
Kur' an ayetlerinin bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur'un k1s1mlarzndan 
Sozler mecmuasmm k1sa bir fihristidir. 

BiRiNCi SOZ 

h'in pek c;:ok muhim sirrmdan birini guzel bir 
temsille te'fsir eder ve ne kadar k1ymetli bir islam ni§am, 
i§areti oldugunu g6sterir. 

On Dordiincii Lem'anm ikinci Makam1: 

h'in en muhim be§-alh s1mm tefsir eder, 
Kur'an'm bir 6zu, fihristi ve anahtan oldugunu g6sterir. Ar§tan yeryu-
zune kadar uzanan mukaddes, nurani bir hat, ebedi saadetin kap1sm1 
ac;:an bir anahtar ve her mubarek i§e feyiz ve bereket veren bir nur 
kaynag1 oldugunu bildirir. Bu makam, ilk risale Birinci Soz' e bakar. 
Adeta Risale-i Nur'un k1s1mlan bir daire hukmundedir ve sonu ba§-
lang1cma h mubarek hatt1yla baglamr. Bu makam-
da alh degil, otuz sir yaz1lacakt1. alh tane kald1. Kisadir fakat 
gayet buyuk hakikatleri ic;:erir. Bunu dikkatle okuyan, besmelenin ne 
kadar k1ymetli ve mukaddes bir hazine oldugunu anlar. 

iKiNCi SOZ 

ayetinin ve iman hakkmdaki ayetlerin muhim bir 
s1mr1'1 gayet akla uygun bir temsil ile tefsir eder. 

"O takva sahipleri ki gori.inmeyen aleme inamrlar." (Bakara suresi, 2/3) 
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O<;ONCU s6z 
213 41 J-01 ayetinin ve iman hakkmdaki ayetlerin muhim bir 

hakikatini mantikh bir temsil ile tefsir eder. 

DORD0Nc0 s6z 
3G) y J.;:- 01 ayetinin ve namaz hakkmdaki 

ayetlerin muhim bir s1rnm gayet makul ve mantikh bir temsil ile tefsir 
eder. Zerre kadar insaf1 bulunam teslime mecbur b1rak1r. 

s6z 
1j21 ayetinin, takva ve kulluk hak-

kmdaki ayetlerin ve takva ile kulluk vazifesinin muhim bir s1rnm gayet 
guzel bir temsil ile tefsir edip okuyan herkesi ikna eder. 

ALTINCI s6z 
sU1 d 0L · ,..,: :1 01 ayetinin ve nefsi-. (TT v_r" 

ni, mahm Cenab-1 Hakk'a satmak hakkmdaki ayetlerin gayet muhim 
bir s1rnm tefsir eder. Nefsini ve malm1 Cenab-1 Hakk'a satanlarm be§ 
derece kar i<.;inde kar; satmayanlarm ise be§ derece zarar ic;;inde zarar 
ettiklerini gosterir. Bunu gayet ikna edici bir temsil ile izah eder. Haki-
kate muhim bir kap1 ac;;ar. 

YEDiNCi s6z 

"Ey insanlar! (Hem sizi hem de sizden onceki insanlan yaratan) Rabbinize ibadet 
edin." (Bakara suresi, 2/21) 
"$uphesiz namaz, mtiminler uzerine vakitleri belli bir farzd1r." (Nisa suresi, 4/103) 
"Allah fenahktan korunanlar ve hep g(izel davrananlarla beraberdir." (Nahl suresi, 16/128) 
"Allah, kar§ihk olarak cenneti verip mtiminlerden canlanm ve mallanm satm almt§-
tir." (Tevbe suresi, 9/111) 
"Bunlar Allah'1 ve ahireti tasdik eder." (Al-i imran suresi, 3/114; Tevbe suresi, 
9/44; Mucadele suresi, 58/22) 
"Allah'm (ahiretle ilgili) vaadi elbette haktir, dolay1s1yla dunya hayatJ sizi sakm ola 
ki aldatmasm! Yine sakm ola ki, (o c:;ok hilekar §eytan dahil) aldatanlar da sizi Allah 
hakkmda (yanh§ bilgi, yanh§ inane:; ve yanh§ yakla§1mlarla) aldatmasm." (Lokman 
suresi, 31/33; Fatir sliresi, 35/5) 
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hakkmdaki ayetlerin mi.ihim bir s1rnm gayet akla uygun bir temsil ile 
tefsir eder. Gafiller ic:;in di.inyanm ne kadar deh§etli, oli.im ve ecelin ne 
kadar mi.ithi§, acz ve fakrm ne kadar elem verici oldugunu; hidayet 
ehli ic:;in ise di.inya hayatmm ic:; yi.izi.ini.in ne kadar gi.izel; kabir, ecel, 
acz ve faknn nas1l birer saadet vesilesi oldugunu kesin bir §ekilde is-
patlar. iki cihan saadetine giden yolu gosterir. 

SEKiZiNCi SOZ 

8f .:f ve 9f ve di.in-
yanm mahiyeti, di.inyada insanm mahiyeti ve insanda dinin mahiyeti 
hakkmdaki benzer ayetlerin mi.ihim bir sirrm1 (ash Hazreti ibrahim'e 
indirilen suhufta bulunan) gi.izel ve parlak bir temsil ile tefsir eder. 
Di.inyamn mahiyetini, di.inyada insanm ve insanda dinin k1ymetini 
gosterir. Dinsiz insanm en bedbaht varhk oldugunu ispatlar. $u alemin 
tils1mm1 c:;ozmek ve insan ruhunu karanhktan kurtarmak c:;arelerini gos-
termekle beraber, gi.inahkar olan bedbaht insanm mi.ithi§ vaziyeti ile 
salih olan bahtiyar insanm vaziyetini gayet latif ve gi.izel bir §ekilde 
kar§tla§hnr. 

DOKUZUNCU SOZ 
; 0 .J. 0 ,,.. ,,.. _; / _; .1 ,,.. ,,.. ..:.ii/' • LJ, O• / LJ ' 0• <()l\ u,;'.J .} / .r--- J .} i:..r.::>;..J i:..r.::>; / . 

