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Tazarru, Niyaz ve Dua

Evvela: Fâni olan dünya, hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyorken; 
nazar-ı gafletle, arkamızda, hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırr-ı 
Kur’an ile İman Nuruyla bize gösteren ve kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âle-
mine bizleri çıkaran Rabbi Rahimimiz, Sultan-ı Ezelî ol Cenab-ı Hakk’a zerrat adedince şükür 
ve hamd ü sena ediyorum… 

Vücud nimetini giydirmekle, hayatı tattıran; camid bırakmayıp, hayvan yapmadan, İslâmi-
yet nimetini bulduran; dalalette bırakmadan, sıhhat ve selâmet nimetini gördüren; ezelden 
ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür Ona mahsus olan Zeminin 
bütün takdisat ve tesbihatıyla; seni kusurdan, aczden, şerikten takdis ve bütün tahmidat ve 
senalarıyla sana hamd ve şükrederim. 

Sâniyen: Arz’ı kendine sâcid ve âbid ve ibadına mescid ve mahlûklarına beşik ve kendine 
müsebbih ve mükebbir eden Zât-ı Zülcelal’e, yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir 
edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki; bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ek-
rem Aleyhissalâtü Vesselâm’ına ümmet eylemiş. 

Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en beliğ bir lisanı ve dellâlı olan 
ve Rahmeten-lil-Âlemîn ünvanıyla Kur’anda tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Ves-
selâm’ın sünneti ve tebaiyetiyle bizlere kulluk nimetini bahşeden Hazret-i Allah’a hadsiz hu-
dudsuz şükürler ediyoruz.. 

Sâlisen: Liyakatsizliğimiz, hiçliğimiz ile beraber sâfiyane istihdam edildiğimiz bu hizmet-i 
Nuriyede bedî’ bir Üstada hem talebe, hem kâtib, hem muhatab, hem naşir, hem mücahid, 
hem halka nâsih, hem Hakk’a âbid olmak gibi cihandeğer güzelliklerin hepsini birden bize 
veren Hazret-i Allah’a ne kadar şükretsek azdır. 

Hududsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zât-ı Zülcelal’e ki; bizleri cehl-i mutlak dere-
lerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütf u keremiyle çıkarıp, gözleri kamaştıran en par-
lak bir nura talebe etmiştir. 

Râbian: Esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir nevi 
dua-i fiilî telakki ederek; dua ve himmetleriyle, azim ve gayretleriyle saff-ı evvel ağabeyler 
başta olmak üzere, cemaatimizin nurlu vakıf/müdebbir ağabey ve kardeşlerinden müstefid 
olmayı lütuf buyuran Cenab-ı Hakk’a hamd ü senalar ederiz... 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın sünnet-i seniyesinin bir hizmetkârı olarak, bugün 
milyonlara baliğ olan bir câmiayı, inayet-i İlahî ile, Kur’an-ı Hakîm’in cadde-i kübrasında selâmet-
le ilerletmek ve mü’minlerin ve beşeriyetin sadece dünyalarını değil, belki uzun bir zamandaki 
hizmetin devamında vâki olacak binler ahval ve hücuma mâruz talebelerin cereyanlar karşısın-
da sebat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterip ebedî saadetlerini te’mine Med-
rese-i Nuriye gibi bir eserle vesile kılan Rabbimize hadsiz şükür olsun.. 

Elhasıl: İsm-i Azam’ın hakkına ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hürmetine ve Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerefine, bu mecmuayı bastıranları ve mübarek okuyucularını Cen-
net-ül Firdevs’te saadet-i ebediyeye mazhar eyle, âmîn. Ve hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede 
daima muvaffak eyle, âmîn. Ve defter-i hasenatlarına bu Mecmuanın herbir harfine muka-
bil bin hasene yazdır, âmîn. Yâ Erhamerrâhimîn! Umum Risale-i Nur Şakirdlerini iki cihanda 
mes’ud eyle, âmîn. İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle, âmîn. 

Ve bu âciz ve bîçare biz kulların kusuratını afveyle, âmîn... 
Hasan TAYFUR / Nusaybin, 25.12.2014



Kabrin arkası için çalışınız.
Hakiki saadet ve lezzet ordadır.

Bediüzzaman Said Nursi
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ÖNSÖZ

Hem kendini başıboş zannetme. 
Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan, 

hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin.
Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? 

Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur’un te’lifi, zuhuru ve neşriyle beraber hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’âniyenin 
tâliminde ve ifasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin de-
vamında vâki olacak binler ahval ve hücuma mâruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, 
metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’âniyenin inkişafında su-
hulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat’îdir, bedihîdir.

Evet, hem lâhikaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve 
aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hik-
metleri ve düsturları muhtevîdir. Nitekim yüzer vakıalar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç, 
kendini göstermiştir.

 Evet o nuranî Lâhika mektubları ki; ruhları, kalbleri cezb ve fetheden, akılları teshir 
eden hakikatlarla doludur. 

Bu lahika mektublarında Hazret-i Üstad, talebelerine, el yazısıyla risaleleri yazmalarının, 
neşretmelerinin ehemmiyetini; Risale-i Nur talebelerinin şimdilik cüz'î gibi görünen hizmet-
lerinin, hakikatta kâinatta en muazzam mes'ele olduğunu ve bir gün bu memlekette Risale-i 
Nur'un nuruyla geniş çapta fütuhat olacağını müjdelemekte, Risale-i Nur'un dairesinin ve neş-
riyatının temellerini, esaslarını vaz' ve tahkim etmektedir.

Risale-i Nur'un te'lifi ve neşriyle beraber bu lâhika mektublarının zuhuru, devamı ve neşri, 
bizzât muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensib edilmesi ve müteaddid mektublar-
da da bu lâhikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, herhalde bu lâhikaların 
ehemmiyetini tebarüze kâfidir.

İşte Hazret-i Üstad'ın bu gibi şübhe götürmez hakikatlara ve mes'elelere isabetle parmak 
basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, elbette bu hizmet-i kudsiyenin ehemmi-
yeti iktizasındandır. 

Demek Şu risale, bir meclis-i nuranîdir ki, Kur'an'ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde 
birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. 

Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur'an'ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaş-
larına söylüyor. 

Ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan risalelerin satıcı ve 
dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Her biri aldığı kıymetdar mü-
cevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor.

*** 
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Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mü-
kelleftir. 

Ve ahlâk-ı Ahmediye ile tahalluk ve Sünnet-i Nebeviyeyi ihya ile muvazzaftır.
Evet, herkes, kâinatı kendi âyinesiyle görür. 
Cenab-ı Hak insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. 
Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem vermiş. 
O âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor.
Hem kendini başıboş zannetme. 
Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremez-

sin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? 
Bediüzzaman Said Nursi
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İFADE-İ MERAM

Bediüzzaman’ın küresel manada inkişaf eden medresetüzzehrası, Nur medreseleridir. Be-
diüzzaman “manevi Medresetüzzehra” olarak vasıflandırdığı Nur medreselerinin her yerde açıl-
masını istemiştir. Nur medreselerinin önemi on beş haftada, eski medreselerin on beş-yirmi 
yıllık eğitiminin faydasını kazandırabilmesidir. 

Bu nedenle Medrese-i Nuriyeler, alelade bir ev gibi görülmemesi gerekir. Zira Nur medrese-
leri, Risale-i Nurlar vasıtasıyla iman hakikatlerinden ilim, marifetullah, huzur ve ibadet boyutuyla 
istifade edildiği, maneviyatı bol, mescit misali ibadet mekânlardır. 

Risâle-i Nûr medreselerinde bu asrın Kur’ân dersleri olan îmân hakîkatleri tâlim ve tefekkür 
ediliyor. Akıllar tefekkür, kalbler teberrur, rûhlar tezekkür ediyor hakîkat-i Kur’âniye ile. Evler 
dolup taşıyor, Kur’ân’ı şiddetli ihtiyaç hisseden gönüllerle. 

Kimi zaman Medrese-i Nûriye, kimi zaman Dershane-i Nûriye dedik o Nûrlu mekânlara. 
Nefes alıp şifa bulduk Kur’ân’ın mânevî dersleriyle o nûrlu mekânlarda. Kardeşlerle hâllendik 
ve dertleştik o nûrlu evlerde. 

Âhirzamânın dehşetli günâhlarından ve savletli bid’alarından sığındık o güzîde hanelere. 
Fitne ve fesâd dehşetlendikçe âhirzamânın insanları olarak sığındık o emîn evlere. Rûhumuz 
serinledi, kalbimiz gıdalandı ve aklımız nûrlandı Kur’ân’ın mânevî dersleriyle.

Asrın Sahibi Üstad Bedîüzzamân Hazretleri de “Şimdi resmen din tedrisatı için husûsî dersha-
neler açılmasına izin verilmesine binâen Nûr şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük 
bir dershane-i Nûriye açmak lâzımdır. 

Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifâde eder; fakat herkes herbir meselesini tam anla-
maz. İmân hakîkatlerinin îzâhı olduğu için, hem ilim, hem mârifetullah, hem huzur, hem ibâdettir. 

Eski medreselerde beş on seneye mukâbil, inşâallah Nûr medreseleri beş on haftada aynı ne-
ticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.” diye dershane-i Nûriyeler açılmasını tavsiye buyur-
muştur. (Emirdağ Lâhikası-2 s.657)

Evlerin Nur medreselerine dönüşmesinin Risale-i Nur’daki modeli Tahiri ağabeyin evidir. 
Bediüzzaman bir mektubundaki “Bir küçük medrese-i Nuriyeyi kendi hanesinde tesis edip kahra-
man Tahirî gibi bir has, hâlis Nur nâşiri” cümlesi, cennetmisal evlere Tahiri ağabeyin evinin misal 
gösterilmesidir. (Emirdağ Lahikası, s. 343)

Bir başka mektupta ise Nur medreselerinin teşekkülü için şu tavsiyelerde bulunulmuştur: 
“Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i 
Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise, çok alakadar komşularından üç-dört zat birleşsin ve bu 
heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin.

Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u oku-
mak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulûmun se-
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vaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de maz-
har olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de 
bir nevi ibadet hükmüne geçebilir.” (Emirdağ Lahikası, s. 338)

Şimdi mezkûr açıklamalara istinaden, medrese-i Nuriyeler de ikamet eden talebelerin, 
günlük hayatın akışı içinde hatırda tutup dikkat etmeleri gereken, sebebi mesuliyeti mucip 
bazı ehemmiyetli kaide ve esasları, nazar-ı mütalaanıza arz ediyoruz. 

Medrese-i Nuriye’nin hukukunu teşkil eden unsurları konuşmaya başlamadan önce, evve-
la Maneviyat âleminin sultanı, Bediüzzaman hazretlerinin has talebelerinden Zübeyir ağabe-
yin, manevi hayatımıza yön ve istikamet veren altın prensiplerine bir kez daha kulak vermek, 
mes’elenin idrak edilebilmesi veçhiyle, zaruriyeti hâsıl olmaktadır. 

“Mücadele ve mücahede, savaş ve şahlanış gündelik ve daimidir. Cehd ve cidale, yepyeni bir 
güçle, ter ü taze bir sevgi ve tutkunlukla ve nihayette galebenin inancı ile sarılmalıdır. 

Siz daima ileriye doğru yürümelisiniz. Her gün terakkiler kaydeden hamleler yapmalısınız. Ruh 
kuvvetinizi hilkat-i hikmet yolunda yükseltmede ve imanî hakikatleri massetmede bugünü dün-
den ziyadeleştirmelisiniz. Bu uğurda ve hizmet-i Kur’âniye meydanında ve ubudiyette hareket ve 
faaliyet kabiliyetinizi her gün artırmaya uğraşmalısınız.

İnsan her gün yepyeni bir kuvvet ve kudret, mânevî bir haz ve zevk, güzel bir huy ve ahlâk, 
himmet ve gayretle uyanmalıdır. 

Cenab-ı Hakkın bir fazl-ı İlâhî olarak hamlettiği fazilet-i asliyenizi ve hizmet-i kudsiyenizi ifa 
etmek azmi ve sebatıyla ile yatağınızdan fırlamalısınız. 

Atalet ve tembellik döşeğinde zelilane yatıyorsanız, irade ve gayretinizi kamçılayınız. Maddî ve 
mânevî hayatınızı yeni baştan kurmalı ve düzen vermelisiniz.

Kendini, yaşamanın seline ve intizamsız ve başıboş seyrine kaptıran adam kendi kendini ölü-
me veya meyyit-i müteharrik olmaya sürüklemiş olur. Yaratanına, sahip ve malikine ibadet ve taat 
ve hizmet için cehd etmeyen kimse, kendi kendisini helâket ve felaketlere, hastalık ve sakatlıklara 
uğratmış ve müptela etmiş olur.

Âdemoğlu, daha başlangıçtan beri hep savaştı. Dinî ve dünyevî hayatının bekâsı için fâni ha-
yatını, mücahedelerle müebbed eyledi. 

Demek Âdemoğlu, dünyaya geldiği günden itibaren mücahedeye hazır olmalı ve bunu yaşadı-
ğı müddetçe devam ettirmelidir. İmanla küfrün, din ile dinsizliğin Âdem Aleyhisselâmdan başlayıp 
devam etmekte olduğunu ve kıyamete kadar da devam edeceğini hatırdan çıkarmamalıdır.” (Bir 
Dava Adamının Notları, Zübeyir Gündüzalp) 

Mezkûr açıklamalardan sonra Medrese-i Nuriye’nin manevi hukukuna bihakkın riayet et-
menin ehemmiyeti ve gerekliliğinden bahisle, bu meyanda olarak fiiliyatta dikkat edilmesi 
lüzumu bulunan bazı kaide ve esasları, aşağıda yazılı veçhile nazarınıza arz ediyoruz. 

Zira Nur medreselerinin, manevi hukukundan ilki ve en ehemmiyetli, hayati önemi haiz, 
fiiliyatta yaşanan düsturlarından olan Vaktin Evvelinde, Tadil-i Erkâna riayet, Cemaatle Na-
maz kılınması ve namazın ahirinde Namaz Tesbihatının yapılması gibi hususlar; ahirzamanda 
ayrı bir önem ve ehemmiyet kesbeden Cemaat Ruhu’nun her vakit canlı tutulması açısından, 
peygamber(s.a.v) sünnettinde de yerini bulan, kuvvetle üzerinde durulmuş ve teşvik edilmiş 
sünnetlerdendir. Bu meyanda olarak, mezkûr sünnetlerin medrese-i Nuriyelerde fiili olarak 
uygulanmasının ne derece ehemmiyet arz ettiğinin, ayrı ayrı izahına geçelim.

Ayet-i hasbiyeye müracaatla, Hasbunallahu ve Ni’mel vekil..
Azmettikten sonra, Allaha tevekkül et.

Hasan TAYFUR     
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Cemaat ile Namaz ve Namazın Vaktin Evvelinde Kılınması

Âlem-i İslâmiyetin en acip harbi olan Bedir Harbinde, namaz vaktinde cemaatten hisse-
siz kalmamak için, düşmanın hücumuyla beraber mücahidlerin yarısı silâhını bırakıp cemaat 
hayrına şerik olmak, iki rek’at sonra onlar da hissedar olsun diye Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü 
Vesselâm bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır.

Madem harpte bu ruhsat var. Ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu halde, o sünne-
te riayet etmek en büyük bir hadise-i dünyeviyeye tercih edilmiş. Üstad-ı mutlakın böyle bir 
işaretinden bir nüktecik alarak, biz de ruh ve canımızla ittibâ ediyoruz. (Emirdağı Lahikası II, 
Üstadın Son dersi)

 [ Cemaate devam etmek, Cemaatle Namaz kılmak; kıyamet gününde Allahın gaza-
bının dinmesine sebep olacak ehemmiyetli bir sünnet-i Müekkededir. Aynı zamanda 
Peygamber Efendimizin(s.a.v) sünnetlerinin en kuvvetlisidir.

Nitekim bir Hadis-i Kudsi de şöyle buyurulmuştur: “Kıyamet gününde kullarıma azap etmek 
istediğimde, Cemaatle Namaz kılanlar, Kuran okuyanlar, İslam içinde bulunup birbirine sevgi bes-
leyenler, seher vaktinde tövbe ve bağışlanma dileyenleri görünce gazabım diner.”

Resul-i Ekrem efendimiz(s.a.v), cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan 27 
derece daha faziletli olduğunu ifade etmiştir. (Buhârî, Ezân 30)

Bu kadar ehemmiyetli bir sünnetin medrese-i Nuriyelerde fiiliyata geçirilmesinde dikkat 
edilmesi gereken bazı hususları nazarınıza arz ediyoruz;

a ) Evvela; Medrese-i Nuriye de mukim, kısa vade de öncelikle bir talebenin imamlık için, 
gerekli ilim ile donatılmak suretiyle vazifelendirilmesi.

b ) Saniyen; tek bir talebeyle yetinmeyerek, mukim diğer talebelerin de, uzun vade de 
imamlık yapabilecek seviye de gerekli ilmihal ilmi ile uygulamalı olarak bilgilendirilmesi.

c ) Ehil bir ağabeyin nezaretinde, imamlık ile alakalı mevzuların, ilmihal kitaplarından mü-
talaa edilmesi gerekir.

d ) Ayrıca bu ehemmiyetli mevzuda, imamet vazifesinin selameti için, dikkat edilmesi ge-
reken bir diğer husus ise, uygulamada tabi olunan mezheplerin farklılığıdır. 

Bunun için, en azından tabileri çoğunlukta bulunan Şafii ve Hanefi mezheplerinin, imamet 
meselesine dair farklılık ve ortak yanlarının, karşılaştırmalı olarak mütalaa edilmek suretiyle 
taliminin gerekliliğinin ehemmiyeti haizdir. 

 [ Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez uhrevi bir sermaye olduğu şununla 
anlaşılıyor ki; her namaz vaktinde âlem-i İslam denilen muazzam camide yüz milyon-
dan fazla cemaat-i Kübra namaz kılıyor. 

O cemaate dua ediyor. Bizi doğru yola hidayet eyle diyor. Her biri umum cemaate hem 
şefaatçi, hem duacı oluyor.

O vakit namaza iştirak etmeyen hissesini alamaz. Kaynayan mîrî ve askeri kazanına kara-
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vanasını götürmeyen, tayinatını alamadığı gibi, belki cemaat-i kübranın manevi matbahında 
kaynayan erzakını alamaz. Belki namaza iştirak ile o cemaatin ordusuna iştirak etmiş olmakla 
ve dualarına âmin demek olan namazı vaktinde kılmakla olabilir.

Üstad Hazretlerinin mevzu hakkındaki âlî tavsiyeleri: Beş vakit namazını ta’dil-i erkân ile 
vaktinde kıl, yani başka ibadete gücün yetmez. Namazın nihayetindeki tesbihleri yap, yani 
başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kebairi terk et, çünki sagairi arayacak zamanda 
değiliz. İttiba’-ı sünnet et, zira bu zamanda arkasında gidilecek ve harekâtı taklide değer saf, 
hâlis ve muhlis bir hâdî ki, (o da seni yine bu yola götürecektir) maalesef bulamayacaksın. Bel-
ki bu yola çıkaracaklar vardır. Fakat kömür ile elması kim fark edecek? Öyle ise sen çalış, ondan 
daha iyi kılavuz bulamazsın. Barla Lahikası ( 49 )

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Allah’ı en çok razı eden amelin vaktin evvelinde kılınan namaz 
olduğunu müteaddit hadislerinde ifade etmişlerdir:

“Namaz vakti nerede girerse hemen kıl. Çünkü fazilet vaktin evvelindedir.”
“Namazın ilk vakti Allah’ın rahmetine vesile olur, son vakti ise Allah’ın afvına vabestedir.”
(Buhârî, Ezân 9, 32; Müslim, Salât 129, 131)
Talebelerinin dilinden, Ahirzaman imamı Bediüzzaman hazretlerinden mevzu ile alakalı bir-

kaç hatıra nakledelim:
Abdurrahman Akgül ağabey, mevzu ile ilgili hatırasını şöyle anlatır: Son mahkeme sırasın-

da, akşam namazının vakti girdi. Bediüzzaman ayağa kalkarak “Ben namaz kılacağım. Biz buraya 
namazın hukukunu müdafaa etmek için geldik” dedi. Hâkim : “Kaza edersin” diye cevap verdi. O 
da “kaza olmaz, ben namaz kılacağım” diye ısrar etti ve yürüdü. Sonra savcı bana işaret etti. Ben 
koluna girdim, kalem de namazını kıldı. (Son Şahitler 3.Cild s. 143)

Bayram Yüksel ağabey de bu konudaki hatırasını şöyle anlatır: Üstad namaz vaktine çok 
dikkat ederdi. Namazı vaktinde kılardı. Mesela: Isparta’dan çıktığımızda Emirdağı’na beş daki-
ka sonra varacak olsak bile Üstadımız kış, fırtına bile olsa beklemez, hemen namazını vaktinde 
kılardı. (Son Şahitler 3.Cild s.31)

 [ Bütün bu açıklamalar neticesinde namazın vaktinde kılınması için, öncelikle imamlık 
vazifesini yapmakla görevli talebeye büyük sorumluluk düşmektedir. Bunun için de;

a ) Dershane müdavini talebelerin, Ezan okunmasını beklemeksizin, abdestlerini almış, na-
maza hazır bir vaziyette beklemeleri, ehemmiyetli sünnetlerdendir.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müd-
detçe, melekler kendisine: -Allahım! Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et-, diye dua eder-
ler.” (Buhârî, Ezân 36)

b ) Namaz kıldırmakla ve müezzinlik yapmakla vazifedar olan talebelerin, evvelen bizzat 
namaz kılmaya hazır bulunup, ezan okuyunca hemen sünnetlerini kılıp farz namaza başlama-
ları çok ehemmiyetlidir. 

Zira medrese-i Nuriye’de yeni kalmaya başlayan talebelerin ekserisi, namazın vaktinde kı-
lınması gereken bir ibadet değil de, müsait olunca veya dünyevi işi bitince kılınan bir ibadet 
olduğu fikriyatı, dem ve damarlarına karışacak derecede, günlük hayatlarının akışı içinde alış-
kanlık halini almıştır. 

Bundan dolayı, fiili olarak bu konuda gösterilecek ciddiyet, cemaati teşkil eden diğer tale-
belerin, böylesine menfi fikriyatlardan arındırılıp, müspet manada namazın vaktinde kılınma-
sına alışkanlıkları sağlanarak, kalıcı davranış değişikliği kazandırılmış olur.
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Namazda Tadil-i Erkân

Tadil-i Erkân; Namazda rükû, rükûdan sonra ayakta durma, secde ve iki secde arasındaki 
oturmanın hakkını vererek, her bir rüknünün sükûnet, vakar ve itminan içinde yerine getiril-
mesi, acelecilik ve çabukluk gösterilmemesi demektir.

Ta’dil-i erkân’a riayet’in ölçüsü, rükünler arasında Sübhânallah diyecek kadar durmaktan 
ibarettir. Buna göre, meselâ rükûdan doğrulduktan sonra dimdik ayakta durup, en az sübhâ-
nallah diyecek kadar beklemek ve daha sonra secdeye gitmek, secdeler arasında da en az 
sübhânallah diyecek kadar oturmak gerekmektedir.

