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Kur'an-1 Hakim ile felsefi ilimlerin hikmet meyvelerini, ibret ders-
lerini ve i!m[ dereceJerini klyasJamak istersen, §U soz[erimize dikkat et! 

Kur'an-1 Mucizu'l Beyan, butun kainattaki "adiyat"3 diye isimlen-
dirilen, harikulade ve birer kudret mucizesi olan varhklarm ushlndeki 
adet ve ah§kanhk perdesini keskin beyanlanyla y1rt1p o hayret verici 
hakikatleri §UUr sahiplerine gosterir. ibret nazarlanm i:;ekerek ak1llara 
tukenmez bir ilimler hazinesi a<;;ar. 

Felsefe ise harikulade olan butun o kudret mucizelerini adet per-
desi altmda saklay1p cahil ve lakayt bir §ekilde gormezden gelir. 4 Yal-
mz harikuladelikten dti§en, yarahl1§taki intizamm ve mukemmelligin 
d1§ma nadir ornekleri dikkatlere sunar, onlan §UUr sahiplerine 

4 

"Biz Kur'an'1 muminlere §ifa ve rahmet olarak indiririz." (isra suresi, 17/82) 
"Biz Resul'e Kur'an ogrettik, §iir ogretmedik, bu zaten ona yara§maz da." (Yasin 
suresi, 36/69) 
Ah§1lm1§, s1radan §eyler. 
Bkz. "Goklerde ve yerde Allah'm varhgm1, birligini, kudretini gosteren nice deli! 
vardlf ki, insanlar yanmdan ge<;ip gittikleri halde yuzlerini <;evirdiklerinden farkma 
varmazlar." (Yusuf sfiresi, 12/105) 
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ibretli birer hikmet diye gosterir. Mesela, en kapsamh kudret muci-
zelerinden olan insanm yarabh§ma s1radan deyip kay1ts1zca bakar. 
Fakat bu kusursuz yarabh§a istisna te§kil eden, uc; ayakh yahut iki 
ba§h bir insam hayret ve §a§kmhk dolu bir gtirtilttiyle ibretli nazarlara 
gosterir. Ya da mesela, btittin yavrulann nz1klarmm gayb hazine-
sinden en tath ve umumi bir rahmet mucizesi olarak stirekli ve dti-
zenli bir §ekilde verilmesini basit gortip tisttine nankorluk perdesini 
c;eker. Fakat o intizamm dl§mda kalm1§, benzerlerinden ayn, yalmz 
ba§ma uzak dti§IDU§, denizin altmdaki bir bocegin bir ye§il yaprakla 
beslendigini gortir, ondan tecelli eden ltituf ve keremle buna §ahit 
olan btittin bahkc;1lan aglatmak ister. 5 HA$iYE i§te Kur'an-1 Kerim'in ilim, 
hikmet ve Cenab-1 Hakk'1 tamma yontinden servet ve zenginligini; 
felsefenin ise ilim, ibret ve Sani'i bilme noktasmda acizligini, iflasm1 
gar, ibret al! 

i§te bu sirdan, Kur'an-1 Hakim sonsuz derecede parlak, ytiksek 
hakikatleri ic;erdiginden, §iirin htilyalarmdan uzakbr, yticedir. Evet, 
Kur'an-1 Mucizti'l Beyan, mucizelik derecesindeki kusursuz nizam ve 
intizam1yla beraber, kainat kitabmdaki sanatm kusursuzlugunu mun-
tazam tislubuyla tefsir ettigi halde manzum olmamasmm bir sebebi de 
§Udur: Birer y1ld1z gibi olan ayetlerinin her biri, vezin kayd1 altma gir-
meyip diger ayetlere bir ttir merkez ve karde§ htikmtine gec;er, arala-
nnda mevcut olan manevi mtinasebeti saglamak ic;in o geni§ dairedeki 
ayetler arasmda birer hat meydana getirir. Adeta her bir ayetin, diger 
ayetlere bakan birer gozti, onlara dontik birer ytizti vard1r. Kur'an'm 
ic;inde binlerce Kur'an bulunur ki, her me§rep sahibine birini ac;ar. 
Mesela, Yirmi Be§inci Soz' de anlabld1g1 gibi, ihlas suresinin ic;inde, 
otuz alb ihlas suresi kadar, her biri pek c;ok yonlti olan alb ctimlenin 
terkibinden meydana gelmi§, Cenab-1 Hakk'm birligini gosteren birer 
ilim hazinesi vard1r. Evet, nasil ki, gokytiztinde bulunan y1ld1zlann her 
biri gbrtinti§teki intizams1zhg1 yontiyle, kay1t altma girmeyip diger y1l-
d1zlara bir ttir merkez htikmtindedir; geni§ dairesindeki her bir y1ld1za, 
varhklar arasmdaki gizli irtibata i§aret olarak birer mtinasebet c;izgisi 
uzatir. Adeta her birinin, yild1z misali ayetler gibi, diger btittin y1ld1zla-
ra bakan birer gozti, onlara dontik birer ytizti vard1r. i§te intizams1zhk 

5 HA$iYE Bu hadise Amerika' da aynen olmu§tur. 
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i<;indeki kusursuz intizam1 gar, ibret al! Ll j Ll j aye-
tinin bir s1rnm bi!. 

Hem -tl J:fa_ LAj ifadesinin s1rnm da §Uradan anla ki: ki.i<;i.ik 
ve sonuk hakikatleri buyuk ve parlak hayallerle susleyip begendirmek 
ister. Halbuki Kur'an'm hakikatleri o kadar buyuk, yuce, parlak ve 
gbz ahc1dir ki, en buyuk ve parlak hayal o hakikatlerin yanmda gayet 
ku<;lik ve sonuk kahr. Mesela: 

'I 1.f11 • "I\ ,\_<· . I" L' /,, 
., . - (.}::"" . / i._5""-' '-i'Y"'"' i Y-.. / ,,,,,,. ::: /' /' 
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gibi say1s1z Kur' an hakikati buna §ahittir. Kur'an'm her ayetinin, ka-
ranhg1 delen parlak birer y1ld1z gibi i' caz10 ve hidayet nurunu yayd1gm1 
ve kufor karanhgm1 nas1! dag1tt1gm1 gbrmek, bunun zevkine varmak 
istersen, kendini cahiliye asrmda, bedevi <;bllerinde farz et Her §eyin 
cehalet ve gaflet karanhg1 altmda, tabiatm donuk perdesine sartlm1§ 
oldugu bir anda, birden Kur'an'm yuce lisanmdan, 

11. . -::\1 .ul1 ..:J.LJ1 . . / ..::_,\ 'u..:JI . , , ,, c:-;:- - !--!""' <.)';.J / / J"? j .J / .J // 

gibi ayetleri i§it, bak: Alemdeki o olmil§ veya uyumu§ varhklar, 
sedas1yla i§itenlerin zihninde nasil diriliyor, uyamyor, ayaga kal-

karak zikrediyor! Hem o karanhk gokyi.izi.inde y1ld1zlar cans1z birer ate§ 
Parras1 yerdeki varhklar ise peric::anken- 12 ,. ·\!I, '. ,.:x u....:11 -tl , • ,: 

"' ' 'S ' ,_;Pj j c-- j 

sesleni§iyle, i§itenlere gokyuzu bir ag1z, butun yild1zlar hikmetli birer 
kelime, hakikati bildiren birer nur, yeryuzu bir ba§, karalar ve denizler 

"Biz Resul'e Kur'an ogrettik, §iir ogretmedik, bu zaten ona yara§maz da." (Yasin 
suresi, 36/69) 
"Gun gelir, gok sayfasm1, tipk1 katibin yazd1g1 kag1tlan durup rulo yapmas1 gibi 
dureriz." (Enbiya suresi, 21/104) 
"O Allah ki geceyi, durmadan onu kovalayan gilnduze burur." (A'raf suresi, 7/54) 
"Butiln hadise, tek bir c;agndan ibaret! i§te hepsi duru§ma ic;in toplanmi§lar. .. " 
(Yasin suresi, 36/53) 

10 i'caz: Mucize olma, benzerinin yap1lmas1 milmkun olmad1g1 ic;in herkesi §a§Irtlp 
aciz birakma. 

11 "Goklerde ve yerde ne varsa hepsi Melik (kainatm gerc;ek Hukumdan), Kuddus 
(c;ok yuce, her noksandan milnezzeh) Aziz ve Hakim olan Allah'1 tesbih ve tenzih 
eder." (Cum' a suresi, 62/1) 

12 "Yedi kat gok, dunya ve onlann ic;inde olan herkes Allah'1 takdis ve tenzih eder." 
(isra suresi, 17/44) 
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birer lisan, biltun hayvanlar ve bitkiler ise Cenab-1 Hakk'1 tesbih eden 
birer kelime suretinde kendini gosteriyor. Y oksa bu gun den ta o za-
mana bakarak bahsedilen zevkin inceliklerini goremezsin. Evet, o za-
mandan beri nurunu yayan, zamanla herkesin bildigi bir §ey haline 
gelen, islam'm diger nurlu hakikatleriyle parlayan, Kur'an'm gilne§iyle 
gunduz rengini alan bir vaziyetin ic;;inden yahut s1g, basit bir ah§kan-
hk perdesi ardmdan baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tath bir 
i' caz nagmesi ic;;inde hangi karanhklan dag1tt1gm1 hakk1yla goremezsin. 
Turlu mucizeler ic;;inde bu c;;e§it i'cazm zevkine varamazsm. Kur'an-1 
Mucizu'l Beyan'm mucizeliginin en yilksek derecelerinden birini gor-
mek istersen, §U temsili dinle, bak: 

Gayet yuksek, garip ve dallan her yana uzanm1§ hayret verici bir 
agac;; farz edelim. 0 agac;; bir gayb perdesi altmda, bir gizlilik tabakas1 
ic;;inde saklanm1§ olsun. Malumdur ki, insamn uzuvlan arasmda oldugu 
gibi bir agacm da dallan, meyveleri, yapraklan ve c;;ic;;ekleri gibi butun k1-
s1mlan arasmda bir munasebet, uyum ve denge laz1mdir. Her bir k1sm1, 
o agacm mahiyetine gbre §ekil ahr, onlara oyle bir suret verilir. i§te, biri 
c;;1ksa, hie;; gorunmeyen (hala gorunmuyor) o agacm k1s1mlanm bir per-
de ustilnde resmetse, hepsine birer smir, daldan meyveye, meyveden 
yapraga uyumlu birer suret c;;izse ve o perdeyi agacm birbirinden son 
derece uzak olan kokuyle dal uc;;larmm ortasmda, dallannm, meyvele-
rinin, yapraklannm §ekil ve suretini aynen gosterecek uygun resimlerle 
doldursa; elbette o ressamm, §U gbrilnmeyen agacm tamam1m gayba 
ac;;ik gozuyle gbrdugune, sonra tasvir ettigine §ilphe kalmaz. 

