
 

-Sünnet-i Seniyeyi yaşayan kendini yaşamıyor, tüm fıtratların aslını yaşıyor.   

Bundan da kâinatın şahs-ı manevîsinin feyzine mazhar olur.    (S:769/290) 

           -Şahs-ı manevî ile hareket edilmezse muvaffakiyet olmaz.         (L:151/290) 

          - Bir Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi var. Birde Risale-i Nur’un has şakirdlerinin  

 bir şahs-ı manevîleri var.                                                              (L:167/290) 

           -Şeytan, adem-i vücudların, şahs-ı manevîlerinin temsilcisidir.     (İş:8/290)  

           -Cemaatın ruhu olan şahs-ı manevî                                              (İ.M:102/290) 

           -Üstad hz’leri  asrın şahs-ı manevîsini görmüş, sıkıntı ve dertleri oradan bilmiş, 

 cevaplarını da  Rahmet-i İlahiyeden istemiş.                              (Br:22/290) 

           -Risale-i Nur’un       samimi ve      şakirdlerinin heyet-i mecmuasının   

         hâlis 

                            Kuvvetli ihlasından ve     

                  tesanüdünden süzülen ve    

       tezahür eden 

                      Bir şahs-ı manevî              

-İhlasa ve tesanüde zarar veren şahsiyet-i maneviyeye zarar vermiş olur. 

         (Br :372/290)  

-Risale-i Nur şakirdleri sırr-ı tesanüd sırrıyla bir ferd-i ferîd manasında  ve 

makamındadır. Bunların içtimalarından çıkan şahs-ı manevî…        (K:7/291)                    

-Şahs-ı manevîyeye karşı kaidelerimizi muhafaza edemiyoruz.    (K:101/292)  

-Cemaattan çıkan bir şahs-ı manevî          hükmeder ve     

             dayanabilir.                (K:143/292) 

-Hakaik-i imaniye ve    şahs-ı manevîyeyi oluşturuyor.                 

Hakaik-i Kur’aniye                                                                         (E1:84/292) 

 

 

 ŞAHS-I MANEVÎYEYİ BOZAN SEBEPLER: 

*BENLİK,                   

*ŞAHSİYET,                          

*ŞAHS-I MAKAMLARI ARZU ETMEK,                        

*ŞAN-U ŞEREF KAZANMAK ARZUSU,     

*SIRR-I İHLASA MUHALEFET ETMEK,                     

*KENDİNİ BEĞENMEK,                       

*MAKAMLARA GÖZÜNÜ DİKMEK,                    

*UHREVİ MAKAMLARI CİDDİ ARZULAMAK,      

*ENANİYET         

*HODFURUŞLUK                       

*KENDİ KUVVETİNE VE   GÜVENMEK,          

 İKTİDARINA                            

*BİZ YERİNE BEN DEMELERİNDEN.              (E1:267)  



 

  

 

-ÇOK RUHLARIN İMTİZACINDAN,                                         

-RUHLARIN TESANÜDÜNDEN,                                        

–EFKÂRIN TELAHUKUNDAN,                                              

-BİRBİRİNE YARDIMINDAN,                                                           

–KALBLERİN BİRBİRİNE İN’İKASINDAN,                                            

–İHLAS VE                                                                   

–SAMİMİYETLERİNDEN,                                                                      

- YÜKSEK VE AZÎM HEYETİN TASANÜDÜNDEN,                                                        

- O HEYETİN TELAHUK-U EFKÂRLARINDAN,                                                        

- RUHLARIN TENASÜBÜYLE,       

           

  

–BİRBİRİNE  YARDIM ETMELERİYLE                                                          

- HÜRRİYET-İ FİKİRLERİNDEN                                                                                      

-TAASUBLARINDAN ÂZADE OLARAK                                                      

- TAM İHLASLARINDAN DOĞAN DÂHÎ  

       BİR ŞAHS-I MANEVÎ (K:8)  

-Hâlis, has şakirdlerin              

muhlis şahs-ı manevîlerinden     (Ş:493/296)  

-Has şakirdlerin şahs-ı manevîlerinde bulunan       uhrevî   

               Kur’anî  

               imanî  

                ilmî  

          

        (Ş:493/296) 

Tesanüdünüzden                    

taassub hastalığına dûçar olmadan                  

Risale-i Nur’un şakirdlerinin  has ve     

      hâlis      

                         hakiki fedakârlıklarından  

                                  çıkan şahs-ı manevî    (E2:211) 

-Şahs-ı manevî müceddiddir.            (E2:152/293) 

-Bu zaman Şahs-ı manevî olduğu     (S.T:10/293) 

-Şahsî kemalât ve    Risale-i Nur’un şahs-ı manevîyeye giriş                     

şahsi meziyetler     vesileleri ve iade-i ziyaret sebebi olabilirler. 

