm etmiş 

          ⏬⏬⏬ 

➡Bütün dinsizler toplansalar,. 

➡ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum.  

➡Ve başımı eğmiyorum ve  

👉İ ZZET-İ İLMİYEYİ kırmıyorum.  

Eğer bu bir benlik ise,  

🔷o hiçbir cihetle bana ait değil ve  

🔷benlik olamaz.  

🔷Salabet-i imaniye olur. 



Risale-i Nur - Emirdağ Lâhikası 2(154) 

 

🌟Üstadımız  

➖gençliğinde ve hattâ  

➖çocukluğundan itibaren  

👉İ ZZET-İ İLMİYEYİ muhafaza için  

➡ş iddetle halktan istiğna ediyordu.  

➡Zekat ve  

➡sadakayı  

kat'iyyen almadığı gibi, İkinci Mektub'da da beyan edildiği üzere  

➡hediyeyi kabul etmiyordu. 

Risale-i Nur - Emirdağ Lâhikası 2(228) 

 

➖ bütün dünyaya muhalif olarak  

➖fakr-ı haliyle beraber  

👉İ ZZET-İ İLMİYEYİ muhafaza için  

➖ölümden beter  

➖musibetlere karşı göğüs geren,  

➖tahammül eden  

➡Risale-i Nur tercümanı olduğu gibi; 

Risale-i Nur - Kastamonu Lâhikası(70) 

 

➖Herkes ve  



⁉ben de,  

➡bu hale hayret ederdik.  

Bana sordular:  

➖"Neden bakmıyorsun?"  

Derdim:  

👉"İLMİN İZZETİNİ muhafaza etmek, beni baktırmıyor."   

Risale-i Nur - Emirdağ Lâhikası 1(264) 

 

👉Esbaba  

➡tesir-i hakiki verilmemiş 

👉vahdet ve celal öyle ister. 

➡ Lâkin mülk cihetinde  

➡esbab dest-i kudrete  

👉perde olmuştur,  

👉 *izzet* ve azamet öyle ister. 

➡Tâ nazar-ı zahirde  

➡dest-i kudret,  

➡mülk cihetindeki  

➡umûr-u hasise ile  

➡mübaşir görülmesin.  

 Mektubat(533) 

 

Esbab👉dest-i kudrete  



                     ⤵ 

          Perde olmuştur  

             ↙         ↘ 

      İZZET     ve  AZAMET 

              ÖYLE İSTER 

 

 ➖Hem madem bir zalim ve  

➖vicdansız 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 başından evvel ezilir,  

➖ruhu cesedinden evvel ölür.  

➖Hem başı gider,  

➖hem izzet  

➖ve haysiyeti mahvolur.   

~RN-Mektubat/416~ 

 

➖İ zzet ➡zıddı zillet 

➖Zillete düşenin 

➖Kalbi ezilir 



➖Ruhu ölür 

 

 ➖Madem bütün âlemlerin Rabbi,  

➖insanları muhatab ittihaz edip,  

➖umum mevcudatla konuşur ve  

➖ş u Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm,  

➖o hitab-ı izzeti,  

➖nev'-i beşere belki  

➖umum zîruha  

➖ve zîşuura tebliğ ediyor.  

➖İ ş te bütün mazi ve müstakbel,  

➖zaman-ı hazır hükmüne geçti;  

➖bütün nev'-i beşer  

➖bir mecliste,  

➖safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak;  

➖o hitab,  

➖o suretle onlara ediliyor.   

~RN-Mektubat/394~ 

 

Bütün alemlerin Rabbi 

➡İ nsanları  

            ⤵ 

🔹muhatap ittihaz ediyor 



🔹mevcudatla ➡konuşuyor 

➖O hitab-ı izzeti 

🔹Resul-u EKrem Aleyhissalatü 

Vesselam tebliğ ediyor 

 

 Zaîfin 👉🏻kavîye karşı 

➡ izzet-i nefsi,  

kavîde 👉🏻tekebbür olur. 

 Kavînin zaîfe karşı tevazuu, zaîfte tezellül olur. 