Aynen onun gibi, milmkinat13 hakikatine <lair (ki o hakikat, diln-
yanm ba§mdan ahiretin en sonuna kadar uzanm1§ ve yerden goklere, 
zerrelerden gune§e kadar yayilm1§ olan yarahh§ agacmm hakikatidir) 
Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm dogruyla yanh§I ayiran beyanlan o kadar 
uyumu muhafaza etmi§ ve o agacm her bir dalma, meyvesine milna-
sip birer suret vermi§tir ki, hakikati delilleriyle bilen butun alimler ara§-
tirmalannm nihayetinde, Kur'an'm tasvirine "Ma§allah, barekallah! 
Kainatm tils1mm1 ve yaratih§ muammasm1 ke§fedip c;;ozen yalmz sensin 
ey Kur'an-1 Hakim!" demi§lerdir. 

13 Miimkinat: Allah'm butun yaratt1klarma verilen isim. Yoktan var edilenler. 
Cenab-1 Hakk'm Zat'mdan ba§ka her §ey. 
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JJ1 -temsilde kusur olmaz- Cenab-1 Hakk'm isim 
ve s1fatlanm, o s1fatlarm neticesi olan icraahm ve fiillerini nuran1 bir 
hlba agac1 §eklinde dil§ilnelim. 0 nuran1 agacm geni§ dairesi ezel-
den ebede uzamyor. Bilyilklilguniln hudutlan, sonsuz, uc;suz bucaks1z 
alemlere yay1hyor, onlan ku§abyor. icraatmm smirlan, 

i.;r .J ; .J /r i.:r.: 
:;- ,,,. ,,, 0 ,,. -;;; u:s I.>- 0 _! /Jo , dJ\ . . r, J .,T 

ayetlerindeki sm1rlardan ta 

..Slju..:llj 

ayetlerinde ifade edilen s1mrlara kadar uzanan o nuran1 hakikati; o 
isim, s1fat, icraat ve fiillerin hakikatlerini Kur' an, biltiln dal ve budak-
lanyla, gaye ve meyveleriyle son derece milnasip ve birbirine uygun, 
birbirine yakt§tr, birbirinin hukmilnil bozmayacak, birbirine yabanc1 
dil§meyecek bir §ekilde bildirmi§tir. Bullin ke§f ve hakikat ehli, melekut 
aleminde yolculuk eden biltiln irfan ve hikmet sahipleri, Kur'an'm bu 
beyanlan kar§tsmda "Silbhanallah! Ne kadar dogru, hakikate ne ka-
dar uygun, ne kadar gilzel, mucizeligine ne kadar lay1k!" diyerek onu 
tasdik ediyorlar. 

Mesela Kur' an, biltiln imkan ve vilcub dairesine bakan ve o iki bil-
yuk agacm bir tek dah hukmunde olan imanm alh esasm1, o esaslarm 
14 "En yilce s1fatlar Allah'mdlr," (Nahl suresi, 16/60) 
15 "Bilin ki Allah insan ile kalbi arasma girer (diledigi takdirde arzusunu gerc;ekle§tir-

mesini onler)." (Enfal suresi, 8/24) 
16 "Taneleri ve i;ekirdekleri i;atlabp yararak (her §eyi geli§me yoluna koyan) Allah'br." 

(En' am suresi, 6/95) 
17 "O'dur ki analanmzm rahimlerinde size diledigi §ekli verir." {Al-i imran suresi, 3/6). 
18 "Halbuki btitiin bir gokler alemi btikillmil§ olarakAllah'm elinin ii;indedir." (Zilmer 

suresi, 39/67) 
19 "Rabbiniz o Allah'br ki, gokleri ve yeri alh gilnde yaratt1." (A'raf suresi, 7/54; 

Yunus suresi, 10/3; Hud suresi, 11/3; Hadld suresi, 57/4) 
20 "(Allah O'dur ki) Gtine§i ve ay1 hizmet etmeleri ic;in sizin emrinize verdi." (Ra'd 

suresi, 13/2; Ankebut suresi, 29/61; Fa.hr suresi, 35/13; Zilmer suresi, 39/5) 
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btittin dal ve budaklanm ta aralanndaki en ince meyve ve c:;ic:;eklere 
kadar 6yle uyum gozeterek tasvir eder, o derece dengeyle tarif eder ve 
o kadar munasip bir §ekilde g6sterir ki, insan akh bunu idrakten aciz 
kahp guzelligine hayran olur. Ve o iman dalmm bir budag1 hukmtin-
deki islamiyet' in be§ esas1, aralarmdaki en ince tef erruata, en ktic:;tik 
adaba, en uzak gayelere, en derin hikmetlere ve en kuc:;uk neticelere 
vanncaya kadar tam bir uygunluk, mtinasebet ve dengeyle muhafaza 
edilir. Bunun delili, beyam bu.tun varhg1 ku§atan Kur'an-1 Kerim'in 
ac;1k ve kesin huktimlerinden, okunu§ tarzlanndan, i§aretlerinden ve 
ince manalanndan c;1kan islamiyet'in ytice kanunlanndaki kusursuz 
intizam, denge, birbirine uygunluk ve saglamhkt1r. Bunlar, inkar edile-
mez, adil birer §ahit; §tiphe g6ttirmez, kesin birer delildir. 

Demek ki, Kur'an'm beyanlan insanm sm1rh ilmine, hele okuma 
yazma bilmeyen bir timminin ilmine dayamyor olamaz. 0, her §eyi 
ku§atan bir ilme dayamyor; butun e§yay1, ezel ve ebed arasmdaki bti-
tun hakikatleri bir anda g6rebilen bir Zat'm kelam1d1r. 

cfa j) l.?;1 ayeti bu hakikate 
i§aret eder. 
IS'}, 8 ,,: J·l '. / / ls .JP. .J .r .J-t r ,. -t 0-4 , r , r -..r° . r--

2201 ;.'.' 0 .: ls ". \ 0\ 0\.Q.., '11 - / r .J / ·; 

21 "Hamd 0 Allah'a mahsustur ki kuluna Kitab1 indirdi ve onun ic;ine tutars1z hic;bir 
§ey koymad1." (Kehf suresi, 18/1) 

22 "Ey Kur'an'1 indiren Allah1m! Kur'an'm ve kendisine Kur'an indirilen zatm hakk1 
ic;in kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur' an nuruyla nurland1r. Amin, ey ken-
disinden yard1m dilenilen Mustean!" 
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c-4 

Cazibeli Bir Fitne Bulunan ve Heniiz Akhm 
Kaybetmemi' Bazt Bir Konu,mad1r 

Bir k1s1m gern;ler, §imdiki aldabc1 ve cazibeli haram zevk ve he-
veslerin hilcumu kar§Ismda, "Ahiretimizi nasil kurtaracagiz?" diye-
rek Risale-i Nur'dan yard1m istediler. Ben de Risale-i Nur'un §ahs-1 
manevisi adma onlara dedim ki: 

Kabir var, hie; kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya gire-
cek. Ve oraya girmek ic;in de ilc; yoldan ba§ka yol yok. 

Birinci yol: Kabir, milminler ic;in bu dilnyadan daha gilzel bir 
alemin kap1s1dir. 23 

ikinci yol: Ahireti tasdik eden, fakat haram zevk ve eglencelere 
dahp dalalet yolunda gidenlere ebedi bir zindan ve biltiln dostlann-
dan ayn, tek ba§ma bir hapsin kap1s1dir. 24 0 yolda giden insan, oyle 
gordilgu, inand1g1 fakat inand1g1 gibi hareket etmedigi ic;in bu §ekilde 
muamele gorecek. 

yol: Ahirete inanmayan inkarcilar ve dalfilet yolunda-
kiler ic;in ebedi idam kap1s1d1r. Yani kabir, hem kendisini hem biltiln 
sevdiklerini idam edecek bir daragac1dir. inkarc1, oyle bildigi ic;in, ceza 
olarak aymsm1 gorecek. Bu iki §Ik ac;1kbr; deli! istemez, gozle gorillilr. 

Madem ecel gizlidir, alum her vakit ba§mI kesmek ic;in gelebiliyor 
ve genc;-ihtiyar fark1 yoktur. Elbette bic;are insan ic;in, daima gozilniln 

23 Bkz. Buharl, cendiz 68, 87; Muslim, cennet 70; Tirmizi, cendiz 70, kzyamet 26; 
Nesal, cendiz 110; Milsned 3/3, 4/287. 

24 Bkz. Darimi, rikak 94; Milsned 3/38; ibn Ebi e/-Musannef 7/58; Abd b. 
Humeyd, el-Miisned s.290; EbO. Ya'la, el-Miisned 2/491, 11/522; ibn Hibban, es-
Sahfh 7/391, 392. 
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bntindeki byle btiytik, deh§etli bir mesele kar§Ismda, o ebedi idam-
dan, o dipsiz, sonsuz, tek ba§ma hapisten kurtulmanm c;aresini ara-
mak ve kabir kap1sm1 kendisi hakkmda baki ve nurlu bir aleme, ebedi 
saadete ac;ilan bir kap1ya c;evirmek, dtinya kadar btiytik bir meseledir. 

Bu kesin hakikate ti<; yo! bulundugunu ve bu ti<; yolun da zikredilen 
ti<; hakikatten ibaret OldugunU ytiz yirmi dart bin dogru SOzlti haberci;25 
ellerinde birer tasdik ni§am olarak mucizeler bulunan peygamberler 
haber veriyor. Ytiz yirmi dart milyon evliya, o peygamberlerin haber 
verdigi hakikati ke§f, zevk ve §Uhud ile dogrulay1p imza basarak ona 
§ahitlik ediyor. Ve say1s1z muhakkik zat da, o peygamber ve velilerin 
verdikleri haberi kesin delilleriyle, aklen, ilmelyakin26 derecesinde is-
pathyor.27 Hepsi ittifakla, "Ytizde doksan dokuz ihtimalle, ebedi 
idam ve zindandan kurtulmak ve o yolu ebedi saadete c;evirmek, yal-
mz iman ve itaat ile mtimktindtir." diye haber veriyor. 

Acaba ytizde bir helak olma ihtimali bulunan tehlikeli bir yolda 
gitmemek ic;in bir tek habercinin sbzti dikkate almd1g1 ve helak olma 
endi§esinden gelen manevi elem, o habercinin soztinti dinlemeyip o 
yolda giden adamm yemek i§tahm1 bile kac;ird1g1 halde. . . Boyle yi.iz 
binlerce dogru sozlti ve dogrulugu tasdik edilmi§ haberci, ytizde ytiz 
ihtimalle, dalaletin ve haram zevklerin, gbz bntindeki kabri bir da-
ragacma ve ebedl, tek ba§ma bir hapse c;evirmeye sebep oldugunu; 
iman ve kullugun ise ytizde ytiz ihtimalle o daragacm1 kaldmp o zin-
dam kapatarak §U gbz bntindeki kabri ebedl bir hazineye ve saadet 
sarayma ac;ilan bir kap1ya c;evirdigini haber verdikleri, bunun i§aret 
ve alametlerini gosterdikleri halde ... Bu hayret verici, garip, deh§etli 
ve btiytik meseleyle kar§I kar§tya bulunan, her vakit kabre c;agnlma 
nobeti bekleyen bic;are insana, bilhassa Mtisltiman degilse, iman ile 
kullukta bulunmami§sa; btittin dtinya saltanah ve lezzeti bile verilse o 
endi§eden gelen ac1 elemi yok edebilir mi? Size soruyorum. 