:r.:-j p j ve be§ vakit namaz hakkmdaki ayetlerin 
gayet mi.ihim bir s1rnm "Be§ Ni.ikte" ile tefsir eder. Be§ vakit namazm 
o vakitlerde emredilmesinin hikmetini o kadar gi.izel ve §irin bir §ekilde 
bildirir ki, zerre kadar §Uuru bulunan, bu cazibeli hikmet ve parlak ha-
kikat kar§tsmda teslime mecbur kahr. insan bedeninin havaya, suya, 
g1daya muhtac:; olmas1 gibi, ruhunun da namaza muhtac:; oldugunu 
gayet ac:;1k bir §ekilde beyan eder. 

"Allah o ilahtir ki kendisinden ba§ka ilah yoktur. Hayy (Her zaman var olan, diri 
olan, ezeli ve ebedi hayat sahibi) O'dur, KayyO.m (Kendi zati ile var olup, zeval 
bulmayan ve biitun varhklan varhkta tutup onlan yoneten) O'dur." (Bakara sO.resi, 
2/255; Al-i imran sO.resi, 3/2) 
"Allah katmda hak din, islam'dir." (N-i imran sO.resi, 3/19) 

10 "Haydi siz ak§ama girerken, sabaha 9karken Allah'1 takdis ve tenzih edin, namaz 
kilm. Goklerde ve yerde hamd, giizel ovgii O'na mahsustur. ikindi vaktinde de, 
ogleye girerken de O'nu takdis ve tenzih edin, namaz kilm." (RO.m sO.resi, 30/17-18) 
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ONUNCU SOZ 
t. 1 0 ,.,. ,.,. l -::; .I. ,,. .... 0 ,.,. ,,. J, ,.-\ 1 > 0 ,.,. 

-o,1\ ...v.; ·•)!\ ., Ui:5 .u1\ 0 1.:.'.tj l...S'Y'"' , .r..JP.J - , , .J.J • .r--' JS }> j 'ayetinin ve olumclen sonra dirili§ ile 'ahiref hak-
kmdaki ayetlerin miihim bir s1rnm, on iki mantikh ve makul temsille, 
on iki kesin ve a§ikar hakikatle tefsir eder. Bununla beraber ahirete 
imam o kadar kuwetli bir §ekilde ispat eder ki, biitiin biitiin kalbi 
olmemi§ ve akh sonmemi§ bir insan o ispat kar§1smda teslim olur, 
Allah'm izniyle imana gelir. imana gelmese de inkardan vazgec;meye 
mecbur kahr. 

ON BiRiNCi SOZ 
l 0 ,.,. -::; J, ,.,. ,.,. 1,... ,.,. ,...o .J. -::; 
•'..c \_;\ 1•11\' @ 1.:'. \,;\ @ \_;\ @ ·:.., •1\' ;,; <.fl"' .) • _) .) 't-""' • ..r-' .) r...r:--" .) 

Ll>' , ! LA' .1....t. LA' -. .. .J .J .J .J, .J 
..'.Jj 0 LJ'j cfii :J 0 ayetlerinin yiiksek ve 

geni§ bir hakikatine ;>ems suresinin mucizevi bir §ekilde i§aret ettigini, 
kainati muntazam bir saray suretinde gosterdigini yiice ve ku§abc1 bir 
temsil ile bildirir. insanm mahiyetindeki kulluk vazifesini, donammm1 
ve Cenab-1 Hakk'm rububiyetinin c;e§itli tecellilerine kullukla kar§1hk 
vermesini giizelce izah eder. ;>ems suresinin mucizevi i§aretini ve en 
biiyiik dairede muazzam bir rububiyeti kamil kullukla harika bir §ekil-
de kar§ila§tinr. 

ON iKiNCi SOZ 

14j;, ;r , 13\_r.;S' 1_r.;. .Ll j ayetlerinin 
11 "i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmil§ topraga nasd hayat veriyor! i§te 

bunlan yapan kim ise, olilleri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakkiyla kadirdir." 
(Rum suresi, 30/50) 

12 "Gilne§e ve onun aydmhgma .. onu izledigi zaman aya .. dilnyay1 ac,;1ga c,;ikaran giln-
dilze .. onu bilrilyilp saran geceye .. gage ve onu bina edene .. yere ve onu yay1p d6§e-
yene .. her bir nefse ve onu dilzenleyene .. ona hem kotiililgu, hem de ondan sakmma 
yolunu ilham edene yemin olsun ki: nefsini maddi ve manevi kirlerden armdrran 
kurtulu§a erer. Onu giinahlarla orten ise ziyana ugrar." (;lems suresi, 91/1-10) 

13 "Kime hikmet nasip edilmi§se dogrusu, bilyilk bir hayra mazhar olmu§tur." (Baka-
ra suresi, 2/269) 

14 "Biz Kur'an'1 hak olarak indirdik. 0 da hakkin ve gerc,;egin ta kendisi olarak indi. 
Seni de ey Resulilm, sadece rahmetle miljdelemen ve inanmayanlan ise azapla 
uyarman ic,;in gonderdik." (isra suresi, 17/105) 
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ve Kur' an hikmetinin fazileti hakkmdaki yilzlerce ayetin milhim bir 
hakikatini felsefe ile Kur' an hikmetini kar§ila§hrarak gayet parlak bir 
temsil ile tefsir eder. Kur'an'm bir mucizesini, i'cazm1, onun kar§tsmda 
felsefenin aczini ve k1ymetsizligini harika bir §ekilde ispat eder, korle-
re bile gosterir. Bu Soz, On Birinci Soz gibi gayet milhimdir. Herkes 
onlara muhtac;hr. 

