Ortada olmayan çorabı, silgiyi bulmak gibi değil Allah’ı cc bulmak. İnsan
hayatlı olduğu halde farkında değil.
Bilmek
Hayatın alâmeti
İşitmek
Dirilik emaresi
Gülmek
Dirilere mahsus
İrade
Hayat ile olabilir
İhtiyar-ı iktidar
Zihayatlarda bulunur
Tekellüm ise
Bilen dirilerin işidir.
(Asâ-yı Mûsa 140.sh - Risale-i Nur)
Bunlarla anlıyoruz ki hayatımız var. Bunlardan mahrum olan nebatat ve hayvanat
yaşadığının farkında değil.
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- Dinlerin bana en büyük iyiliği; bana İNSAN olduğumu söylemesidir.
- Risale-i Nurun bana en büyük iyiliği; her şeyin kavşağı, hakikatı ve çekirdeği
olduğumu söylemesidir.
- İnsanın yaşadığının farkına vardığı nisbette üstü açılıyor.Kapalı olan Allah değil
insanın kendisidir. İnsan evin, arabanın vs’lerin varlığının peşinden koşmaktan
kendini ihmal edip unutmuş.
Şiddet-i zuhurunda olan Allah’tır. Şiddet-i zuhurundan insanın kendisi kapalı.
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En küçük daireden en büyüğüne kadar maneviyat (maddenin ortası), bağ (revahit) ve
neseb bunların hepsi ahireti istilzam ederler. Dünyanın kendisi ancak ahirette
anlamlanır.
Biri birisiz olamazlar. Sanki mülk ile melekütün birbiriyle olmak zorunda oldukları
gibi…
Varlığın arkası ve adem-i sırf her şeyi abes eder. Zira hiçbir şeyde abes ve israf
yoktur.
Hem mülke, suretle ihtimam batın ve ruhu içindir.
Hem suretteki hareket ve şekil ve suret batındaki meyil, iştiyak, incizab ve ihtiyacın
sayıkıyla olur. Bu alem-i şehadeti şekillendiren batınındaki; meyil, ihtiyaç, iştiyak ve
incizab zaruri vuruşlarıyladır. Cevhersiz, asılsız, özsüz, suret olur mu? Bu alem-i
Şehadetir, libastır, kelamdır ve cismaniyattır. Sanki saatin birbirirni tamamlayıp
gösteren saatin çarkları gibidir. Yani sn’nin ilerlemesi dk yı. Dk yı sayan saati. H
(saat) günleri. Günler haftaları, ayları, yılları, ömrü beşeri ve deveran-ı dünya birbirine

mukaddime olarak dönerler. Varlıkta zaman olduğu için aynen böyle dönerler,
ilerlerler.
 Teklif edilen ahireti fıtrat reddetmiş. Tam tersine fıtrat sükünet bulmuş ve oradan
feyzler almış ki simalara bile yansımış. Bir bak bakalım ki ahirete iman
edenlerle etmeyenler farklı değil mi?
Bedeninden başka bir şeyle alakası olmayanın ahireti anlaması.
Ademden vücuda çıkarmak tıpkı endüviden elektirik çıkarmak gibi. Ortada makul ve
neticeye matuf mantıklı sebep yok. Adeta hiçlikten defaten ortaya çıkıyor.
Tanımlanamayan adem. Tanımladığın ilim.