İmam Mâlik, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, İmam Ebû Yûsuf gibi fukahanın çoğunluğu 
ta’dîl-i erkânın farz olduğu görüşündedirler. Riayet edilmemesi halinde namaz bâtıl olur ve 
ta’dîl-i erkâna riayet ederek yeniden kılmak gerekir.

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: İnsan namazını güzelce kılar, rükû ve secdele-
rini tam ve itidal üzerine yaparsa namaz ona şöyle der: “Sen beni nasıl koruduysan Allah da seni 
korusun.” Şayet namazı kötü kılar rükû ve secdelerini eksik ve noksan yaparsa, bu sefer şöyle der: 
“Sen beni nasıl zayi ettiysen Allah’ta sana öyle yapsın.”

Peygamberimiz(s.a.v) diğer bir hadisinde de Ebu Hureyre‘nin rivayetine göre şöyle sor-
muştur: “Size namaz hırsızından haber vereyim mi?” Ver ya Resulallah. “Namaz hırsızı, namazın 
rükûunu, sücudunu noksan yapan, hakkıyla yerine getirmeyen kimsedir. Böyle bir kimsenin na-
mazı, eski bir elbise gibi büzüştürülür ve yüzüne vurulur.” buyurmuştur. (Bihar, 84/257/55)

Ebû Hureyre’nin(r.a) rivâyetine göre bir gün Hz. Peygamber(s.a.s) mescide girdi. O arada bir 
adam daha mescide girdi ve namaz kıldı. Sonra Hz. Peygambere gelerek selâm verdi. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber: “Dön ve namazını kıl; çünkü sen namaz kılmadın” buyurdu. (Tirmizî, 
Salat 110)

Bir başka hadisinde Hz.Peygamber(s.a.v): “Rükû ve secdeleri tamamlayın” buyurmuştur. (Bu-
harî, Eymân, 3) 

Hz. Peygamber(s.a.s) namaz kılarken rükûyu tam yapmayan, secdeye de yatıp kalkan bir 
adamı görünce: “Şu adam bu hali üzere ölse Muhammed milleti dışında ölmüş olurdu” buyurdu. 
(Buhârî, Ezan 119)

Ayrıca Hz.Peygamber(s.a.v) ahirette kişinin ilk sorguya çekileceği ibadetin namaz olduğunu 
haber vermektedir. Eğer namazı düzgün ise felah bulmuş, kurtulmuştur. Eğer namaz konusunda 
başarısız olmuş ise, hüsrana uğramıştır. (Tirmizî, Salât 188)

Hulusi ağabey, Barla Lahikasındaki bir mektubunda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden şu 
çok önemli tavsiyeleri nakletmiştir. Ehemmiyetine binaen tekrar zikrediyoruz;

Beş vakit namazını ta’dil-i erkân ile vaktinde kıl, yani başka ibadete gücün yetmez. Namazın 
nihayetindeki tesbihleri yap, yani başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kebairi terk et, 
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çünki sagairi arayacak zamanda değiliz. İttiba’-ı sünnet et, zira bu zamanda arkasında gidilecek 
ve harekâtı taklide değer saf, hâlis ve muhlis bir hâdî ki, (o da seni yine bu yola götürecektir) ma-
alesef bulamayacaksın. Belki bu yola çıkaracaklar vardır. Fakat kömür ile elması kim fark edecek? 
Öyle ise sen çalış, ondan daha iyi kılavuz bulamazsın. Barla Lahikası ( 49 ) 

Mezkûr açıklamalara iktifaen, Mahşerde Risale-i Nur Talebelerinin Bayraktarı İslamköy’lü 
Hâfız Ali Efendiden (r.a) istihraç bir hatırayı naklederek mes’elemize hatime veriyoruz;

İslamköylü Saatçı Hasan Ergünal ağabeye hitaben “Kardeşim! Ben bugün kabristanı ziyare-
te gittim. Gördüm ki; çoluk çocuk meşgalesiyle, rızık toplamak, kazanmak dolayısıyla, keselerine, 
torbalarına âhiret azığı olarak bir şey yapamamışlar. Öyle vaveylâ ediyorlardı ki... Ben o acıyı gör-
düm, dağlara kaçsam unutamayacağım...” 

Hocam bunları anlatırken ağlıyordu… Siz insan ölünce kurtuluyor zannetmeyin. Nasıl bu-
rası bir âlemse, o kabir de öyle bir âlemdir. Adem ve yokluk yoktur...

Hadisenin gerçekleştiği zaman dilimi(maddi ve manevi) ile hali hazır yaşadığımız zaman 
tefekkür edildiğinde, manevi kurtuluşumuzun pek te kolay olmadığı aşikâre olacaktır. 

Zira eskiye nazaran, her geçen gün katmerleşerek çoğalan Dünyevi hayatın gıllu gışı içeri-
sinde -namaz kılmayanlar mevzubahis değil- mü’min olan Müslümanların, günlük namazları-
nı kılarken ki ciddiyetsizlikleri ve tadil-i erkâna riayet etmeden kıldıkları namazlarının, sebebi 
necatları olamayabilir ihtimali bile, düşünen insanlar için telafisi mümkün olmayan bir ibret 
vesikasıdır.

Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Evet, yirmi-otuzdan ancak bir-ikisi 
tâdil-i erkân ile namazını kılanlar içinde Risale-i Nur şakirtlerinden kırk ellisi umumen bilâistisna 
mükemmel namazlarını kılmaları, lisan-ı hal ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki; Nur şakirtle-
ri, ef’alleriyle bu dersi verdikleri gibi, kalblerindeki kuvvetli tahkikî imanlarıyla dahi buradaki ehl-i 
imanı ehl-i dalâletin evham ve şübehatından kurtarmalarına medar çelikten bir kale hükmüne 
geçeceğini rahmet ve inayet-i İlâhiyeden ümit ediyoruz. (13.Şua’dan istihraç)

 Demek nur talebeleri, tadil-i erkân ile namaz kılınması mevzusun da da, manen vazifedar 
olduklarını, mezkûr açıklamalara istinaden söylemekte bir beis görmüyoruz.

Binaenaleyh maksad, ruhsatlarla değil, azimetlerle amel edip ahlâk-ı Peygamberî ile ahlâk-
lanarak bütün manevî hastalıklardan temizlenip Cenab-ı Hakk’ın rızasında fâni olmaktır.

Bundan dolayıdır ki, nur medreselerinde mukim her nur talebesi, -çay sohbetleri ve okuma 
programları gibi.- mümkün olan tüm müsait vakitlerinde; gerek şahsi, gerekse umumi olarak 
-İslam ilmihali, Adab-ı Muaşeret ilmihali gibi- eserleri mütalaa edip namazın farzlarını, vacip 
ve sünnetlerini, mekruh ve müstehaplarını öğrenmek suretiyle, nurlu ortamlardan ciddiyetle 
istifade etmeye niyet edip, bir mücahede-i maneviye içinde olması zarureti hâsıl olmuştur.
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Namaz Tesbihatı

Namazı ister cemaatle kılalım, isterse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra tes-
bihat yapmak Sünnet-i Seniyyedir.

Allah’ı zikretmek ve tesbih etmek, yani noksanlıklardan yüce tutmak ve şükretmek nama-
zın özüdür. Bediüzzaman’ın ifadesiyle tesbîhâtta otuz üçer defa tekrar edilen “Sübhanallah”, 
“Elhamdülillah”, “Allâhu ekber” ve “Lâ ilâhe illâllah” mübarek kelimeleri namazın çekirdekleri 
hükmündedir. 

Bu kudsî çekirdeklerin namazın içinde de yer alışı, manevî hayatımız için ne büyük önemi 
bulunduğunu anlatmaya yeter. Nitekim Resulullah (asm) Efendimiz: “Bizim namazımız tesbîh, 
tekbir ve Kur’ân’ı okumaktan ibarettir; onda dünya kelâmı konuşulmaz!” buyuruyor. (Nesâî, Ki-
tab’us-Sehiv 20)

Bedîüzzaman Hazretleri, namazdan sonra okunması sünnet olan tesbih, tazim, tehlil, zikir 
ve salâvat ifadelerinin, her türlü şerlerden Allah’a sığınma ve Allah’ın isimlerini zikretme duâ-
larının “tarikat-ı Muhammediye (asm) ve velâyet-i Ahmediyenin (asm) bir evradı” olduğunu, yani 
Hazret-i Peygamber’in (asm) yolu ve Sünneti bulunduğunu kaydediyor.

Tesbihatın Ehemmiyeti
Cenab-ı Hakka vâsıl olacak tarikler(yollar) pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur’ân’dan alın-

mıştır. Fakat tarikatlerin bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. 
O tarikler içinde, Kur’ân’dan nebean eden “acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür” tarikidir. 

Şu kısa tarikin evrâdı, ittibâ-ı sünnettir; ferâizi işlemek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa, 
namazı tâdil-i erkânla kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.

Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir(a.s.m) ve Velâyet-i Ahmediye-
nin(a.s.m) evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. 

Nasıl ki, risalete inkılâp eden velâyet-i Ahmediye(a.s.m) bütün velâyetlerin fevkindedir. 
Öyle de, o velâyetin tarikatı ve o velâyet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın akabin-
deki tesbihat, o derece sair tarikatların ve evradların fevkindedir. 

Demek, tesbihat-ı salâtiyenin çok ehemmiyeti var. (Kastamonu Lahikası)

Nur Ağabeylerden Namaz Tesbihatı ile alakalı bir iki hatıra…
Mustafa Sungur ağabey Hatıratında Namaz Tesbihatıyla alakalı, Bediüzzaman Hazretlerin-

den şu hatırayı nakletmiştir: 
Afyon’ da namazdan sonra namaz tesbihatına temasla; “Tesbihatta, ´Sübhanallah, El-

hamdülillah, Allahu Ekber’ derken kalbi hüşyar bir mü’min o vakitte namaz kılan, tesbihat eden 
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milyonlar mü’minler cemaatı arasına manen girer, onlarla beraber söyler. Hatta daha ileri gitse 
bütün zaman ve mekânlardaki mü’minlerle beraber olarak, ortada Resûl-i Ekrem(a.s.m) sağında 
enbiyalar, solunda evliyalar ve bütün mü’minler beraber tesbihat edebilir” demişti. 

Yine birgün, “Ben namazdan çıkışta “Esselâmü aleykûm ve rahmetullah” dediğimde, sağımda 
enbiyaları, sol tarafımda evliyaları niyet ederek öyle selâm veriyorum” demişlerdi.

Evet Üstadımız defaatle, ´Benim hayatım intizamla geçmiştir´ derdi. Evet, Üstadımızın ha-
yatı, hatta her 24 saat günlük hayatı intizamlı idi. Gece ibadeti, teheccüd namazı ve mutlaka 
seher vaktinde uyanık ve tesbihatta ve duada olması daimî idi. Gece evrad okuduktan sonra-
ki dua zamanı çok ehemmiyetli idi. Herhalde o zamanda bir vakti vardı ki, külliyet kesbedip 
bütün zerrat-ı kâinat namına tesbih ve tahmid ederdi. Gündüz de; yemeği, risale tashihi ve 
ziyaretçilerle sohbeti vardı ki, hep intizamlı idi. (Son Şahitler 4.Cild s.15)

Molla Hamid ağabey hatıratında Bediüzzaman Hazretlerinden şu hatırayı nakletmiştir: 
Hazretin Arkasında kıldığım namazlardan çok zevk alırdım. Namaza duruşu bir mehabet ve 
haşyet verirdi insana. Namazdan sonra tesbihat hakkında şu dersi vermişti bize: “Namazın so-
nunda tesbihat, namazın tohumu, çekirdekleri hükmündedir.” 

Hazin bir sada ile bizden çok ağır tesbihat yapardı. “Sübhanallah” derken, çok içten ve ya-
vaş bir şekilde duyardık sesini. Çok namaz kılan hocaları görmüşümdür. Fakat böyle hazin ve 
huşu içinde kılana rastlamadım. “Lailahe illallah” diye tesbihata başladığı zaman, eğer yanında 
bir tarikat ehli olsa cezbeye gelirdi. Sesi top güllesi gibi tok çıkıyordu. (Son Şahitler 1.Cild s.113)

Tesbihatın Manası
Kamet ile farz namaz arasında “vesile duâsı” (ezan duâsı) yapmak sünnettir. Vesile duâsı 

ezandan sonra da, kametten sonra da sünnettir.
Sabah ve akşam namazlarından sonra kabir azabından, şeytan, nefis, dünya ve deccal şer-

rinden ve fitnesinden, Cehennem azabından ve sair fitne ve kötülüklerden Allah’a sığınmak 
için okunan “istiâze” duâsı -meselâ “Allâhümme ecirnâ mine’n-nâr...” şeklinde devam eden 
duâ- sünnettir. Buna ilâveten okunan zikir, salâvat ve duâlar sünnettir. 

Allah’tan mağfiret ve merhamet istemek; bunu yalnızca nefsimiz için değil, üzerimizde 
hakkı bulunan ağabey ve üstadlarımız için, anne ve babamız için, talebe arkadaşlarımız için 
ve bütün ehl-i îman için istemek sünnettir. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) için milyon kere salât u selâmda bulunmak; âl ve 
ashabına (ra) selâm ve tebrik göndermek ve bütün bunları yaparken sınırlı sayıları aşmak, sı-
nırsızlık ve sonsuzluk belirten “ağaçların yaprakları kadar, denizlerin dalgaları adedince, yağ-
murların damlaları sayısınca” ifadeleri ile salât, selâm ve bereket duâmızı çoğaltmak Sünnet-i 
Seniyye’dendir. Cennete girmeyi istemek Sünnet-i Seniyye’dendir. Ki, tesbihat yapılınca bunlar 
istenmiş olur.

Şimdi namazın akabinde yapılan tesbihatlar vesilesi ile kulun nail olduğu/olacağı peygam-
berimizin (s.a.v) diliyle kudsi müjdelerden bir demet:

 [ İşte; Peygamber Efendimizin (asm) müjdesiyle, denizköpüğü kadar da olsa, günahların 
silinip temizlenmesine vesile olan tesbih cümlesi: “Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Velâ 
havle velâ kuvvete illâ billâh” (Tirmizî, Daavât 58)

Bir söyleme zorluğu mu var? Hâlbuki neticesi çok büyük!
 [ İşte; Peygamber Efendimizin (asm) müjdesiyle, Cennette bir hazine anahtarı: “Lâ havle 
velâ kuvvete illâ billâh!” (Tirmizî, Daavât 58)

Söyleyelim. Çok zor bir söz değil! Cennette hazinelerimiz çok olsun! O ebedî hayatta fakir 
olmayalım. Dünyanın fakirliği çekilir. Ama ebedî hayatın fakirliği insanı yıkar.
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 [ İşte; Hazret-i İbrahim’in (as) ve Peygamber Efendimizin (asm) müjdesiyle, Cennette 
ağaçlarla dolu dağlara, ovalara, vadilere bir ağaç daha dikmenin yolu: “Sübhânallahi 
velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber.” (Tirmizî, Daavât 59)

Unutmayalım ve ihmal etmeyelim: Bir tesbih, bir ağaç!
 [ İşte; Peygamber Efendimizin (asm) müjdesiyle, sayısız sevabın yazılmasına, derecenin 
on kat yükseltilmesine, on günahının silinmesine ve her türlü şerden ve şeytandan ko-
runmana vesile olan cümle: Sabah namazından sonra on defa: “Lâ ilâhe illallahü vah-
dehû lâ şerike lehü. Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve ala külli şey’in 
kadir.” (Tirmizî, Daavât 63)

Azımsamayalım. Kolay elde edilen zor bir netice!
 [ İşte; Peygamber Efendimizin (asm) müjdesiyle, dünya dolusu günahlarımızın bağış-
lanmasına ve bizden öncekilerin yüksek derecelerine ulaşmamıza yarayan tesbih 
cümleleri: “Her namazın ardından otuz üçer defa Sübhânallah, Elhamdülillâh ve Allahu 
ekber demek ve hemen sonra: ‘Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-Mülkü ve le-
hü’l-Hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir’ demek.” (Müslim, Mesâcid 142)

Tek bir niyet; az gayret; çok büyük netice! Takdir sizin!

Tesbihatın Yapılış Şekli
Tesbihatın yapılma ve cemaatin takip etme biçimine gelince… Yaygın uygulama, tesbiha-

tın bir müezzin tarafından okunurken, cemaatin de içinden okunanlara iştirak etmesi şeklin-
dedir. 

Efdal olan burada, müezzin okurken, bizzat içinden o ruhlu kelimelere dokunmak, yani telâf-
fuz etmektir. Çünkü o kelimeler Kur’ân kelimelerindendir. Ruhludurlar, canlıdırlar, hayattar cilt 
gibidirler; ölü ve cansız değildirler. Telâffuz ettikçe, içimizden okunanları tekrar ettikçe, insa-
nın ruhunu, şuurunu, kalbini, lâtifelerini, duygularını, lisanını nurlandırırlar, ruhlandırırlar, feyiz 
verirler.

Telâffuzun koro halinde yapılması şeklinde Üstad Hazretlerinden gelen bir uygulama söz ko-
nusu değildir. Dolayısıyla bu yeni bir icat olur ve caiz olmaz kanaatindeyiz.

Sadece dinlemeye gelince… Bilenler için sadece dinlemek yeterli olmaz. Çünkü bir özür 
yoksa sadece dinlemekte dilin hissesi söz konusu değildir. Dolayısıyla hem kulak, hem dil 
olursa, yani dinlerken içimizden tekrar ve telâffuz da edersek, kalbe, sırra, ruha ve duygulara tesiri 
daha güçlü olacağında şüphe yoktur.

Namaz Tesbihatının Talim ve Ezberlenmesi
 [ Her talebenin istidat ve kabiliyetlerine uygun olarak, ayrı ayrı yapılacak bir programa 
binaen, uygun bir zaman zarfında tesbihatı ezberlemelerinin sağlanması için hususi bir 
gayret gösterilmesi gerekir.

Bunun için her talebeye hususi bir tesbihat temin edilmesi, kendisi müezzinlik yapmıyorsa 
dahi yapılan tesbihatı oturduğu yerde, kendi sesini duyacak derecede tekrar etmesinin sağ-
lanması gerekir.

 [ Bu tesbihat ezberleme sürecinin takibinin yapılarak -makamına uygun okuma, hüsn-ü 
kıraat ve mahreçlere dikkat vs.- talimin bitamamiha hitama erdirilmesi noktasında, 
vakıf ağabey ve müdebbir kardeşler bizatihi vazifeli olmakla birlikte, tesbihatı ezbere 
bilen tüm mukim kardeşler de ayrıca mes’uldürler. 

Yukarıda uzunca tahkikatları yapılarak zikredilen mezkûr bu dört ehemmiyetli sünnetin 
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(Vaktin Evvelinde, Tadil-i Erkâna riayet, Cemaatle Namaz kılınması ve namazın ahirinde Namaz 
Tesbihatının yapılması) medrese-i Nuriyelerde, her talebenin fiili olarak yaşamaya özen gösterme-
si, ahirzaman hadisatının ilcaatıyla çok büyük ehemmiyet kesbetmiştir.

Bunun için, medrese hizmetkârları hüviyetinde olan vakıf ağabey veya müdebbir kardeş-
lerin kemali ciddiyetle bu sünnetlerin hayata geçirilmesi mevzusunda; talebelerin bilinçlendi-
rilmesi, gerekli yardımlarda bulunarak gerekli ezberlerin(namaz tesbihatı gibi.) yaptırılarak 
öğretiminin yapılması vs. birinci dereceden kendilerini vazifeli addetmeleri, mes’elenin ciddi-
yetinin bir tezahürü olsa gerektir. 
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Risale-i Nur Okumaları

Medrese-i Nuriyenin manevi hukukunu teşkil eden hayatdar esaslarından en ehemmiyetlile-
rinden birisi de; günlük belirli bir miktar Risale-i Nur ile meşguliyettir.

Zira bu öyle meşguliyettir ki, Risale-i Nurları kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahib çıkan ve 
en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilen her talebeye, Risale-i Nur talebesi ün-
vanını kazandırır.

Bediüzzaman hazretleri, mes’elenin ehemmiyetine binaen, Risale-i Nur’un muhtelif yerle-
rinde mevzu hakkında gerekli açıklama ve izahlarda bulunmuştur:

Nur Talebeleri, tek bir şeyi gaye edinmiştir: “İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur’u 
okumak ve rıza-yı İlahî için iman ve İslâmiyete Risale-i Nur’la hizmet etmek.” (Tarihçe-i Hayat 163) 

Bilhâssa ve bilhâssa şurası çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki; en başta ve en evvel Ri-
sale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumak ve o muazzam eser külliyatındaki 
Kur’an ve iman hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek ve bu esas ve şartlarla, o hârika eser 
külliyatını bir an evvel ikmal etmektir. 

Öyle ise, bu hazine-i rahmeti ve menba-ı hakikatı ders veren ve hakikî surette gençliğin 
ve avamın anlayabileceği bir şekilde bildiren Risale-i Nur’u, dikkat ve tefekkürle ve devamlı 
olarak müsaid vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük bir ibadet ve zevk 
kaynağıdır. Hal ve istikbalin ve biz gençlerin, çok leziz ve iştiyakla alacağı gayet nâfi’ ve vâfi bir 
ilâç ve bir tiryaktır, bir manevî kurtarıcıdır. Bu kat’î hakikatlar meydanda iken, ona bütün kuv-
vetimizle sarılmamak, baştan aşağı Risale-i Nur’u tedkik etmemek, alâkadar olmamak, ancak 
gafletin eseri olabilir. 

Risale-i Nur yalnız bu vatan ve millet için değil, âlem-i İslâm ve bütün beşeriyetin ihtiyacına 
cevab verecek bir külliyat olarak te’lif edilmiştir. 

Bugün tarihte hiç görülmemiş bir fecaat ve felâket içerisinde çırpınan beşeriyet için, ha-
laskâr olarak Risale-i Nur’a sarılmaktan ve ne bahasına olursa olsun, Risale-i Nur’un nuranî ve 
parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefekkürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. 

Risale-i Nur’u okuyan herkes, bu hakikatı idrak etmiş ve etmektedir. Eğer biz muktedir ol-
sak; bu hakikatı, kâinata nâzır bir mahalle çıkıp, bütün kâinata ilân edeceğiz. Fakat mademki 
buna muvaffak olamıyoruz ve mademki Risale-i Nur’un cihanşümul kıymetini bu derece Üs-
tadımızın himmetiyle idrak etmişiz; şu halde o nur ve feyiz hazinesi, irfan ve kemalât menbaı 
olan Risale-i Nur’u, bir dakikamızı bile boş geçirmeden, mütemadi ve devamlı bir şekilde her 
gün ve her saat okuyacağız ve bu uğurda geceli gündüzlü çalışacağız inşâallah. 