Sünuhat - 6 

 

 Bununla beraber  

🔹imanın mahiyetindeki 

👉🏻 hârikulâde şehamet, 

🔹 izzet-i İslâmiyenin tabiatındaki  

👉🏻âlempesend şecaat, 

 uhuvvet-i İslâmiyenin intibahıyla her vakit mu'cizeleri gösterebilir. 

Sünuhat - 60 

 

ŞECAAT👉🏻İ ZZETTEN gelir 

 

 Gıybet,  

👉🏻ehl-i adavet ve  



👉🏻hased ve  

👉🏻inadın  

en çok istimal ettikleri  

alçak bir silâhtır.  

*İzzet-i nefis sahibi,* 

👉🏻 bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez.  

Uhuvvet Risalesi - 35 

 

👉🏻ehl-i adavet ve  

👉🏻hased ve  

👉🏻inadın  

➡İ ZZET-İ NEFİS SAHİBİ OLMAYANLAR❣ 

 

Risale-i Nur  

🔹gurur ve  

🔸kibir ve  

🔹hodfüruşluk ve  

🔸zillet gibi  

ahlâk-ı seyyieden kurtararak, 

🔸tevazu' ve  

🔹mahviyet ve 

🔸 izzet ve  

🔹vakar gibi  



güzel ahlâklara sahib kılar. 

Sözler - 765 

 

🔹👉🏻🔹 ve 🔸👉🏻🔸 

Eşlestirelim👇🏻👇🏻 

 

Gurur👉🏻Mahviyet 

Kibir👉🏻Tevazu 

Hodfüruşluk👉🏻Vakar 

Zillet👉🏻İ zzet 

 

↪ÜÇ MERTEBE 

 

İfrat👉tekebbür ve gurur 

 

↪   Zaîfin kavîye karşı izzet-i nefsi sayılan bir sıfat, ger olursa kavîde, tekebbür ve gururdur. 

Sözler - 724 

 

Vasat👉tevazu 

 

↪Nihayet izzet içinde, nihayet tevazuu cem'ediyor.  

Lemalar - 119 

 



Tefrit👉zillet 

 

↪Zâten izzetle mevti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz.  

Mektubat - 48 

 

↪DÖRT YÖN 

 

Zahirde👉İ stiğna,tevazu,iktisad,kanaat 

 

Batında👉Cenab-ı hakkın izzetine ayinedar olmak 

 

Evvelde👉Ahlak-ı aliye sahibi olmak 

 

Ahirde👉Aziz olmak 

 

↪GÖRÜNÜŞ 

 

Dimağda 

👉iktisad 

👉kanaat 

 

Kalbde 

👉haya 



 

Ruhda 

👉ahlak-ı aliye 

 

Eylemde 

👉gayret 

 

Kaynaklar⤵⤵ 

 

Dimağ icin 

 

↪İ ktisad, sebeb-i izzet ve kemal olduğuna  

Lemalar - 142 

 

↪kanaat, izzeti intac eder.  

Lemalar - 146 

 

Kalb icin 

 

↪ehl-i izzetin hayâ ederek tenezzül etmedikleri  

İşarat-ül İ'caz - 161 

 

Ruh için 

 



↪ahlâk-ı âliyenin kesret ve ihata ve tecemmu' ve imtizacından tevellüd eden izzet  

Muhakemat - 146 

 

Eylem için 

 

↪İ zzet ise gayret ister.  

Sözler - 50 

 

↪TOPLAMA 

 

 ➖Zaîfin kavîye karşı 

➖ izzet-i nefsi sayılan bir sıfat,  

➖ger olursa kavîde,  

             ⤵ 

➖tekebbür ve gururdur.   

 ~RN-Sözler/724~ 

 

 ➖İ slâmiyet ruhunda şefkat  

             ⤵ 

➖izzet-i iman,  

➖beslediği şeriat   

 ~RN-Sözler/713~ 

 



 ➖Müslümanlığın insana verdiği  

➖izzet  

➖ve şeref,  

➖terakki  

➖ve teâlînin  

➖en mühim âmili  

            ⤵⤵ 

➖olan izzet-i İslâmiye...    

~RN-Sözler/756~ 

 

 Çünki   

خ َّ َجََلل َّ   بَاز 

➖izzet,  

➖azamet  

➖ve celal  

➖ve kibriyadır.    