Madem ihtiyarhk, hastahk, musibet ve her taraftaki oltimler o deh-
§etli elemi de§iyor ve hatirlahyor. Elbette, haram zevk ve eglencelere 

25 124 bin nebi, 315 (veya 313) resul olduguna <lair Bkz. Miisned 5/265; ibn Hibban, 
es-Sahih 2/77; et-Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir 8/217; el-Hakim, el-Mustedrek 
2/652; ibn Sa'd, et-Tabakb.tu'l-kubra 1/32, 54. 

26 Kesin bilgiye dayanarak, ilim yoluyla §iipheye yer b1rakmayacak §ekilde bilmek. 
27 Onlardan biri Risale-i Nur' dur ve meydandad1r. 
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dahp dalalet yolunda gidenler, yuz bin lezzeti ve zevki tatsalar da, 
kalblerinde yine manevl bir cehennem ya§ar ve onlan yakar. Fakat 
pek kalm gaflet sersemligi bunu gec;;ici olarak hissettirmez. 

Madem muminler ve dinin emir ve yasaklanna uyanlar, gozleri 
onundeki kabrin kendileri hakkmda ebed! bir hazineye, sonsuz bir 
saadete kap1 oldugunu anlamt§lar ve onlara iman vesikas1yla o ezel! 
kader piyangosundan milyarlarca altm ve elmas1 kazandtracak bir bi-
let c;;1kmt§. Her vakit, "Gel biletini al!" denilmesini beklemekten derin, 
esash, hakiki bir lezzet ve manevl bir zevk duyarlar. Bu oyle bir lezzet-
tir ki, eger cisme burunse ve o c;;ekirdek bir agac;; olsa, o mumin ic;;in 
hususi bir cennet hukmune gec;;er. $u halde, o buyuk zevk ve lezzeti 
terk edip genc;;ligin sevkiyle, zehirli bir bala benzeyen, sonu gelmez 
elemlerle kan§tk o haram eglence ve heveslerin pe§inde gec;;ici bir gay-
rime§ru lezzeti tercih eden, hayvandan yuz derece a§ag1 dti§er. 

Boyle bir insan yabanc1 dinsizler gibi de olamaz. (unku onlar, 
Hazreti Peygamber'i (aleyhissaldtil vesselam) inkar etseler, diger peygam-
berleri tamyabilirler. Peygamberleri bilmeseler, Allah'1 tamyabilirler. 
Allah'1 bilmeseler de kemal vas1flan kazanmaya vesile olacak baz1 gu-
zel hasletlere sahip bulunabilirler. Fakat bir Musluman, hem peygam-
berleri hem Rabbini hem de butun ustun meziyetleri, Muhammed-i 
Arabi ( a/eyhissaldta vesselam) vas1tas1yla bilir. Onun terbiyesini btrakan 
ve zincirinden c;;1kan, arhk hic;;bir peygamberi de Allah'1 da tammaz ve 
ruhunda kemal vas1flanm muhafaza edecek hic;;bir esas1 bilemez. 

(unku peygamberlerin sonuncusu, en buyugu, dini ve daveti bu-
tun insanhga bakan, mucizeleri ve diniyle peygamberlerin en ustu-
nu olan ve be§eriyete butun hakikatlerde ustadhk edip bunu on dart 
astrda parlak bir surette ispatlayan, insanhgm iftihar kaynag1 bir zatm 
terbiyesinin esaslanm ve dininin kanunlanm terk eden, elbette, hic;;bir 
§ekilde bir nur, bir kemal bulamaz. Mutlak bir dti§U§e mahkumdur. 

i§te ey dunya hayatmm zevklerine tutkun ve gelecek endi§esiy-
le hayatm1 kazanmak ic;;in c;;abalayan bic;;areler! Dunyanm lezzetini, 
zevkini, saadetini ve rahatm1 isterseniz me§ru dairedeki keyifle ye-
tininiz. 0, keyfinize kafidir. 28 Onun d1§mdaki, gayrime§ru dairedeki 
28 "Allah1m, haramma kar§I helalinle bana kifayet et" anlammdaki dua i<;:in Bkz. 

Tirmizi, deavat 110; Miisned, 1/153. 
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bir lezzetin ic;:inde bin elem oldugunu daha onceki sozlerden elbette 
anladm1z. 

Gec;:mi§ zamanm hadiseleri sinema perdesinde gosterildigi gibi, ge-
lecek de -mesela elli sene sonraki halleri- kendilerine gosterilseydi, 
haram zevklere daltp gidenler §imdi gtilduklerine ytiz binlerce lanet ve 
nefretle aglayacaklard1. 

Dunya ve ahirette ebedi, daimi sevinci isteyenin, iman dairesinde-
ki Muhammed! (aleyhissaldW vesselam) terbiyeyi kendine rehber edin-
mesi gerekir. 

*** 
Birkac; Bic;are Gence Verilen 

Bir Tembih, Bir Ders, Bir ihtardir 

Bir gun yamma birkac;: parlak gene;: geldi. Hayat, genc;:lik ve heves-
ler yontinden gelen tehlikelerden sakmmak ic;:in tesirli bir ihtar almak 
istediler. Ben de onlara, eskiden Risale-i Nur' clan yard1m talep eden 
genc;:lere dedigim gibi, dedim ki: 

Sizdeki genc;:lik kesinlikle gidecek. Eger me§rU dairede kalmazsa-
mz, o genc;:lik ziyan olup ba§tmza hem dtinyada hem kabirde hem de 
ahirette kendi lezzetinden c;:ok daha btiytik belalar ac;:acak, elemler ge-
tirecek. Eger islam terbiyesiyle, genc;:lik nimetine kar§t bir §tiktir olarak 
onu iffet, namus ve itaat yolunda sarf ederseniz, o genc;:lik manen baki 
kahr ve ebedi bir genc;:lik kazanmamza vesile olur. 

Eger iman olmazsa veyahut isyan ile tesirsiz kahrsa, hayat gorti-
nti§teki k1sac1k bir zevk ve lezzetle beraber, o zevkten ve lezzetten bin-
lerce derece fazla elem, htiztin, keder verir. <;unkti insan aktl sahibi 
oldugundan, hayvanlarm aksine, yaradth§ itiban ile ic;:inde bulundugu 
zamanla beraber gec;:mi§ ve gelecekle de alakadard1r. 0 zamanlan dti-
§ilnunce de hem elem hem lezzet duyabilir. 

Hayvanlann ise akh olmad1g1 ic;:in, gec;:mi§ten gelen huztinler ve 
gelecege <lair korkular, endi§eler ham lezzetlerini bozmaz. 

Fakat insan eger dalalete ve gaflete dti§mti§se gec;:mi§ten gelen 
htizunler ve gelecek endi§esi o ktic;:tik lezzeti cidden ac1la§bnyor, bo-
zuyor. Bilhassa o lezzet gayrime§ru ise btittin btittin zehirli bir bal 
htikmtindedir. 
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Demek insan, hayattan lezzet alma noktasmda hayvandan yuz de-
rece a§ag1 du§er. Belki dalalet ve gaflet ehlinin hayah, va::-hg1, hatta 
kainah, i<;inde bulundugu gunden ibarettir. Butun ge<;mi§ zaman ve 
alemler, onun dalaleti noktasmda yok olmu§, olmu§tur. Aki!, ge<;mi§le 
alakadarhg1 yuzunden ona karanhklar verir. Gelecek zaman ise inan<;-
s1zhg1 sebebiyle yine yoktur. Ve bu yokluktan gelen ebedl aynhklar 
surekli aklma dU§UP insam karanhklar i<;inde b1rak1r. Eger iman hayata 
hayat olsa, o vakit hem ge<;mi§ hem gelecek zamanlar imanm nuruyla 
I§tklamr ve varhga burunur. T1pk1 i<;inde bulunulan zaman gibi, insa-
nm ruhuna ve kalbine iman noktasmda yuce, manevl zevkler ve varhk 
nuru verir. ihtiyarlar Risa/esi'ndeki Yedinci Omit'te bu hakikatin izah1 
var, ona bakmahsm1z. 

i§te hayat boyledir. Onun lezzetini ve zevkini isterseniz hayahmz1 
imanla hayatlandmmz, farz ibadetlerle susleyiniz ve gunahlardan sa-
kmmakla muhafaza ediniz. Vefatlarm her gun, her yerde, her vakit 
gosterdigi deh§etli alum hakikatini, size -ba§ka gen<;lere soyledigim 
gibi- bir temsille anlatacag1m: 

Mesela, burada gozunuzun onunde bir daragac1 kurulmu§. Onun 
yanmda, pek buyuk bir ikramiyenin biletlerini veren bir piyango dai-
resi var. Biz buradaki on ki§i, ister istemez, <;aresiz oraya davet edile-
cegiz, bizi <;ag1racaklar. <:;ag1rma zamam gizli oldugundan, her dakika 
ya "Gel idam biletini al, daragacma <;tk!" ya da "Milyonlarca altm ka-
zand1ran bir ikramiye bileti sana <;1km1§, gel, al!" demelerini beklerken, 
birden kap1ya iki ki§i gelir. Biri -yan 9plak, guzel ve aldahc1 bir kadm-
elindeki gorunu§te gayet tath fakat zehirli helvay1 yedirmek ister. 

Digeri ise aldatmaz ve aldanmaz, ciddi bir adamd1r; o kadmm ar -
kasmdan girer ve der ki: 

"Size bir tils1m, bir ders getirdim. Bunu okur ve o helvay1 yemez-
seniz §U daragacmdan kurtulursunuz. Bu hls1mla o benzersiz ikramiye 
biletini ahrsm1z. i§te, zaten gozunuzle gbruyorsunuz ki, bah yiyenler 
daragacma gidiyor, gidinceye kadar da o helvanm zehrinden deh§et-
li kann sanc1s1 <;ekiyorlar. 0 buyuk ikramiye biletini alanlar ise ger<;i 
gorunmuyor ve gbrunu§te onlar da o daragacma 9k1yorlar. Fakat mil-
yonlarca, milyarlarca §ahit, onlarm asilmad1gm1, belki oradan kolayca 
ikramiye dairesine girmek i<;in daragacm1 basamak yaphgm1 haber 
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veriyor. i§te, pencerelerden bakm1z! En buyiik memurlar ve bu i§le 
alakah buyuk zatlar, 'O daragacma gidenleri bizzat, gozunuzle gordu-
gunuz gibi, bu ikramiye biletini de ancak o hls1m1 degerlendirenlerin 
ald1gm1 hie:; §iiphe gotiirmez §ekilde, gundiiz gibi kesin biliniz.' diye 
yuksek sesle ilan ediyor ve haber veriyorlar." 

i§te bu temsildeki gibi, zehirli bir bal hukmunde olan gayrime§ru 
dairedeki gern;;ligin haram zevkleri, ebedl bir hazinenin ve saadetin 
bileti ve vesikas1 olan imam kaybettirir. insan, daragac1 hiikmundeki 
oliimiin ve ebedl karanhk kap1s1 olan kabrin musibetine, aynen go-
rundiigii gibi dii§er. Ve olum vakti gizli oldugu ic:;in genc:;-ihtiyar fark 
etmeden ecel cellad1 her an ba§Im kesmek ic:;in gelebilir. 