ON O<;ONCU soz 
Birinci makam 

" "';:" ' J." .> ,,,,,. "' ;:; 
• l.4 iJ\·';t\ S·"' ve l.4' -!. •t\ .JJ , .r , r ..r'J J f'--::' ..,/ 
ayetlerinin, Kur' an hikmetinin kutsiyeti, geni§ligi ve §iirden 

istignas1 hakkmdaki ayetlerin milhim bir s1rnm tefsir eder. Kur'an-1 
Mucizil'l Beyan'm yilksek mucizevl hikmetini felsefenin k1ymetsiz ve 
dar hikmeti ile k1yaslar. Kur'an hikmetindeki ku§ahc1hg1 ve geni§ligi, 
felsefenin fakr ve iflasm1 k1saca beyan eder. Kur'an'm §iirden istigna-
smm ve ona tenezzill etmemesinin sebebinin, Kur' an hakikatlerinin 
yilksekligi ve parlakhg1 oldugunu gosterir. Ve milhim bir temsil ile 
Kur'an'm bir mucizelik yonilnil bildirir. 

ikinci Makam 

Genc;ligi dalaletin, haram zevk ve eglencelerin uc;urumuna dil§-
mekten kurtaran, imanda bu dilnyada dahi hakiki bir cennet lezzeti, 
dalfilette ise bir cehennem azab1 ve s1kmh bulundugunu orneklerle 
izah ve ispat eden bir derstir. 

ikinci Makamm Ha§iyesi 

Mahpuslara teselli olan dart mektuptur. 

ikinci Makamm Zeyli 

Kadir Gecesi'nde ihtar edilen milhim bir meseledir. 

Meyve Risalesi'nden Altmc1 Mesele 

Hiive Niiktesi 
15 "Biz Kur'an'1 mii'minlere §ifa ve rahmet olarak indiririz." (isra suresi, 17/82) 
16 "Biz Resul'e Kur'an ogrettik, §iir ogretmedik, o zaten ona yara§maz." (Yasin suresi, 

36/69) 
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ON DORDUNCU SOZ 
Dar ak1llara s1gmayan bir k1s1m yiiksek ve geni§ Kur' an hakikatle-

rini, goziimiizle g6rdiigiimiiz benzer misallerle anlay1§1m1za yakla§hnr. 
Mesela: 

18. '._,8' ·-91 ts':i'J'':f',17t5\i..... ;f.::. 
/ (..r::-:-4 ' / <../- . .} . j / J_ (!,- ', / <../- uP j j / r--

, '\Lt, : 200 < tl j ,)\ tf.i. 111 r, , ..:..u L:: -SI-:' r J Y'7 u- J-. • -> • r . , ,. . _ _,......,.. r-- J eili ¥-L.:ll ayetlerinin gayet yiiksek geni§ hakikatlerini tem-
sil ve benzetmelerle akla kabul ettirir, kalbi ikna eden bir tarzda bildirir. 

On Dordiincii Soz'iin Hatimesi 
Gafil kafaya bir tokmak ve bir ibret dersidir. Sonunda nefs-i em-

mareye tesirli bir ikaz sillesi var. Nefsine esir olan biri bunu okusa ve 
kabul etse o esaretten kurtulur. 

On Dordiincii Soz'iin Zeyli 
Zelzele hakkmdaki alh miihim soruya cevaphr. 

ON SOZ 

22 . 1_LllJ , , t;,l'l ' 8JJ1 tf jjJ, ayetinin ve me-i...r:':' - / .JC::. .. .-> j 

leklerle §eytanlann hakkmdaki ayetlerin, astronomi ile 
me§gul olanlarm dar ak1llanna s1gmayan miihim bir s1mm, "Y edi Ba-
samak" i<;:inde yedi saglam deli! ve bir mukaddime ile tefsir eder. 
ayetin semasmdan §eytanm akla dii§iirdiigii §iipheleri ta§lay1p kovar. 

On Be§inci Soz'iin Zeyli 
Kur'an'm Allah kelam1 ve Hazreti Muhammed' in (aleyhissalata vesse-

lam) Allah'm resulii oldugunu ikna edici delillerle ispatlayan, miinaza-
ra tarzmda yazilm1§ belagatli bir risaledir. 

17 "Rabbiniz o Allah'tir ki gokleri ve yeri alh gunde yaratt1." (A'raf suresi, 7/54; YU.nus 
suresi, 10/3; Hud suresi, 11/3; Hadid suresi, 57/4) 

18 "Ya§ ve kuru hi<.;bir §ey yoktur ki ac.;1k, net bir kitapta bulunmasm." (En' am suresi, 
6/59) 

19 "Halbuki butun bir gokler alemi bukulmti§ olarak Allah'm elinin i<.;indedir." (Zumer 
suresi, 39/67) 

20 "Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu, sadece '01!' demektir, hemen oluverir. .. " 
(Yasin suresi, 36/83) 

21 "Kiyametin kopmas1 ise, ba§ka degil, ancak goz a<.;ip kapama (yahut daha da kisa 
bir anda) olup biter." (Nahl suresi, 16/77) 

22 "Ger<.;ek §U ki, yere en yakm olan gogu lambalarla donatt1k ve onlardan bir k1smm1 
§eytanlara ahlan mermiler yaptik." (Ml.ilk suresi, 67/5) 
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ON ALTINCI SOZ 

JS 0H :Ji J_,% 
230)..;:-:) ayetlerinin ve pek c;ok ayetin ifade ettigi: "Cenab-1 
Hakk'm Zat'mm ehadiyeti ile icraatmm kulliyeti; birligi ile yard1mc1s12 
rububiyetinin umumiyeti; tekligiyle ortaks1z tasarruflannm ku§abc1h-
g1; mekandan munezzeh olmakla beraber her yerde haw bulunmas1; 
sonsuz ulviyetiyle beraber her §eye yakm olmas1 ve bir tek Ehad Zat 
olmakla beraber her §eyi bizzat elinde tutmas1" yuce hakikatlerinin 
gayet muhim bir Simm "Dort $ua" ile tefsir eder. 0 hakikatleri yolunu 
§a§irmam1§ ak1llara, selim kalblere teslim ettirir. 

ON YEDiNCi SOZ 

LA 0-Lt>J • t ·''-t · ·\J1 f;:. _r; . LJ (.r>" r-.r:-:- _j j c.;- . • 
25.Wj LAj, 24\j_?.- ayetlerinin ve hayat 
zeti ic;inde olum elemi, sevinc; ve kavu§ma ic;inde yokluk elemi hakkm-
daki ayetlerin muhim bir Simm, Kahhar ismine kar§l Rahman isminin 
bir cilvesini gayet giizel bir surette gostererek tefsir eder. Muminler ic;in 
dunyanm seyyar bir ticaret yeri, gec;ici bir misafirhane, birkac; giinluk 
bir sergi, k1sa bir muddet ic;in i§leyen bir tezgah ve ah§veri§ ic;in yo! 
UStiinde kuru!mU§ bir pazar o!dugunu gosterip insana dunyadan ber-
zaha ve ahirete dogru olan seyahatini sevdirir. 0 seyahatin deh§etini 
yok eder. Bu Soz'un sonunda baz1 nushalarda "Siyah Dutun Meyve-
si" ad1yla k1ymetli ve cazibeli, §iire benzer birkac; hakikat var. 