        (T:21/293)  

-Ehl-i dalalete karşı şahs-ı  manevîyeyi çıkar.    

                                 



 

   -Şahs-ı manevî sana        sedd-i Kur’anî    teşkil ediyor.    

                       sedd-i imanî 

                                                    Mü’minlerin nokta-i istinadını tesis ediyor.  (T.23/293) 

           -Batılında şahs-ı manevîleri de var.                  (T:142/293)  

 -Risale-i Nur’da şahıs yok, şahs-ı manevî var.   (T:699/293)  

 -Devleti şahs-ı manevîyeye benzetiyor.            (Mu:150/293)  

-Şahs-ı manevîler şahıslar zemininde tezahür ediyorlar.                   

Misal: Ders yapma makamı da  şahs-ı manevînin zuhur zemini ve  makamıdırlar.      

Ehl-i dalaletinde irtidatkâr bir şahs-ı manevî Üstada tecessüm etti. (G:17/293) 

Bir şûra-yı âliye-i ilmiyeden tevellüd eden bir şahs-ı manevî . (S.T.İ:33/293) 

-Hakikat-ı  Muhammediye (asm)       Şahs-ı manevî-i Âl-i Beytte temessül ediyor. 

Hakikat-ı Muhammediye(asm)’da          Şecere-i hilkat 

O zaman şahs-ı manevînin hudutları: Âlem-i şehadetten başlar,                              

taa Arş-ı a’zamınıda içine alarak Kab-ı Kavseyn’e kadar Cem-ül cem makamlarıdır.         

          (L:23/293) 

-Şahs-ı manevî       şahıslardan çok ehemmiyetlidir.     

   sarsılmaz ve        

    susmaz                                                             (Tr:495/296)  

-Mutlak vesveselerden şahs-ı manevîyeye girme nisbetinde kurtulunur.   

                (K:12/294)  

 -En kuvvetli bir ferd olsa bile o müthiş şahs-ı manevî-i dalalete karşı dayanamaz.

                                                              (L:151/294)   

-Müceddidler şahs-ı manevîyeyi temsil ediyorlar.    (E2:152/294)    

-Şahs-ı manevî havz-ı müşterektir. 

Bir parçası hükmünde olan         enaniyet ve        hülâsa-ı câmialarıdır.   

                                  hodfüruşluğun       (Ş:318/294)  

-Şahs-ı manevî        Nur şakirdlerinin tesanüdünden tezahür ediyor. (E1:266/296) 

-Şahs-ı manevî         Şûralar o ruhu temsil eder.           (S.T.İ:33) 

                 -Hakikat-ı Muhammediye(asm)         Âl-i Beyt’de 

                                               Âl-i Beyt’de         İmam-ı Ali(ra) da. 

İmam-ı Ali(ra) Şahsiyet-i manevîyeside           Hz Mehdi (as)’da 

Hz Mehdi (as)’ın şahsiyet-i manevîyesi de       cemaatinde içtima edebilir. 

                                         (K:190/295) 

 



 

 

- sizler ve   öyle bir insan-ı kâmil ismine  lâyık bir  şahs-ı manevînin azalarıyız”              

bizler 

           Şahs-ı manevînin       sırrıyla           

                                    bereketiyle       (Ş:303/297) 

        - Şahısları değil şahs-ı manevîyeye kuvvet vermeli ve öne çıkarmalı. (K:249/297) 

         -Şahs-ı manevînin        ehemmiyeti ve       

       kıymeti ve        

                üstadlığı ve   bize kâfidir.    (E1:73/297)   

       irşadı 

         -Deccal ve Mehdi(as) şahs-ı manevîleri şahıslarında  cem etmişler.  (E2:133/ 297) 

 -Ne kadar Risale-i Nur’a sadakatın olursa o nispetle şahs-ı manevîye adına 

 icraata yetkili olursun. (S:142/298) 