Eger zehirli bal hukmundeki o gayrime§ru hevesleri terk edip 
Kur'an'm hls1m1 olan imam elde eder ve farzlan yerine getirirsen, o 
fevkalade kader piyangosundan c:;1kan ebedl saadet hazinesinin bile-
tini kazanacagm1, yuz yirmi dart bin peygamber29 (aleyhimilsse/am) ile 
beraber had ve hesaba gelmez say1s1z veli, hakikat ehli ve muhakkik 
zat ittifakla haber veriyor ve bunun i§aretlerini gosteriyorlar. 

K1sacas1: Genc:;lik gidecek. Haram zevk ve eglencelerde gitmi§se 
hem diinyada hem ahirette binlerce bela ve elemi netice verecegini ve 
oyle genc:;lerin c:;ogunlukla, genc:;liklerini kotiiye kullanmaktan ve israf-
tan gelen evhamh hastahklarla hastanelere, ta§kmhklanyla hapishane-
lere, sefalet yuvalanna veyahut manevl elemlerden gelen s1kmhlarla 
meyhanelere dii§eceklerini anlamak isterseniz, hastanelere, hapisha-
nelere ve kabristanlara sorunuz. 

Elbette hastanelerin ha! dilinden, c:;ogu kez, genc:;ligin sevkiyle yap1-
lan israflann ve onu kotiiye kullanmanm yol ac:;hg1 hastahklardan inle-
meler, eyvahlar i§iteceginiz gibi, hapishanelerde de c:;ogunlukla genc:;-
lik ta§kmhklarmm sebep oldugu gayrime§ru dairedeki hareketlerin 
tokadm1 yiyen bedbaht genc:;lerin pi§manhklanm duyacaksm1z. Kab-
ristanda ve kapilan oraya girenler ic:;in siirekli ac:;1hp kapanan berzah 
aleminde ise -kabirde olup bitenleri kalb goziiyle ke§fen gorenlerin 
ve butun hakikat ehli zatlann tasdiki ve §ahitligiyle- azabm c:;ogunun 

29 124 bin nebi, 315 (veya 313) resul olduguna dair Bkz. Musned 5/265; ibn Hibban, 
es-Sahfh 2/77; et-Taberani, e/-Mu'cemii'l-Kebfr 8/217; el-Hakim, el-Miistedrek 
2/652; ibn Sa'd, et-Tabakota'l-Kubra 1/32, 54. 
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kohl yolda sarf etmenin neticesi oldugunu bileceksiniz. 
Hem insanhgm buyuk k1smm1 te§kil eden ihtiyarlara ve hastalara 

sorunuz. Elbette, buyuk pi§manhk ve hasretle, "Eyvah! 
beyhude harcad1k, belki zararh bir yolda ziyan ettik. Sa-

km bizim gibi yapmaym1z." diyecekler. <:;unku be§-on senelik 
gayrime§ru zevkleri dunyada sene gam ve keder ya§ayan, ber-
zahta azap ve zarar goren, ahirette cehennem ve sakar3° belas1m 
adam, en acmacak halde olmasma ragmen, 31tl sir-
nyla acmmay1 hak etmez. <:;unku zarara nzas1yla glrene, 
edilmez; o, merhamete lay1k degildir.32 

Cenab-1 Hak bizi ve sizi bu zamanm cazibeli fitnesinden kurtarsm 
ve korusun, amin ... 

30 Yedi cehennemden biri. Bkz. Kamer sD.resi, 54/48; Muddessir sD.resi, 74/26, 27, 42. 
31 "Zarara kendi nzasiyla girene merhamet edilmez." 
32 Bkz. imam Rabbani, el-Mektubdt 2/83 (49. Mektup). 



Risale-i Nur'un Mizanlanndan 
On 0-riincii Soz'iin 

ikinci Makam1'mn 

Risale-i Nur' daki hakiki teselliye mahpuslar c;;ok muhtac;;br. Bilhas-
sa genc;;lik darbesini yiyip taze ve §irin 6mrilnii hapiste gec;;irenlerin, 
Nur'lara ekmek kadar ihtiyac;;lan var. 

Evet, genc;;lik daman, akildan c;;ok hissiyab dinler. His ve heves ise 
kordiir, ak1beti gormez. Bir dirhem hazir lezzeti, gelecekteki bir batman34 

lezzete tercih eder. insan bir dakikahk intikam lezzeti ic;;in katil olur, sek-
sen bin saat hapis elemi c;;eker. Ve bir saat gayrime§ru zevk yiiziinden 
bir namus meselesinde, binlerce giin hem hapisten hem de dii§man-
dan duydugu endi§eden gelen s1kmblarla 6mriiniin saadeti mahvolur. 

Bunlar gibi, bic;;are genc;;ler ic;;in c;;ok tehlikeler var ki, hayatlannm en 
tatl1 c;;agm1 en ac1 ve acmacak hale c;;eviriyor. Bilhassa kuzeyde koca bir 
devlet, genc;;lik heveslerini k6tiiye kullanarak bu asn f1rtmalanyla sar-
s1yor. <;unku ak1beti gormeyen kor hissiyatia hareket eden genc;;Iere, 
namuslu insanlann giizel k1zlanm ve kadmlanm helal gosteriyor. Hatta 
hamamlara erkek-kadm beraber c;;1plak girmelerine izin vererek fuh§i-
yab te§vik ediyor. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallanm 
helal ediyor ki, insanhk bu musibet kar§1smda titriyor. 

i§te bu asirda islam ve Turk genc;;lerinin kahramanca davramp, iki 
yonden hiicum eden bu tehlikeye, Risale-i Nur'un Meyve Risalesi ve 
Gen<;lik Rehberi gibi keskin k1hc;;lanyla kar§1hk vermesi §arttir. Yoksa 
o bic;;are gene;;, hem diinyadaki istikbalini, mutlu 6mrilnii hem de ahi-
retteki saadetini ve baki hayatm1 azaplara, elemlere c;;evirip mahveder. 
Genc;;ligini kotii yolda sarf etmesinin ve haram zevklerin neticesinde 
hastanelere ve hissiyatm ta§kmhklanyla hapishanelere dii§er. Eyvah-
lar ve pi§manhklarla ihtiyarhgmda c;;ok aglar. 

Eger Kur'an terbiyesi ve Nur'un hakikatleriyle kendini muhafaza 
ederse, tam bir kahraman gene;;, miikemmel bir insan, mesut bir Miis-
liiman ve biitiin canhlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. 

33 Her tiirlu noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla. 
34 Bir dirhemin 2400 katma denk gelen, 7,692 kilogramhk agirhk i:ilc,;usil. 
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Evet, bir gen<;, hapiste her gtinkti yirmi dart saatlik 6mrtinden tek 
bir saatini be§ farz namazma sarf etse, hapis zaten <;ogu gtinaha mani 
oldugu gibi, o musibete sebebiyet veren hatadan da tevbe edip diger 
zararh, elem veren gunahlardan el <;ekse; hem kendine hem istikbali-
ne hem vatanma milletine hem de yakmlanna btiytik bir faydas1 olur. 
Bu §ekilde o on-on be§ senelik fani gen<;likle ebedi, parlak bir gen<;ligi 
kazanacagm1, ba§ta Kur'an-1 Mucizti'l Beyan, btittin mukaddes kitap-
lar ve semavi suhuf kesin bir §ekilde haber verip mtijdeliyor. 

Evet, bir gen<; o §irin, gtizel gen<;lik nimetine istikamet ve itaatle 
§tikretse, nimet hem artar hem baki olur hem de lezzetlenir. Yoksa 
belah, elemli, gamh ve kabuslu olur, o gencin elinden kay1p gider. 
Hem yakmlanna, hem vatanma, hem milletine zararh bir serseri htik-
mtine ge<;mesine sebebiyet verir. 

Eger mahpus, zulumle, haks1z yere mahkum olmu§sa, farz namaz1-
m k1lmak §art1yla, her bir saati bir gun ibadet yerine ge<;er. Hapis onun 
i<;in inzivaya <;ekildigi bir <;ilehane olur. 0 mahpus, eski zamanlarda 
magaralara girerek ibadet eden mtinzevi salihlerden sayilabilir. 

Eger fakir, ihtiyar, hasta ve iman hakikatlerine bagh ise farz iba-
detlerini yapmak ve tevbe etmek §art1yla her bir saati yirmi§er saat 
ibadet olur, hapis ona bir istirahat yeri, merhametle kendisine bakan 
dostlan i<;in de bir muhabbet ve terbiye yuvas1, bir dershane htikmti-
ne ge<;er. Di§andaki karmakan§Ik, her taraftan gtinahlann hticumuna 
maruz kalman serbestlikten <;ok o hapiste durmaktan ho§lanabilir. Ha-
pisten tam terbiye ahr. C::1ktig1 zaman bir katil veya intikam pe§inde biri 
degil; tevbekar, tecrtibeli, terbiyeli, millete faydah bir insan olarak <;1-
kar. Hatta Denizli hapsindeki mahkumlardan, az zamanda Nur'lardan 
fevkalade gtizel ahlak dersi alanlan goren baz1 alakadar zatlar demi§ 
ki: "Terbiye i<;in on be§ sene hapis yerine on be§ hafta Risale-i Nur 
dersi alsalar, bu onlan daha c;ok 1slah eder." 

Madem oltim olmtiyor ve ecel gizlidir, her vakit gelebilir. Ve 
madem kabir kap1s1 kapanm1yor, kafile kafile gelenler oraya girip 
kayboluyor. Hem madem oltimtin, mtiminler hakkmda ebedi idam-
dan terhis tezkeresine <;evrildigi Kur' an hakikatleriyle gosterilmi§tir 
ve dalalet yolunda, haram zevkler pe§inde gidenler i<;in oltim, gozle 
gortildtigti gibi ebedi bir idam, btittin sevdiklerinden ve dtinyadan 
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claim! bir aynhkbr. Elbette ve elbette, hie;: §Uphesiz, en bahtiyar in-
san, sabir ic;:inde §Ukreden ve hapis suresinden tam istifade edip 
Nur'lann dersini alarak istikamet dairesinde, imana ve Kur' an' a hiz-
mete c;:ah§and1r. 