Hem şu hakikat zahir ve bahirdir ki: Bir kimse allâme dahi olsa, Risale-i Nur’un ve müellifi-
nin talebesidir. Risale-i Nur’u okumak zaruret ve ihtiyacındadır. Eğer gaflet ederse, kendisini 
aldatan enaniyetine boyun eğip, Risale-i Nur Külliyatını okumazsa, büyük bir mahrumiyete 
düçar olur. (Asa-yı Musa 249, 250, 252)
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…hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u 
okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulû-
mun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesinde yazılan beş nevi ibade-
te de mazhar olurlar. (Emirdağ Lahikası-2 104)

Beş Nevi İbadet
1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir. 
2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 
3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 
4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 
5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır.
Beş türlü de dünyevî faidesi var
1. Rızıkta bereket.
2. Kalbde rahat ve sürur.
3. Maişette sühulet.
4. İşlerinde muvaffakıyet.
5. Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar ol-

maktır.
Nurlara hizmet ve sadakatla talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır
1. Âyât-ı Kur’aniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.
2. Bütün şakirdlerin manevî kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, 

umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. (Emirdağ Lahikası-1 191, 192)
Risale-i Nur’u, bir dakikamızı bile boş geçirmeden, mütemadi ve devamlı bir şekilde her 

gün ve her saat okumanın ve bu uğurda geceli gündüzlü çalışmanın taşıdığı mana ve ehem-
miyet ile birlikte, dünyevi ve uhrevi kazandırdığı ehemmiyetli kazançları eser sahibinden nak-
lettikten sonra; Risale-i Nurların Okunması mevzusunda muamelatta yapılagelen veya dikkat 
edilmesi gereken bazı uygulamaları nazar-ı dikkatinize celb ediyoruz:

 [ Medrese-i Nuriye sakinlerinin çoğunlukla bir araya geldikleri bir vakitte, belirli bir süre, 
aynı mekânda beraberce, herkesin hususi bir şekilde Risale-i Nur okumasının gerçek-
leştirileceği, günlük Risale-i Nur Okuma Saatinin belirlenmesi.

 [ Yılda en az 2 defa gerçekleştirilen, genellikle mukim olunan şehirden farklı şehirlerde 
icra edilen Yaz Okuması(ortalama 15 gün) ve Yarıyıl Okuması(ortalama 1 hafta) şeklin-
deki Okuma kamplarına iştirak etmek, çok büyük ehemmiyeti haizdir.

Yukarıda Zikredilen medrese-i Nuriye sakini her talebe için zorunlu olan bu iki okuma 
programından hariç, mümkün olan her boşluğun –resmi tatiller, bayram tatilleri, vize-final 
sınav bitimlerinde- değerlendirilmesi ve risale-i nurlardan azami istifade edilmesi adına, sene 
içinde farklı zaman ve sürelerde, keyfiyet esas olmak kaydıyla ayrıca okuma programları dü-
zenlenebilir. 

 [ Risale-i Nurları; talebelerin, sadece beraber okunan veya beraber okunması gereken 
veya okuma saati gelince okunan eserler gibi gösteren gaflet eseri düşüncelerden 
arındırılarak; mümkün olan bütün boş vakitlerde okunmasının zaruret ve ihtiyacının 
hissettirilmesi gerekir.

Talebe, ömrü boyunca başında bir vakıf veya müdebbir olduğu halde ve Medrese-i Nuri-
ye’de ikamet ederek, risale okuma imkânına sahip olamayacaktır. Dolayısıyla himmetimizi âli 
tutup, talebeyi; her nerede olursa olsun, hangi şartlar içerisinde bulunursa bulunsun, öyle bir 
aşılamak gerekir ki- yemek yemeğe, su içmeye ihtiyaç hissettiği gibi- Risale-i nuru okumaya 
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ihtiyacını hissettirmeliyiz. Bunu da ancak keyfiyetli, kendi iradesiyle eline alacağı bir risaleyi 
zaman kısıtlaması olmadan, Risale okuma şuuru kazandıracak uygulamalarla yapılabilir.

Risale-i Nurlardan hususi istifademizi arttırmak için hüsn-ü misal nev’inden yapıla-
bilecek bazı örnek uygulamalar: 

 [ Akraba ve Ailece okuma ve mütalaa programlarının yapılması.
 [ Aşiret veya köy sohbetleri yapılabilir.
 [ Medrese-i Nuriye’de sessiz okuma, dönerli ders ve mütalaalı risale okuma programla-
rına iştirak etmek.

 [ Diğer il, ilçe ve nur merkezleriyle birlikte belirlenecek ortak bir yer ve belirli bir zaman 
takvimine göre icra edilecek olan risale okuma ve mütalaa programlarına dâhil olmak.

 [ İlçeler arasında, umumi nur sohbetlerine iştirak etmek
 [ Derslerin hususileştirilip daha çok halk kesimlerine hitap etmek suretiyle, azami istifa-
deye medar kılınması.

 [ İlçe geneli Aylık risale okuma programlarının yapılarak cemaat fertleri arasında; belirli 
bir takvim ve kişisel okuma kapasitesine göre paylaştırılması.

 [ Risale okumalarıyla birlikte, nurlardan ciddi, kalıcı istifade için küçük haşiye ve notların 
tutulması.

Risale-i Nurların nasıl okunması gerektiği konusu, şüphesiz ehemmiyeti haiz diğer bir 
mes’ele-i mühimmedir. 

“Risale-i Nur Nasıl Okunmalıdır?” sorusuna bir cevap olacak mahiyette ve Mevzumuzun 
anlaşılmasını sağlayacak tarzda, Risale-i Nurdan ve ağabeylerden kaynaklı, âcizane tecrübele-
rimizden istihraç bazı tespitleri arz ediyoruz;

 [ Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumak.
Okuyacağım mevzuya ne kadar derinlik ve fazla vukufiyet peyda edersem, onu ne kadar 

mükemmel hazmedersem, onun kıymet ve künhünü ne kadar ziyade idrak eder, tanırsam, 
ona karşı o derece bir iştiyak ve itminan besler ve ondan o derece istifade ve istifaze ederim. 
(Zübeyir Gündüzalp)

 [ Nur’ları okumanın, zaruret ve ihtiyacını hissederek okumak.
Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, ha-

kikî talebe-i ulûmun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesinde yazılan 
beş nevi ibadete de mazhar olurlar. (Emirdağ Lahikası-2 104)

Hem yine der ki: “Ben başkaları için kitab yazmamışım. Kendim için yazmışım. Kur’andan bul-
duğum bu devalarımı arzu edenler okuyabilir.” 

Evet, Bedîüzzaman itikad ediyor ve diyor ki: “Ben derse, terbiyeye ve nefsimi ıslaha muh-
tacım.” Bedîüzzaman gibi bir zât böyle derse, bizim bu eserlere ne kadar muhtaç olduğumuz 
artık kıyas edilsin. (Sözler 760)

 [ Risale-i Nurların okunmasında süreklilik esas olmakla birlikte, arada bir okumaktan ziyade 
azda olsa her gün düzenli bir okumanın yapılması, istikametli bir istifade için daha çok 
tavsiye ve teşvik edilmiştir.

Zira bu hususta Peygamber Efendimiz(a.s.v) buyuruyor: “Allah katında amellerin en makbu-
lü az da olsa devam üzere yapılanıdır.” ( Buhârî, İman 32; Müslim, Müsafirîn 215)

Hadîs-i şerîf ibâdete devamı teşvik etmektedir. Ve anlaşılıyor ki sürekli yapılan az ibâdet, bir 
müddet sonra kesilen çok ibadetten daha hayırlıdır. Çünkü sürekli yapılan ibâdet, az bile olsa 
Allah’a itâat, zikir, murakabe, niyet ve ihlâsı devam ettiriyor demektir. Bu devam sayesinde az 
amel devam etmeyen çok ameli kat kat geçer.
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…vücud kemali ister, kemal de sübutu iktiza eder. Öyle ise, vücudun vücudu kemal iledir. Ke-
malin kemali de devam ile olur. (Mesnevi-i Nuriye 62)

 [ Evvelen ve bizzat Nefsine hitaben, istifade niyetiyle okumak. 
Okuyacaklarımı yalnız muhataplar için değil, evvelemirde kendim için, kendim bilmek ve 

öğrenmek için, onları en mükemmel ve en güzel bir surette hazmetmek için okurum.(Zübeyir 
Gündüzalp)

Said Nursî, bazan bir talebesine Risale-i Nur’dan okuyuvermek nimetini lütfettiği zaman 
der ki: “Bu benim dersimdir. Ben kendim için okuyorum. Bu risaleyi, şimdiye kadar belki yüz defa 
okumuşum. Fakat şimdi yeni görüyorum gibi tekrar okumağa ihtiyaç ve iştiyakım var.” (Sözler 760)

 [ Hususi risale okumalarının, gazete okur gibi olmaması gerektiği gibi, ciddiyetle nur ri-
salelerinin bir bütün olarak her daim okunmasının, her talebeye manevi bir program 
yapılmak suretiyle idrak ettirilmesi şuurunun kazandırılması gerekmektedir.

Bediüzzaman hazretleri “risale-i nur’u gazete gibi okumayın” demişti.. ama ne yazık ki, şu 
veya bu gazeteyi ‘risale-i nur’ gibi, risale-i nur’u ise gazete gibi okuyanlar var!

Malumunuz, gazete okuyan kişi önce haber başlıklarına şöyle bir bakıp geçer, daha sonra 
önemli gördüğü haberlerin ayrıntılarına iner. Gazetenin tamamını okusa bile ertesi gün, aynı 
şeyleri değil farklı haberleri izler. Gazeteyi okuduğumuzda ondaki her şeye vakıf oluruz. Onu 
tekrar okumamız gerekmez.

Nurlar ise öyle değildir. Her okudukça marifetimizde inkişaf olacak, ama biz Allah Resulü-
nün(a.s.m) o mübarek kelamını hatırlayarak elde ettiğiniz marifetin yeterli olmadığını bilecek 
ve okumaya devam edeceğiz.

 [ Her kelime üzerinde fazlaca durmadan Külliyatı, “kendini kaptırarak, huşu ile ve hafif bir 
sesle” okumakta kalbin hissesi daha fazla olur. 

Kelimeler, cümleler üzerinde müzakereli olarak okunduğunda ise aklın hissesi daha fazla 
olur. Bize her ikisi de gerekli olduğundan “her iki tarzı da birlikte yürütmek en faydalısıdır.” ka-
naatindeyiz. Bir eserin güzellikleri, hususiyetleri ve meziyetleri ilk okunuşta insana görünmez. 
Elimize aldığımız Nur Külliyatından herhangi bir kitabı en az üç defa okuduktan sonra, Risale-i 
Nur’un füsunkâr ve cazibedar güzellikleri parlak bir surette bize görünmeye başlar. Bizi kendi-
ne bağlar, İlâhî bir cezbe ile bizi kendine cezbeder. Rahmanî ve Kur’ânî bir kuvvet-i cazibe bizi 
Nur Risalelerini bir ömür boyunca okumak saadetine sevk eder. (Zübeyir Gündüzalp)

 [ Bir nur talebesi, hem binlerce günahın insana hücum ettiği bu fitne asrında bu mari-
fetullah dersleriyle kendini muhafaza etmek, hem bütün dünyada nurları okuyanlarla 
bir manevî rabıta kurmak, hem de neşrini bir dava olarak benimsediği bu hakikatlerin 
ulviyetini yeniden hatırlamak ve onları muhtaçlara ulaştırmak için yeni bir şevk kazan-
mak üzere bu eserleri her fırsatta okur. 

Özellikle namazlardan sonra okunması bir adet haline gelmiştir. İbadet ortamında, Rabbi-
ne ibadet ve dua ettikten sonra bu hakikatlerin birkaç dakika olsun okunması, sözünü ettiği-
miz manaları daha da kuvvetlendirir.

 [ Nurların okunmasında belli bir metot olmamakla birlikte, genelde kabul gören tarz, 
sıra ile birkaç kez külliyatı devretmek, daha sonra her gün yine belli bir miktar sıra ile 
okumaya devam ederken, öte yandan konularda derinleşmeye çalışmaktır.

Bazı nur talebelerinin külliyatı bitirmek nokta-i nazarında bazı rakamları vermeleri, Risale-
leri okumaya teşvik içindir. Yoksa beş defa oku, artık rafa kaldır demek değildir. Eğer öyle ol-
saydı yaşları 60-70’i bulan bu ağabeylerin çoktan bu eserleri okumayı terk etmeleri gerekirdi. 

Beş-on kez bu eserleri okuyan bir kimse bu eserlerin mahiyetini ve içeriğini, İslamî ilimleri 
anlamada getirdiği ölçüleri, öğrendikten sonra artık bu eserlerden kopması adeta imkânsız-
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laşıyor. Diğer kitapların ne kadar cılız kaldığının idrakine vararak artık bu eserleri günün belli 
saatlerinde ekmek ve su gibi okuması gerektiğinin kanaatine varıyor.

Yoksa hiç bir nur talebesi, bir kaç kez bu eserleri okuduktan sonra, artık ben kâmilleştim 
okumaya ihtiyacım kalmadı dememiştir. Çünkü her an maneviyatsızlıkla, sefahetle ve ahir-
zamanın dehşetli hadiseleriyle meşgul oluyoruz. Kendimizi muhafaza ve başkasının imanına 
kuvvet vermek için sürekli belki de bir hayat boyu okumamız icab edecektir.

 [ Risale-i Nurların başka eserler gibi(gazete vs.) sadece akla hitap etmeyip, bundan dola-
yı her bir mes’elesinin aklen anlaşılmasının gerekmediği; aksine Nurların insandaki akıl 
ve diğer letaif ve duygulara da hitap eden, Kur’anın bir manevi mu’cizesi olan mükem-
mel nur eserler mecmuası olduğunun idrak ve şuurunda okumak.

Bilindiği gibi Nur Risaleleri ne sadece akla, ne de yalnız kalbe hitap etmeyip her ikisinin 
de hissesini verir. Bazı risaleler, Üstadın da ifadesiyle “akıldan ziyade kalbe nazırdır.” Bazıları da 
bunun aksi mahiyettedir.

Okumada esas olan ihlastır, ihlasla okunan bir dersten kalp mutlaka hissesini alır. Aklın 
hissesi ise o dersin anlaşılması nispetinde ziyadeleşir.

Nurlarda ele alınan konular büyük ekseriyetle marifetullahla ilgilidir; ibadetle ilgilidir; di-
ğer iman hakikatleriyle ilgilidir. Marifetullahın sonu yoktur. Allah Resulünün(a.s.m) mi’raçta 
rüyet ile taltif edildiği anda söylediği, “Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben seni hakkıyla, 
tam bir marifet ile tanıyamadım.” cümlesi, bu sahanın sonsuzluğunun en güzel ifadesidir. Bu 
hakikatin ışığında, Nur Risalelerini şevk ile ihlasla, tefekkürle ve dakik bir nazarla okumak, üs-
tünkörü geçmemek gerekir. 

Hem iman yalnız ilim ile değil.. İmanda çok letaifin hisseleri var. Nasılki bir yemek mideye girse; 
o yemek muhtelif a’saba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i 
imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalb, sır, nefis ve hâkeza.. letaif, 
kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa, noksandır.” (Sözler 764)

Üstadımız Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur’dan bazan okuyuvermek lütfunu 
bahşederken izah etmiyor, diyor ki: “Risale-i Nur, imanî mes’eleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. 
Risale-i Nur’un hocası, Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. 
Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes’eleyi tam anlamasa da, ruh, 
kalb ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançtır.” (Sözler 772)

 [ Günlük olarak okunacak veya okunması gereken Risale-i Nurların sayfa sayısına sınır-
lama getirmek veya alt-üst sınır koymanın herhangi bir dayanağı olmamakla birlikte, 
üstadımızdan ve onun saff-ı evvel talebelerinden öğrendiklerimiz ve bunlardan çıkar-
dığımız derslerden anladığımız da bu meyanda bizlere nurların okunması konusunda 
istikametli bir bakış açısı göstermiştir. 

Said Nursi hazretlerinin bir rivayete göre günde 200 sayfa okuduğu söyleniyor. Yakın tale-
belerinden Zübeyir Gündüzalp’in de “günde 10 sayfa Risale-i Nur okuyan kendisini muhafaza 
eder, 15 sayfa okuyan gayrete gelir, 20 sayfa okuyan ise hizmet eder” dediği bilinmektedir.

Nurların okunma saati içinde, ne kadar süre okunması gerektiği konusunda, Mezkûr tem-
sillerden yola çıkarak ortalama bir tespitte bulunacak olursak; hal-i hazır Medrese-i Nuriyeler 
de Risale-i Okuma Saatinin süresi; Ortaöğretim talebeleri için günlük min. 40 dk. , Üniversite 
ve yetişkin medrese-i Nuriye sakinleri için ise günlük min. 1 saat olduğu veya olması gerektiği 
gözlemlenmiştir.

İktiza-i hale mutabık olmak şartıyla, bu sürelerde farklılıklar olabilir.
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Kur’an-ı Kerim Öğretimi ve Kıraat-i Uygulamaları

Kur’an’ı hakkıyla okumanın anlamı, onu yaşamak ve sanki yaşayan Kur’an olmak demektir. 
Bu anlamda şuurlu bir Kur’an okuyucusunun, Kur’an okumanın mana ve ehemmiyeti hakkın-
da bilmesi gereken bazı önemli mes’eleleri ve uygulamada dikkat etmesi gereken hususları 
nazarı dikkatinize arz ediyoruz;

Kur’an-ı Kerim Okumanın Fazileti
Cenab-ı Hakk’ın kelâmı olan Kur’ân’ı okumak çok faziletli bir ibadettir. Hattâ İbnu’l-Cezerî 

selef âlimlerinin Kur’ân okumayı (nafile) ibadetler içerisinde birinci sıraya koyduklarını ifade 
eder. (en-Neşr, 1/3). 

Nitekim Kur’ân’da bu hususa vurgu yapılmıştır: “Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namaz kılanlar 
ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğra-
mayacak bir ticaret umarlar.” (Fâtır, 35/29)

Allah Resûlü(s.a.v.) Kur’ân okumanın fazileti üzerinde durmuş ve bunu fiilen uygulamıştır; 
“Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur’ân okumaktır.” (Münavi, Feyzu’l-Kadir 2/44)
“Allah evlerinden bir evde, Allah’ın kitabını okumak ve aralarında müzakere etmek için topla-

nan kimselerin üzerine sekine iner, onları rahmet kuşatır, melekler etraflarını sarar ve Allah onları 
kendi katında bulunanlara överek anlatır.” (Ebû Davud, Vitr 14)

Bediüzzaman hazretleri, Nur Risalelerinin muhtelif yerlerinde, Kur’anın mezkûr meziyetleri 
ve hasiyetlerine binaen, aşağıda yazılı veçhile tafsilatlı açıklamalarda bulunmuştur. Bunlardan 
birkaç tanesini buraya derç ediyoruz:

…Kur’anın herbir harfi, hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyve-i bâki ver-
mesi, hattâ bir kısım âyâtın ve surelerin herbir harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve 
mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması.. (Asa-yı Musa 132)

Kur’an-ı Hakîm’in herbir harfinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazl-ı İlahîden o harflerin sevabı 
sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiş, bazan yediyüz (Âyet-ül Kürsî harfleri gibi), bazan 
binbeşyüz (Sure-i İhlas’ın harfleri gibi), bazan onbin (Leyle-i Berat’ta okunan âyetler ve makbul 
vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazan otuzbin (meselâ haşhaş tohumunun kesreti misillü, Leyle-i 
Kadir’de okunan âyetler gibi). Ve o gece bin aya mukabil işaretiyle, bir harfinin o gecede otuzbin 
sevabı olur anlaşılır. İşte Kur’an-ı Hakîm, tezauf-u sevabıyla beraber elbette müvazeneye gelmez 
ve gelemiyor. (Sözler 346)

Kur’an-ı Hakîm’in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i 
Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin ve Âyet-ül Kürsî gibi âyetlerin herbir 
harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cum’alarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir’de otuzbin hasene 
sayılır. 
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Evet herbir harfi otuzbin bâki meyveler veren Kur’an-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hük-
müne geçiyor ki; milyonlarla o bâki meyveleri, mü’minlere kazandırır. İşte gel, bu kudsî, ebedî, kârlı 
ticarete bak, seyret ve düşün ki: Bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir ha-
sarette olduğunu anla! (Mektubat 402)

Kur’an-ı Kerim Şefaatçi Olacaktır
Aşağıda zikredilen rivayet şefaat mevzusunda, hem Kur’an okumanın anlamını, hem de 

onun nasıl şefaat edeceğini açıklaması açısından son derece önemlidir:
“... Canı çıkacağı zaman Kur’an gelir ve başının ucunda durur. Onlar ölüyü yıkayıp işleri 

bitince Kur’an içeri girip kefeni ile göğsü arasına girer. Kişi kabrine konulunca Münker ve Nekir 
melekleri geldiğinde Kur’an çıkar ve onların arasına girer. Melekler Kur’an’a: “Bizi bırak onu 
sorguya çekmek istiyoruz.” derler. Kur’an: “Allah’a yemin olsun ki ben ondan asla ayrılmam!” 
der. Öyle ki Kur’an her şeye müdahale eder, ta ki kişi cennete girinceye kadar. 

Sonra da Kur’an: “Beni tanıyor musun?” der. Kişi: “Hayır tanımıyorum!” der. Kur’an:”Gece 
gündüz beni okuduğun Kuran’ım! Seni şehvetlerinden, kötü şeyleri işitmekten, harama bak-
maktan koruyanım. Dostlar arasında beni en sadık dost olarak bulurdun. Kardeşler arasında 
beni en sadık kardeş olarak bilirdin. Sana müjdeler olsun, Münker ve Nekir sorgusundan sonra 
asla hiçbir keder ve üzüntü sana gelmeyecektir...” (Haris, İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Ali-
ye, Tevhid Yayınları: 3/200/202)

Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’ân’ı okur, ezberler, 
helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi 
Cennet’e koyar. Ayrıca hepsine Cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi 
kılınır.” (Tirmizi, “Sevâbu’l-Kur’ân,” 13, HN: 2907).

Kur’an-ı Kerimi öğrenmek ve Öğretmek
Peygamberimiz (a.s.v), Kur’an-ı Kerim’in korunması ve tebliği konusunda gereken hassasi-

yeti kendisi gösterdiği gibi, ashâbını da bu konuda yönlendirmiş; Kur’an’ın ezberlenmesini ve 
öğretimini teşvik etmiştir. 

O (asm), Kur’an okuyan ve onunla amel edenlerin gıpta edilecek kimseler olduklarını, her 
harfine karşılık on sevap kazanacaklarını, okudukları âyetlerin kıyâmette onlar için birer nûr 
olacağını ve derecelerini yükselteceğini, Kur’an’ın onlara şefaat edeceğini, dünyada da kendi-
lerini için huzur kaynağı olacağını ve ayrıca Kur’an dinlemenin de sevap kazandıran güzel bir 
davranış olduğunu bildirmiştir. 