  -Kişinin       hizmet          

           sadakat    Nispetinde şahs-ı manevî   

           ihlas     tezahür eder. Bu sıfâtlar kişinin  

                    takva    ruhu manevisindeki   

                   içtinab-ı kebair  

                     

         Marifetullah         

              Muhabbetullah         

    ibadetullah          

    Müşahedetullaha 

    

          -Şahs-ı manevîler birer vazife-i külliye görüyorlar.  (S:512/298) 

-Şahs-ı manevî veliyy-i kâmil hükmüne geçtiğinden büyük inayatlere mazhar  

olurlar. Bu şahs-ı manevînin sıfâtları da, mazharların seviyesine göre yansıtırlar.

                                       (M:372/299) 

-Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi  bu zamanda bir âlimdir.      

Canlı ve ruhludur.                                                (L:167/299) 

-Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi bu asrın       

                                     içtimaî ve      

        ruhî ve    hastalıklarına çaredir. 

        dini               (Ş:444/299) 

-Şahs-ı manevî kerametlere mazhardır.      ( Br.17/299) 

 

Zemin olur.Ve insan-ı kâmil denilen                  

şahs-ı manevinin ciddi bir azası hükmüne   

geçer. Bu nispetle şahs-ı manevîyeyi        

temsil ederler.    (S:165/298) 



 

 

-Has şakirdlerin şahs-ı manevisi  

 

 

-Haslar şahs-ı manevîye namına hizmetin seyrinde kabul ve red kararlar verebilir.

              (E1:67/300) 

-Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi üstad makamındadır.    (E1: 140/300) 

 

-Üstadımıza şahs-ı manevî  namına ihtar yapılıyor.        (E2:300) 

 

-Şahs-ı mnevî Üstad-ı küll hükmünde.      (Tr.168/300) 

-İslâmiyet nurundan ve  

İman kardeşliğinden  

İnsan-ı kâmil olan  o şahs-ı manevînin her bir nurcu      bir duygu   hükmündedir.

              bir azası     (M:426/301) 

 

Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsinden  gelen şifa duası      (K:99/301) 

 

-Peygamberimiz(asm)’ın şahs-ı manevîsinin        sath-ı arz bir mescid   

           Mekke bir mihrab   

           Medine bir minber  (S:235/301) 

-Risale-i Nur’un hakikatları ve       müceddidlik…      

 şakirdlerinin şahs-i manevîleri             (K:190/302) 

 

-Risale-i Nur’un has şakirdlerinin şahs-ı manevîleri olduğu gibi    

 herbir  has kardeşimizin de kendine has şahs-ı manevîsi var. (S:381/302) 

 

-Peygamberimiz (asm)’ın           

şecere-i tûbâ-i nübüvvetinin çekirdeği olan        beşeriyeti                   

umum envâr-ı İslâmiye ve            şahs-ı manevîsi var 

hakikat-ı Kur’aniye ile                                           nurani       (S:494/302) 

 

Ferîd makamına mazhardır. Bundan dolayı                        

Kutb- u a’zamın tasarrufundan hariç kalıyorlar.        

(K:196/300) 

Gelen bir kuvvet ve rabıta, şahs-ı                           

manevîyeyi meydana getirerek insanlara da           

bir   nokta-i istinad olurlar.  (Tr:457/301) 



 

- 

 

-Dünyanın muvakkat şan ve şerefinin       ne kadar  manasız ve faidesiz     

           olduğunu anlamak                                                    

- Enaniyetin,                                                   

- Şöhretperestliğin,                                               

-Nefs-i emmareyle mücadele etmek                                                                                                                  

-mahviyet etmek.                                                                                                                         

- Benliğini bırakmak.                                                 

-Tasannu ve       yapmamak.                                                                                                                           

-Riyakârlık.                                                                       

-Teveccüh-ü nasdan uzak durmak.                                       

-Şahsını  medh-u senadan kaçmak.                                                     

-Kendini manevî makam sahibi olduğunu bilmekten kaçmak.                                                  

-Has kardeşlerin ziyade hüsn-ü zan yapmalarına  sebep davranışlardan kaçmak.                                             

-Fazilet furuşluk yapmamak.                                     

-Kendini âdi bir hizmetkâr bilmek.                                     