Ey zevke ve lezzete tutkun insan! Ben yetmi§ be§ ya§1mda, bin-
lerce tecrube, deli! ve hadiseyle aynelyakln35 bildim ki: Hakiki zevk, 
elemsiz lezzet, kedersiz sevinc;: ve hayattaki saadet yalmz imanda-
dir, iman hakikatleri dairesinde bulunur. Dunyevi bir lezzette ise c;:ok 
elem var. Dunya bir uzum tanesini yedirip on tokat vurur gibi, ha-
yatm lezzetini kac;:mr. 

Ey hapis musibetine du§en bic;:areler! Madero dunyamz aghyor ve 
hayatimz acila§b. <.;:ah§Imz, ahiretiniz de aglamasm! Baki hayatimz 
gulsun, tathla§sm! Hapisten istifade ediniz. Nas1l bazen agir §artlarda, 
du§man kar§ismda bir saat nobet bir sene ibadet hukmune gec;:ebilir;36 

aynen oyle de, sizin bu agir §artlar altmda her bir saat ibadet zahmeti-
niz saatler hukmune gec;:ip o zahmetleri rahmete c;:evirir. 

*** 
37 it>..:..::. ........;, \.., 

• l / • 

,)/ 1.J. .J."' // 
,,, <l.lli ' ')\ij\ ..r.3 - .)_j r-::-- i 

Aziz, s1dd1k karde§lerim, 
Hapis musibetine du§enlere ve onlara yard1mc1 olup merhametle, 

sadakatle di§andan gelen erzaklanna nezaret edenlere kuvvetli bir te-
selliyi "Uc;: Nokta" da soyleyecegim. 

Birinci Nokta: Hapiste gec;:en her bir gun, insana on gun kadar 
ibadet sevab1 kazand1rabilir. Fani saatleri -meyveleri yonuyle- manen 
baki saatlere c;:evirebilir. Ve be§-on senelik ceza, milyonlarca senelik 
ebedi hapisten kurtulmaya vesile olabilir.39 i§te iman sahipleri ic;:in bu 

35 Aynelyakin: Gozuyle gi:irmu§ derecede kesin bir §ekilde bilmek. 
36 Bkz. Buhari, cihad 5, 73; Muslim, imoret 112-115, 163; Tirmizi, fezoi/U'l-cihad 26; 

Nesai, cihad 39; ibn Mace, cihad 2, 24; Darimi, cihad 9, 32; Milsned 1/62, 65, 66, 
75, 2/177, 5/339, 440, 441. 

37 Her tiirlil noksan sifattan uzak Allah'm ad1yla. 
38 Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi ilzerinize olsun. 
39 i§ledigi srn;tan dolay1 dilnyada cezalandmlm1§ kimse i<:;in, bunun kefaret say1lacag1-

na dair bkz. Buhari, fmon 11, ahkom 49, hudud 8, tefsfru sure (60) 3, menokzbu'l-
ensor 43; Muslim, hudud 41; Tirmizi, hudud 12; Nesal, bey'a 9, 17; ibn Mace, 
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pek buyuk ve c;ok k1ymetli kazancm §arh, farz namazlan k1lmak, hapse 
sebebiyet veren gunahlardan tevbe ve sabir ic;inde §Ukretmektir. Zaten 
hapis pek c;ok gunaha engeldir, meydan vermez. 

ikinci Nokia: Zeval-i lezzet elem oldugu gibi, zeval-i elem dahi 
lezzettir; yani lezzetin sona ermesi elem oldugu gibi, elemin bitmesi de 
lezzettir. Evet, kim gec;mi§ lezzetli, safah gunlerini dU§Unse, pi§manhk 
ve hasretin manevi elemini hissedip "Eyvah!" der. Ve kim gec;mi§ mu-
sibetli, elemli gunlerini hahrlasa, onlann gec;ip gitmesinden manevi bir 
lezzet duyar ki, "Elhamdulillah, §Ukur, o bela sevab1m biraktJ, gitti." 
deyip rahat bir nefes ahr. Demek, bir saat gec;ici elem, ruhta manevi 
bir lezzet; lezzetli bir saat ise bilakis elem birak1r. 

Madem hakikat budur ve madem gec;mi§ musibet saatleri, elem-
leriyle beraber yok olmu§tur. Gelecek bela gunleri ise henuz yoktur. 
Yoktan elem yoktur, var olmayan bir §eyden elem gelmez. 

Mesela, insanm birkac; gun sonra ac; ve susuz kalma ihtimaline kar-
§I, bugunden surekli ekmek yiyip su ic;mesi ne kadar divaneliktir. Ay-
nen 6yle de, gec;mi§ ve gelecek elemli saatleri -ki halihazirda yoktur-
lar- §imdiden du§unup sabirs1zhk gostermek ve kusurlu nefsini b1rak1p 
Allah'1 §ikayet eder gibi, "Of, of!" demek divaneliktir. Eger insan sabir 
kuvvetini saga-sola, yani gec;mi§ ve gelecek zamana dag1tmaz ve ic;in-
de bulundugu saate, gune kar§I kullamrsa sabn ona tamamen yeter. 
S1kmtJs1 ondan bire iner. 

Hatta -§ikayet olmasm- bu uc;uncu Medrese-i Yusufiye'de,40 birkac; 
gun ic;inde, 6mrumde hie; g6rmedigim maddi ve manevi s1kmtih, has-
tahkh musibette, bilhassa Nur'a hizmetten mahrum kalmanm verdigi 
umitsizlik, kalbi ve ruhi s1kmtilar beni ezdigi S1rada, Cenab-1 Hakk'm 
inayeti bu bahsedilen hakikati bana gosterdi. Ben de hastahg1mdan ve 
hapsimden raz1 oldum. "Benim gibi kabir kap1smdaki bir bic;are ic;in, 
gafletle ge<sebilecek bir saati on saat ibadete <sevirmek buyuk kard1r." 
diyerek §Ukrettim. 

Nokia: Mahpuslara §efkatle hizmet ve yard1m etmek-
te, muhtac; olduklan nzk1 ellerine ula§tirmakta ve manevi yaralarma 
tesellilerle merhem surmekte, az bir amel kar§1hg1 buyuk bir kazanc; 

hudud 33; Darimi, siyer 16; Milsned 1/159, 5/214, 215, 314, 320. 
40 Afyon Hapishanesi. 
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var. Oi§andan gelen yemeklerini onlara vermeleri, o gardiyanm ve 
gardiyanla beraber ic;eride ve di§anda c;ah§anlann amel defterlerine 
aynen o yemegi kendileri yap1p hibe etmi§ler gibi sadaka olarak ya-
zil!r.41 Bilhassa musibete ugram1§ o mahpus; ihtiyar, hasta, fakir veya 
garipse, o manevi sadakanm sevab1 daha da artar. 

i§te bu kiymetli kazancm §arti, farz namazm1 kilmaktlf ki, o hizmet 
s1rf Allah ic;in olsun. 

0 kazancm bir §art1 da sadakat, §efkat ve sevinc;Ie, minnet altmda 
b1rakmadan mahpuslann yard1mma ko§maktlf. 

*** 
, • ,, :J1 .. , '. 01, 

// lJ . ,, 
1J.;i ttS h.;.// ,{.:)\ , · .r.3 , .JJ i 

Ey hapis arkada§lanm ve din karde§lerim! 
Size, hem dtinya hem ahiret azabmdan kurtulmaya vesile olacak 

bir hakikati bildirmek, kalbime ihtar edildi. 0 da §Udur: 
Mesela bir adam, birinin karde§ini veya akrabasm1 oldtirmti§. Bir 

dakika intikam lezzetiyle i§lenen cinayet, o katile milyonlarca dakika 
hem kalbl s1kmti hem de hapis azab1 c;ektirir. Oldtirtilen ki§inin akra-
balan da, intikam alacaklan endi§esiyle ve onlan kar§1smda dti§mam 
olarak dti§tindtigti ic;in o adamm hayatmm lezzetini ve omrtintin zev-
kini kac;mr. 0 adam hem korku ya§ar hem ofke azab1 c;eker. Bunun 
tek bir c;aresi var; o da, Kur'an'm emrettigi,44 hakkm, hakikatin, her-
kesin faydasmm, insanhgm ve islamiyet'in gerektirdigi ve te§vik ettigi 
ban§hr. 

Evet, hakikat ve herkesin faydas1 ban§may1 gerektirir. <;unkti ecel 
birdir, degi§mez.45 Oldtirtilen o ki§i her haltikarda, eceli geldiginden, 
daha fazla ya§amayacakt1. 0 katil ise Allah'm takdirinin gerc;ekle§me-
sine vas1ta olmu§tur. 

Eger ban§mazlarsa, iki taraf da daima korku ic;inde ya§ar ve 

41 Bir hayra sebep olamn, onu yapan kadar miikafatI olacagma dair Bkz. Muslim, 
imO:ret 133; Tirmizi, ilim 14; Ebu Davud, edeb 115; Musned 4/120, 5/273. 

42 "Hic;bir yoktur ki Allah'1 hamd ile tenzih etmesin." (isra suresi, 17/44) 
43 Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar siirekli iizerinize olsun. 
44 Bkz. Hucurat suresi, 49/10. 
45 Bkz. Nahl suresi, 16/61; Miinafikun suresi, 63/11. 
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intikam azab1 c;eker. Onun ic;in islamiyet, "bir muminin bir ba§ka mu-
mine tic; gunden fazla kus kalmamas1m" 46 emrediyor. Eger o cinayet, 
bir dti§manhktan, kinli bir garazdan dolay1 meydana gelmemi§se ve 
bir munafik o fitneye sebep olmU§Sa hemen ban§mak §artlir. Yoksa o 
kuc;uk musibet buyur, devam eder. 

Eger ban§salar ve olduren tevbe edip olene her vakit dua etse bun-
dan her iki taraf da c;ok kazanc;h c;1kar ve karde§ gibi olurlar. Olmti§ bir 
karde§e bedel birkac; dindar karde§ kazamrlar. Kaza ve kadere teslim 
olup dti§manlanm affederler. Bilhassa, madem Risa/e-i Nur dersini 
dinlemi§ler, hem herkesin faydas1 hem §ahsm ve toplumun huzuru 
hem de Nur dairesindeki karde§lik elbette aralanndaki butun dargm-
hklan b1rakmay1 gerektiriyor. 