Kur’an öğrenen ve onu öğretenlerin en hayırlı kimseler olduklarını “Sizin en hayırlınız, Kur’â-
nı Kerim’i öğrenen ve öğretendir.” sözüyle açıklayan Allah’ın Elçisi (a.s.v), Kur’an’ı ezberleyen ve 
onunla amel eden hafızlara da ayrı bir değer vermiş ve onların Allah’ın ehli ve seçkin kulları ve 
meleklerle beraber olduklarını, cennete gireceklerini ve ayrıca aile fertlerinden cehenneme 
girmeyi hak etmiş on kişiye şefaat edeceklerini bildirmiştir.

Kur’an Talimi yapan küçük/büyük Nur Talebelerine, Bediüzzaman hazretlerinden 
ehemmiyetli bir mektup...

Aziz masum evlâdlarım!
Kur’anı öğrenmek için ders almağa çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz yeni harfte noksanlar 

olduğu için, mümkün oldukça yeni harften okunmamak lâzım gelir.
Hem Kur’anı okumanın faidesi, yalnız hâfız olmak ve dünyada onunla bir makam kazan-

mak, bir maaş almak değil; belki herbir harfi, hiç olmazsa on hayrından tâ yüze, tâ binlere 
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kadar Cennet meyvelerini, âhiret faidelerini vermesini düşünüp ve ebedî hayatın rahatını ve saa-
detini temin etmek niyetiyle okumak lâzımdır.

Evet mekteblerde, dünya maişeti, ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık dünyevî 
hayatta derecesi, faidesi bir ise; ebedî hayatta Kur’an ve Kur’anın kudsî kelimelerini ve nurlu 
ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, bunlar 
elmas hükmündedir.

Hem peder ve vâlidenize hakikî ve faideli evlâdlar olabilirsiniz. Siz madem masumsunuz, 
daha günahınız yok; böyle kudsî bir niyetle okusanız, sizleri Risale-i Nur’un masum şakirdleri 
içinde kabul edip umum şakirdlerin dualarına hissedar olursunuz ve nurlu ve mübarek tale-
beler olursunuz.

Hem üstadınızı, hem sizi, hem peder ve vâlidelerinizi, hem memleketinizi tebrik ediyorum. 
(Emirdağ Lahikası-1 238)

Üstad Bedîüzzaman hazretleri, Kur’an’dan başka hiçbir kitaba müracaat etmeden ve te’lifat 
zamanında yanında hiçbir kitab bulunmadan Nur Risalelerini te’lif etmiştir.

Merhum Mehmed Âkif’in: Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söylet-
meliyiz İslâmı. 

Kur’an hattını muhafaza etmek hizmetiyle de muvazzaf olan Risale-i Nur’un, muhakkak 
Kur’an yazısıyla neşredilmesi lâzımdı. (Tarihçe-i Hayat 162)

Ağır şartlar içerisinde Risale-i Nur’u Hazret-i Üstadımız inayet-i İlahiye ile te’lif edip, ekserisini 
Kur’an harfleriyle ve el yazısıyla neşretmiştir. Böylelikle -aynı zamanda- Kur’an hattını da muha-
faza etmiş ve yüzbinlerle Müslüman Gençler Risale-i Nur’u okuyabilmek için mukaddes kitabı-
mız olan Kur’anın yazısını öğrenmek nimet ve şerefine nail olmuşlardır. (Tarihçe-i Hayat 694)

Risale-i Nur, Kur’anın manevi bir tefsiri olması hasebiyle ve Nur talebelerinin de Yeni harf 
ile teksir edilebilen Asâ-yı Musa eserini okuyan gençler, Kur’an harfleri ile yazılmış mütebâki 
eserleri de okuyabilmek için kısa bir zamanda o yazıyı da öğreniyorlar. 

Bu şekilde birçok ilimlerin öğrenilmesine engel olan ve dinden imandan çıkarmak için te’lif 
edilen eserleri okumağa mecbur eden Kur’an hattını bilmemek gibi büyük bir seddi de yıkmış 
oluyorlar. 

Bir milletin gençliği ne zaman Kur’an ve ondan lemaan eden ilimlerle techiz ve tahkim edilmiş 
ise, o vakit o millet terakki ve teâli etmeğe başlamıştır. (Şualar 552)

Bediüzzaman hazretleri, saff-ı evvel talebelerinden re’fet ağabeye hitaben yazdığı bir mek-
tupta, umum nur talebelerine ehemmiyetli bir ders vermekle beraber, aynı zamanda bir vazife 
ve görev tevdi etmiştir;

“…Hem her bir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’an öğretmek olduğundan, sen 
bu vazifeyi yapmağa başladın.” (Barla Lahikası 329)

Mezkûr açıklamalara binaen, Kur’an öğretimi ile alakalı Nur medreselerinde yapılagelen 
veya yapılması icap eden bazı uygulamaları nazar-ı dikkatinize sunuyoruz;

 [ Dershanede kalan talebelere, mümkün olan en kısa sürede, her talebe için yapılacak 
hususi bir program çerçevesinde Kur’an-ı Kerim öğretimi yapılması gerekir.

Bunun için evvela vakıf/müdebbir ağabeyler başta olmak üzere, okumayı bilen her talebe 
kendini vazifedar addetmesi icap eder.

 [ Mümkün mertebe, Tecvidli Kur’an-ı Kerim öğretiminin yapılması, nur talebelerinin, kur’an 
okumasına verdiği ehemmiyetin bir göstergesi olması hasebiyle hayati bir öneme haizdir.

Tecvid, her bir harfin hakkını vererek Kur’an-ı Kerim ayetlerini telaffuz etmek anlamını ifa-
de eder. Tecvîd Kur’an’ın kelimeleri ve bu kelimeleri oluşturan harflerdir. Kur’an harflerinin 
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durumunu söz konusu eden tecvid, Kur’an-ı Kerîm’i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir. Buna 
göre tecvîdin gayesi, ilahî kelâmın okunuşunda, dili her türlü hatadan korumaktır.

Tecvîd ilmini bir çok âlim, kıraat ilminin bir parçası olarak değerlendirmişlerdir. Fakat tecvîd, 
Kur’an’ın Allah ve Resulünün isteğine göre okunması konusunda önemli bir rol üstlendiği için, 
ayrı bir bilim dalı olarak sayılması gerekli görülmüştür. Çünkü kıraat ilminin konusu Kur’an-ı 
Kerim’in kelimeleri, tecvîdinki ise, onun harfleridir. 

Tecvidin gayesi, Yüce Allah’ın “Kur’an’ı açık açık, tane tane oku.” (Müzemmil, 73/4) buyruğu-
nu gerçekleştirmektir. Buna göre Kur’an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, din-
leyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır. Bu ayette Kur’an’ın güzel, ahenkli 
ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilme-
sine dikkat çekilmektedir.

Kur’an-ı Kerim Allah katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur’an bütünlü-
ğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’in Arap-
ça olması, onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır. 

Kur’an’ın belirli kurallara göre okunması gerektiğine göre, bu kuralların bir çeşit toplamı 
demek olan tecvîd de, Kur’an tilâvetinin ayrılmaz parçası durumundadır.

Hz. Peygamber (asm), Kur’an’ın tecvîdle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle oku-
yanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur.

İbn Mes’ud’un “Kur’an’ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uy-
gun olarak okuyun.” (İbnü’l-Cezerî, en-Neşr fî Kıraati’l-Aşr, I, 210) şeklindeki sözleri de tecvîde 
uyma konusunda sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir. 

Özetle söylenecek olursa; tecvîdin konusu, Kur’an kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, 
Kur’an-ı Kerîm’i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır.

 [ Cemaatimizin, sosyal ve toplumsal yönüne bakıp takviye eden etkinlik ve faaliyetlerin 
en önemlilerinden birisi de, medrese-i Nuriye bünyesinde Yaz Kur’an Kurslarının icra 
edilmesi.

Hizmetlerle alakadar olan her ağabeyin bu mes’ele üzerinde ciddi bir mesai teksif etmesi 
gerekmektedir. Bu mes’elenin, bu zamanda, bu derece ehemmiyet kesbetmesinin birkaç ciddi 
sebebi vardır;

 [ Kur’an öğretiminin, ciddiyetten uzak ve çok kalabalık, çocukları öğrenmeye teşvik et-
tiği iddia edilen bid’alarla karışık icra edilmesi neticesinde, hakiki manada bir verimin 
elde edilememesi.

 [ Kur’an eğitimini veren me’murların, resmiyetinde etkisiyle, günü kurtarma hesabıyla 
hareket ederek, ekseriyetle ne derece kudsi bir vazife ile me’mur olduklarının şuurun-
dan uzak bir fikriyata sahip olmaları.

 [ Bu kurslarda maalesef sadece Kur’anın lafzen öğretilmesi, manasının öğretilmesi üzeri-
ne bir çaba söz konusu olmamaktadır.

Daha burada sayamacağımız bir sürü esbab varki, bütün bu mezkûr menfi hakikatlara bi-
naen, kur’an öğretiminin yapılması noktasında omuzlarımıza kudsi bir yük koymakta ve şuur-
lu bir yaklaşımla aşağıda yazılı veçhile bazı vazifelerin yapılmasını gerektirmektedir;

 [ Yaz Kur’an Kursunun, yapılacak kapsamlı bir program ve belirlenecek bir takvim çerçe-
vesinde icra edilmesi. 

Bu programa, kur’anın lafzen öğretilmesinin yanında manasının da anlaşılabilmesini sağ-
layacak Risale-i Nurlardan istifade cihetine gidilecek bir yöntem(mütalaa v.s) ve içeriğin(oku-
nacak konular önceden belirlenecek) dâhil edilmesi.
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Ayrıca her bir Müslümanın, ciddi manada ihtiyaç duydukları/duyacağı İlmihal, Namaz Ho-
cası, Adab-ı Muaşeret gibi kaynaklardan istifade ettirilerek, program içeriğinin çeşitlendiril-
mek suretiyle zenginleştirilmesi.

 [ Yeterli fiziki mekân ve araçların sağlanması(projeksiyon, masa, sandalye, kırtasiye seti 
v.s.) ve ihtiyaç duyulacak diğer maddi imkânların(verilebilecek hediyeler, yapılacak ik-
ramlar v.s.) karşılanması noktasında bir hazırlık yapılması.

 [ Programa dâhil olan talebelerin velileriyle irtibat halinde olmak, Kur’an öğretimleri 
hakkında velilerini haberdar etmek, programın verimini arttıracağı gibi kursun ciddi-
yetinin de bir tezahürü olacaktır.

 [ Kur’an öğretiminin icrasında, ehil bir yürütme heyetinin teşkil edilmesi ve aralarında 
vazife taksimatının yapılması.

 [ Medrese-i Nuriye’nin kapasitesi, maddi ve manevi imkânları göz önünde bulundurula-
rak, keyfiyetin içinde kemmiyetin aranması gerekir.

Bunun için programın icrası aşamasında her hangi bir karmaşaya mahal vermemek için, 
program başlamadan önce, kursa kaç talebenin alınacağı, alınacak talebelerin yaş aralığı ve 
eğitim düzeyleri, kullanılacak materyallerin nasıl temin edileceği gibi kıstasların belirlenerek 
mümkün olan tüm kanallarla(sohbet günlerinde, sms yoluyla, yerel internet siteleri ile v.s) du-
yurusunun yapılması gerekmektedir.

 [ Kur’an öğretimi, süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğundan dolayı, bu eğitimi yaz ayla-
rına hasretmek uygun değildir. 

Bu nedenle yazın icra edilen kur’an kursu bünyesindeki etkinlikleri, sene içerisinde, gö-
nüllü olan her talebe için yapılacak hususi programlar suretiyle, vazifelendirilecek ağabeyler 
vasıtasıyla devamiyetinin sağlanması büyük önemi haizdir.

Kur’anın Manevi ve hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur
Kur’an okumaktan maksat O’nu anlamaya çalışmak, O’nu düşünmektir. O’nun inceliklerini 

bulmak, O’nunla amel etmektir.
Kur’an’ı ezbere bilen, ama O’nu anlamayan, içindekilerle amel etmeyen kimse, harflerini 

ok gibi doğrultsa da Kur’an ehlinden değildir. Çünkü iman, amellerin en faziletlisidir. İşte iman 
meyvesini verecek olan da Kur’an’ı anlayarak ve düşünerek okumaktır.

Bediüzzaman hazretlerine sorulan ehemmiyetli bir soruyu ve cevabını, ehemmiyetine bi-
naen aynen buraya derc ediyoruz: Aziz, sıddık kardeşlerim,

Sizlerin ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz beni, âhir hayatıma kadar mesrur ve 
müteşekkir edecek bir mahiyettedir. Bu defa mektubunuzda, “Hıfz-ı Kur’ân’a çalışmak ve Risale-i 
Nur’u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?” diye sualinizin cevabı bedihîdir. 

Çünkü bu kâinatta ve her asırda en büyük makam Kur’ân’ındır. Ve her harfinde, ondan tâ binler 
sevap bulunan Kur’ân’ın hıfzı ve kırâati her hizmete mukaddem ve müreccahtır. Fakat, Risale-i Nur 
dahi o Kur’ân-ı Azîmüşşanın hakaik-i imaniyesinin burhanları, hüccetleri olduğundan ve Kur’ân’ın 
hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu cihetle, Kur’ân hıfzıyla beraber 
ona çalışmak da elzemdir. (Kastamonu Lahikası 73)

Ayrıca mevzumuz ile alakalı, üstadın talebelerinden Tahiri Mutlu ağabeyden istihraç bir 
hatırayı buraya derç ediyoruz:

“Bizlere, hatta herkese şefkatli davranırdı, o celalli görüntüsünün altında çok yumuşak bir dav-
ranış şekli vardı. Nasihat ederken, “Risale-i Nurları okuyun” derken hep yumuşak davranırdı, şef-
katle muamele ederdi. Adeta yalvararak, “ne olur?” der gibi bir yaklaşımla söylerdi.
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Mesela ben kendisine bir defasında “Hafız olmayı çok istiyorum” demiştim, bana yumuşak 
bir ifade ile “sen” dedi “Risale-i Nurun hafızı ol”, o derecede de Risale-i Nura bağlı ve onun öğ-
renilmesini yayılmasını isteyen bir şahsiyetti. 

Hâşâ! Kur’ana nazire olsun diye değil, bu eserler Kur’anın hakiki tefsiri oldukları için, Kur’an’ı 
ezberlemekten çok manasını öğrenmenin daha önemli olduğuna inanırdı ve bize de öyle tel-
kin ederdi. Yoksa Kur’an’ı Kerimede çok önem verir okurdu. En az Risale-i Nur kadar Kur’anın 
okunmasına da önem verirdi, sadece “ezberlemek istiyorum” deyince benim göstereceğim o 
gayreti manasını öğrenmek için göstermemi istemişti.

Günlük Kur’an-ı Kerim Okuması
Kur’an kıraati gibi hayırlı ibadetlerde süreklilik esas olmalıdır. Zira sürekli yapılan az ibâdet, 

bir müddet sonra kesilen çok ibadetten daha hayırlıdır. 
Çünkü sürekli yapılan ibâdet, az bile olsa Allah’a itâat, zikir, murakabe, niyet ve ihlâsı de-

vam ettiriyor demektir. Bu devam sayesinde az amel, devam etmeyen çok ameli kat kat geçer.
Peygamber Efendimiz (asv) buyuruyor:
“Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devam üzere yapılanıdır.” 
“Günde iki yüz ayeti düşünerek okuyan birisi, kendi çevresindeki yedi kabire (ölen kimseye) şe-

faat edebilir.” (Buhârî, İman 32; Kenz-ul Ummal, c.1, s.477.)
Uygulamada düzenli olarak yapılabilecek bir kur’an kıraati için;

 [ Maddi imkânların bol olduğu yaşadığımız devirde, her Müslümanın kendi şahsına ait 
bir Kur’an-ı Kerim’e sahip olmasının teşvik edilmek suretiyle sağlanması; en büyük dost 
ve Şefaatçiye olan ciddiyet ve sadakatın da bir tezahürü olsa gerektir.

 [ Hemen hemen her bölgede yapılagelen/yapılması lazım olan, cemaatin tümünü tek 
bir nurani çatı altında toplayan Yıllık Hatim Programlarının icra edilmesi.

Bu programlara dâhil olmak suretiyle, her hafta 1 cüz kur’an kıraati zorunlu olmakta; bu-
nun neticesinde de Kur’an okumaları, hayat sermayemizin her gününe nur katmakta devam-
lılık arz etmektedir. 

 [ Haftalık yapılacak 1 cüz Kur’an kıraatinin, mümkün oldukça haftanın tüm günlerine ya-
yılmak suretiyle, okuma programının icra edilmesi müstahsen bir adettir.

Bu güzel âdetin alışkanlık halini alması, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ve 
günlük dünyevi işlerin akışında kaybolmaması için; mümkün mertebe Kur’an okumalarının 
günün evvelinde(sabah) yapılması isabetli bir karar olacaktır. 
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Cevşen ve Diğer Evrad ve Ezkârlar

Ahirzaman mü’minlerine bir rahmet cilvesi olarak, üstadımızın eliyle getirilen terbiyena-
meler ve bu terbiye-namelerdeki duaları ve evradları okumak suretiyle sevabını ziyadeleş-
tirmek ve zikir faziletini ve tefekkür ubudiyetini birden kazanmak isteyenlere, şüphesiz ki bir 
ihsan-ı şahane nev’inden bir ikramı ilahidir.

Kur’an, kendi şakirdlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki; doksan dokuz taneli 
tesbihe bedel, doksan dokuz Esma-i İlahiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz âlemlerin 
zerratını, birer tesbih taneleri olarak şakirdlerinin ellerine verir. “Evradlarınızı bununla okuyu-
nuz.” der. 

İşte Kur’anın tilmizlerinden Şah-ı Geylanî, Rufaî, Şazelî (R.A.) gibi şakirdleri, virdlerini oku-
dukları vakit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerratı, katarat adedlerini, mahlûkatın aded-i enfasını 
tutmuşlar, onunla evradlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk’ı zikir ve tesbih ediyorlar. 

İşte Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın mu’cizane terbiyesine bak ki: Nasıl edna bir kederle ve kü-
çük bir gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba mağlub olan bu küçük insan, 
terbiye-i Kur’an ile ne kadar teâli ediyor. 

Ve ne derece letaifi inbisat eder ki: Koca dünya mevcudatını, virdine tesbih olmakta kısa 
görüyor. 

Ve Cennet’i zikir ve virdine gaye olmakta az gördüğü halde, kendi nefsini Cenab-ı Hakk’ın 
edna bir mahlûkunun üstünde büyük tutmuyor. Nihayet izzet içinde, nihayet tevazuu cem’e-
diyor. Felsefe şakirdlerinin buna nisbeten ne derece pest ve aşağı olduğunu kıyas edebilirsin. 
(Lem’alar 119)

Evrad ve Ezkarların okunmasında Devamlılık
Her büyük Hak dostu gibi Üstad Bediüzzaman da, Allah Resulü’nün (s.a.s) “Az ama devamlı” 

olma ve “Başladığı ibadeti bırakmama” sünnetlerine azami şekilde ittiba etmiştir. 
8,5 sene kadar kaldığı Barla’daki komşuları naklediyorlar: “Üstadı, geceleri, Dershane-i Nuri-

ye’nin önündeki bir mübarek çınar ağacının dalları arasında bulunan kulübecikte, sabahlara ka-
dar tesbihat ile ezkar ile terennüm eder görürdük. Hele bahar ve yaz mevsimlerinde bu muhteşem 
ağacın binlerce dalları arasında şevk ve cezbe içinde uçuşan kuşlar arasında Üstadın böyle sabah-
lara kadar çalışmasını gördükçe, ne zaman uyur, ne zaman kalkar bilemezdik.” 

Kastamonu’nun medar-ı iftiharı olan Mehmed Feyzi Efendi ise şöyle diyor: “Gecelerde sa-
baha kadar calib-i dikkat bir hal-i haşine ile ubudiyette bulunurlar. Yaz ve kış bu adetleri tahalluf 
etmez. Teheccüd ve münacaat ve evradlarını asla terk etmezler. Hatta bir Ramazan’da pek şiddetli 
hastalıkta altı gün bir şey yemeden savm-ı visal içinde ubudiyetteki mücahedelerini terk etmediler. 
Komşuları her zaman derler ki: “Biz sizin üstadınızın sekiz sene yaz ve kış geceleri, aynı vakitlerde, 
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sabaha kadar hazin ve muhrik sadasıyla münacaat seslerini dinler ve böyle fasılasız devamlı mü-
cahedesine hayretler içinde kalırdık.” 

Bediüzzaman’ın yetiştirdikleri insanlar da hep böyle evrad u ezkarla hemdem, teheccüdde 
berdevam ağzı dualı mana insanları olagelmişlerdir. Onlardan biri olan Zübeyir Gündüzalp 
tavsiyelerinde, “Evrad u ezkâra ihtimam.. Azami ihtimam” derken, başka bir yerde, “Evrad, hiz-
metin lezzetini artırır.” diyerek bir başka hususa işaret etmektedir.

Evrad u ezkârın terk edildiği yerde enaniyetler kabarır, manevi huzursuzluklar artar. Ortada 
bir sürü his insanı kalır. Ama “Kalp insanı asla; ama ruh insanı katiyen”... 

Evet, maneviyatsız, kuru bir okuma ayrı bir bela ve ayrı bir marazdır.

Tefekküre Açılan Pencere -Evrad ve Ezkar-
Bediüzzaman okuduğu evradı, tefekkürle içine sindire sindire okurdu. Hatta birçok haki-

katin kalbine evrad okurken tülu ettiğini eserlerinde görüyoruz. Bu tefekkürlere misal olarak 
Onuncu Mektup’ta, Şah-ı Nakşibendi’nin Evrad-ı Kudsiye’sini okurken, Tarihçe-i Hayat’ta ge-
çen bir mektubunda, namaz tesbihatını okurken kalbine gelen manalara bakılabilir.

Üstad Bediüzzaman, okuduğu virdlerin çoğunu “üstadlarımdan” dediği Nakşi-Halidi Şey-
hi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (ks) Hazretleri’nin tertip etmiş olduğu üç ciltlik Mecmua-
tü’l-Ahzab isimli dua kitabından seçmiştir. Zaten kendisi Sungur ağabeyin nakline göre Mec-
muatü’l-Ahzab’ı on beş günde bir hatmedermiş ki, bu altı Kur’an kalınlığında dua demektir.

Üstad hazretleri evradları ne suretle okurdu?
Talebelerinden öğrendiğimize göre; önce Delaili’n-Nur’daki salavatlardan bir kısmını okur; 

daha sonra ara vererek diğer evradlarını okur; en sonunda yine Delaili’n-Nur’daki salavatlarla 
tamamlardı. “İki salavat arasında okunan dua makbuldür.” derdi.

Cevşen ve diğer Evrad ve Ezkârlar, hangi amaç ve nasıl bir niyet ile okunur?
Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı 

Hak’tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. 
Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve ken-

di kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafî olmaz. Belki 
zaîfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. 

Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler; o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin 
bir cüz’ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez. 

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı 
Nakşibendî’yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir’i, o faidelerin bazılarını maksud-u 
bizzât niyet ederek okuyorlar. 

O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, 
o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî 
bir surette, o hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlası bir derece bozulur. Belki 
ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. 

Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için zaîf insanlar bir müşevvik ve mü-
reccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için 
okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. 

Bu hikmet anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i sâlihînden mervî olan faideleri 
görmediklerinden şübheye düşer, hattâ inkâr da eder. (Lem’alar 132)
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Ahirzamanda yapılan şahsi ibadetlerin azlığından dolayı, ayrıca bir ehemmiyet kesbeden 
Evrad ve ezkar mes’elesinin ehemmiyetine atfen yapılan mezkûr açıklamalara iktifa edip, üs-
tadımızın hayattayken hiç aksatmadan devamlı bir şekilde okuduğu bu evrad ve ezkarların 
tafsilatına geçiyoruz; 

a ) Hizb-ül Kur’an
Risale-i Nur’un üstadı ve me’hazı ve Said’in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı âyet-

ler, bir Hizb-i Kur’anî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab’ 
edilmiş.

Çünki herkes her vakit bütün Kur’anı okumağa vakit bulamıyor. Fakat böyle bir Hizb-i Kur’anî 
eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle, hem sevabları çok ziyade olan âyetler ve sureler, içinde 
yazılmış. Zâten Kur’an-ı Hakîm’in bir mu’cizesi şudur ki; ehl-i hakikatten ve kemalâttan herbir 
meslek sahibi, meşrebine muvafık, Kur’anda bir Kur’anını, bir hizb-i mahsusunu, bir üstadını 
bulur. Güya tek bir Kur’anda binler Kur’an var.

Bu hizb, tamam Kur’anı okumağa büyük bir şevk verir. Noksaniyet vermez. Hem yirmi gün-
de okunacak arzu edilen bazı imanî âyetler bir-iki günde bu hizbde okunduğundan, bir zaman 
bütün surelerin başında bir kısım âyetleriyle beraber, Risale-i Nur’un esasları olan bazı âyât-ı 
imaniyeyi kendime vird eylemiştim. Sonra bir hizb suretine girdi.

Bir saat tefekkür, bir sene ibadet-i nafile hükmünde... Bir misali “Nur’un Hizb-i Ekberidir” diye 
müşahede ettim ve kanaat getirdim.

Hizb-ül Kur’an-ül Muazzam; hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faideleri; hem okumasında 
hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’an’ın en sevablı âyetlerinin ihtivası, hem Resail-i 
Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikatlarını cem’etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün 
Kur’anı okumağa fırsat bulamayan ve hâfız olmayanlara tamam Kur’anın bir nümune-i kudsî-
si; hem tamam Kur’anın tevafuklu tab’ında bir misal-i musaggarı ve müjdecisi; hem maddî 
ve lafzî ve manevî parlak bir i’caz göstermesi gibi, pek çok hasiyetleri var ve çok bereketlere 
ve nurlara ve sevablara medardır ve onu okuyanlara çok büyük hayırlar kazandırır. (Emirdağ 
Lahikası-2 150)

b ) Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye (Büyük Cevşen)
Büyük Cevşen adıyla bilinen Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye, Nur hakikatlerinden bir 

nurânî duâlar demetini bir araya toplayan bir duâ mecmuasıdır. Üstad Hazretleri burada bulu-
nan duâ, vird ve münâcatları her gece akşam namazı ile sabah namazı arasında okurdu. Hiz-
bü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye’yi, Üstad Hazretlerinin gece hayatını özetleyen ve tanımlayan 
münâcat ağı olarak görmek mümkün.

Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye bazı Kur’ân Sûreleri ile başlıyor. Bunlar: Yasin Sûresi, Fetih 
Sûresi, Rahman Sûresi, Haşir Sûresinin son beş âyeti, Mülk Sûresi, Nebe’ Sûresi ve Bakara Sûre-
sinin son iki âyeti olan Âmene’r-Resûlü. 

Ardından Kur’ân Sûreleri için bir duâ yer alıyor. Bu duâda, Kur’ân hakkı ve Kendisine Kur’ân 
indirilen Peygamber Efendimizin (asm) hakkı için Allah’ın kalplerimizi Kur’ân nuruyla nurlan-
dırması, Kur’ân’ı her derdimize şifa kılması, Kur’ân’ı hayatımızda ve öldükten sonra bize dost 
kılması, dünyada bizi Kur’ân’a yakın, kabirde dost, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde yol göste-
rici nur, ateşe karşı perde ve örtü, Cennette arkadaş ve bütün hayırlar ve salih ameller için delil 
ve rehber kılması isteniyor. Ardından kendisine Kur’ân indirilen Peygamber Efendimiz’e (asm) 
ve onun (asm) şerefli âl ve ashabına salâtü selâm getiriliyor.
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Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nuriye’de(7 bölümden oluşmuştur.) Kur’ân Sûrelerinden 
sonra yer alan münâcatlar sırasıyla şöyledir:

Cevşen-ül Kebir
Cevşen-ül Kebir, Kur’anın hakikî ve tam bir nevi münacatı ve Kur’andan çıkan bir çeşit hülâ-

sası olan bir münacat-ı Peygamberîdir.
Büyük evliyâullahın bildikleri ve hususî dairelerinde daima okudukları Allah’ın isimleriyle 

ilmek ilmek örülmüş bir büyük ve misilsiz duâ hazinesi olan Cevşenü’l-Kebîr’i Bedîüzzaman 
Hazretleri sürekli okumuş ve talebelerine tavsiye etmiştir. 

Cevşenü’l-Kebir ile ilgili olarak Üstad Hazretlerinin notu şudur: “Hazret-i Peygamber Sallal-
lahü Aleyhi Veselleme Cebrail Aleyhisselâmın vahiy ile getirdiği ve ‘Zırhı çıkar, bunu oku!’ dediği 
gayet yüksek ve çok kıymettar bir münâcat-ı Peygamberîdir ki, Zeyne’l-Âbidin radıyallahi anhdan 
tevatürle rivayet edilmiştir. (Şualar 625) 

Bediüzzaman hazretleri Cevşen duasını her gün okumuş, hayatının son kırk senesi bu âde-
tini hiç terketmemiştir.

Rivayete göre Uhud Savaşında, Hz. Peygamber (a.s.m) muharebenin kızıştığı ve üzerin-
deki zırhın kendisini fazlasıyla sıktığı bir sırada, ellerini açarak Allah’a dua etti. Bunun üzerine 
Cebrail (a.s) gelerek; “Ya Resulullah, Rabbin sana selâm ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu 
duayı okumanı istiyor. Bu dua hem sana, hem de ümmetine zırhtan daha sağlam bir emniyet 
sağlayacaktır.” dedi. 

Musa el-Kazım, Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır, Zeynelâbidin, Hz. Hüseyin (r.a.) ve Hz. 
Ali (r.a.) yoluyla Hz. Peygambere (a.s.m) isnad edilir. Ehl-i Sünnet Müslümanları arasında, Cev-
şenü’l-Kebîr’i ilk defa Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, tarikatının vird kitabı olan Mecmua-
tu’l-Ahzab adlı eserinde nakletti.

Bu duayı her günün başında bir veya bazan üç defa tamamını okuyan Üstad Bediüzzaman, 
talebelerine de okumalarını tavsiye eder; kendileri de belâ, sıkıntı ve musibet zamanlarında 
okuyarak sıkıntılarını hafiflettiğini söylerdi. 

Hattâ münafık düşmanlarının maddî ve mânevî zehirlerine karşı “Cevşen ve Evrad-ı Kud-
siye-i Şâh-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden, belki yirmi defa kudsiyetleriyle kurtardılar.” diye 
ifade eder ve Cevşenü’l-Kebîr için de yine “Bu duanın feyziyle ölümden muhafaza olunuyorum” 
derdi. (Emirdağ Lahikası-1 96)

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşen-ül 
Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zaman-
dan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i mari-
fete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Ri-
sale-i Münacat’ın başında, Cevşen-ül Kebir’in doksandokuz fıkrasından bir fıkranın kısacık bir 
mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen’in dahi misli yoktur diyecek. (Mektubat 217)

Üstadımız lahikaların bir yerinde şu beyanatta bulunuyor: “Bugün Risale-i Nur’un Hizb-i 
Nurî’sinden bir kısmını ve Cevşen-ül Kebir’den dahi bir kısmını okurken gördüm ki; Cevşen-ül 
Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kâinatı baştan başa nurlandırıyor, zulümat karanlık-
larını dağıtıyor.. gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehl-i gaflet ve ehl-i dalaletin altında 
saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kâinatı, enva’ıyla pamuk gibi hallaç ediyor, 
taraklar ile tarıyor müşahede ettim. Ehl-i dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat per-
delerinin arkasında, envâr-ı tevhidi gösteriyor. (Kastamonu Lahikası 232)
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Evrad-ı Kudsiyye-i Şah-ı Nakşibend
Adına “Evrâd-ı Bahâiye” de denilen Evrâd-ı Kudsiye, Bahâeddin Şah-ı Nakşibend Hazretle-

rinin Peygamber Efendimiz’den (asm) mânâ âleminde ders aldığı kuvvetli ve tesirli bir duâ 
metnidir. 

Bu evrâdın yüz hasiyetinin ve faydasının bulunduğunu belirten Bediüzzaman hazretleri: 
“Hz. Şah-ı Nakşibendi’nin kudsi bir duasıdır ki, Hazret-i Peygamber (sas)’den manevi âlemde ders 
almış.” der. Abdülkadir Badıllı’nın nakline göre Üstad bu evradı da ezbere biliyormuş. (bk. Ba-
dıllı a.g.e., 791.)

Her türlü dert ve sıkıntılarımızda bizim Allah’a karşı olan tavrımızda bize tam bir kul hüvi-
yeti kazandıran ve bizi Allah’a yakın kılan, Nakşibendî Hazretlerine ait çok kuvvetli ve tesirli bir 
duâdır. 

Üstad Hazretleri bu duâyı, bir salâvat-ı şerife demeti olan Delâli’n-Nur’un ortasında okur-
du. Evrad-ı Kudsiye ile ilgili olarak Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin düştüğü notu buraya 
aynen alıyoruz: “Şah-ı Nakşıbend’in kudsî bir evradıdır ki, Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Ves-
selâmdan âlem-i mânâda ders almış.”

Baştan sonuna kadar Peygamber Efendimiz’in (asm) duâlarının özel bir düzenleme ile bir 
araya getirilmesinden meydana gelmiş olan bu yüksek evrad, çok geniş bir niyazı ve çok kudsî 
bir yalvarışı ifade eder. Duâlarının hemen tamamı âyet ve hadis-i şeriflerde mevcuttur.

Evrâd-ı Kudsiye’de başlangıç Allah’ın isimlerine ayrılmıştır: Allah’ın Melik, Hayy, Kayyum, 
Hak, Mübîn olduğunu, O’ndan başka ilâh olmadığını, O’nun bizim Rabbimiz olduğunu, bizim 
yaratıcımız olduğunu, bizim O’nun kulu olduğumuzu ve gücümüz yettiğince O’nun ahdi ve 
vaadi üzerine bulunduğumuzu, yarattıklarının şerrinden Allah’a sığındığımızı, Allah’ın üzeri-
mizde bulunan nimetlerini kabul ettiğimizi, günahlarımızı itiraf ettiğimizi ifade ederek, “Ey 
Ğaffâr, ey Ğafûr olan Allah’ım, günahlarımı bağışla. Şüphesiz inanıyorum ki, Sen’den başka hiç 
kimse günahları bağışlayıcı değildir” niyazı ile bu duâya devam ediyoruz.

Allah’ı tenzih, Allah’a hamd, Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Allah’ın en büyük olduğunu 
söyleyerek, O’ndan başka hiç kimsede güç ve kuvvet de bulunmadığını ifâde ile, O’nun Evvel, 
Âhir, Zâhir, Bâtın olduğunu ve O’nun her şeyi bildiğini zikrediyoruz. Allah’ın muhtelif isimleri 
ile Allah’ı tenzih ve tesbih ifadeleri ile duâ devam ediyor. Allah’ın Evvel olduğu, Allah’tan önce 
hiçbir şeyin olmadığı; Allah’ın Ahir olduğu, Allah’tan sonra hiçbir şeyin olmayacağı; Allah’ın 
Zahir olduğu, hiçbir şeyin Allah’a benzemediği; Allah’ın Batın olduğu ve Allah’ın görmediği 
hiçbir şeyin bulunmadığı; Allah’ın çok olmayıp Bir olduğu, vezirsiz Kadir olduğu zikirleri ile 
duâ devam ediyor. 

Duâ, Ta ha, Ta sin mim, Ta sin, Ya sin, Ha mim, Ayn sin kâf gibi sure şifrelerinden hareketle 
yüce sûreleri Allah’ın bizi kulluğuna kabulüne, Allah’a imanımızın kemale ermesine, şirksiz ve 
isyansız bir inanç içinde olmamıza, kâmil bir iman ve istikametli bir amel-i sâlih içinde bulun-
mamıza şefaatçi yapar. Bu makamda Âyete’l-Kürsî’yi zikrederek duaya ve isteklere kuvvet verir. 

Duanın diğer bir orijinal yanı, Kur’ân-ı Kerim’in kırkıncı sûresinden kırk altıncı sûresine 
kadar olan ve başlarında Hâ mîm şifreleri bulunan yedi sûreyi, yani Mü’min, Fussilet, Şûrâ, 
Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûrelerini, başlarında bulunan Hâ mîm ifâdeleri ile zikrederek 
ayrı ayrı anmış olması ve Allah’ın emrini kabûlümüze, Allah’ın yardımına ihtiyacımızın şiddetli 
olduğuna, günahlarımızın bağışlanmasına, tövbemizin kabûlüne, cezâsından affedilmemize, 
azabından korunmamıza bu sûrelerin şefaatini istemiş olmasıdır. 

Allah’ın bizi şükredici, zikredici, Kendisini isteyen ve Kendisine itaatkâr kılması, Allah’ın töv-
bemizi kabul etmesi, kalbimizi arındırması, günah ve isyanlara karşı bizi koruması, kalbimizden 
manevî hastalıkların, riyanın, gösterişin, kinin, nefretin, ihanetin, Allah’ın rızası haricinde olan 
her şeyin sevgisinin ve yönelişinin kaldırılması istekleri ile Cenâb-ı Hakka yönelişe devam edilir. 
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Yüksek ve faziletli bir duâ metnini dar bir çerçevede özetlemeye ne imkânımız, ne gücü-
müz vardır. En iyisi bu duâ ile bire bir muhatap olmak ve bu dua ile Allah’ı kendimize muhatap 
ederek Allah’a yalvarmaktır. 

İki salâvat ortasında yapılan duâların makbul olması ciheti ile Üstad Bedîüzzaman Hazret-
lerinin Evrâd-ı Kudsiyeyi, yüksek bir salâvat metni olan Delâilü’n-Nur’un ortasında okuduğunu, 
Evrad-ı Kudsiye bittikten sonra tekrar Delâilü’n-Nur okumaya devam ederek Delâilü’n-Nur’u 
bitirdiğini yakın talebelerinin bildirdiğini burada ifade edelim. 

Bu duâ metnini her sıkıntımızda, her ihtiyaç hissettiğimiz zaman okuyabilir ve böylece 
yüce Allah’ı imdadımıza çağırabiliriz.

Delaili’n-Nur
Delâil-i Hayrât adıyla büyük evliyâullah tarafından zenginleştirilerek tertip edilen ve okuna 

gelen çok kuvvetli bir salâvat-ı şerîfenin Üstad Bedîüzzaman tarafından yeniden düzenlenmiş ve 
zenginleştirilmiş şeklidir. 

İçinde hemen her salâvattan sonra büyük dertlerimizin devası, Allah’tan yüksek dereceler 
ve makamlar istenir, dünyevî ve uhrevî cümle âfetlerden ve musibetlerden Allah’a sığınılır, 
bütün ihtiyaçlarımızın karşılanması, bütün günahlardan arınmamız ve bütün hayırlara ulaş-
mamız duânın ilerleyen satırlarında istenir. 

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri bu büyük salâvat metninin adını Delâli’n-Nur koyarak ken-
disine ve talebelerine hususî bir vird yapmıştır.

Sekine
Bu duâ Hazret-i Ali’den (ra) rivayet edilmiştir. Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs 

isimlerini işleyen on dokuz âyet cümlesinden ibarettir. Âyetler on dokuzar harfle alınmıştır.
Sekine duâsı Üstad Bedîüzzaman’ın tavsiyesi ile “On dokuz defa okunur.” Üstad Hazretleri 

tarafından özellikle ahir zaman fitneleri karşısında manevî bir kalkan hükmünde görülmüş 
ve okunmuştur. Okuyan kimse manevî bir huzur ve sekînet hali bulur, Allah’ın izniyle korku, 
endişe ve tehlikelerden kurtulur.

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekînedir. 
Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Al-
lah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. 

Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gök kuşağı gibi semâyı kuşatmış 
olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Ha-
kem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.” 

Sekîne ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden 
ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. 

Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülka-
dir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.

Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.
Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otu-

zuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.
Bu isimlerin manaları kısaca şöyledir:
Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir. 
Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, 

her şeyi dirilten O’dur.
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Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, var-
lıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta 
durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Gök-
lerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fay-
da gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarat-
tıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle 
hükmeder.

Adl: Allah adâlet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir za-
man haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezâsı zulüm veya haksızlık değil, adâlet-
ten ibârettir. Allah kendisi adâlet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adâleti emreder.

Kuddûs: Allah pâktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâ-
let ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. 
O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz 
ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden 
kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar. 

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat 
edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı 
aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir. Kısaca arz edelim: 

1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 
2. Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 
3. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
4. Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
13. Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.
15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur.
16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
17. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez.
18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.
19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz me-

tinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir.
On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili 

verilen bir haberde on dokuz adedi telaffuz ediliyor.
Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korun-
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muş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı 
sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş 
olması, bize, her sıkıntı ve fitne anında bir zırh gibi giyinerek Allah’a sığınacağımız açık bir kapı 
olduğunu göstermeye yeterlidir.

Münâcât-ı Veysel Karani
Veysel Karânî Hazretlerinin çok kuvvetli bir duâsıdır. Bu münâcat, Risâle-i Nur’un önemle 

işlediği “acz, fakr, şefkat ve tefekkür” mesleğine uygun duâ cümlelerinden meydana geliyor. 
Üstad Bedîüzzaman daimî bir vird olarak kabul etmiş, kendisi daima okumuş ve talebelerine 
de tavsiye etmiştir. 

Dua-yı Tercüman-ı İsm-i Azam
Bu duânın aslı vahiyle Peygamber Efendimiz’e (asm) hediye edilmiştir. Allah’ın isimleri şefaatçi 

kılınarak Cehennem azabından Allah’a sığınmamızı sağlayan bir duâdır. Üstad Bedîüzzaman 
Hazretleri, sabah ve ikindi namazlarından sonra okunacak şekilde Namaz Tesbihatına almıştır.

 
Dua-yı İsm-i Azam
Allah’ın isimlerinden bir demet olup, aslı vahiy ile Peygamber Efendimiz’e (asm) bildirilmiş-

tir. Cenâb-ı Hakk’ın pek çok ismi zikredilerek yapılan duâdır. Üstad Hazretleri bu duayı öğle, 
akşam ve yatsı namazlarının Namaz Tesbihatına dâhil etmiştir.

Münacaat-ı Kur’aniye
Hazret-i Osman’ın (ra) tanzim ettiği “Münâcâtü’l-Kur’ân” bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ 

cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır. Bu duâ Hazret-i Osman’ın (ra) 
her bir Kur’ân Sûresinin çok önemli vurgularını bir duâ cümlesi haline getirerek tertip ettiği 
bir münâcattır. Hazret-i Ali (ra) tarafından rivayet edilmiştir. Bedîüzzaman bunun hakkında 
şöyle demektedir: “Bu münâcât aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsîdir ve âyetlerin sarîh 
lâfızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir.”

Tahmidiye
Sekîne’de geçen Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimleri esas alınarak, bu isim-

lerin duâ makamında bir tefekkür dersi mahiyetinde Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin tertip 
ettiği bir duâdır. Maddî ve manevî bütün hastalıklar esnasında Allah rızası için okunur. Çok 
kuvvetlidir. Allah’ın ihsan ettiği nîmetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu duânın, 
pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifâ olduğu belirtilmektedir.

Hülasat’ül Hülâsa
Bir tevhid dersi olan Âyetü’l-Kübra Risâlesi ile bir tefekkür münacatı olan Hizb-i Ekber-i 

Nûrî’nin özü olarak Otuz Üç Tevhid Kelimesinin bir özeti mahiyetinde bizzat Hazret-i Üstad 
tarafından tertip edilen bir tefekkür münâcatıdır. Allah’ın varlık ve birliğine, kâinatın ve için-
deki mevcudâtın şehâdetini ihtivâ etmektedir. Âyetü’l-Kübrâ Risâlesinin özeti hükmünde olan 
bu bölüm hakkında Bediüzzaman, “Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir.” 
demektedir.
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Tazarru ve Niyaz
Burada yer alan duâlar Üstad Bedîüzzaman’ın Eski Saîd’den Yeni Saîd dönemine geçtikleri 

esnada yaptıkları münâcatlardır. Gavs-ı Azamın ilgili duası Mecmuatu’l-Ahzab’ın 329-355 say-
faları arasında yer alan uzunca bir münacattır. Üstad Hazretleri, Büyük Cevşen’de “İlahî ez-Zü-
nubu ahresetnî...” şeklinde başlayan duayı, Gavs-ı Azam’ın bu münacatını olduğu gibi değil, 
değişik yerlerinden alıntılar yaparak ve bazı ifadeleri değiştirerek oluşturmuştur. Diğer dualar 
Üstad Hazretlerine aittir. Bu dualar içerisindeki bazı ifadelerin başkaları tarafından da kullanıl-
ması, bu aidiyete bir zarar vermez.

Celcelutiye
Celcelûtiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâma 

Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Haz-
ret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre birçok tarih de düşü-
rülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. 

Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetini celb etmesi hasebiyle 
bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. 

Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu 
duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereket-
ler göreceği müjdelenmiştir.

İmam-ı Gazâlî Hazretleri nakleder ki: “Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e (asm) 
dedi ki: ‘Yâ Muhammed! Rabb’in sana selâm ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis 
buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.’

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): ‘Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?’ dedi. 
Cebrâil Aleyhisselâm:‘Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük 
duâdır’ diye cevap verdi. 

Peygamber Efendimiz (asm):‘Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?’ 
diye sordu. 

Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:‘Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). 
İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i A’zâm ki: 

 [ Arş-ı Âlâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melek-
ler bu arşı kaldıramazlardı! 

 [ Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı!
 [ Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Ay ışık veremezdi. 
 [ Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil 
yeryüzüne inemez, semâya çıkamazdı!