~RN-Sikke-i Tasdiki Gaybî/117~ 

 

 ➖Dest-i kudretin  

➖perdesiz mübaşereti 

➖ izzete münasibdir.   

 ~RN-Muhâkemat/60~ 

 



 ➖Ehl-i dalaletin zilletindendir  

        ⤵ 

➖ittifakları,  

➖ehl-i hidayetin izzetindendir  

         ⤵ 

➖ihtilafları.   

~RN-Lem'alar/150~ 

 

 👆🏻👆🏻 

➖Demek esbab vaz'edilmiş,  

➖tâ aklın nazar-ı zahirîsine karşı  

➖kudretin izzeti muhafaza edilsin. ~RN-Sözler/293~ 

 

 Evet izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında... Tevhid ve 

celal ister ki; esbab ellerini çeksinler tesir-i  

Sözler - 294 

 

 Müslümanlığın insana verdiği izzet ve şeref, terakki ve tealinin en mühim âmili olan izzet-i 

İslâmiye... 

Sözler - 756 

 

 ➖Demek *esbab*, ancak ve ancak  

*🔹kudretin 👉🏻izzetini,*  

🔹rububiyetin 👉🏻haşmetini  



➖izhar için vaz'edilmiş bir takım vasıtalardır.  

Mesnevi-i Nuriye - 10 

 

 *➖İ ktisad, 👉🏻sebeb-i izzet ve kemal olduğuna*  

Lemalar - 142 

 

➖ *İktisad,👉🏻 izzet ve cömertliktir.*  

Lemalar - 143 

 

*➖kanaat,👉🏻 izzeti intac eder.*  

Lemalar - 146 

 

   *➖İ ktisad sebeb-i bereket olduğundan👉🏻 muktesidlerin hayatları izzetle geçtiğini;*  

Lemalar - 396 

 

*➖iktisaddaki 👉🏻izzet ve bereketin*  

Lemalar - 396 

 

 🔹Ve keza 

🔸sağ yanımızda fakr yarası, 

🔸solda da acz, zaaf 

🔹cerihası vardır. 

🔹Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla 



🔹tedavi edersen  

🔸fakrımız, rahmet-i Rahman'ın 

🔹ziyafetine şevk u iştiyaka 

🔹inkılab edecektir. 

🔸Acz ve zaafımız da  

🔹Kadîr-i Mutlak'ın 

🔹dergâh-ı *izzetine*  

🔹iltica için bir davet  

🔸tezkeresi gibi olur.  

Mesnevi-i Nuriye(222) 

 

 ➡Hem hâkimiyet  

               ⤵ 

bir makam-ı *izzettir* 

➡rakip kabul etmek, 

                 ⤵  

➡o hâkimiyetin *izzetini* kırar. 

Şualar(150) 

 

 Bu âlemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, 

nihayetsiz öyle bir celal ve *izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve *izzet, edebsizlerin te'dibini ister. 

Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister, nihayetsiz rahmet; kendine lâyık ihsan ister.   

~RN-Sözler/64~ 

 



 Madem bütün âlemlerin Rabbi, insanları muhatab ittihaz edip, umum mevcudatla konuşur ve 

şu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hitab-ı izzeti, nev'-i beşere belki umum zîruha ve 

zîşuura tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve müstakbel, zaman-ı hazır hükmüne geçti; bütün nev'-i 

beşer bir mecliste, safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak; o hitab, o suretle onlara ediliyor.  

~RN-Mektubat/394~ 

 

 👉🏻Ellibeş sene evvel ben, *yirmi yaşlarında* iken, Bitlis'te merhum vali Ömer Paşa hanesinde 

*iki sene* onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. 

 

👉🏻Onun *altı* aded kızları vardı. 

Üçü küçük, üçü büyük. 

*Ben, üç büyükleri, iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde*, 

 birbirinden tefrik edip tanımıyordum. 

👉🏻 *O derece dikkat etmiyordum ki bileyim* 

 

Hattâ bir âlim misafirim yanıma geldi, iki günde onları birbirinden farketti, tanıdı. 