ON SEKiZiNCi SOZ 

Bu Soz "iki Makam"d1r. ikinci Makam'1 yazilmam1§br. Birinci Ma-
kam ii<; "Nokta" dan o!U§UL 

23 "Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu, sadece '01!' demektir, hemen oluverir ... Sub-
handir, munezzehdir o Zat ki, her §ey uzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin 
de donli§il, O'na olacaktir." (Yasin suresi, 36/82-83) 

24 "Biz, dunyada bulunan her §eyi ona bir zinet kild1k. Boylece insanlardan kimin 
daha iyi i§ gen;ekle§tirecegini ortaya koymak istedik. Ve elbette Biz onun ustunde 
ne varsa hepsini, kupkuru yap1p dumdilz edecegiz." (Kehf suresi, 1817-8) 

25 "Dunya hayah bir oyun ve oyalanmadan ba§ka bir §ey degildir." (En'am suresi, 
6/32) 
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Birincisi: 26 \ :\ I 0l 0 , , I ,:\ 0 , ,j; if 1 , , ' : ':l .J • r.>:-'-.J y .J>' J-- U:., 
ayetinin, oviilmeye tutkun, §6hrete miiptela, methedilmeye dii§kiin, 
bencil nefs-i emmarenin kafasma tedip sillesi vuran bir s1rnm, 

ikincisi: j5" ayetinin, c;:irkin ve kendilerinden 
bahsedilmesi edebe aykm g6riinen §eylerin giizel yonlerini gosteren 
bir sirnm, 

Uri.inci.isi.i: !'<:'' · , -11 0 01 ayetinin Res0.1-u 1-:;:---:: r- ' 
Ekrem'in (aleyhissa/atil vesselam) peygamberligine dair ince fakat kuv-
vetli bir delilini gosteren bir s1rnm tefsir eder. 

ON DOKUZUNCU SOZ 

eJ=)_ ayetinin ve yiizlerce ayetin 
en muhim hakikati olan Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) pey-
gamberligini "On Dart Re§ha" ic;:inde on dart ac;:1k, parlak ve saglam 
delille tefsir ve ispat eder. En inatc;:1 dii§mam dahi susturur. Res0.1-u 
Ekrem'in (aleyhissalatil vesselam) peygamberligini giine§ gibi gosterir. 

YiRMiNCi SOZ 

iki Makamdir. 
Birinci Makam: Bakara sO.resinin ba§mda: Hazreti Adem' e me-

leklerin secdesi, bir inegin kesilmesi ve ta§lardan su c;:1kmas1 hakkm-
daki ii<;: miihim ayete <lair §eytanm gayet miithi§ ii<;: §iiphesini oyle 
bir tarzda reddedip c;:iiriitiir ki, §eytam ve §eytan gibi insanlan peri§an 
ederek boyle hilelerden vazgec;:irir. (iinkii onlar, tenkit ve itirazlanyla 
mucizelik panlt1larmm kap1sm1 ac;:tird1lar. 0 uc;: ayetten ii<;: mucizelik 
panlhs1 g6riindii. 

ikinci Makam: Peygamberlerin (aleyhimusselam) mucizelerinin yii-
ziinde parlayan bir Kur'an mucizesini gosterir. Peygamber mucizeleri 

26 "Yaphklarmdan oturu sevinen, obur taraftan yapmad1klan i§lerden dolay1 oviil-
mek isteyen kimselerin sakm azaptan yakay1 kurtaracaklanm sanma!" (Al-i imran 
sO.resi, 3/188) 

27 "(0 Allah ki), yaratt1g1 her §eyi guzel ve muhkem yaph." (Secde sO.resi, 32/7) 
28 "Ey insanlar, eger Allah'1 seviyorsamz, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin." 

(Al-i imran sO.resi, 3/31) 
29 "Ya sin, Hikmetli Kur'ana andolsun: Sen elbette gonderilen resO.llerdensin." (Yasin 

sO.resi, 36/1-3) 
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hakkmdaki Kur' an ayetlerinin ne kadar manidar ve hikmetli oldugunu 
bildirir. Ve Kur'an'da ke§fedilmeyi bekleyen pek c;ok define bulundu-
gunu hahrlahr. 

YiRMi BiRiNCi SOZ 

iki Makamdlr. 
Birinci Makam: Namazm k1ymetini ve faydasm1 oyle giizel bir 

tarzda gosterir ki, en tembel ve gilnahkar insanda dahi namaza kar§l 
bir arzu uyandmr, onu gayrete getirir. 

ikinci Makam: c;ok kulland1g1 milhim §ilpheleri c;ilril-
tilr. Vesveseleriyle milminlerin kalbinde ac;hg1 yaralann be§i ic;in gilzel 
merhemler tarif eder. 

YiRMi iKiNCi SOZ 
/ "'..J. ,,J. ,,. J.,.. l -;;; ' ';"'" .... ,.. J5 &1.>- '.i..lll , 3().o.i..lll '::.1 ayetlerii:iin ve hakiki tevhid 

hakkmdaki yilzlerce ayetin milhim bir hakikatini "lki Makam" ile tefsir 
eder. 