 [ Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damla-
lar ona itaat etmezlerdi.

 [ İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi. 
 [ Azrâil Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın 
canlarını alamazdı. 

 [ Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi. 
 [ Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi 
sâbit olmazdı! Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”
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İsm-i A’zâmı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil bir 
atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) 
semâdan indirildiği nakledilir. 

Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: “Ben Cebrâil’in şahsını gök kuşağı sûretinde gör-
düm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!”

Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin, “İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı nuru” unvânıyla Otu-
zuncu Lem’a’da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğunu beyan buyurduğu 
Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinin Celcelûtiye’de geçen İsm-i Azam’dan 
olduğunu On Sekizinci Lem’anın satır aralarından çıkarmak mümkündür.

Celcelûtiye’nin cifir ilmiyle haber verdiği birçok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya çıkmış 
olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, Risâle-i Nûr’un 
Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mazhar olması, birçok beytinin açıktan 
Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber vermesi, vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin 
mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i Nûr’da tezahür ettiğini gösterir.

Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a’da Hazret-i Ali (ra) ile 
mânâ âleminde yaptığı bir mükâlemeden bahseder. 

Hazret-i Ali’ye (ra): “Ercûze’nde benden bahisle ‘Kendini muhafaza et.’ demişsin. Hem tam 
vaktinde emrinizi gördük. Fakat maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düş-
tük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risâle-i Nûr’dan bahis ve işâretin yok mu?” 
diye sorar.

Hazret-i Ali radiyallahü anh şöyle cevap verir:“Yalnız işâret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih 
ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)”

Üstad Hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin kasidelerinden en meşhuru ve en 
esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınla-
tır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu 
fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan bahsettiğini kaydeder.
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İlmihal ve Adab-ı Muaşeret Uygulamaları

İlmihalden iman dersini alan bir masum çocuk misali, Doğru İslâmiyet’i öğrenmek ve İs-
lâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstermek adına, üzerinde ciddiyetle durulması icab 
eden bir ehemmiyetli mes’eledir; ilmihal ve Adab-ı Muaşeret uygulamaları.

Hal-i hazır hayat-ı içtimaiye-i insaniyede, islamiyetin yaşanmaması anlamında, dehşetli 
küfr-ü mutlak yangınının mahallemizi sardığı ve kıvılcımlarının evlerimizin saçaklarına sıçra-
mak üzere olduğu bir hengâmda, umum ehl-i iman ve hususan Nur talebeleri, doğru İslami-
yet’in yaşanması anlamında, o maddî ve manevi yangınların söndürülmesi konusunda bilfiil 
vazifedar sayılmaktadır.

İlmihal Mana ve Ehemmiyeti
Nasıl ki çarşıda mevsimlere göre, birer meta mergub oluyor. Vakit be-vakit birer mal revaç 

buluyor. Öyle de, âlem meşherinde, içtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında, 
her asırda birer meta’ mergub olup revaç buluyor. Sûkunda yani çarşısında teşhir ediliyor, rağ-
betler ona celboluyor, nazarlar ona teveccüh ediyor, fikirler ona müncezib oluyor. 

Meselâ: Şu zamanda siyaset metaı ve hayat-ı dünyeviyenin temini ve felsefenin revaçları 
gibi... Ve selef-i sâlihîn asrında ve o zaman çarşısında en mergub meta, Hâlık-ı Semavat ve 
Arz’ın marziyatlarını ve bizden arzularını, kelâmından istinbat etmek ve nur-u nübüvvet ve 
Kur’an ile kapatılmayacak derecede açılan âhiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak 
vesailini elde etmek idi.

İşte o zamanda zihinler, kalbler, ruhlar, bütün kuvvetleriyle, yerler ve gökler Rabbinin mar-
ziyatını anlamağa müteveccih olduğundan; içtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, muhavereleri, 
vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ona göre cereyan ettiğinden her kimin güzelce bir istida-
dı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı, şuursuz olarak herşeyden bir ders-i marifet alır. O zamanda 
cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaverattan taallüm ediyordu. Güya herbir şey, ona bir 
muallim hükmüne geçip, onun fıtrat ve istidadına, içtihada bir istidad-ı ihzarî telkin ediyordu. 
Hattâ o derece şu fıtrî ders tenvir ediyordu ki; yakın idi ki, kesbsiz içtihada kabiliyeti ola, ateşsiz 
nurlana... 

İşte şu tarzda fıtrî bir ders alan bir müstaid, içtihada çalışmağa başladığı vakit, kibrit hükmü-
ne geçen istidadı, “nurun alâ nur” sırrına mazhar olur; çabuk ve az zamanda müçtehid olurdu.

Amma şu zamanda, medeniyet-i Avrupa’nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, 
şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inayet inkısam 
etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. 

İşte bunun içindir ki, şu zamanda birisi; dört yaşında Kur’an’ı hıfzedip, âlimlerle mübahase 
eden Süfyan İbn-i Uyeyne olan bir müçtehidin zekâsında bulunsa, Süfyan’ın içtihadı kazandığı za-
mana nisbeten, on defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan, on senede içtihadı tahsil etmiş ise, 
şu adam yüz seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. (Sözler 481)
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Medrese-i Nuriyelerde, İlmihal ilminin uygulamalı bir şekilde taliminin ne derece ehemmi-
yet kesbettiğini; zihinlerin maneviyata karşı yabanileştiği şu zamanda, şerait-i hayat-ı dünye-
viyenin ağırlaşmasıyla efkâr ve kulûb dağılması, himmet ve inayetin inkısam etmesi gibi menfi 
cereyanların tahakkümü bize aşikâre göstermiştir.

Adab-ı Muaşeret Kaideleri Mana ve Ehemmiyeti
Sünnet-i Seniyye, edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: “Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan 
etmiş, edeplendirmiş.”

Evet, siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen, kat’iyen anlar ki, edebin 
envâını, Cenâb-ı Hak, Habibinde cem etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyyesini terk eden, edebi 
terk eder. “Edepsiz kişi Allah’ın lütfundan mahrum olur” kaidesine mâsadak olur, hasâretli bir 
edepsizliğe düşer.

Örf ve âdât, muamelât-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tevatürle malûm 
olan harekâtına ittibâ etmektir. 

Meselâ, söylemek âdâbını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi hâlâtın âdâbının 
düsturlarını beyan eden ve muaşerete taallûk eden çok sünnet-i seniyyeler var. Bu nevi sün-
netlere “âdâb” tabir edilir. 

Fakat o âdâba ittibâ eden, âdâtını ibadete çevirir. O âdâbdan mühim bir feyiz alır. En kü-
çük bir âdâbın mürââtı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı tahattur ettiriyor, kalbe bir nur 
veriyor.

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef’âli, 
ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir.

Farz ve vâcip kısmında ittibâa mecburiyet var; terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona 
ittibâa mükelleftir.

Nevâfil kısmında, emr-i istihbâbî ile, yine ehl-i iman mükelleftir; fakat terkinde azap ve ikab 
yoktur. Fiilinde ve ittibâında azîm sevaplar var. Ve tağyir ve tebdili bid’a ve dalâlettir ve büyük 
hatadır.

Âdât-ı seniyyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve 
nev’iye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittibâ etmek gayet müstahsendir. Çünkü herbir 
hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütâbaat etmekle, o âdâb ve 
âdetler ibadet hükmüne geçer.

Sünnet-i Seniyyenin herbir nev’ine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi an-
cak müyesser olur. Ona bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarâne ve iltizamkârâne talip 
olmak, herkesin elinden gelir. Farz ve vâcip kısımlara zaten ittibâa mecburiyet var. Ve ubu-
diyetteki müstehap olan Sünnet-i Seniyyenin terkinde, günah olmasa dahi, büyük sevabın 
zayiatı var. Tağyirinde ise büyük hata vardır. Âdât ve muamelâttaki Sünnet-i Seniyye ise, ittibâ 
ettikçe, o âdât, ibadet olur. Etmese itab yok; fakat Habibullahın âdâb-ı hayatiyesinin nurundan 
istifadesi azalır.

Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla, zât-ı Ahmediye (a.s.m.) mehâsin-i ahlâkın en 
yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bil’ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve müm-
taz bir şahsiyettir. Ve madem, binler mucizâtın delâletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslâmiyetin ve 
kemâlâtının şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur’ân-ı Hakîmin hakaikinin tasdi-
kiyle, en mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semere-i ittibâıyla 
milyonlar ehl-i kemal, merâtib-i kemâlâtta terakki edip saadet-i dâreyne vâsıl olmuşlardır. 
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Elbette o zâtın sünneti, harekâtı, iktidâ edilecek en güzel nümunelerdir ve takip edilecek 
en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. 

Bahtiyar odur ki, bu ittibâ-ı Sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittibâ etmeyen, tembellik 
ederse hasâret-i azîme, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise 
dalâlet-i azîmedir.

İşte böyle bir zâtın ef’al, ahval, akval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hük-
müne geçmeye lâyık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin(Sünnetine ehemmi-
yet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar.

Evet, Sünnet-i Seniyeye ittiba, mutlaka gayet kıymetdardır. Hususan bid’aların istilâsı za-
manında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetdardır. 

Hususan fesad-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, 
ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor.

Doğrudan doğruya Sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ı hatıra ge-
tiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u İlahî hatırasına inkılab eder. 

Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyeyi 
müraat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevablı bir ibadet ve şer’î bir hareket 
oluyor. Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a ittibaını düşünüyor ve 
şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan 
şâri-i hakikî olan Cenab-ı Hakk’a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

İşte bu sırra binaen Sünnet-i Seniyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, 
bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir. 

Sünnet-i Seniyyeyi esas tutan, Habibullahın zılli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır.
Elhasıl: Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o 

kimseye ki, Sünnet-i Seniyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seni-
yeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor. (Lemalar 11.Lem’a 5.Nükte)

Muamelatta İlmihal ve Adab-ı Muaşeret Uygulamaları
Hal dili ile ders verme
Risale-i Nur şakirdlerinin umumen bilâ-istisna mükemmel ilmihal ilmini talim etmek su-

retiyle, sünnet-i seniyye dairesine açılan bir kapı mesabesindeki Adab-ı muaşeret kaidelerine 
bihakkın riayet etmeleri, lisan-ı hal ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki, lisan-ı kalden 
daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor.

Adab-ı Muaşeret Kaidelerinin bir yaşam tarzı olarak benimsetilemediği veya yeteri kadar 
ehemmiyet verilemediği takdirde; yeni talebelerin medrese-i Nuriye mukimi sakinlerin boya-
sıyla boyandığını da göz önünde bulundurursak; özellikle eski talebelerde, Adabı Muaşeret 
kaidelerini kendi şahsi hayatlarında yaşayamadıklarından dolayı, umum manada ibadetlerin 
sıhhati tehlikeye girmekte, bunun neticesi olarak ta manevi hayatımızın istikametini kaybet-
mekle karşı karşıya kalmak suretiyle, manen helaketimize sebebiyet vermektedir.

En basitinden örneğin; tuvalet adabının ehemmiyeti talebelere kavratılamadığından, ya-
pılan ibadetlerin sıhhati sıkıntıya girebiliyor. Vakıf ağabeylerimiz bu gibi ilmihal ve adaba dair 
mes’elelerin ciddiyetinin farkında olup, eski/yeni talebe ile hususi himmetini sarf edip alaka-
dar olmak suretiyle, adabı muaşeret uygulamalarında, bizatihi yaşayarak rehberlik etmeleri 
gerekmektedir.
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İhtiyaç duyulan her zaman ve mekan da; Hal ilmini talim ve talimat..
İlmihal ilminin ve adab-ı muaşeret kaidelerinin talimini, herhangi bir zaman -sadece yazın 

ve yarıyıl tatili yapılan okuma programlarında taliminin yapılması gibi- veya mekâna -sadece 
camide veya medrese de- hasretmek, uygun bir yöntem olmamakla birlikte, nizam ve inti-
zamla birlikte ciddiyetle zaman tanziminin hâkim olduğu medrese-i Nuriyelerde, bazı hususi 
vakitlerde bu tür özel ilimlerin talim ve mütalaası yapılabilir.

Genellikle nur dershanelerinde, ilmihal ve adab-ı muaşeret kaidelerinin mütalaasının, 
uygulamada yapılagelen veya yapılabilir olan uygun vakitlerin başında; umumen medrese 
sakinlerinin her gün bir araya geldiği çay sohbetleri gelmektedir. Devamlılığın söz konusu ol-
duğu, ayrıca malayani muhabbetlerin de önüne geçmesinden dolayı Çay sohbetlerine hususi 
bir ihtimam gösterilmesi, önceden belirlenecek konularda hazırlık yapılması ve bu işin yürü-
tülmesi için ehil bir kardeşin vazifelendirilmesi çok büyük ehemmiyeti haizdir. 

Bunun yanı sıra haftalık olarak icra edilen talebe sohbetlerinde, önceden belirlenecek olan 
bir bölümün vazifeli ehil bir talebe veya vakıf/müdebbir tarafından sırası gelince mütalaası 
yapılmak suretiyle olabilir.

Ayrıca yılda en az iki defa yapılan ve medrese sakinlerinin katılımının zorunlu olduğu yarı-
yıl ve yaz okuma programlarında gerekli mütalaalar yapılabilir. 

Doğru Kaynaklardan İstifade Edilmesi ve bunların te’min edilmesi
Bediüzzaman hazretlerinin, bütün ömrü boyunca bir karakter halinde kendi nefsinde ta-

kip ettiği titiz muhasebe ve murakabe usûlünü, bütün talebelerine de telkin etmiştir. 
Binaenaleyh bir Nur talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay 

bir şey değildir. Zira onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu “Dikkat!” kelimesi, en 
hassas bir kontrol vazifesi görmektedir.

Bundan dolayıdır ki, Bir eser okunacağı veya bir söz dinleneceği zaman, evvelâ yani: Kim 
söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda söylemiş? Olan bir kaide-i esasiyeyi, 
nazar-ı itibara almalı. Evet, kelâmın tabakatının ulviyeti, güzelliği ve kuvvetinin menbaı, şu 
dört şeydir: Mütekellim, muhatab, maksad ve makam. 

Yoksa her ele geçen kitab okunmamalı, her söylenen söze kulak verilmemelidir. Meselâ: 
Bir kumandanın, bir orduya verdiği arş emriyle; bir neferin, arş sözü arasında ne kadar fark 
vardır? Birincisi koca bir orduyu harekete getirir. Aynı kelâm olan ikincisi, belki bir neferi bile 
yürütemez.

İşte, bu dört esastan dolayı ve hem de Üstadımız Said Nursî’ye karşı kalblerinde büyük bir 
sevgi taşıyan yüz binlerle kimseler, sevgiyle üstadlarının ve has talebelerinin en küçük haline 
dahi büyük bir ehemmiyet vererek onları öğrenip ittiba’ etmek, tavsiyelerine uymak arzusunu 
taşıdıklarını gözlemlemekteyiz.

İşte bütün bu mezkûr hakikatlara binaen, biz de doğru islamiyeti ders vererek, imanı kuv-
vetlendirip insanı ebedî saadet ve selâmete götürecek, Kur’an ve iman hakikatlarının bir nevi 
tafsilatlı açıklamaları ve hayatımızdaki uygulamaları hükmündeki İslam İlmihali ve Adab-ı Mu-
aşeret İlmihali gibi câmi’ eserleri temin edip, sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat’iyyetle 
lâzım ve elzem gördük. 

Aksi takdirde, bu zamanda dünyevî ve uhrevî dehşetli musibetler içine düşmek, şübhe 
götürmez bir hakikat halindedir.

Zira ebedî hayatının necatını, kurtulmasını temin edecek ve bizi tenvir ve irşad ederek da-
laletten muhafaza edecek bir eser intihab etmekte, bu kadar dikkatli olmamız çok lüzumlu-
dur. Çünki bu zamanda, türlü türlü aldatmalarla, perde arkasından İslâm gençliğini yoldan 
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çıkarmaya çalışıyorlar.
Evet, bu çeşit ihtiyacımızı tam karşılayacak olan eserleri bulmak için çok dikkat ve itina 

ile aradığımızda, pek bir müşkülat ile karşılaşmadan suhuletle temin edildiğini müşahade et-
mekteyiz. 

Burada önemli olan ise mezkûr eserlerin, mes’elenin ehemmiyetine binaen avamdan en 
havassa kadar her tabakanın istifade edebileceği bir üslûbla izah ve isbat edilmiş olmasıdır.

Mes’elenin ciddiyetine binaen, doğru islamiyete dair eserler çok olmakla birlikte, tavsiye 
babında burada bazı eserleri ve kaynak internet sitelerini, ismen zikretmekte fayda görmek-
teyiz;

İslam İlmihali   : Ömer Nasuhi Bilmen
Şafii İlmihali   : Halil Günenç
Şafii İlmihali   : Said Özdemir
Adab-ı Muaşeret İlmihali : Hasan Tayfur
Web Sitesi   : www.sorularlaislamiyet.com
Son olarak, zikredilen bu eser veya benzeri eserlerin te’min edilmek suretiyle, mümkün 

mertebe medrese-i Nuriye kitaplıklarında bulundurulması neticesinde, medrese de mukim 
talebelerin ve diğer gelip-giden cemaatin istifadelerine sunulmuş olacaktır.

 Ayrıca her talebenin kendi şahsi kitaplığında, cemaatteki ağabeylerin de kendi evle-
rinde bulundurulmak suretiyle, hususi istifadelerine imkân sağlanması açısından, kendi şahıs-
ları için de ayrıca bu eserleri temin etmeye çalışmaları da önem arz etmektedir. 
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Lahika Mektupları ve Ağabeyler Hatıratı

Risale-i Nur’un te’lifi, zuhuru ve neşriyle beraber hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’âniyenin 
tâliminde ve ifasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin de-
vamında vâki olacak binler ahval ve hücuma mâruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, 
metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’âniyenin inkişafında su-
hulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat’îdir, bedihîdir.

Evet, Hem lâhikaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı 
ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve 
düsturları muhtevîdir. Nitekim yüzer vakıalar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç, kendini göster-
miştir.(Barla Lahikası 6)

Lahika Mektuplarının Mana ve Ehemmiyeti
Gayet ehemmiyetli ve hakikatlı olduğu kadar gayet güzel olan ve Risale-i Nur’un “Lâhika 

Mektubları” ismini alan bu mektublar, Nur talebelerinin ruhî birçok ihtiyaçlarını tatmin etmiştir. 
Hem Risale-i Nur talebelerine, Kur’an ve iman hizmetinde birer rehber hükmüne geçmiş; 

hem İslâmiyet düşmanlarının bütün bütün yalan ve uydurma propagandalarına aldanmamak 
ve intibah vermek hususunda uyandırıcı bir tesir husule getirmiştir. 

Ve bu suretle de, dinsizliğin o muvakkat şaşaalı saltanatı devrinde olduğu gibi -çok kimse-
lerin ümitsizliğe ve atalete düşürüldüğü ahirzamanın şu karanlık günlerinde- kalblere inşirah 
ve sürur vermek suretiyle iman hizmeti için faaliyet aşkını yerleştirmiştir. 

Ve böylece mü’minleri yeisten kurtarıp, İslâmiyetin, Risale-i Nur’la istikbaldeki parlak zafer-
lerine işaretler edip müjdeler vermiştir.

Evet, o nuranî Lâhika mektubları ki; ruhları, kalbleri cezb ve fetheden, akılları teshir eden 
hakikatlarla doludur. 

Bu lahika mektublarında Hazret-i Üstad, talebelerine, el yazısıyla risaleleri yazmalarının, 
neşretmelerinin ehemmiyetini; Risale-i Nur talebelerinin şimdilik cüz’î gibi görünen hizmet-
lerinin, hakikatta kâinatta en muazzam mes’ele olduğunu ve bir gün bu memlekette Risale-i 
Nur’un nuruyla geniş çapta fütuhat olacağını müjdelemekte, Risale-i Nur’un dairesinin ve neş-
riyatının temellerini, esaslarını vaz’ ve tahkim etmektedir.

Bu lâhikalarda geçen talebelerin mektubları, Nurlardan aldıkları feyz-i iman, ihlas ve sa-
dakatlarını, şehamet-i imaniyelerini ifade ile üstadlarına arzetmek ve teşekküratlarını bildir-
mekle bu zamanda zuhur eden bu ders-i Kur’aniyenin muhatabları olduklarını izhar ediyor. Ve 
Risale-i Nur’un hakkaniyetine ve Hazret-i Üstad’ın davasına birer şahid hükmünde bulunuyor.

Risale-i Nur’un te’lifi ve neşriyle beraber bu lâhika mektublarının zuhuru, devamı ve neşri, 
bizzât muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensib edilmesi ve müteaddid mektublar-
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da da bu lâhikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, herhalde bu lâhikaların 
ehemmiyetini tebarüze kâfidir.

İşte Hazret-i Üstad’ın bu gibi şübhe götürmez hakikatlara ve mes’elelere isabetle parmak 
basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, elbette bu hizmet-i kudsiyenin ehemmi-
yeti iktizasındandır. (Barla Lahikası 6)

Demek Şu risale, {Yani Yirmiyedinci Mektub’un umumu.} bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’an’ın 
şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr edi-
yorlar.  Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’an’ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi ar-
kadaşlarına söylüyor.  Ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan 
risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Her biri 
aldığı kıymetdar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. (Barla Lahikası 65)

Nur Ağabeyler Hatıratlarının Ehemmiyeti
Nur ağabeyler hatıratı mevzusuna iki türlü yaklaşım tarzı gözlemlenmektedir;
Birinci tür yaklaşım da bazı kardeşlerimiz; Ağabeylerden derlenen hatıratların bize yol gös-

terdiğini, amelde bize kılavuz olduğunu, Risalelerde okuduklarımızın ağabeylerde adeta te-
celliyatını gördüklerini dolayısıyla bu ağabeylerin ve hatıralarının bize şevk ve ilham kaynağı 
olduklarını, onların Bediüzzaman ile yaşadıkları hayatı dinleyince kendi yaptıklarımızın gözü-
müzde ufaldığını ve mümkün olmasa da onlara yetişmek için şevk ve cehd içine girdiklerini 
ifade ederken, bir kısım kardeşlerimiz de; bu ağabeylerin muazzez ve muallâ Üstadımızın bize 
yadigârı olduklarını, Üstadımızın arkadaşları, talebeleri ve vekilleri olduklarını, sadece aziz 
Üstadımızın hatırası için olsa bile bu ağabeylerimize azami hürmetin gösterilmesi gerektiği 
inancını benimsemişlerdir.

İkinci tür yaklaşımı benimsemiş diğer kardeşlerimiz ise; ağabeylere bu kadar temenna etme-
mek gerektiğine, bunların şeyh olmadıklarına ve onlara özel makamlar verilmemesi gereğine 
dikkat çekerek bu ağabeylerimizin de neticede insan olduklarını, hatadan arî olmadıklarını, 
sevmek için bize Risale-i Nurun kâfi geldiğini, ağabeylere olan fazla muhabbetin ifrat olduğu-
nu ifade etmekle; aslında sadece Risale-i Nur’u okumanın Nur talebelerine yeteceğini söyle-
mektedirler.