Herkes bendeki hale hayret ederek bana sordular: "Neden bakmıyorsun?" Derdim:  

"İlmin izzetini muhafaza etmek, beni baktırmıyor." 

Tarihçe-i Hayat - 519 

Öyle ise fıtratından gaye ubudiyettir.                                     Ubudiyet ise,  dergâh-ı izzetine 

kusurlarını "Estağfurullah" ve "Sübhanallah"  ile ilân etmektir. Mesnevi-i Nuriye 222 

 

 Cây-ı hayrettir ki,  

bazı müsrif ve mübezzir insanlar,  

böyle iktisadcıları "hısset" ile ittiham ediyorlar.  

Hâşâ...  



*İktisad, izzet ve cömertliktir*.  

Lemalar 143 

 

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 

Lemalar 143 

 

 Ve  o civanmerdlik ve israf altında,  

_eğer vazgeçilmese idi_, 

 *bir dilencilik ve gayrın eline tama'kârane ve muntazırane bakmak gibi*, 

 _hıssetten çok aşağı bir haleti netice verir idi_. 

Lemalar 143 

 

👉Evet,izzet ve azamet isterlerki  

esbab perdadarı desti kudret ola, aklın nazarında 

 tevhid ve ehadiyet isterlerki, 



 esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. 

👉Bu cümlede iki önerme, iki hüküm vardır. 

👉 Birisi tevhid,  

👉yani kainattaki  hiçbir sebep ve unsurun yaratmada parmağının olmadığı ve  Allah’ın tasarruf 

ve icraatlarında tesirleri ve etkileri yok olduğunu ifade ediyor. 

👉Diğeri ise sebeplerin, Allah’ın işlerinde ve icraatlarında aracı olarak kullanılmasındaki gaye ve 

hikmetin, 

👉bazı haksız ve yersiz şikayetlerin hedefini değiştirmek için vaz edildiğini ifade etmek 

içindir.(şualar-11 şua) 

 

 Öyle bir surette ki:  

👉Ş u insan, Mabud-u Ezelî'nin azamet-i hitabına, 

▶ hadsiz kalblerden ve dillerden çıkan  

🔸sesler,  

🔸dualar,  

🔸zikirler ile  mukabele ediyor.  

▶O sesler, dualar, zikirler birbirine  

👉tesanüd ederek ve  

👉birbirine yardım edip ittifak ederek  

▶öyle geniş bir surette Mabud-u Ezelî'nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki; 

👉 güya Küre-i Arz kendisi 

 o zikri söylüyor, o duayı ediyor 

👉ve aktarıyla namaz kılıyor ve  

👉etrafıyla semavatın fevkinde IZZET ve AZAMETLE  



▶nâzil olan  ٰلوةََّ اَ۪قيُموا   .emrini, Küre-i Arz imtisal ediyor الص 

👉❗Bu sırr-ı ittihad ile, kâinat içinde bir zerre gibi 

 zaîf,  

küçük bir mahluk olan şu insan,  

👉ubudiyetin azameti cihetiyle Hâlık-ı Arz ve Semavat'ın mahbub bir abdi ve Arz'ın halifesi, 

sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-i kâinatın neticesi ve gayesi oluyor. 

   Lem'alar 127 

 

 👉Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, 

 pek geniş bir merhameti var. 

👉 Hem pek büyük izzeti 

👉, pek celalli bir haysiyeti namusu vardır.  

 Halbuki kerem ise, in'am etmek ister. 

👉 Merhamet ise, 

👉 ihsansız olamaz. 

 

 İzzet ise gayret ister. 

 Haysiyet ve namus ise, 

 edebsizlerin te'dibini ister. 

👉 Halbuki şu memlekette o merhamet,  

👉o namusa lâyık binden biri yapılmıyor.  

👉Zalim izzetinde, mazlum 

👉 zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. 

   👉Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. 



Sözler - 50 

 

 Risale-i Nur'un şakirdleri, iktisad ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur'un 

dersinden aldıkları izzet-i imaniye, inşâallah onları riyadan ve dünya menfaatleri için 

hodfüruşluktan men'eder. 

Kastamonu - 184 

 

 👉Demek oluyor ki; o zât-ı muazzam bütün hâdisatı kaydettirir,  

suretini alır. 