-Şahsını beğendirmeye çalışmamak.                                                                              

-Haricin hüsn-ü zanlarının verdiği makam ve medihleri  iç aleminde kontrol etmek.                               

-Hakiki tesanüd sahibi olmak.                                                              

-Birbirinin kusuruna  bakmamak.                                    

-Eneyi nahnüya tebdil etmesi.                                                  

-Fena fi-l ihvan yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevîsi içinde eritmesi.                                 

-Samimi tesanüd.      (Ş:379/301) 

 

 -Bir şahs-ı manevîyi temsil etmezsen       

 muhalif bir şahs-ı manevîsine karşı mağlup olabilir. (M:440/302) 

  

-Risale-i Nur’un şahs-i manevîsini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. 

        (E1:266/303) (Ş:442/303) 

 

-Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil eden hasların hayatı  Risale-i Nur’a aittir.

                      (E1:80) 

-Risale-i Nur’un has şakirdi  

Risale-i Nur şahs-ı manevîsinin cesedine girmiş ve   

eczalarının libasını giymiş olur.    (E1:84/304) 

-Mehd-i Âl-i Resul cemaatin şahs-i manevîsini temsil ediyor. (E1:265/304)  

 

 

 



 

 

-Tesanüdü ve ihlas düsturlarını muhafaza etmiş has şakirdlerin   

 şahs-ı manevîsi        Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil ediyor.  

           (E1:274/304) 

 

-Ehl-i dalaletinde tesanüd sebebiyle şahs-ı manevîleri oluşur.   

 Manevi denince ilk müsbet akla gelmemeli. Günahlar, ruhlar, küfür, iman, 

 kabul ve reddetmek bunların hem menfileri, hemde müsbetleri de var.  

         (L:151/305) 

 

-Ehemmiyet ve kıymet şahs-ı manevîyeye göre olur.Sen ne kadar bunlara 

 kıymet verir ve hakiki tesanüd eder ve şahsiyetini şahs-ı manevînin  

 içinde eritmen nisbetinde senin ehemmiyetin ve kıymetin olur.  (K:6/305) 

 

-Şahsiyet-i manevîyi kızdırmamak ve rencide etmemek için dikkat et.   

          (K:101/305) 

 

-Risale-i Nur’un şahs-i manevîsi ve şahs-ı manevîyi temsil eden   

 has şakirdlerinin şahs-ı manevîsi  “Ferîd” makamına mazhar oldukları için” 

        (K:196/305) 

-Şahs-ı manevîden  Umumî sulh ve       temin eder.     

             Umumi selâmet 

Bir inayete ve   mâlik        

      kudrete                        (S:756/305)    

           

         - “Deccal’ın şahs-ı manevîsi insan gibidir.”      

 Deccal o şahs-ı manevîyi fiilen, halen, tavren ve sözleriyle ifade eder.   

        (M:58/306) 

 

-Cahillerle tesanüd olamadığı için şahs-ı manevîde olmuyor. (S.T.İ:33/306) 

 

Şahsiyet-i maneviye     en nezih hasletleri ve    câmi’ bir şahsiyet-i maneviye 

          en nazik huyları ve   sahibidir.   

         en yüksek seciyelere      (Bm:36/308) (İm:23/306) 

 

 

 



 

 

Şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye (asm) meydana getirenler : 

 

Umum ümmet, asırlarda işledikleri umum hasenatlarına    

 Umum ümmet, her günde ettikleri salavat dualarının    

 Umum ümmet, hadsiz dualarının iktiza ettikleri makam ve  mertebeye   

         (L:327/306) 

 

Şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye(asm) 

 

Kâinatın manevî bir güneşi ve        

 Bu kâinat denilen Kur’an-ı Kebir’in âyet-i kübrası ve  

  o Furkan-ı A’zamın  ve         

  ism-i a’zamın        cilve-i a’zamının bir âyinesi  olduğunu  

  ism-i Ferdîn    (L:437/306) 

 

Şahsiyet-i Muhammediye(asm)         Kâinatın güneşi olduğu                         

bir has şakirdinde ne kadar  Şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeden(asm) 

hissesi âzim olursa  o nispetle  girdiği haneyi       şenlendirir ve    

              ünsiyetlendirir ve   

              nurlandırır.    (L:271/306) 

 

Hz Ali (ra) şahsiyetinde       şahsiyet-i manevî-i Âl-i beyt var.                             