Birinci Makam: Gayet giizel, parlak ve kuvvetli bir temsili hikaye 
ve on iki basamak hilkmilnde "On iki Delil" ile Cenab-1 Hakk'm birli-
gini o kadar ac;1k bir §ekilde ispatlar ki, en inatc;1 mil§rikleri bile tevhidi 
kabul etmeye mecbur b1Tak1r. Kolay fakat kuvvetli, basit fakat parlak 
bir surette Vacib-ul Vucud'un varhg1m, birligini ve ehadiyetini butiln 
s1fat ve isimleriyle ispat eder. 

ikinci Makam: Tevhid hakikatini, hakiki tevhidi "On iki Lem'a" 
ile ispatlar. T emsill bir hikayenin perdesi altmda on iki a<_;1k delil ile 
Cenab-1 Hakk'm birligini gosterir. Celal, cemal ve kemal vas1flanm 
vahdaniyet ic;inde ispat eder. 0 deliller o kadar ac;1khr ki, hic;bir §ilp-
heye yer blrakmaz. Ve o kadar ku§ahc1d1T!ar ki, Cenab-1 Hakk'1 bil-
meye kainattaki varhklar, belki zerreler say1smca pencereler ac;arlar. 
Bu makam, Vacib-ill Vucud'un varhgm1, butiln sifat ve isimleriyle en 
inatc;Iiara kar§1 boyle ispat eder. 

30 "O halde §U gen;egi hie_; unutma ki: Allah'tan ba§ka ilah yoktur." (Muhammed 
suresi, 47/19) 

31 "Her §eyi yaratan Allah'hr." (Ziimer suresi, 39/62) 
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YiRMi Oc;ONCO soz 
1_,:;i p@ df.;. lif 

l_µj ayetlerinin ve pek r;ok benzer ayetin imana <lair, in-
sanm terakkisine ve ai<;;almasma sebep olan hakikatlerini "Be§ Nokta" 
ve "Be§ Nukte" i<;inde herkese bakan ve herkesin ona muhta<; oldugu 
on "Bahis" ile tefsir eder. insanm kabiliyetlerini ve vazifelerini gayet 
makul ve makbul bir surette bildirir. 

Bu Soz §imdiye kadar binlerce insam gaflet uykusundan uyandird1g1 
gibi, r;oklanm da imana getirmi§tir. Gayet k1ymetli ve yilksek olmakla 
beraber, temsillerle anlamay1 kolayla§hrm1§hr, herkes onun dilini anlar. 

YiRMi DORDUNCO soz 
33_;.:;j\ y;, ayetinin ve Cenab-1 Hakk'm isim-

lerinin cilveleri hakkmdakt bi;r;ok ayetin muazzam bir hakikatini "Be§ 
Dal" ad1yla milhim bahislerle tefsir eder. Birinci ve ikinci Dal'lan mil-
him s1rlarm 6zeti mahiyetinde birer hazinedir. Or;uncil Dal, hadisler 
hakkmda akla dil§en §ilpheleri on iki kaide ile reddeder. 0 §ilpheleri 
kokilnden keser. Dordilncil Dal, kainat saraymda istihdam edilen bit-
ki, hayvan, insan ve melek topluluklannm istihdamlannm s1rnm, gilzel 
kulluk ve tesbih vazifolerini ve Cenab-1 Hakk'm rububiyetinin ha§me-
tini cazibeli bir tarzda bildirir. Be§inci Dal, y;, 
ayetinin nurani agacmm hadsiz meyvelerinden be§ini gayet ve 
gilzel bir surette g6sterir. Bu be§ meyve ile Otuz Birinci Soz'iln sonun-
daki be§ meyve <;ok tatl1dir; tath ilim isteyenler onlan okusun. 

YiRMi SOZ 
.. 1 H Y .J , , , . Y . , r c..r:-: Y . if:"" .J i..r' • , . J-: c.r 

341.r.J; 1•s b•! 0t5 ayetinin hakikatini yilzlerce ayetin , r 
32 "Biz insam en milkemmel surette yaratt1k. Sonra da onu en a§ag1 seviyeye dil§ilr-

dilk. Ancak iman edip gilzel ve makbul i§ler yapanlar milstesnad1r." (Tin suresi, 
95/4-6) 

33 "O'dur Allah. O'ndan ba§ka yoktur ilah. Hep O'nundur, en gilzel isimler ve vas1f-
lar." (isra suresi, 17/110; Taha suresi, 20/8; Ha§ir suresi, 59/24) 

34 "De ki: Yemin ederim! Eger insanlar ve cinler, bu Kur'an'm benzerini yapmak ic;in 
bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup gilc;lerini birle§tirseler bile, yine 
de onun gibi bir kitap meydana getiremezler." (isra suresi, 17/88) 
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en muhim hakikatlerinden olan Kur' an mucizelerini gosterir. Oc;: 
ic;:inde ktrk mucizelik yarn1nu beyan ve tefsir eder. Kur'an'm Allah 
kelam1 oldugunu, I§Igm gune§in varhgm1 gastermesi gibi gasterir ve 
ispatlar. Gerc;:i ilk yans1 suratle telif edilmi§tir, fakat kalb huzuru ile 
yaz1ld1g1 i<;;in izahhdtr. ikinci yans1 ise baz1 muhim sebeplerden dolay1 
k1sa, azet halinde kalmI§hr. Bununla beraber bu mubarek Saz hangi 
fikirde olursa olsun, her insan tabakasma Kur'an'm mucizeligini gas-
terir ve ispat eder. Bu Saz §imdiye kadar Kur'an'm i'caz1 kar§tsmda 
birc;:ok inatc;:1y1 boyun egdirmi§, secde ettirmi§tir. 

YiRMi ALTINCI s6z 
pLll ,j, 1<-, e 35p !Sh .... j, '.,.. 0la 
'"' >;'-:f-- .. "'"-? u.../ :.. :. -;, _,I ,,J ,,. ::"''-:? '-'-- 7' 

ayetlerinin "kadere" ve "haytr ve §errin Allah'tan olduguna" ima-
dair esaslan ispatlayan muhim bir hakikatini dart "Bahis" ile ayle bir 

§ekilde tefsir eder ki, havas tabakanm bile fikirlerinin yeti§emedigi kader 
strlanm avam tabakanm zihinlerine yakla§hnp anlahr. Hatime'sinde en 
k1sa, en selametli ve dogru yolun esaslanm "Dort F1kra" ic;:inde gasterir. 
Nefsin temizlenmesine ve ruhun kemal vas1flanm kazanmasma sebep 
olan dart muhim ders verir. Hatime'nin sonunda alh mesele var ki, biri 
Fetih suresinin sonundaki ayetin bir i' caz s1mm ac;:ar. 