👉 İşte şu dikkatli hıfz ve muhafaza,  

👉elbette bir muhasebe içindir.  

👉Ş imdi, en âdi raiyetin en âdi muamelelerini ihmal etmeyen bir Hâkim-i Hafîz, 

👉 hiç mümkün müdür 👉ki raiyetin en 

👉 büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, 👇 

muhasebe etmesin, 

👉 mükâfat ve 

👉 mücazat vermesin. 

👉 Halbuki o zâtın izzetine ve gayretine dokunacak ve şe'n-i merhameti hiç kabul etmeyecek 

muameleler, 

👉 o büyüklerden sudûr ediyor 

👉. Burada cezaya çarpmıyor. 

   👉Demek, bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor... 

Sözler - 53 

 



 👉  Gel, ondan gelen bu fermanları sana 

👉 okuyacağım. 

👉 Bak, mükerrer va'dediyor ve şiddetli tehdid ediyor ki: 

👉 "Sizleri oradan alıp, makarr-ı saltanatıma getireceğim ve mutî'leri mes'ud, âsileri mahpus 

edeceğim 

👉. O muvakkat yeri harab edip, müebbed sarayları 

👉, zindanları hâvi diğer bir memleket kuracağım." 

 Hem o vaad ettiği şeyler 

👉, ona gayet rahattır 

👉. Raiyetine, gayet mühimdir. 

 ↙ 

👉Va'dinde hulf ise, izzet-i iktidarına gayet zıddır. 

👉 İşte bak ey sersem! 

👉 Sen yalancı vehmini, 

👉 hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. 

 Ve hiçbir vechile 

↙ 

👉 hulf ve hilafa 

👉 mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf 

👉 haysiyetine yakışmayan 

👉 ve bütün görünen işler 

👉 sıdkına şehadet eden bir zâtı tekzib ediyorsun 

👉. Elbette büyük bir cezaya müstehak olursun.  



Sözler - 54 

 

 İzzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşietine ve iradesine bağlıdır. 

Demek, kesret-i tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar, meşiet ve takdir-i İlahiye iledir. 

Tesadüf karışamaz. 

(Sözler, Risale-i Nur) 

 

➡İ nsan 

➡gayr-ı mütenahî  

➡acz ve fakrıyla beraber  

➡Cenab-ı Hakk'a imanıyla,  

➡kudret ve gına ve *izzetine*  

➡mazhar olmuştur. 

➡İ ş te bu mazhariyetten 

➡dolayı insan, 

➡hayvaniyetten 

➡terakki edip  

➡halife-i zemin olmuştur.  

Mesnevi-i Nuriye(114) 

 

 👉Evet nasıl bir serseri âsi ve raiyete tecavüz eden bir adam, 

 oranın *izzetli hâkimine dese*: "Beni hapse atamazsın ve yapamazsın."  

diye izzetine dokunsa, 

 elbette o şehirde hapis olmasa da o edebsiz için bir hapis yapacak,  



onu içine atacak. 

 

 👉Aynen öyle de; 

 kâfir-i mutlak, küfrüyle  

*izzet-i celaline şiddetle dokunuyor.* 

Ve azamet-i kudretine inkâr ile dokunduruyor. 

Asa-yı Musa - 48 

 

 👉Ve kemal-i rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. 

Asa-yı Musa - 48 

 

 Risale-i Nur  

👉nifak ve 

 👉ş ikakı, 

 👉tefrikayı,  

👉fitne ve 

👉 fesadı kaldırıp;  

👇 

kardeşliği,  

👇 

uhuvvet-i diniyeyi,  

👇 

tesanüd ve 



👇 

 teavünü yerleştirir. 

 

👉 Risale-i Nur mesleğinin bir esası da budur.  

Risale-i Nur  

👉gurur ve  

👉kibir ve 👉hodfüruşluk ve 👉zillet gibi  

❗ahlâk-ı seyyieden kurtararak,  

〰tevazu' ve  

〰mahviyet ve  

〰👉izzet ve 

 〰vakar gibi  

👉güzel ahlâklara sahib kılar. 

Sözler 765 (Konferans) 

↪YAZI ÇALIŞMALARI 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