Bu şahsiyet-i maneviye-i Âl-i Beyttede          

Hakikat-ı Muhammediye (asm) tecelli ediyor.    (L:25/307) 

Aşere-i mübeşşere-i Kur’aniye’den olan 

Ashab-ı Güzin(ra) Efendilerimizin bugün  

Şahsiyet-i maneviyelerini küçük mikyasta temsil eden: 

     Sıddıklar,        

    mücahidler,   kahramanları temsil ediyorlar. 

    fedakârlar  

Bu asrın, Ashab-ı Güzin  Efendilerimiz gibi                                

Cennetle müjdelenmiş Efendilerimizdir.  (K:74/307) 

 



 

 

           -Medine-i Münevvere denilen      

 Manevî minberinde, şahsiyet-i maneviyesi tezahür ediyor. (M:394/308) 

 

-Risalet-i Muhammediye(asm)       Kâinatın en büyük hakikatı 

 Zat-ı Ahmediye(asm)         Bütün kâinatın en şerefli ve  

Hakikat-ı Muhammediye (asm)  tabir edilen       Küllî şahsiyet-i maneviyesi ve 

                     makam-ı kudsîsi ve                     

           İki cihanın en parlak bir güneşi

           (Ş:252/308) 

-O zatın(asm) şahsiyet-i maneviyesi olan      Hakikat-ı muhammediye (asm) 

           (Ş:252/306) 

-Muhammed’in (asm) risaleti bu kâinatın manevi bir güneşi.   (Ş:632/308) 

 

-Bütün saadetlerin enmüzeci         Şeriat-ı Garra’da      

        Şeriat-ı Garra         Kâinatın nizamnamesi     

 Hz peygamber efendimizin(asm) şahsiyet-i maneviyesi  

                                                     Kemalât-ı kâinatın enmüzeci  

 

Sünnet-i Seniyeye uyarak benim hayat boyu, yani mazi ve müstakbeldeki  

 Âlem-i misal, Âlem-i mana, daire-i ervaha, âlem-i berzaha ve diğer         

 âlemlere hakikatlerim temessül ediyor. Ve âlem-i gaybın,    

 18 bin âlemlerdeki  şahsiyet-i maneviyelerimin cemi’ hülâsası   

 benim hakikat-ı maneviyem olarak beni takip edip,     

 yer yer ikazlar yapıyor navigasyon gibi… (Bm:81/309) 

 

Risale-i Nur’un şahsiyet-i maneviyesini: 

              

    Has,         

    hâlis,          

              fedakâr 

  

Kişilerin hakikî mahiyetleri           şahsiyet-i maneviyeleridir. (M: 97/310) 

 

 

 

Risale-i Nur şakirdlerinin şahs-ı manevîleri 

âlem-i şehadette ifade edip gösteriyorlar.

    ( E:2 211/ 309) 

 



 

 

          -Bir şahsın en büyük bir mertebe-i maneviyesi de  bulunsa,    

 yine vesveseleri bütün bütün izale edemez” 

  

Eğer kişi Risale-i Nur’un şahsiyet-i maneviyesinden yardım almazsa,  

  alamazsa        vesveselerden tam kurtulamaz.    

 İstikamet-i       tammı tutturamaz. 

   

-Çünkü: Kutbiyet ve gavsiyet ve ferdiyetin içine giremeyen ya ifrattadır  

 ya da tefrittedir. Vasata zor vasıl olur. Ferdiyetin  içinde olmayanın istikametli 

 olabilmesi  mümkün değil. Çünkü istikametsiz bir asırdayız.   

 Asır müsaade etmiyor.      (Bm:81/309) 

 

-Kişilerin vasıflarının suretlerine  

 maddi ve sathi ve    bir nazarla bakan  Şahsiyet-i maneviyesini tam anlayamaz. 

         Surî            

           (Bmes: 173/311) 

 

-Şahsiyet-i zahirîyede         hali,         

     etvarı                 ifade ederek gösterir.   

               san’atı        

     ahvali        

               konuşması         (E1: 211/311) 

 

-“Risale-i Nur ve  onun şahs-ı manevîsine 

      beşinci halife nazarıyla bakabiliriz.”  (E1:73) 

 

 

  

HASAN AKAR 