YiRMi YEDiNCi s6z 
,, ,,. 1 ,, _). :;; ,,. ;o { J ,,. _). ,,. 

)f'.t' ,,: t 1_:;.( ..i.JI ,,: '')ii JI JI' J ';I\ S' '.I' y.J u:, , r w, u ,Y"' Y • .J J y.J 
37>W 01k· ,(,f':J ve benzer,ayetlerin ., . r"7 J.J , u--
ic;:tihada dair muhim bir hakikatini tefsir eder. Bu zamanda hadleri-
ni a§tp ic;:tihattan dem vuranlara hadlerini bildirir, mezheplerin g6rli.§ 
farkhhklannm s1rnm guzelce beyan eder. "Bugun eski devirlerdeki gi-
bi ic;:tihat edebiliriz." diyenlerin ne kadar hata ettiklerini ispatlar. Bu 
Saz, "Zeyl"inde Sahabe-i Guzin'in mertebelerinin evliyadan yuksek 

35 "Hic:;bir §ey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarlan elimizde olma-
sm. Biz onu ancak belirli bir olc:;i.i ile indiririz." (Hier suresi, 15/21) 

36 "Velhasil her bir §eyi, apac:;1k bir Kitap'ta say1p doken Biziz." (Yasin suresi, 36/12) 
37 "Halbuki onlar bu haberi Peygamber' e ve aralarmdaki yetkili zatlara arz etselerdi 

elbette i§in ic:; yi.izi.ini.i ara§hnp ortaya c:;1karanlar, onun mahiyetini, haberin neye 
i§aret ettigini bilirlerdi. Eger Allah'm li.ituf ve rahmeti i.izerinizde olmasayd1, pek 
azm1z haric:; hepiniz §eytana uymu§ gitmi§tiniz." (Nisa suresi, 4/83) 



936 SOZLER 

oldugunu gayet parlak bir surette ve ac;1kc;a gosterir. Sahabenin insan-
hk ic;inde peygamberlerden soma en sec;kin §ahsiyetler oldugunu ve 
onlara yeti§ilemeyecegini kesin bir §ekilde ispat eder. 

YiRMi SEKiZiNCi SOZ 

LJ5- : 0
; ul.'.:>- 01 uL;Jl1Ji I L:, I lll 

)1 , u:- ' . r- , , , J J-4 ,J!., _r:'.J 
1: u <\.; 1 q, : G·' ,...:J11.lJ. 1 o''' : 1'J., 

't"-;: r-J '"+: '. y J u. JJ \..;;>, y JJ ,J>-' '"r'.'. 7)) 

t_ljj cennete ve e'bed! saadete 
hakikatini dogrulayan ytizlerce ayetin mtihim bir hakikatini iki ma-
kamda tefsir eder. 

Birinci Makam: Be§ soru ve cevap ile cennetteki cisman! lezzetler 
ve huriler hakkmda tenkit sebebi olmu§ meseleleri 6yle gtizel bir suret-
te anlattr ki, herkesi ikna eder. 

ikinci Makam:39 Arapc;a ibare olarak on iki lasiyyema40 kelimesiy-
le ba§lar. Oltimden soma dirili§e, cennet ve cehennemin hakikat oldu-
guna dair gayet kuwetli, kesin, sarstlmaz binlerce delili ic;eren ac;ik bir 
burhandtr ki, Onuncu Soz'tin kaynag1, esas1 ve 6ztidtir. 

YiRMi DOKUZUNCU SOZ 

, 0 1lJ'42 ,, 01: , 1;, 4lo ,, L ; , Y'., J '-1:..J-!° L_J..r u , , 't"-;: (_J..!' J , r' 
440.:\;..\, '91 ':J, 0 \ ,_,\1 ayetlerinin ve ' , J ' J ,- . ..T ..T J f+""':' c--
ytizlerce oltimden soma dirili§e, ruhur{ bekS.sma ve meleklere 

38 "iman eden ve iyi i§ler i§leyen milminlere mi.ijde ver ki, altmda nehirler akan cen-
netler onlanndir. 0 cennetlerden bir meyve yedikleri zaman, 'Bu, bundan evvel 
yedigimiz meyvedir.' derler. Birbirine benzer bir surette nz1klan getirilip verilir. Ve 
o cennetlerde, onlar ii;in temiz kadmlar vard1r. Ve onlar, o cennetlerde de daim! bir 
§ekilde kalacaklard1r." (Bakara suresi, 2/25) 

39 Yirmi Sekizinci Si:iz'i.in ikinci Makam1, Mesnevf-i Nuriye' deki "Lasiyemmalar" risa-
lesidir. 

40 Bilhassa, en c;ok. 
41 "O gece Rablerinin izniyle Ruh ve melekler, her ti.irli.i i§ ii;in iner de iner. .. " (Kadir 

suresi, 97/4) 
42 "De ki: 'Ruh, Rabbimin bir emri, emir aleminden bir tecellisidir."' (isra suresi, 

17/85) 
43 "Kiyametin kopmas1 ise, ba§ka degil, ancak gi:iz ac;ip kapama yahut daha da k1sa 

bir anda olup biter." (Nahl suresi, 16/77) 
44 "Sizin hepinizi yaratmak da, i:ili.imilnilziln ardmdan (ahirette) hepinizi diriltmek de 

(O'nun ii;in) ancak bir ki§iyi yaratmak ve diriltmek gibidir." (Lokman suresi, 31/28) 
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<lair uc; muhim hakikatini tefsir eder. Ruhun olumsuz oldugunu oyle 
guzel bir §ekilde ispatlar ki, bedenin var olmas1 gibi ruhun da baki 
oldugunu gbsterir. Meleklerin varhgm1, Amerika' daki insanlann varhk-
lan gibi ispat eder. Ha§ir ve k1yametin varhgm1 ve gerc;ekle§eceklerini 
o kadar mant1kh ve akla dayanan delillerle gbsterir ki, hic;bir felsefeci, 
hic;bir inkarc1 itiraza mecal bulamaz; teslim olmasa bile susar. Bilhassa 
sonundaki "ince Bir Nukte" adh k1s1mda buyuk ha§ri gerektiren se-
bepleri ve hikmetleri byle bir tarzda beyan eder ki, kainatm tils1mmm 
uc; muammasmdan birini gayet parlak bir §ekilde c;ozer. 45 HA$iYE 