Nasil ki Denizli hapsinde birbirine dti§man butun mahpuslar, Nur 
dersleri sayesinde karde§ oldular ve bizim beraatim1za bir vesile te§kil 
edip -hatta dinsizlere ve serserilere bile- kendileri hakkmda "Ma§al-
lah, barekallah" dedirttiler. Ve o mahpuslar teneffuslerini tam yaphlar. 
Oysa ben burada gordum ki, bir tek ki§i yuzunden yuz adam s1kmh 
c;ekiyor ve beraber teneffuse c;ikm1yorlar. Bu, onlara zulum olur. Mert 
ve vicdanh bir mumin, kuc;uk ve basit bir hata yuzunden veya men-
faat ic;in ba§ka muminlere yuzlerce zarar veremez. Eger hatayla zarar 
verirse c;abuk tevbe etmek laz1mdir. 

46 Bkz. Buhari, edeb 57, 62, isti'zan 9; Muslim, birr 23, 25, 26; Ebu Davud, edeb 47; 
Tirmizl, birr 21, 24; ibn Mace, mukaddime 7; Miisned 1/176, 2/392, 3/110, 165, 
199,209,225,4/20,220,327,328,329,373,416,421,422,5/416,421,422. 
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Aziz, yeni karde§lerim ve eski mahpuslar! 
Benim kesin kanaatim §Udur ki, buraya girmemizin, Cenab-1 

Hakk'm inayeti yonunden muhim bir sebebi sizsiniz. Yani Nurlann, 
iman hakikatleriyle sizi bu hapis musibetinin s1kmtilanndan ve pek <;ok 
dunyevl zaranndan, bo§u bo§una gam ve huzunle giden hayatm1z1 
faydas1zhktan, beyhude ziyan olmaktan ve dunyamz gibi ahiretinizi de 
aglamaktan kurtanp size tam bir teselli vermesidir. 

Madem hakikat budur, elbette sizin de, Denizli mahpuslan ve Nur 
talebeleri gibi birbirinizle karde§ olmamz laz1md1r. G6ruyorsunuz ki, 
i<;eriye bir b1<;ak girmemesi ve birbirinize sald1rmamamz i<;in d1§andan 
gelen butun e§Yamz1, yemeginizi, ekmeginizi ve <;orbamz1 kan§tlnyor-
lar. Size sadakatle hizmet eden gardiyanlar <;ok zahmet <;ekiyor. Hem 
beraber teneffuse <;1km1yorsunuz. Guya canavar ve vah§i gibi birbirini-
ze sald1racaksm1z. i§te §imdi sizin gibi yaradih§tan kahramanhk daman 
ta§1yan yeni arkada§lar, bu zamanda buyuk bir manevl kahramanhkla 
idarecilere §6yle deyiniz: 

"Elimize degil b1<;ak, mavzer49 ve revolver50 de verilse, hatta sald1r-
mam1z emredilse, bu bi<;are ve bizim gibi musibete ugramI§ arkada§-
lanm1za dokunmayacag1z. Eskiden yuz dli§manhg1m1z da olsa, onlara 
hakk1m1z1 helal edip hat1rlanm k1rmamaya <;ah§acag1m1za, Kur'an'm, 
imanm, islam karde§liginin emri ve ir§ad1yla, faydam1z geregi karar 
verdik." Ve bu hapsi mubarek bir dershaneye <;eviriniz. 

47 Her tur!U noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla. 
48 "Hic;;bir §ey yoktur ki Allah'1 hamd ile tenzih etmesin." (isra suresi, 17/44) 
49 Bir cins tufek. 
50 Alt1patlar; fi§ek koymaya yarayan bolumu silindir bic;;iminde ve namlu gerisinde 

olan tek parc;;a tabanca. 



Kadir Gecesinde ihtar Edilen Miihim Bir Mesele 
[On Soz'iin ikinci Makam1'nm Zeyli] 51 

Kadir Gecesi' nde kalbe gelen pek uzun ve geni§ bir hakikate k1saca 
i§aret edecegiz. ki: 

Bu son dunya sava§mm <:;ok §iddetli zulum ve bask1s1, merhametsiz 
tahribatI ve bir dll§man yuzunden yuzlerce masumu peri§an etme-
siyle ... Magluplann deh§etli umitsizlikleri ve galiplerin deh§etli tela§I, 
hakimiyetlerini koruyamamaktan ve buyuk tahribatlanm tamir ede-
memekten gelen deh§etli vicdan azaplanyla ... Dunya hayatmm butun 
blitun fani, ge<:;ici, medeniyet fantezilerinin ise aldahc1 ve uyutucu ol-
dugunun herkese gorunmesiyle ... insanm yarad1h§mdaki yuksek kabi-
liyetlerin ve mahiyetinin umumi bir §ekilde, deh§etli yaralanmas1yla ... 
Gaflet ve dalaletin, sert ve sag1r tabiatm Kur'an'm elmas k1hc1 altmda 
par<:;alanmas1yla ... Ve gaflet ile dalaletin en bogucu, aldahc1 ve en 
geni§ perdesi olan dunya siyasetinin pek <:;irkin, pek gaddarca olan 
ger<:;ek yuzunun g6runmesiyle, elbette, hi<:; §l1phe yok ki: insanhk ku-
zeyde, bahda, Amerika' da gorulen emarelere binaen, yalanc1 sevgilisi 
hukml1ndeki dl1nya hayatmm boyle <:;irkin ve ge<:;ici olmasmdan dola-
y1, yarad1h§1 geregi hakiki olarak sevdigi baki hayah bl1tl1n kuvvetiyle 
arayacaktir. 

Ve elbette, hi<:; §l1phe yok ki, insanhk aklm1 butl1n butl1n kaybet-
mezse, madd! veya manevl bir kiyamet kopmazsa; isve<:;, Norve<:;, 
Finlandiya ve ingiltere'de Kur'an'1 kabule <:;ah§an me§hur hatipler ve 
Amerika' da hak dinini arayan <:;ok ml1him topluluklar gibi yeryl1zunun 
geni§ k1talan ve buyl1k devletleri Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'1 arayacak 
ve hakikatlerini anlad1ktan soma ona canla ba§la sanlacaklard1r. (11n-
kl1 Kur' an, bin 11<:; yl1z altmI§ senede, her as1rda 11<:; yl1z elli milyon 
talebesi bulunan, her hukmune, her davasma hakikat yolundaki mil-
yonlarca insanm tasdik ile imza bashg1, her dakikada milyonlarca ha-
f1zm kalbinde kutsiyetle bulunup lisanlanyla insanhga ders veren, hi<:;-
bir kitapta benzeri bulunmayan bir tarzda insanhk i<:;in baki hayah ve 
ebedl saadeti mujdeleyen ve bl1tun insanhgm yaralanm tedavi eden 
bir kitaphr. 0, kuvvetli ve tekrarlanan binlerce ayetiyle, a<:;1k<:;a ve ima 

51 Zeyl: ilave 
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ile, sarsilmaz, kesin, §tiphe goturmez say1s12 delille baki bir hayab muj-
deler ve ebedi saadeti ders verir. Kur'an'm bu hakikatler noktasmda 
kesinlikle benzeri yoktur ve olamaz. Hii.;bir §ey bu en buyuk mucizenin 
yerini tutamaz. 

ikinci olarak: Risale-i Nur, o buyuk mucizenin elinde bir elmas 
klh<_; hukmunde hizmetini gostermi§ ve en inati.;1 dil§manlanm teslime 
mecbur etmi§tir. Hem kalbi hem ruhu hem hissiyab tam nurland1racak 
ve onlara ilai.; olacak bir tarzda Kur' an hazinelerinin ilanc1hgm1 yapan, 
Kur' an' clan ba§ka kaynag1 ve mercii olmayan ve onun manevi bir mu-
cizesi hukmundeki Risale-i Nur, o vazifeyi yap1yor. Aleyhindeki deh-
§etli propagandalara ve gayet inati.;1 dinsizlere kar§l tam galip gelmi§ 
ve dalaletin en sert, kuwetli kalesi olan tabiat1_;1hg1 Tabiat Risalesi'yle 
parampari.;a etmi§tir. Gafletin en kalm, bogucu, geni§ dairesinde ve 
ilimlerin en geni§ perdelerinde Asd-yz Musa'daki Meyve'nin Altmc1 
Meselesi ve Birinci, ikinci, Oi.;uncu, Sekizinci Delilleriyle gayet parlak 
bir §ekilde gafleti dag1tlp tevhid nurunu gostermi§tir. 



Meyve Risalesi'nden52 Altmc1 Mesele 

(Risale-i Nur'un pek i;ok yerinde izah1 ve kesin, say1s1z 
ispat1 bulunan Allah' a iman esasmm binlerce kullf 
delilinden bir tekine k1saca bir i§arettir.) 

Kastamonu' da bir k1s1m lise talebeleri yamma geldiler. "Bize 
Hahk1m1z1, Yaratic1m1z1 tamt, agretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyor." 
dediler. Ben de dedim ki: 

"Sizin okudugunuz ilimlerden her biri, kendine has diliyle surekli 
Allah'tan bahseder, O'nu tamt1r. Ogretmenleri degil, onlan dinleyiniz. 

Mesela nasil ki, her kavanozunda harika ve hassas ali;;ulerle alm-
m1§, hayat veren macunlar ve ilai;;lar bulunan mukemmel bir eczane, 
§liphesiz gayet maharetli, kimyager ve hikmetle i§ garen bir eczac1y1 
gasterir. 

Aynen ayle de, yeryuzu eczanesinde bulunan dart yuz bin <;;e§it bit-
ki ve hayvan kavanozlanndaki canh macunlar ve ilai;;lar, yeryuzunun 
bu misaldeki eczaneden mukemmelligi ve buyuklugu ali;;usunde, oku-
dugunuz tip ilminin penceresinden, buyuk yeryuzu eczanesinin sahibi 
olan Hakim-i Zulcelal'i kar gazlere de gasterir, tamt1r. 

Hem mesela, nasil ki binlerce, <;;e§it <;;e§it kuma§I basit bir madde-
den dokuyan harika bir fabrika, §liphesiz, bir fabrikataru ve maharetli 
bir makinisti gasterir. 

Aynen ayle de, Cenab-1 Hakk'm yeryuzu denilen yuz binlerce 
ba§h, her ba§mda yuz binlerce mukemmel fabrika bulunan bu seyyar 
makinesi, §U misaldeki fabrikadan ne derece buyuk ve mukemmelse, 
okudugunuz teknik ilimler de kendi al<;;uleriyle §U yeryuzunun Ustasm1 
ve Sahibini o derecede bildirir, tamtir. 

Hem mesela, nas1l ki, ic;inde gayet mukemmel bin bir c;e§it er-
zakm muntazaman istif edilip haz1rland1g1 bir depo, g1da amban ve 
dukkan, fevkalade sahibini ve memurunu §liphesiz bildirir. 