Ağabeylik Mevzusu, zikredildiği veçhile bu iki tür yaklaşım şeklinde tasavvur edildiğine bi-
naen, mes’eleyi biz de en geniş çerçevesiyle ele alacağız.

 Teşbihte inşaallah hata olmasın, nasıl ki ibadete taalluk eden bazı meseleler evvela 
Kur’an’da, eğer yoksa Peygamberimiz (a.s.m) uygulamalı olarak sahabelerine (r.a) göstermiş 
ve bugüne kadar bunların aracılığıyla göndermiştir. 

Aynı şekilde ahirzaman müceddidi de nur risalelerinde bazı ehemmiyetli meseleleri risale-
lerine yazmamış ve fakat onunla yaşayan talebelerine anlatmış, öğretmiş olabilir. Bunu onlar-
dan öğrenmenin kime ne zararı, kimden ne eksilteceği olabilir? 

Kaldı ki “meşveret cemaati” gibi meşrebimize ismini veren bir mesele her cemaat tarafın-
dan farklı uygulanıyorsa bunu doğru öğrenmenin ancak bir yolu vardır; Bediüzzaman’ın ken-
disinden nakledecek talebeleridir.

Bediüzzaman 1960’ın Mart’ında vefat ettiği zaman etrafındaki bu muhterem zatlar iki elin 
parmak adedini çok geçmiyordu. Eğer dünyanın dört bir yanında bu hizmet yayılmış ve de-
vam ediyor ise bu hürmete layık ağabeylerin sayesindedir. Tabi ki Bediüzzaman bu eserlerin 
dünyada okunacağını, tabi ki okullarda okutulacağını söyledi ve yine tabi ki eğer ağabeyler 
olmasa da bu hizmet başka türlü yürüyecekti, fakat Cenab-ı Hak bu hizmeti omuzlarında taşı-
ma şerefini bu liyakatteki ağabeylerimize verdi. 
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Bu ağabeylerimizin cehdi ve gayreti sayesinde bugün dünyada Risale-i Nur’un girmediği 
hiçbir ülke kalmamıştır. Dünyanın birçok diline çevrilmiş olup, bazı ülkelerde TV ve radyolar 
diliyle anlatılıyorsa, bazı ülkelerin üniversitelerinde ders olarak okutuluyorsa bu ağabeyleri-
mizin bitmez tükenmez enerjileri, yılmaz yıkılmaz sabırları ve yetiştirdikleri talebeleri, vakıfları 
sayesindedir.

Düşünün ki; Bayram Yüksel ağabey yanında Ali Uçar ile birlikte Avrupa’da şehir şehir dola-
şıp risaleleri anlatırlarken bir trafik kazasında şehit oluyorlar. Yine düşünelim ki; rahmetli Mus-
tafa Sungur ağabey hayatının son yıllarında tek başına ayakta durmaya mecali kalmadığı hal-
de –herkes bilir ki Sungur ağabey sağında ve solunda iki kişi tutmasa düşer- hizmet denince 
herkesten önce hazır olduğunu söyler, bir delikanlı çevikliğiyle 81 yaşında olduğunu unutur, 
heyecanla ortaya atılırdı.

Nur ağabeyler sadece Risale-i Nur okur. Yorum dahi katmadan, sadece Risale-i Nur’u, saf ve 
berrak bir şekilde insanların dimağlarına nakşederler.

Zira tüm ağabeylerin her vesile ile ifade ettikleri bir mana var ki, O da şudur “Kardeşim. 
Risale-i Nurlar Kur’an’ın hakiki bir tefsiridir. Bizim vazifemiz bu eserleri okumak, anlamak ve 
yaşamaktır. Onları anlatmak ise yaşadığımız anki tecelliyattır. Biz okuruz yorumunu da yine 
Risale-i Nur’un başka bir yerini okuyarak yaparız. Yani Risale-i Nur’un bürhanı yine Risale-i 
Nurdur. Yoksa biz kendi yorumlarımızı katarsak, ifadelerimize bir sürü malayaniyat katmış ola-
cağız ve Bediüzzaman’ın ifade-i meramını değil, kendi anladıklarımızı anlatacağız ki bu da çok 
kasir ve kısır kalacaktır. Buna hakkımız yoktur.”

Hal böyle iken ağabeylerimizin bize hiç ihtiyaçları yoktur. Bizim her gün dünyanın onlarca 
badirelerine bulaşan müşevveş fikirlerimize de ihtiyaçları yoktur. Zira onlar fikirlerini Bediüz-
zaman’dan ve Risale-i Nur’dan almışlar ve alıyorlar. Fakat bizim onlara ihtiyacımız çoktur. Çün-
kü onlar Risale-i Nurları Bediüzzaman’dan bize aktaran köprüyü taşıyan ayaklarından yıkılma-
mış ama yaşlanmış ve yıkılmaya yüz tutmuş son ayaklarıdır.

Biz işimizde gücümüzde iken belki de haftada bir derse gidip minnet ederken bu ağabey-
ler geç kalmışlar gibi telaşlı, endişeli, canhıraşane elde asa, ayakta çarık dolaşıp dururlarken, 
biz de bu ağabeylerimiz şeyh değil bu ağabeylere farlı makamlar ihdas etmeyelim, deyip du-
ruruz. Sanki bu tartışma onların çok umurundaydı.

Arkadaşlar, bu ağabeylerin sahip olduğu makamı biz vermiyoruz. İyi ki de veren biz deği-
liz. Eğer bize kalsaydı kim bilir bu ağabeylere neyi reva görecektik. Fakat Cenab-ı Hak onları 
en güzel makamlarda mukim etmiş. Asrın sahibine arkadaş etmiş, yoldaş etmiş. Teşbihte in-
şaallah hata olmaz, sahabe-i kiram (r.a) nasıl ki Risaletin nuruna mazhar oldularsa bu ağa-
beylerimizde de veraset-i nübüvvetin nurunun yansıması var. Yani bu ağabeylerin bizim gibi 
biçarelerin vereceği makama ihtiyacı yoktur. Şimdi bazı ağabeyler “sahabeler ile kıyas yapma” 
diyecekler. “Bizim mesleğimiz sahabe mesleğidir” diyen Bediüzzaman değil mi? 

Bediüzzaman hazretleri diyor ki; “Benim Mehmet Fevzi gibi bir talebem olduğundan selef-i 
salihin gıpta ediyorlar.” İşte o Mehmet Fevzi (r.a) ağabeyin etrafındaki insanlardan birisi, Sun-
gur ağabeyin aleyhinde birkaç kelam etmiş ve merhum Mehmet Fevzi ağabey de bu sözlere 
muttali olmuş. Mehmet Fevzi ağabey bu beyefendiye “kardeşim sen bu zatları tanıyor musun? 
Bu ağabeyler vazife-i risaletle muvazzaftırlar” diyerek bir bakıma bu ağabeylerin makamını da 
göstermiştir. 

 [ Sohbet-i Mehdi-i Azam Bediüzzaman Said Nursi, öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona 
mazhar bir zât, senelerle seyr ü sülûke mukabil, hakikatın envârına mazhar olur. Çünki 
sohbette insibağ ve in’ikas vardır.

Malûmdur ki: İn’ikas ve tebaiyetle, o Nurun tecellisiyle beraber en azîm bir mertebeye çı-
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kabilir. Nasılki, bir sultanın hizmetkârı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki, bir şah 
çıkamaz. 

Fazilet-i a’mal ve sevab-ı ef’al ve fazilet-i uhreviye cihetinde dahi saff-ı evvel nur ağabeyle-
re yetişilmez. Çünki nasıl bir asker bazı şerait dâhilinde, mühim ve mahuf bir mevkide, bir saat 
nöbette, bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle, en 
ekall kırk günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. 

Öyle de, Nur ağabeylerin, nur hizmetlerinin te’sisin de ve neşr-i ahkâm-ı Kur’aniyede hiz-
metleri ve İslâmiyet nurunun parlaması için bütün dünya ile manevi mücahedeleri o kadar 
yüksektir ki, bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. 

Hattâ denilebilir ki; bütün dakikaları, -o hizmet-i kudsiyede- o şehid olan neferin dakikası 
gibidir. Bütün saatleri, müdhiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakâr bir neferin nöbeti 
gibidir ki; amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir.

Evet, nur ağabeyler madem nur hizmetlerinin te’sisinde ve envâr-ı Kur’aniyenin neşrinde, 
saff-ı evvel teşkil ediyorlar. 

“Es-sebebü ke-l fâil” sırrınca, kıyamete kadar ifa edilecek olan bütün nur hizmetlerinin ha-
senatından hissedarlıklarını gösteriyor. 

Hem nasılki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet; ağacın dallarında büyük bir suret alır, 
büyük bir daldan daha büyüktür. 

Hem nasılki mebde’de küçük bir irtifa, gittikçe bir yekûn teşkil eder. 
Hem nasılki nokta-i merkeziyeye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik; daire-i muhitada, 

bazan bir metre kadar ziyadeye mukabil geliyor. 
Aynen şu dört misal gibi; saff-ı evvel nur ağabeyler, şecere-i nuraniyenin köklerinden, esas-

larından oldukları, hem bina-yı İslâmiyetin hutut-u nuraniyesinin mebde’inde, hem cemaat-ı 
İslâmiyenin imamlarından ve adedlerinin evvellerinde, hem ahirzamanda en büyük bir Sirac-ı 
Hakikat olan mehdiyetin merkezine yakın olduklarından; az amelleri çoktur, küçük hizmetleri 
büyüktür. Onlara yetişmek için, hakikî saff-ı evvel nur ağabeylerden olmak lâzım geliyor.

Muamelatta, Lahika Mektuplarının Mütalaası ve Ağabeyler Hatıratının Okunması
Mezkûr açıklamalara istinaden; Nur hizmetlerinin bir ayağını imani eserler(mektubat, söz-

ler, şualar v.s), diğer ayağını da lahika mektupları(Barla, Emirdağ, Kastamonu lahikaları) teşkil 
etmektedir. Bundan dolayı Talebeye her iki noktada rehberlik etmek gerekiyor.

Talebe medrese-i Nuriye de ikamet ettiği süreç zarfında; bu hizmetin yapı taşlarından olan 
ağabeylerini tanıması, en azından bu hizmetin bu güne dek nasıl geldiğini bilmesi, dava şuu-
runa sahip, şuurlu bir nur talebesi haline getirilmesi için, vakıf/müdebbir veya ehil diğer ağa-
beylerin, bu mes’eleye hasr-ı nazar etmeleri ehemmiyeti haizdir.

Aksi takdirde, herhangi bir vesileyle nur dershanelerinde 2-3 yıl kalmış bazı talebeler ol-
muştur ki; hizmetin yapı taşlarından olan saff-ı evvel ağabeylerimiz hakkında(nasıl bir dava 
şuuruna sahip oldukları, nasıl bir hizmet hayatı geçirdikleri vb.) maalesef hiçbir malumat sa-
hibi olamaması veya olmaması, kusuratı olan vazifeli tüm nur ağabeyleri mes’uliyet ve vebal 
altına almaktadır.

Nur dershanelerinde, mezkur meseleyle alakalı yapılagen veya yapılabilir türünden bazı 
keyfiyetli uygulamaları nazar-ı dikkatinize sunuyoruz;

 [ Lahika mektuplarının -Emirdağ, Barla, Kastamonu lahika mektupları başta olmak üzere 
hususan 13. Ve 14. şualardaki lahika mektupları- müsait olan/olabilecek tüm vakitler-
de, hususan çay sohbetlerinde mütalaa edilmesi, kazandıracağı neticelerine binaen 
ehemmiyet arz etmektedir.
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 [ Günümüzde maddi imkânların çoğalmasıyla birlikte, manevi hizmetlerin de bununla 
beraber inkişaf ettiğini müşahede ediyoruz.

Bu konuda bizlere düşen, hizmetimize müteallik bu nimetlerden istifade edilmesi doğrul-
tusunda, nur kaynaklarına ulaşılabilecek yolların gösterilmesi veya bunların temin edilmesidir.

Saff-ı evvel nur ağabeylerden çok azının şu an hayatta olduğunu varsayarsak, çoğunluğu-
nun dar-ı bekaya irtihal ettiğini anlıyoruz. 

Bundan dolayı da bu mes’ele de, takip edilecek iki türlü yol karşımıza çıkmaktadır; 
a) Mümkünat dâhilindeki şartları göz önünde bulundurmak suretiyle, nur ağabeylerin 

mukim oldukları yerlerde ziyaretlerine gidilmesi. 
b) Vefat etmiş nur ağabeylerin, internet ortamlarında herkese açık bir surette neşredilen, 

hayattayken kayıt altına alınmış sohbetlerinden istifade edilmesi. www.nurpenceresi. com in-
ternet sitesi bu meyanda güzel bir kaynaktır. 

 [ Lahika mektuplarının yanında, icma-ı cemaat tarafından kabul görmüş, piyasada mev-
cut Ağabeyler hatıratlarından, temin edilmek suretiyle istifade edilmeye çalışılması ge-
rekmektedir. 

Saff-ı evvel nur Ağabeyler üzerine yazılmış hatırat kitaplarının, piyasada çoklukla bulun-
masına binaen, biz burada cemaatimizin hüsn-ü kabülüne ve nur ağabeylerin teveccühüne 
mazhar olmuş bazı eserleri ismen zikretmekte bir fayda görüyoruz;

Son Şahitler    : Necmeddin Şahiner 
Ağabeyler Anlatıyor   : Ömer Özcan
Nur Ağabeyler Serisi   : İhsan Atasoy
Nur Ağabeylerden Nurlu Hatıralar : Hasan Tayfur
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Okul-Ders Başarısı

Enbiya Aleyhimüsselâm’ın mu’cizatları, birer havarik-ı san’ata işaret ediyor ve Hazret-i 
Âdem Aleyhisselâm’ın mu’cizesi ise; esasat-ı san’at ile beraber, ulûm ve fünunun, havarik ve 
kemalâtının fihristesini bir suret-i icmalîde işaret ediyor ve teşvik ediyor. 

Amma mu’cize-i kübra-i Ahmediye (a.s.m) olan Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan ise, talim-i esma-
nın hakikatına mufassalan mazhariyetini; hak ve hakikat olan ulûm ve fünunun doğru hedef-
lerini ve dünyevî, uhrevî kemalâtı ve saadâtı vazıhan gösteriyor. 

Hem pek çok azîm teşvikatla, beşeri onlara sevkediyor. Hem öyle bir tarzda sevkeder, teşvik 
eder ki; o tarz ile şöyle anlattırıyor: “Ey insan! Şu kâinattan maksad-ı a’lâ; tezahür-ü rububiyete 
karşı, ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası, o ubudiyete ulûm ve kemalât ile 
yetişmektir.” 

Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki: “Elbette nev’-i beşer, âhir 
vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin 
eline geçecektir.” (Sözler 264)

Bediüzzaman hazretlerinin mezkur açıklamalarına binaen “Hiçbir Nur talebesi yoktur ki, sı-
nıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın.” hakikatdar sözünün gereği olarak talebe hizmetleri-
nin temelini oluşturan dinamiklerden bir tanesidir Okul başarısı.

Zübeyir ağabeyin “İntizamlı olmak sevgili ve aziz Üstad Hazret-i Bediüzzaman’ın metotlarıy-
la, usul ve düsturlarıyla yaşamak ve hatt-ı harekete bunlara göre istikamet vermek için mücahede 
elzemdir. Vaktinde yemek, vaktinde uyumak, vaktinde uyanmak, vaktinde ders çalışmak vs. için 
cehd etmek lâzımdır. 

Cenab-ı Hakkın ezel ve ebede müteveccih olarak mevcudiyetinde halk ettiği maddî ve mânevî 
cihazatı ve lâtifeleri bunlardan müteşekkil mânevî enerji ve kuvveti emr-i İlâhî altına almak için 
çalışmak, mücadele etmek gerektir. 

Hadiselere ve eşyaya bu kuvve-i mâneviyeyle üstün gelmek, imanî muvaffakiyet, İslâmî sıh-
hat ve saadet kazanmak için çalışmak, çalışmak, çalışmak, evet yine çalışmak gerektir.” sözlerinin 
hayatımıza istikametle yön veren Altın prensipleri, dünyevi gaye ve maksadımızın biiznillah 
tahakkuk ettirilmesine en müessir vasıta olacaktır.

Mezkûr açıklamalar ışığında, Medrese-i Nuriyeler de ikamet eden talebelerimizin, okul ve 
ders başarılarının arttırılması ve devamiyetinin sağlanması için alınması gereken bazı tedbir-
leri nazar-ı dikkatinize arz ediyoruz;

 [ Bediüzzaman hazretlerinin “Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse; ez-
han enelere dönüp etrafında gezerler.” sözünün gereği olarak, her talebeye evvelen ve 
bizzat, istikametli bir dünya hayatı için, bir amaç ve gayenin belletilmesi, akıllarına kapı 
açıp iradelerinin ellerine havale edilmesi lüzumu vardır.
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 [ Talebenin, eğitimini gördüğü Okul idaresi ve derslerine giren öğretmenleri ile sıkı ir-
tibat halinde olmanın; talebenin okul başarısının devamiyeti noktasında ciddi katkısı 
olacağı muhtemeldir.

 [ Talebelerin okulda gördüğü ders notlarının E-Okul sistemi vasıtasıyla düzenli aralıklarla 
takip ve kontrol edilmesi. Bu vesileyle E-Okul sistemine giriş için gerekli bilgi ve şifrele-
rin, talebelerden temin edilmesi.

 [  Talebe başarısının temel dinamiklerinden birisi de Medrese-Veli işbirliğidir. Bunun için 
talebe velileriyle sıkı bir irtibatın olması gerektiği gibi; talebe ile ilgili gelişmeleri, velile-
rine periyodik olarak aktarmanın da ayrıca ehemmiyeti haizdir. 

Ayrıca talebelik hasiyeti vesilesiyle, velilerin evlerine yapılacak olan ev ziyaretlerin de, veli-
lerin hizmetle irtibatının sağlanması, var olan irtibatın kuvvetlendirilmesi, umumi sohbetlere 
iştirak ettirilmesi vs. güzel nurani meyvelerin tahsil edilmesine imkân sağladığı gibi, cemaat 
fertleri arasındaki muhabbet ve uhuvveti temin edip, nurani bir keyfiyete en kuvvetli bir va-
sıtadır. 

 [ Etüt programlarının düzenli takip edilip, her öğrenci için ayrı bir gözlem çizelgesinin 
çıkarılması; talebenin dönemsel olarak çalışmalarının eksik veya zayıf yönlerinin tespit 
edilip, kemal manada bir çalışma için önemli bir gerekliliktir.

 [ Medrese-i Nuriyelerde, maddi imkânlar el verdiği ölçüde ve fiziki şartların müsaade-
siyle, belirli yaş aralıkları ve/veya eğitim düzeylerine uygun olmak kaydıyla, hususi 
müstakil Etüt çalışma odalarının oluşturulması için bir çaba ve gayretin içinde olmak 
elzemdir.

 [ Etüt odalarında icra edilmek üzere; Medrese-i Nuriye’nin fiziki(maddi)şartları ve manevi 
hukuku dikkate alınarak, gerek yatılı gerekse dışardan gelip ders çalışması yapacak ta-
lebeler için, kapsamlı ve keyfiyetli umumi bir Etüt Ders Çalışma Programının yapılması 
zaruret derecesinde ehemmiyeti haizdir.

 [ Her talebe için, kabiliyet ve fıtratlarına muvafık, gaye ve amaçları doğrultusunda, umu-
mi etüt programı içeriğine uygun, hususi bir ders çalışma programının yapılması.

 [ Medrese-i Nuriyede yapılacak bir tam gün programında belirtilmek suretiyle, kararlaş-
tırılmış yatış ve kalkış saatlerine riayet edilmesi.

 [ Yatılı Talebe hizmetlerinin yürütüldüğü ve/vaya dışardan gelen talebelerin ders çalışma 
ihtiyacının karşılandığı Medrese-i Nuriyelerde, Müstakil Etüt odalarının oluşturulması 
lüzumu vardır. Bu odaların teşkil edilmesinde dikkat edilecek bazı hususlar şunlardır;

a ) Her talebeye, hususi bir ders çalışma masası ve sandalye tahsis edilmesi. 
b ) Okuldan alınacak haftalık ders programının, her talebenin çalışma masasına yapıştırıl-

masının sağlanması.
c ) Okul ders kitap, defter ve gereçlerinin çalışma masalarındaki kitaplık bölümünde bu-

lundurulması.
d ) Çalışma masalarının nezafetine özen gösterilip, belirli bir tertip ve düzen içerisinde 

istimal edilmesinin sağlanması.
e ) Maddi imkânların elverişliliği durumlarında, Etüt odalarında güvenlik kameralarının 

yerleştirilmesi; ciddiyetin en az olduğu şu zamanda, ders çalışma ciddiyeti ve sürekliliğinin 
sağlanmasının yanı sıra, emniyet ve düzenin tesis edilmesine ciddi katkıları olacaktır. 
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Medrese Demirbaş, Araç ve Gereçleri

Dershane demirbaşlarına sahip çıkmak suretiyle, herkesin kullanımına açık araç-gereçleri 
doğru kullanmak, muhafazasına çalışmak ve gayri ihtiyari de olsa tarafımızdan kaynaklanacak 
herhangi bir zararı telafi etmeye çalışmak; medrese de mukim her talebenin sorumluluğun-
dadır.

Bediüzzaman hazretleri bu mes’eleyle alakalı münazarat adlı eserinde, sorulan bir suale 
verilen cevapta, nur talebelerinin şahsi âlemlerinde, bilfiil yaşayarak ihtimam göstermesi ge-
reken çok ehemmiyetli bazı düstur ve kaideleri cami şu açıklamalara yer vermiştir:

“Sözünüzü fiiliniz tasdik etmek, başkasının kusurunu kendinize özür göstermemek, işi birbirine 
atmamak, üzerinize vâcib olan hizmetimizde tekâsül etmemek, vasıtanızla zayi’ olan mâfâtı telafi 
etmek, ahvalimizi dinlemek, hacatımızla istişare etmek, bir parça keyfinizi terketmek ve keyfimizi 
sormak istiyoruz!” Münazarat ( 84 )

Üstad hazretleri, nurun birinci talebesi olan Hulusi ağabeye hitaben yazmış olduğu bir 
mektupta, mevzu ile alakadar çok ehemmiyetli hususlara nazarımızı tevcih ederek, bizlere 
hizmetimizin maddi-manevi her mahsülüne sahip çıkmamız gerektiği lüzumundan bahisle 
şöylece ders vermektedir; 

“Fakat kardeşim, sen şimdi iki vazifeyi görmekle mükellefsin: Biri, kardeşim Hulusi Bey’in vazi-
fesini; biri de, evlâd-ı maneviyem ve biraderzadem ve bir dehâ-i nuranî sahibi olmak pek muhte-
mel olan Abdurrahman’ın vazifesi de size ilâve edildi. 