OTUZUNCU SOZ 

J :J 01 jjj @ 4}j jj 
'-:'l:? J_ '11 _r.Si 'lj j....oi 'lj ud'j"ll J_ :Jj ayetleri-

nln 've ile zerrelerin hareketlerinin <lair indirilen 
ayetlerin iki muhim s1mrn iki "Maksat" ile bildirir. Birinci Maksat, insan 
benliginin hayret verici muammasm1 c;ozerek din ve felsefe silsileleri-
nin kaynaklanm gayet parlak bir tarzda gbsterir. ikinci Maksat, zerre-
lerin hareketlerinin tils1m1rn ke§feder. 0 hareketlerin ne kadar hikmetli 
ve muntazam oldugunu gbsterir. Bullin o zerrelerin, Sultan-1 Ezeli'nin 
muhte§em ve muazzam bir ordusu, itaatkar memurlan oldugunu kesin 
delillerle ispat eder. Yirmi Dokuzuncu Soz nasil ki kainatm tils1mmm 
uc; muammasmdan birini ke§fetmi§tir. Otuzuncu Soz de ak1llan hayret-
te birakan ve felsefecileri sersemle§tiren o tils1mm uc; muammasmdan 
ikincisini c;ozmll§llir. Bilhassa Hatime'sinde yedi hikmet ve yedi buyuk 
kanun ile bir ism-i azamm tecellisini gbstererek zerrelerin hareketlerinin 
hikmetini kesin ve parlak bir surette bildirir. Canhlann cisimlerini o zer-
relerin seyr Q seferine bir misafirhane, bir ki§la ve bir mektep hukmunde 
gbsterir, bunu ispat eder. 

45 HA$iYE Yirmi Dokuzuncu Soz'un gozle gorunen bir kerameti var: On alt! sayfasmda 
iradesiz, zorlamas1z her sayfanm satirlarmm ba§ma on alt! elif gelmi§tir. Bu tevafu-
ku gormek isteyenler, Arap harfleriyle yazilm1§ nushasma bakabilirler. 

46 "Nefsini maddi ve manevi kirlerden armd!fan kurtulu§a erer. Onu gunahlarla orten 
ise ziyana ugrar." ($ems suresi, 91/9-10) 

47 "O gayblan bilen oyle bir Zat'tlf ki O'nun ilminden goklerde ve yerde zerre miktan 
bir §ey bile kac;amaz. Zerreden daha kuc;uk ve daha buyuk hic;bir §ey yoktur ki her 
§eyi ac;1klayan Kitap'ta (levh-i mahfuz'da) bulunmasm."(Sebe suresi, 34/3) 
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OTUZ BiRiNCi s6z 

l?J1, r,1.rJ1 *5 1..5_µ1 
49,c \)\ 4s, -'I\ ti Gi.sl : LS'LS ayetleri-'"" J' • ' 3 • / J' • / • .r, J j ' 

/ ,,, / / 

nin hakikatini teyit eden ayetlerin en muhim hakikatlerinden olan 
Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/ata vesselam) Mirac'm1, o Mirac i<;indeki 
kemalat-1 Muhammediyeyi (aleyhissa/8.ta vesselam), o kemal vas1flan 
i<;inde Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.ta vesselam) peygamberligini ve o 
peygamberlik i<;inde pek <;ok rububiyet smm1 tefsir ve kesin delillerle 
ispat eder. <.;e§itli tabakalara mensup insanlardan kim bu risaleyi 
gorduyse hayran olmu§, onun akildan uzak gorulen Mirac mesele-
sini en a<;1k, vacip ve gerekli tarzda gosterdigini kabul etmi§tir. Bil-
hassa son k1smmda Mirac'm nuranl agacmm be§ yuz meyvesinden 
be§ini o kadar guzel tasvir eder ki, zerre kadar zevki ve §Uuru bulu-
nan onlara meftun olur. 

Otuz Birinci Soz'iin Zeyli: Aym Yanlmas1 mucizesine bu as-
rm felsefecilerinin itirazlanm "Be§ Nokta" ile gayet kesin bir §ekilde 
reddeder. 0 hadisenin ger<;ekle§mesine hi<;bir engel bulunmad1gm1 
gosterir. Ve sonunda da be§ "Nokta" ile o mucizenin ger<;ekle§tigini 
k1saca ispatlar. Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/8.til vesse/am) ay1 parmag1yla 
ikiye boldugunu gune§ gibi gosterir. 

OTUZ iKiNCi s6z 
O<; Mevk1ftir. 

)l 1 " "" ; ,;;.1 ")l ,,. ,,,. ,,,,, .1 GS "" 1 _ ,,. ,,, ,,, 

Birinci Mevkif: 51.:i .. .. ® ..G-1 <l.!ll f> i_J.;, 50l:i.J..::.AJ 4ii\ '11 L.ilS jJ 
ayetinin ve yuzlerce ayetin Cenab-1 Hakk'm birligine dair en 'mo.him 
hakikatini oyle bir §ekilde ispat eder ki, §irk ve kufUr yolunun akil d1§1 
ve imkans1z oldugunu gosterir. Kainattan kufUr ve §irki kovar. Cenab-1 

48 "Bir gece, kendisine baZJ delillerimizi gosterelim diye kulu Muhammed\ Mescid-i 
Haram'dan, <;evresini milbarek k1ld1g1m1z Mescid-i Aksa'ya gotilren 0 Zat'm §am 
yilcedir, biltiln eksikliklerden uzakttr. Ger<;ekten, her §eyi i§iten, her §eyi goren 
O'dur,'' (isra suresi, 17/1) 