Aynen ayle de, her sene yirmi dart bin senelik bir dairede mun-
tazaman seyahat eden ve ayn ayn erzak isteyen yuz binlerce varhk 
turunu ic;inde bannd1ran, seyahatiyle mevsimlere ugray1p bahan bu-
yuk bir vagon gibi binlerce ayn ayn yemi§le doldurarak kt§m erzak1 

52 Meyve Risalesi, On Birinci ;iua'd1r. 
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tukenen bic;are canhlara getiren, yeryuzu denilen bu Rahmani gida 
amban, Cenab-1 Hakk'm gemisi, bin bir c;e§it malzemeyi, mah ve kon-
serve paketini ta§tyan bu depo ve Rabbani dukkan temsildeki ambar-
dan ne derece buyuk ve mukemmelse, okudugunuz ve okuyacagm1z 
gida ilimleri de kendi pencerelerinden yeryuzu deposunun Sahibini, 
Mutasarnfm1 ve idarecisini o kesinlikte ve o derecede bildirir, tamhr, 
sevdirir. 

Hem nasrl ki, ic;inde dart yuz bin millet bulunan ve her birinin 
istedigi erzak, kulland1g1 silah, giydigi elbise, talimi ve terhisi farkh olan 
bir ordunun mucize sahibi kumandam, butun o milletlerin ayn ayn 
erzakm1, c;e§it c;e§it silahlanrn, elbiselerini ve tec;hizatm1, hic;birini unut-
madan ve §a§trmadan tek ba§ma verirse, o hayret verici ordu ve kt§la, 
§liphesiz, ac;1kc;a o harika kumandam gosterir, takdirle sevdirir. 

Aynen ayle de, yeryuzu kt§lasmda ve Cenab-1 Hakk'm her bahar 
yeniden silah altma alman yeni bir ordusunda, bitki ve hayvan millet-
lerinden dart yuz bin turun farkh elbise, erzak, silah, talim ve terhisleri 
gayet mukemmel ve muntazam bir §ekilde, hic;biri unutulmadan, §a§t-
nlmadan bir tek buyuk kumandan tarafmdan verilir. i§te yeryuzunun 
bahar ki§las1, §U temsildeki ordudan ve kt§ladan ne derece buyuk ve 
mukemmelse sizin okuyacagm1z asker! ilimler de kendi penceresin-
den, dikkatli ve akh ba§mda olanlara yeryuzunun Hakim'ini, Rabbini, 
her §eyin idaresini goren Mudebbir'ini ve her turlu kusurdan, nok-
sandan uzak Kumandan'm1 hayretler ve takdislerle bildirir, hamd ve 
tesbihle sevdirir. 

Mesela, harika bir §ehirde milyonlarca elektrik lambas1 hareket 
ederek her yeri gezer. Nasti ki, t§1g1 tukenmeyen bu tarzdaki elektrik 
lambalan ve fabrikas1, §liphesiz, ac;1kc;a elektrigi idare eden, seyyar 
lambalan yapan, fabrikay1 kuran ve yanacak maddeleri getiren mu-
cize sahibi bir ustay1 ve fevkalade kudretli bir elektrikc;iyi hayret ve 
tebriklerle tamtir, ya§asmlar ile sevdirir. 

Aynen ayle de, bu alem §ehrinde, dunya saraymm c;attsmdaki y1l-
d1z lambalannm bir k1sm1 -astronominin dedigine bak1hrsa- yerkure-
den bin kat buyuk oldugu ve top gullesinden yetmi§ kat suratli hareket 
ettigi halde duzeni bozmuyor, birbirine c;arpm1yor ve sanmuyor, yan-
malanm saglayan maddeleri tukenmiyor. Okudugunuz astronominin 
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dedigine g6re, di.inyadan bir milyon kattan daha bi.iyi.ik olan, bir mil-
yon seneden daha uzun ya§ayan ve Rahman'm §U misafirhanesine 
bir lamba ve soba vazifesi gbren gune§imizin yanmaya devam etmesi 
ic:;in, her gun yeryi.izi.iniln denizleri kadar gazyag1 ve daglan kadar ko-
mi.ir veya bin yeryi.izi.i kadar odun y1gm1 laz1md1r. Onu ve onun gibi 
bi.iyi.ik yild1zlan gazyag1, odun ve komi.ir olmadan yakan ve sondur-
meyen, beraberce si.iratle hareket ettiren, birbirine c:;arphrmayan son-
suz bir kudreti ve saltanatI I§Ik parmaklanyla gosteren bu muhte§em 
kainat §ehrindeki dunya saraymm elektrik lambalan ve onlann idaresi 
§U misaldekinden ne derece buyuk ve mukemmeldir. .. i§te sizin oku-
dugunuz veya okuyacagm1z elektrikle ilgili ilimler de kendi pencerele-
rinden, bu bi.iyi.ik kainat sergisinin Sultan\ nurlandiran Munevvir'i, 
idarecisi Mi.idebbir'i ve Sani'i olan Zat'1 o nuranl y1ld1zlan §ahit goste-
rerek o derecede tamtir, tesbih ve takdislerle sevdirir ve herkesi O'na 
ibadet ettirir. 

Hem mesela, nasil ki, her satmnda ince yaz1lm1§ bir kitap ya da 
her kelimesinde ince kalemle i§lenmi§ bir Kur' an suresi bulunan gayet 
manidar, butun meseleleri birbirini destekleyen, katibini ve muellifini 
fevkalade maharetli, kudretli gosteren hayret verici bir kitap, §i.iphesiz, 
gundi.iz gibi, yazanm mukemmel vas1flanyla, hunerleriyle bildirir, ta-
mtir. "Ma§allah, barekallah" sozleriyle takdir ettirir. 

Aynen oyle de, bu buyuk kainat kitabmm bir tek sayfas1 olan yer-
yuzi.inde ve bir tek formas1 olan baharda, il<:; yilz bin ayn ayn kitap 
hukmundeki uc:; yuz bin bitki ve hayvan turunu beraberce, birbiri ic:;in-
de, yanh§SIZ, hatas1z, birbirine kan§tirmadan, §a§Irmadan, mi.ikemmel, 
muntazam bir §ekilde yazan bir kalemin i§ledigini gozumuzle goru-
yoruz. 0 kalem, bazen agac:; gibi bir kelimede bir kasideyi, c:;ekirdek 
gibi bir noktada bir kitabm butun fihristini yazar. Bu sonsuz derece-
de manidar ve her kelimesinde c:;ok hikmet bulunan kainat kitab1 ve 
cisme bi.iri.inmi.i§ en buyuk Kur'an hi.ikmundeki alem, §U misaldeki 
kitaptan ne kadar buyuk, mukemmel ve manidar ise, sizin okudugu-
nuz, varhgm hikmetini ara§tiran ilimler ve okulda bilfiil me§gul oldugu-
nuz kiraat ve kitabet53 de kendi geni§ o!c:;uleri ve di.irbi.in gozleriyle bu 
kainat kitabmm Nakka§ml, Katibini sonsuz kemal vas1flanyla tamtir, 

53 Kuaat ve kitabet: Duzgun, usuh:.ine uygun okuma ve yazma. 
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"Allahil Ekber" cilmlesiyle bildirir, "Subhanallah" takdisiyle tarif eder, 
"Elhamdillillah" §ilkilr ve ovgilleriyle sevdirir. 

i§te bunlar gibi yilzlerce ilimden her biri, geni§ ol<;illeri, hususi ay-
nalan, durbiln gibi gozleri ve ibretli baki§lanyla bu kainatm Hahk-1 
Zillcelal'ini isimleriyle bildirir, O'nun s1fatlanm ve kemalahm tamhr. 

i§te Cenab-1 Hakk'm birligine muhte§em ve parlak bir deli! olan bu 
i§areti ders vermek i<;in Kur'an-1 Mucizil'l Beyan, <;ok tekrarla, en <;ok 
da 55 • d 'u...!ll .!/ 54 '. ·\11, d 'u...!ll ayetleriyle Hahk1m121 .J , .J . .) r_/'.) .J , .J ,_,,...... 

bize tamhyor." 
0 talebe gen<;ler bu hakikatleri tamamen kabul ve tasdik ederek, 

"Sonsuz §ilkilrler olsun Rabbimize ki, hakikatin ta kendisi olan mukad-
des birders ald1k. Allah senden raz1 olsun." dediler. Ben de dedim ki: 

"insan binlerce elemle ilzillen, binlerce lezzeti tadan canh bir ma-
kine, son derece acziyle beraber say1s12 maddi-manevi dil§mam ve 
smirs12 faknyla beraber gorilnen-gorilnmeyen hadsiz ihtiya<;lan bulu-
nan, silrekli yokluk ve aynhk tokatlanm yiyen zavalh bir varhktir. Hal 
boyleyken, birden biltiln dil§manlanna kar§l bir dayanak noktas1 ve 
biltiln ihtiya<;larma cevap verecek bir yard1m kaynag1 bularak, herkes 
mensup oldugu efendisinin §erefiyle, makam1yla iftihar ettigi gibi, o 
da sonsuz Kadir ve Rahim bir Padi§ah'a iman ile baglansa, kullukla 
O'nun hizmetine girse ve ecelin idam fermamm kendisi hakkmda ter-
his tezkeresine <;evirse ne kadar memnun ve minnettar olur, milte§ek-
kir bir §ekilde bununla ovilnebilir, k1yaslaym1z." 

0 mektepli gen<;lere soyledigim gibi musibete ugramt§ mahpus-
lara da tekrar derim ki: O'nu tamyan ve O'na itaat eden, zindanda 
da olsa bahtiyard1r. O'nu unutan, saraylarda da olsa zindandadir, 
bedbahtt1r. 
54 "Gokleri ve yeri yaratan ... " (En'am sO.resi, 6/1, 73; A'raf sO.resi, 7/54; Tevbe 

suresi, 9/36; Yunus suresi, 10/3; Hud suresi, 11/7; ibrahim suresi, 14/19, 32; Nahl 
sO.resi, 16/3; isra sO.resi, 17/99; Furkan sO.resi, 25/59; Nern! sO.resi, 27/60; AnkebO.t 
sO.resi, 29/61; Lokman sO.resi, 31/22; Secde sO.resi, 32/4; Yasin sO.resi, 36/81; Zil-
mer suresi, 39/5, 38; Zuhruf sO.resi, 43/9; Ahkaf sO.resi, 46/33; Hadid sO.resi, 57/4; 
Tegabiln sO.resi, 64/3) 

55 "Goklerin ve yerin Rabbi" (Ra'd sO.resi, 13/16; isra sO.resi, 17/102; Kehf sO.resi, 
18/14; Meryem sO.resi, 19/65; Enbiya sO.resi, 21/56; sO.resi, 26/24; Saffat 
sO.resi, 37/5; Sad sO.resi, 38/66; Zuhruf sO.resi, 43/82; Duhan sO.resi, 44/7; Nebe 
sO.resi, 78/37) 



200 SiiZLER 

Hatta bahtiyar bir mazlum idam edilirken bedbaht zalimlere §by-
le der: "Ben yok olmuyorum, terhis edilerek saadet diyarma gidiyo-
rum. Fakat sizi de ebedl bir idam ile mahkum gbrdugumden sizden 
intikam1m1 tam altyorum." ve :J1 '1 diyerek ruhunu sevirn;le 
teslim eder. 

f:!jl -:j ci 

56 "Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Saffat suresi, 37/35; Muhammed suresi, 47/19) 
57 "(Melekler:) 'Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? 

Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan Sensin.' dediler.'' (Bakara suresi, 
2/32) 
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<.;:ok aziz ve s1dd1k karde§lerim, 
61_,;. _,;. j beyanlanndaki _,;. [Hiive] kelimesinde, 

hayali ve' fikri bir seyahatte hava sayfasmm yalrnz maddi y6nden mii-
talaas1yla aniden g6riinen zarif bir tevhid niiktesinde, iman yolunun 
sonsuz derecede, viic0.b63 mertebesinde kolayhgm1; §irk ve dalalet yo-
lunda ise say1s1z zorluk ve binlerce imkansizhk bulundugunu gordiim. 
0 geni§ ve uzun niikteyi gayet k1sa bir i§aretle beyan edecegim. 

Evet, nasil ki, yiizlerce <;;i<;;ege nobetle saks1hk eden bir avu<;; topra-
gm yarabh§I tabiata, sebeplere verilirse, ya o toprakta kii<;;iik 6l<;;ekte 
yiizlerce, belki <;;i<;;ekler say1smca manevi makineler, fabrikalar bulun-
mas1 ya da bir par<;;a topraktaki her zerrenin biitiin o <;;i<;;ekleri ayn 
ayn hususiyetleriyle, canh donarnmlanyla yapmay1 bilmesi, hepsinin 
adeta birer ilah gibi sonsuz ilim ve kudret sahibi olmas1 gerekir. 

Aynen 6yle de: Emir ve iradenin bir makam1 olan havada, riizgarm 
her zerresinde ve bir nefes, bir brnak kadar olan _,;. kelimesindeki hava 
zerrelerinde, kii<;;iik 6l<;;ekte diinyadaki biitiin telefonlann, telgraflann, 

58 Hiive: 0, Allah. 
59 "Hi<;bir §ey yoktur ki Allah'1 hamd ile tenzih etmesin." (isra suresi, 17/44) 
60 Allah'm selam1, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar siirekli iizerinize olsun. 
61 "Allah, o hak Mabud'dur ki, kendisinden ba:ika ilah yoktur." (Bakara suresi, 

2/163, 255; Al-i imran suresi, 3/2, 6, 18; Nisa suresi, 4/87; En'am suresi, 6/102, 
106; A'raf suresi, 7/158; Tevbe suresi, 9/31, 129; HU.cl suresi, 11/14; Ra'd suresi, 
13/30; Taha suresi, 20/8, 98; Mii'minun suresi, 23/116; Nern! suresi, 27/26; Kasas 
suresi, 28/70, 88; Fatir suresi, 35/3; Ziimer suresi, 39/6; Mii'min suresi, 40/3, 62, 
65; Duhan suresi, 44/8; Ha§ir suresi, 59/22, 23; Tegabiin suresi, 64/13; Miizzem-
mil suresi, 73/9) 

62 "De ki: O, Allah'tir, Tektir." (ihlas suresi, 112/1) 
63 Vacip, zorunlu, varhg1 kendinden alma. 
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radyolann ve hadsiz, muhtelif konu§malann merkezi, santrali, ahizesi 
ve vericisi bulunmas1 ve o say1s1z i§i beraber ve bir anda yapabilmeleri 
laz1md1r. Veyahut o kelimesindeki havanm, hatta hava unsurunun 
her bir zerresinin, bi.iti.in telefoncular, ayn ayn bi.iti.in telgrafc:;tlar ve 
radyo vas1tas1yla konu§anlar kadar manevi §ahsiyetleri ve kabiliyetleri 
bulunmas1, her zerrenin onlann dilini bilmesi ve aym zamanda ba§-
ka zerrelere de bildirmesi, yaymas1 gerekir. Ci.inku bilfiil bu vaziyet 
klsmen gori.ini.iyor ve havanm bi.iti.in zerrelerinde o kabiliyet var. i§te 
kafirlerin, tabiatc:;1lann ve maddecilerin yolunda sadece bir imkans1zhk 
degil, havadaki zerreler adedince imkans1zhk ve zorluk oldugu ac:;1kc:;a 
gori.ili.iyor. 

Eger Sani-i Zi.ilcelal'e verilirse hava, bi.iti.in zerreleriyle onun ita-
atkar bir askeri olur. Bi.iti.in zerrelerin say1s1z ki.illi vazifesi, bir tek zer-
renin bir tek di.izenli vazifesi kadar kolayca, Hahk'm izni ve kuvvetiy-
le, O'na baglamp dayanarak ve O'nun kudret tecellisiyle bir anda, 
§im§ek si.iratinde, kelimesinin telaffuzu ve havadaki dalgalanmas1 
kadar kolay bir §ekilde yerine getirilir. 0 zaman hava, kudret kalemi-
nin say1s1z, harika ve muntazam yaztlanna bir sayfa olur. Zerreleri o 
kalemin uc:;lan; zerrelerin vazif eleri de kader kaleminin noktalan haline 
gelir. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay c:;ah§tr. 

i§te ben J.>.1 j ifadelerindeki fikri seyahatimde 
hava alemini seyredip 0 unsurun sayfalanm di.i§i.ini.irken, bu ozetlenen 
hakikate ac:;1kc:;a, etrafhca, aynelyakin §ahit oldum. kelimesinde, ha-
vasmda boyle parlak bir deli! ve Cenab-1 Hakk'm her §eyde gori.inen 
birliginin panltts1 bulundugu gibi, manasmda ve i§aretinde de gayet 
nurani bir ehadiyet tecellisi, c:;ok kuvvetli bir tevhid delili g6rdi.im. Ve 

zamirinin mutlak ve orti.ili.i bir §ekilde hangi Zat' a bakttgmm bir 
i§areti o delilde bulundugu ic:;in, hem Kur'an-1 Mucizi.i'l Beyan'm hem 
de zikir ehlinin tevhid makammda bu kutsi kelimeyi neden c:;ok tekrar 
ettiklerini ilmelyakin anlad1m. 

Evet, mesela i.izerinde bir nokta bulunan beyaz kag1da iki-i.ic:; nokta 
daha konulsa hepsi birbirine kan§lr. Bir adam, birc:;ok farkh vazifeyi ay-
m anda yaparsa §a§mr. Ki.ic:;i.ik bir canhya fazla yi.ik yi.iklenirse altmda 
ezilir. Birc:;ok kelimenin ag1zdan beraber c:;1kmas1 ve kulaga aym anda 
girmesi intizam1 bozup kan§tmr. Hal boyleyken, aynelyakin g6rdi.im 
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ki, Y, anahtan ve pusulas1yla fikren seyahat ettigim hava unsurunun 
her bir parc;asmm, hatta her bir zerresinin ic;ine binlerce farkh nokta, 
harf, kelime konuldugu veya konulabilecegi halde, hic;:biri kan§maz 
ve intizam1 bozmaz. Ayn ayn pek c;:ok vazife hie;: §a§madan yap1hr. Bir 
hava zerresi, pek c;:ok agir yuk yuklendigi halde hie; zaaf gostermeden, 
geri kalmadan hepsini duzenli bir §ekilde ta§Ir. 

Hem ayn ayn tarzda, manada binlerce farkh kelime birbirine ka-
n§madan, kusursuz bir intizamla o kuc;ucuk kulaklara girer ve ince-
cik dillerden c;1kar. Her zerre, her parc;ac1k bu hayret verici vazifeleri 
gormekle beraber cezbeli bir ha! diliyle, zikredilen hakikatin §ahitligi 
ve lisamyla Y, '1 ve l,d Y, j deyip tam bir serbestlik ic;inde 
gezer. F1rtma, §im§ek ve gok gurultusu gibi havay1 c;arp1§tinc1 hadise-
ler Sirasmda hic;biri intizamm1 ve vazifesini bozmaz, §a§Irmaz ve bir i§ 
digerine mani olmaz. Ben bunu aynelyakin g6rdum. 

Demek, havamn her bir zerresinde sonsuz bir hikmet, ilim, irade, 
kuvvet, kudret ve butun zerrelere hukmeden bir hususiyet bulunmas1 
laz1mdir ki, bu i§lere vesile olabilsin. Oysa bu ihtimal, zerreler say1smca 
imkans1z ve batild1r. bile bunu ak1llanna getiremez. 

Oyleyse bu hava sayfas1, hakkalyakin,64 aynelyakin, ilmelyakin de-
recesinde ac;1kc;a, Zat-1 Zulcelal'in sonsuz ilim ve hikmetiyle c;ah§tird1g1 
kudret ve kader kaleminin surekli degi§en sayfas1d1r. Levh-i Mahfuz'un 
§U degi§ip duran alemde ve icraatlarmda "levh-i mahv-isbat" 65 adm-
daki yaz-boz tahtas1 hukmundedir. 

i§te hava unsuru, yalmz seslerin nakli vazifesinde, Allah'm birligi-
nin zikredilen tecellisini ve hayret verici §eyleri gosterir, dalaletin ne 
kadar ak1l dI§I oldugunu ortaya koyar. Bunun gibi, havay1 meydana 
getiren unsurlarm muhim vazifelerinden biri de, elektrik, c;ekme-it-
me kuvveti, I§Ik gibi ba§ka §eylerin naklinde §a§Irmadan, muntaza-
man, seslerin naklindeki vazifeyi gbrmesidir. Aym zamanda, butun 
bitki ve hayvanlara hava ve a§ilama gibi hayat ic;in luzumlu §eyleri 
de tam bir intizamla yeti§tirir. ilahi emir ve iradenin bir makam1 
oldugunu kesinlikle ispat eder; serseri tesadufUn, kor kuvvetin, sagir 

64 Hakkalyakin: Marifet mertebesinin en yi.iksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak g6r-
me hali. 

65 E§ya ve hadiselerin yaz1hp silindigi zaman levhasi. 
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tabiatm, kan§Ik, hedefsiz sebeplerin ve aciz, cans1z, cahil maddele-
rin bu hava sayfasmm yaz1lmasma, intizamma ve vazifelerine kan§-
masma hic;bir §ekilde ihtimal ve imkan bulunmad1gm1 aynelyakln 
gosterir. Ben buna kesin kanaat getirdim. Her bir zerrenin ve her bir 
parc;anm ha! diliyle '1 ve J;..t j dedigini bildim. 
anahtan ile havanm maddl yonden bu hayret verici hususiyetlerini 
gordiigiim gibi, hava unsuru da bir hiikmiine gec;erek misal66 ve 
mana alemine bir anahtar oldu. 

(Gerisi §imdilik yazdznlmad1. Herkese binlerce selam.) 

66 Misal alemi: Maddi alem ile ruhlar alemi arasmdaki gec;:i§ yeri. 