49 "Kayan y1ld1za yemin olsun ki!'' (Necm suresi, 53/1) 
50 "Eger gokte ve yerde, Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralann nizam1 bozulur-

du." (Enbiya suresi, 21/22) 
51 "De ki: 0, Allah birdir. Allah Samed'dir (Her §ey O'na muhta<;, 0 ise hi<;bir §eye 

muhta<; degildir.)." (ihlas suresi, 112/1-2) 
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Hakk' m birligine zerreler adedince delil bulundugunu bey an eder. 
Gayet latif, ytiksek ve mantikh bir temsili ile hadsiz geni§lik-
teki meseleleri bildirir. "Birinci Mevk1f'a Ktic;tik Bir Zeyl"de gayet ince 
birkac; mesele var ki, hakikat olduklan halde §iirin en parlak ve geni§ 
hayallerinden daha parlak, daha geni§tirler. 

ikinci Mevkif: w J;..1 Y, jJ ayetlerinin hakikatine dair 
ehadiyet s1rn ve vahdet hakkmda akla gelen §tiphe ve vehimleri yok 
eder. inkarctlarm tevhid ehline kar§t itirazlanm kesinlikle reddeder. 
Kur'an ayetlerinin Cenab-1 Hakk'm birligine dair mucizevl ispatlanm 
Birinci Mevk1f'tan daha kuvvetli bir §ekilde g6sterir. Ehadiyet-i Zatiye 
ile btittin e§yay1 birden, bir anda tedbir ve terbiye ettigini bildiren mu-
azzam Kur'an hakikatini gayet gtizel ve ac;1k bir temsille ispatlar. Akh 
iknaya, kalbi teslime mecbur birak1r. 

Bilhassa bu ikinci Mevk1f'm "Hatime"sinden once ikinci temsilin 
neticesinde Zat-1 Akdes-i ilahiye'den hic;bir §eyin saklanamayacagm1 .. 
hic;bir ferdin O'ndan uzak kalamayacagm1, hic;bir §ahsm mukaddes 
bir ktilliyet kazanmadan O'na yana§amayacagm1 .. rubO.biyetinde ve 
tasarrufunda bir i§in digerine mani olmad1gm1.. hic;bir yerin O'nun 
huzurundan uzak kalmad1gm1.. "her §eyi g6ren ve i§iten" s1fatlannm 
cilveleri bulundugunu .. e§ya silsilesinin, O'nun emirlerinin stiratle ger-
c;ekle§mesi ic_;in birer tel, birer damar htikmtine gec;tigini.. sebeplerin 
ve vas1talann, icraatma sirf zahirl birer perde oldugunu .. hic;bir yerde 
bulunmad1g1 halde o Za.t'm ilim ve kudretiyle her yerde bulundugunu .. 
hic;bir mekana muhtac; olmad1gm1.. uzakhk, gtic;ltik ve varhk tabakala-
rmm perdelerinin O'nun her §eye yakmhgma, her §eyde tasarrufuna 
ve her §eyi g6rmesine mani olmad1g1m .. mad di, mtimktin, kesif, sa-
y1ca c;ok ve smirh §eylerin hususiyetlerinin, O'nun izzetinin yamacma 
yana§amad1gm1.. degi§im, mekana muhtac; olma, k1s1mlara aynlma 
gibi §eylerden uzak, mtinezzeh, annm1§ ve mukaddes oldugunu gayet 
gtizel bir §ekilde ispatlar. Bu ikinci Mevk1f'm Hatime'sindeki ehadi-
yet sirrma dair Arapc;a ibare gayet mtihim bir k1smmm terctimesiyle 
beraber parlak bir surette c;ok mtihim meseleleri ifade eder. Bilhassa 
insanm amelleriyle hesaba c;ekilmesi ic;in ha§ri yaratmak, koca kainati 
degi§tirmek, y1k1p yeniden in§a etmek sirrm1 bildirir. 



940 SozLER 

Mevkrf: ve t._8 
53_)3 ).JI ayetlerinin ve bu hakikati ifade eden yi.izlerce ayetin mi.ihim bir 
hakikatini gayet mi.ihim bir kiyaslama ile beyan eder. Dunya hayati-
nm dalalet yolundakilere ne kadar deh§etli, hidayet ehline ise ne ka-
dar guzel neticeler ve gayeler kazandird1gm1 gosterir. Bilhassa a§k ve 
sevginin dunyevi ve uhrevi neticelerinin dalalet ehli i<_;:in ne kadar elem 
verici, hidayet yolundakiler i<_;:in ise ne kadar ho§ oldugunu gosterir. 
Bu Oi;i.inci.i Mevk1f hakkmda baz1 dikkatli karde§lerimiz demi§lerdir ki: 
"Diger risaleler yild1zsa bu gi.ine§tir." Bir ba§kas1 da buna kar§1hk §6yle 
demi§tir: "Her bir risale kendi aleminde ve kendine mahsus hakikatin 
semasmda bir gi.ine§tir. Uzak olanlar i<_;:in yild1z, yakm olanlar i<_;:in gi.i-
ne§tirler." 

OTUZ 0<;0NCU SOZ 

Otuz il<_;: ayetin birer hakikatini tefsir eden otuz il<_;: penceredir. Otuz 
il<_;: risale olmaya lay1k iken gayet dar bir zamanda yazild1g1 ii;in bir 
veya yanm sayfahk pencereleri birer risale kuwetinde ve birer risaleyi 
i<_;:eren mahiyettedir. Maalesef ba§taki pencereler gayet k1sa ve ozet 
halinde kalm1§, fakat gittiki;e geni§leyerek sonraki pencereler daha 
a<_;:1k bir §ekilde izah edilmi§tir. 

LEMAAT 

Risale-i Nur talebelerine ki.i<_;:i.ik bir mesnevi ve iman hakkmda bir 
divand1r. 

52 "Ahiret yurdu, (her §eyin diri oldugu) gen;:ek hayatt1r." (Ankebt'.it st'.iresi, 29/64) 
53 "Bu dunya hayah, aldahc1 ve gei:;ici bir zevkten ba§ka bir §ey degildir." (Al-i imran 

st'.iresi, 3/185) 
54 "Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek di§ dunyada, gerek kendi oz varhklarm-

da gosterecegiz; ta ki Kur'an'm, Allah tarafmdan gelen geri:;egin ta kendisi oldugu 
onlar tarafmdan da iyice anla§ilacak. Rabbinin her §eye §ahid olmas1 yetmez mi?" 
(Fussilet st'.iresi, 41/53) 