O benim hakikî bir vârisim idi. Yazdıklarımı ve malımı kendi malı telakki ederdi, öyle de sahib 
oluyordu. Sen de bundan sonra yazı ve sözleri, senin hocanın yazısı diye tutma; kendi malın ve 
senin sözlerindir bil, öyle sahib ol. Hakkı Efendi’ye söyle ki, o da kardeşim Abdülmecid yerinde ken-
dini anlasın ve onun vazifesiyle mükellef olduğunu bilsin.” Barla Lahikası ( 249 )

Üstadımız başka bir mektubunda ise, hizmete sahip çıkmayı talebeliğin en önemli has-
salarından birisi olarak görmek suretiyle, bu ehemmiyetli hakikati bizlere ihtar etmektedir; 
“Talebeliğin hâssası şudur ki, yazılan Sözler’e kendi malı gibi sahib olmalıdır. Kendisi te’lif etmiş ve 
yazmış nazarıyla bakıp, neşrine ve ehil olanlara iblağına çalışmaktır.” (Barla Lahikası 328)

Üstad-ı Azam Bediüzzamanın mezkûr açıklamalarına binaen, muamelatta ehemmiyetle 
üzerinde durulması icab eden bazı ehemm hususları nazar-ı dikkatinize arz ediyoruz;

 [ Evvela; İkamet ettiğimiz veya hizmet mahallimizdeki Medrese-i Nuriyelerin mevcut de-
mirbaş ve eşyalarının muhafaza edilmesi için düzenli bir bakım ve temizlik yapmak/
yaptırmak esastır. 

Bunun için de mukim talebeler için, her hafta düzenli bir temizlik ve bakım programının 
yapılması mümkün olduğu gibi; aynı zamanda yapılacak iş’te ehil bazı talebe veya ağabeylere 
bazı hususi vazifelerin herhangi bir zamana münhasır olmadan tevdi edilmesi suretinde bir 
taksim-ul a’mal yapılabilir.
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 [ Saniyen; her bir eşyanın belirli bir kullanım ömrü olması iktizasıyla, bakımı mümkün ol-
mayan demirbaş ve eşyaların onarımının yapılmak suretiyle, en az masraf ve suhuletle 
geridönüşümünün sağlanması icab etmektedir.

 [ Salisen; vasıtamızla zayi’ olan/olacak mâfâtı telafi etmek; müsebbibiyetimize binaen 
kırılan/bozulan demirbaşların yerine yenilerinin alınması suretiyle hizmetin eşyasına 
verilen zarar bir derece telafi edilmiş olunacaktır. 
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Sohbetler

Semâvât zemine gıpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki 
adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar, kendi Sâni-i Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ı 
rahmetini ve çok hikmetli ve süslü âsâr-ı san’atını birbirine göstererek Sânilerini sevip sevdirirler, 
düşünüp düşündürürler.” (Barla Lahikası, m.16)

İlim meclislerinde Sohbet, kulun Allah Teâlâ’ya olan muhabbetinin tezahür şeklidir. Zîrâ 
Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın 
nurudur, hem hayatıdır.

İnsan kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin 
çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte, şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz 
bir kemâl sahibi olabilir. (Sözler, 24.Söz, 5.Dal, 1.Meyve)

Nitekim farzını, vacibini, sünnetini yerine getirmekle kalmayıp, O’nun bahsinden, onun 
güzelliğinden ve onunla beraber olmak ümidi ile sohbete müracaat eder ki, böylesi marife-
tullah kabilinden sohbetvari ibâdetler kulu Allah’a yaklaştıran nafile ibâdetler meyânındadır.

Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zât, senelerle seyr ü sülû-
ke mukabil, hakikatın envârına mazhar olur. Çünki sohbette insibağ ve in’ikas vardır. 

Malûmdur ki: İn’ikas ve tebaiyetle, o Nur-u A’zam-ı Nübüvvetle beraber en azîm bir mer-
tebeye çıkabilir. Nasılki, bir sultanın hizmetkârı ve onun tebaiyetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki, 
bir şah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki, en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hattâ 
Celaleddin-i Süyutî gibi, uyanık iken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler, Re-
sul-i Ekrem (A.S.M.) ile yakazaten görüşseler ve şu âlemde sohbetine müşerref olsalar, yine 
sahabeye yetişemiyorlar. Çünki Sahabelerin sohbeti, Nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) nuruyla, 
yani Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise, vefat-ı Nebevîden sonra Resul-i Ekrem 
Aleyhissalâtü Vesselâm’ı görmeleri, velayet-i Ahmediye (A.S.M.) nuruyla sohbettir. Demek Re-
sul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velayet-i 
Ahmediye (A.S.M.) cihetindedir; nübüvvet itibariyle değil. Madem öyledir; nübüvvet derecesi, 
velayet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki sohbet de o derece tefavüt etmek lâzım gelir. 

Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğu bununla anlaşılır ki: Bir bedevi adam, 
kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet-i vahşiyanede bulunduğu halde, gelip bir saat 
sohbet-i Nebeviyeye müşerref olur, daha karıncaya ayağını basamaz derecede bir şefkat-i rahîma-
neyi kesbederdi. Hem cahil, vahşi bir adam, bir gün sohbet-i Nebeviyeye mazhar olur; sonra Çin ve 
Hind gibi memleketlere giderdi, o mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemalât 
olurdu. Sözler ( 489 )

Peygamber efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: “Bir topluluk Allah’ı zikretmek üzere bir araya 
gelirse, melekler onların etrafını sarar; Allah’ın rahmeti onları kaplar; üzerlerine sekînet iner ve Al-
lah Teâlâ onları yanında bulunanlara över.” (Müslim, Zikr 39)
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Baştanbaşa güzel, yeşil bahçelerle nuranî insanların taht-ı riyasetinde olduğu ibadet ve 
hizmet ve sohbet ve zikir meclislerinde; zihinler, kalbler, ruhlar, bütün kuvvetleriyle, yerler ve 
gökler Rabbinin marziyatını anlamağa müteveccih olduğundan; dolayısıyla içtimaiyat-ı beşe-
riyenin nurlu medrese veya ev sohbetlerindeki muhavereleri, vukuatları, ahvalleri de bu nok-
ta-i nazardan bakarak, Ona göre cereyan ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, 
onun kalbi ve fıtratı, şuursuz olarak herşeyden bir ders-i marifet alır. 

Nurlu meclislerde, O zamanda cereyan eden ahval ve vukuat ve muhaverattan taallüm 
ediliyor. Böylelikle güya herbir şey, ona bir muallim hükmüne geçip, onun fıtrat ve istidadına, 
nurlu bir istidad-ı ihzarî telkin ediyor. 

Hattâ o derece şu fıtrî ders akıl, kalb, ruh ve diğer latifelerimizi tenvir ediyor ki; yakın idi ki, 
kesbsiz marifetullaha kabiliyeti ola, ateşsiz nurlana... 

İşte şu tarzda nurlu sohbet meclislerinden fıtrî bir ders alan bir talebe, mariftullah ilmine 
çalışmağa başladığı vakit, kibrit hükmüne geçen istidadı, “nurun alâ nur” sırrına mazhar olur; 
çabuk ve az zamanda bu zamanın hakikatlı bir âlimi olur.

Asrımızın Kur’an Tefsirleri olan Risale-i Nurların okunduğu meclislere, medreselere devam 
etmek, bunun yanı sıra içtima-i hayatın akışı içinde farklı zaman ve farklı mekânlar da yapılan 
dünyevi sohbetlerde, Risale-i Nurdan bir parça dahi olsa okuyarak o sohbeti Nurlandırmanın 
ehemmiyetli önemi haizdir.

Zira İlim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. 
Diğer bir kısmı, ekmek gibi, su gibi, her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Bir defa an-
ladım, yeter diyemez. İşte ulûm-u imaniye bu kısımdandır.

Risale-i Nurlar ekseriyet itibarıyla inşaallah o cümledendir. Çünkü o dersler, ulûm-u imani-
yeden olduğu için, bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Bâhusus, siz daima bir-iki hakikî 
kardeşi de bulursunuz.

Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakkın zîşuur çok mahlûkatı vardır 
ki, hakaik-i imaniyenin istimâından çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız ve müstemileri-
niz(dinleyenleriniz) çoktur.

Hem mütefekkirâne o çeşit sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir manevî ziyneti ve medar-ı 
şerefi olduğuna işareten biri demiş: Yani, semâvât zemine gıpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh 
sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar, 
kendi Sâni-i Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü âsâr-ı san’atını 
birbirine göstererek Sânilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. (Barla Lahikası 220)

Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük 
Medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât 
birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin.

Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u oku-
mak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun se-
vablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de 
mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi mua-
meleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. (Emirdağ Lahikası 513)

Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. 
Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anla-
maz. 

Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifet, hem ibadettir. Şayet 
biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya mârifete müştak veya huzur 
ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.



Medrese-i Nuriye | Marifet-i İlahiye ve Ubudiyete Açılan Kapı60 |

Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur Medreseleri beş on haftada aynı 
neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 1)

Demek nur medreselerinde icra edilmekte olan nurlu derslerin ne kadar latif, nazif bir vazi-
fe, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddî bir hakikat 
ve bu fâni misafirhanede bâkiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan 
adam, nasıl adam olabilir!

Nur medreselerinin esas ve zenbereği olan nurlu sohbetler mevzusunda, beyanat-ı Zişan-ı 
nebi(s.a.v) ve izahat-ı üstada iktifa ederek; muamelat ve muaşerette dikkat edilmesi lazım ge-
len bazı hususları arzediyoruz;

 [ Medrese-i Nuriye’nin, tüm cemaati alakadar eden umumi program çerçevesinde, haf-
tanın belirli gün veya gecelerinde icra edilen sohbetlerden, cemaatin çoğunluğunun 
katılım sağladığı umumi sohbete ve sadece talebeler için gerçekleştirilen hususi daire-
deki talebe sohbetlerine iştirak etmek, mukim her talebenin tabi olup uyması gereken 
bir mes’ele-i mühimmedir.

Umum nur dershanelerin de genellikle; bir umumi sohbet, bir de hususi(talebe sohbeti 
gibi) sohbet olmak üzere, hafta da iki defa sohbetlere iştirak, medrese-i nuriyenin manevi 
hukuku gereği mukim talebelere zorunlu tutulup, diğer sohbet ve programlara iştirak ise key-
fiyete tabi olacak şekilde bir muamelat söz konusudur.

 [ Nur medreselerinde İcra edilen haftalık sohbetlere, içtima-i hayattan her tabaka insan 
dâhil olup istifade ettiği/edeceği iktizasıyla, hususan mukim olan talebe ve ağabeyle-
rin; sohbete ilk defa iştirak etmiş, hizmetle yeni tanışmış veya medrese ortamına yeni 
ısınmaya başlamış misafir talebe/ağabeylerle tanışıp sohbet etmek suretiyle hemhal 
olma mevzusunda, evvelen ve bizzat kendilerini vazifeli addetmeleri icab etmektedir.

Zira bu hususta, hizmette uzun zamandan beri tanışık olan talebe ve ağabeylerin –çay 
sohbeti gibi ders haricindeki müsait vakitlerde- kendi aralarında gruplaşıp yeni gelen misafir-
lerin sohbet halkası haricinde yalnız kaldığı, bu suretle gerekli ilgi ve alakanın gösterilmediği/
gösterilemediği, maatteessüf çoğunlukla müşahade edilmektedir.

Ayrıca hizmetle yeni tanışmış talebe/ağabeylerin -onları sohbete davet eden kişi tarafın-
dan- hizmetteki vazifeli ağabeylerle bizatihi tanıştırılması suretiyle hususi alakadar olunması 
da ehemmiyeti haizdir.

 [ Medreselerde icra edilen sohbet ve İlim meclislerinde, dağınık oturmamak gerekir.
Bundan dolayıdır ki, talebelerin mümkün mertebe sohbet meclislerinde, hatip kürsüsü-

nün önünden başlamak suretiyle saflar halinde yerde oturmak icab etmektedir. Böylelikle 
sonradan meclise dâhil olan ağabeylerde yer bulmakta zorlanmayacaktır.

Hz.Ebû Hureyre(r.a) naklediyor: “Bir muallimin önüne veya ilim meclislerinde oturduğunuz-
da, onlara yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın.” 
(Ramûz, c.1/41-8)

 [ Sohbet meclislerinde Münâkaşa ve Münazaa; kısaca ölçüsüz ve mizansız tartışmaktır.
Bir konu hakkında, hep kendini haklı göstermek için karşısında konuşan kimsenin kalbini 

kıracak şekilde sözü uzatmak ve gönül incitmektir.
Münâkaşada devrede hisler ve nefisler vardır. Hak, hakîkat ve insaf münâkaşa da devre 

dışıdır. Çünkü münâkaşa meydanında; akıl, kalb ve ruh; nefis ve şeytana mağlup durumdadır. 
Neticede kârlı çıkacak olan nefis ve şeytandır. Çünkü münâkaşa hak namına değil his ve nefis 
namına neticelenir. Bu nedenle olsa gerek İmam-ı Şafii “Münakaşa câiz değildir.” demiştir.

Müzâkere ve İstişare ise; Bir konuyla ilgili görüşme, danışma ve konuşmadır. Müzâkere bir 
meselenin görüşmeye açılması ve tartışılmasıdır. Taraflar ilmî bilgi ve belgeleri ile meseleyi 
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görüşür, konuşur ve neticeye bağlamaya çalışırlar. Müzâkere dahâ sağlıklı ve sıhhatli bir fikir 
paylaşımıdır.

 [ Sohbet meclislerinde; münakaşa, münazaa ve münazaralardan müteyakkız davranarak 
mümkün oldukça uzak durmak gerekirken; sohbetlerde müzakere ve istişare yolu in-
tihap edilmelidir.

Hususan Avam içinde Münâkaşa etmek, izhâr-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü 
doğru göstermek ve enâniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak câiz 
değildir.

Eğer münakaşa mevzusu imani ise bu bütün bütün caiz değildir. Bundan dolayıdır ki; Soh-
bet ehli, konuştuklarına ve yorumlarına âzamî dikkat etmeli. Münâkaşaya sebep olabilecek ve 
dahâ ileri hak ve hukûka girebilecek söz ve fiillerden kaçınmalıdır.

Meselelerini ise müzâkere yaparken “insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil 
olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan” devam ettirmeli ve zarar vermeden ne-
ticelenmesine gayret göstermelidir.

Bediüzzaman Hazretleri sohbet meclislerinde müzâkere-i ilmiyenin şartlarını ve münaka-
şa-i ilmiyenin yanlışlığını gösteren şu izahatta bulunmuştur: “Münakaşa etmenin birinci şartı, 
insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye 
sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir.

O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın elinde zahir olsa, mütees-
sir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, 
fazla bir şey öğrenmedi; belki gurura düşmek ihtimali var.” (28.Mektub, 2.Mesele)

Fenn-i âdâb ve ilm-i münazaranın uleması mâbeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu 
olan şu “Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve ken-
di haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır.”

Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit, o münazarada bilmediği birşeyi öğrenmiyor. Bel-
ki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız, bilmediği bir mese-
leyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur. 

Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse, 
yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. (Lem’alar, 20.Lem’a, 7.Sebep)

Ebu Ümame(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı 
terkeden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terkedene 
de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti edi-
yorum.” (Ebu Davud, Edep 7)

Enes bin Malik hazretleri bildiriyor: Biz bir gün dini bir konuda tartışırken, Resulullah(s.a.v) 
yanımıza geldi. Bize öyle öfkelenmişti ki, hiç böylesini görmemiştik. Buyurdu ki: “Bırakın tar-
tışmayı! Sizden öncekiler sırf bunun yüzünden helak oldu. Tartışmanın faydası yoktur, tartışma 
zararlıdır. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa edene şefaat etmem.” (Taberani)

 [ Bir mecliste, oturan bir ferdi yerinden kaldırıp, onun yerine oturmak hoş değildir.
Meclise sonradan gelen bir kimse için oturacak yer yoksa halkayı genişletmek veya safları 

sıklaştırmak suretiyle ona yer açmak gerekir. 
Kur’ân-ı Kerîm’de bu konunun önemine dikkat çekilerek şöyle buyurulmaktadır: “Ey îmân 

edenler! Size, «Meclislerde yer açın!» denildiği zaman hemen yer açın ki, Allâh da size genişlik ver-
sin.” (Mücâdele 58/11)

Nitekim bu konuda Peygamberimiz(s.a.v) de; “Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp, 
sonra da oraya oturmasın. Ancak halkayı genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin.’ buyur-
muşlardır. (İslâmi Hayat, c.3/32)
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 [ Bir toplulukta iki kişinin arasına, onların izni olmadan oturulmadığı gibi, iki kişi konu-
şurken de araya girilmez.

Hz.Amr İbni Şuayb(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: 
“İki adamın arasına izinsiz oturmak caiz olmaz.” (Ramûz, c.2/485-3)

Hz.İbni Ömer(r.a) Peygamber Efendimizin(s.a.v) şöyle buyurduğunu naklediyor: “İki kişi giz-
li konuşurlarken aralarına girmeyin.” (Ramûz, c.1/60-3)

 [ Bir sohbet meclisine âlim olsun, cahil olsun bir kimse geldiğinde ayağa kalkmayı efen-
dimiz(s.a.v) yasaklamış, bunun yanısıra meclislerde yalnızca üç kişiye yer açılabileceğini 
beyan etmişlerdir.

Bu meyanda sohbet meclislerinde, hususan talebelerin, ilminden veya yaşından dolayı 
ağabeylere yer açması büyük ehemmiyeti haizdir. Zira sohbetlerde yaşça veya ilimce küçük 
talebelerin çekyatlarda oturdukları, sonradan meclise dâhil olan ağabeylerin ise oturacak mü-
sait bir yer bulmakta zorlandıkları çoğunlukla müşahade edilmektedir.

Hz.Ebû Hüreyre’nin(r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz(s.a.v) Mecliste kime yer açı-
lacağını şu şekilde beyan buyurmuştur: “Meclislerde yalnız üç kişiye yer açılır: Yaşlıya, yaşından 
dolayı. İlim sahibine, ilminden dolayı. Âdil sultana, sultanlığından(umumu alakadar eden makam 
ve mevkisinden) dolayı.” (Ramûz, c.2/480)

Hz.Enes(r.a) anlatıyor: “Ashaba, Resulullah(aleyhissalâtu vesselâm)’dan daha sevgili kimse 
yoktu. Buna rağmen Aleyhissalâtu vesselam’ı gördükleri zaman ayağa kalkmazlardı, çünkü O’nun 
bundan hoşlanmadığını biliyorlardı.” (Kütüb-ü Sitte 3292)

 [ Bir toplulukta veya mecliste ayak ayak üzerine atarak oturmak, dinimizce hoş karşılan-
mamıştır. 

Bu hareket tarzı, gurur ve kibir alâmeti olarak görülmüştür. Aynı şekilde cemaati rahatsız 
edecek başka oturuş şekillerinden de kaçınmak gerekir.

Amr İbnu’ş-Şerid(r.a) babasından rivayetle anlatıyor: Ben oturduğum sırada, Resulullah(a-
leyhissalatu vesselâm) bana uğradı. O sırada sol elimi sırtımın gerisine koymuş, sağ elimin 
kabası üzerine dayanmıştım. Bana: “Gadaba uğramışların oturuşuyla mı oturuyorsun?’ dediler. 
(Ebu Dâvud, Edeb 26)

 [ Bir cemaat içinde iki kişinin fısıldayarak konuşması veya karşılıklı olarak işaret ve el ha-
reketleriyle konuşmaları, sünnete uygun düşmeyen bir davranıştır.

İbnu Ömer(radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 
“Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususi konuşmasınlar, bu, öbürünü üzer.” (Buhari, İsti’zân 45; 
Müslim, Selâm 36)

 [ Bir kimse sohbet meclisinden ihtiyacı için çıkar, sonra geri dönerse, önceki yerine otur-
maya herkesten ziyade hak sahibidir. 

Bunun yanında meclise yeni girmiş biri, mecliste boş bulunan yere oturur. Zira nebevî ter-
biye sahibi olan sahabe-i kiram, Efendimiz’in huzuruna vardıkları zaman, buldukları boş yere 
otururlardı. (Ebû Dâvûd, Edeb 14)

Vehb İbnu Huzeyfe(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) buyurdular ki: “Bir kimse ihtiyacı için çı-
kar, sonra geri dönerse, önceki yerine oturmaya herkesten ziyade öncelikli hak sahibidir.” (Müslim, 
Selâm 31)

 [ Sohbet meclislerinde, meclis dağılmadan önce, Kur’andan bir aşir(Asr suresi gibi.) veya 
dua(cevşenden müessir herhangi bir dua veya hatim duası gibi.) okunması, müstehab 
görülmüştür.
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Taberânî “Evsat”da ve Beyhakî “Şuab”da Ebu Huzeyfe’den rivayet etmişlerdir: “Resulullah’ın 
ashabından iki kişi birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine Ve’l-Asrı Sûresi’ni okumadan, sonra da 
biri diğerine selam vermeden ayrılmazlardı.”

Sahabeler, Asr suresini okuyarak, zamanın gidişini ve ömürlerinin geçişini anlayıp düşüne-
rek birbirlerine Hakkı ve sabrı tavsiye etmişler ve Hak Teâlâ’ya tam iman ile salih ameller için 
muvaffakiyet temennisinde bulunmuşlardır.

İmam Şafii(r.a) şöyle demiştir: “Kur’ân’dan başka hiçbir sûre nazil olmasaydı şu pek kısa sû-
re(Asr Suresi) bile, insanların dünya ve âhiret mutluluklarını te’mine yeterdi. Bu sûre Kur’ân’ın bü-
tün öğrettiklerini kucaklıyor.”

 [ Sohbet bittikten sonra, taraflar vedalaşıp ayrıldıklarında, karşılıklı olarak birbirleriyle se-
lamlaşıp dua etmeleri -örn. Allaha emanet olunuz.-, sünnetin talimi gereğidir.

Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: Resûl-i Ekrem(a.s.v) yolculuğa çıkacak 
biriyle vedâlaşırken onun elini tutar, o adam elini çekmedikçe Hz.Peygamber de(s.a.v) elini 
çekmez ve ona şöyle dua ederdi: “Dinini koruman, emanetlerini ifa etmen ve amellerini hayırla 
sonuçlandırman için seni Allah´a emanet ediyorum.” (Tirmizî, Daavât 44)
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Medrese Giriş-Çıkışları

Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için 
beş esas lâzım ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bıra-
kıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî 
bir surette tesbit ve tahkim ederek, asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise; bu yirmi 
sene zarfında Risale-i Nur’un, yüzbin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nâfi’ haline 
getirmesidir. (Şualar 349 )

İslâmiyetin müsellematını tamamen imtisal ettiği cihetle bihakkın daire-i dâhiline girmiş 
zâtta; meyl-üt tevsi’ meyl-üt tekemmüldür. Lâkaydlık ile haricde sayılan zâtta meyl-üt tevsi’, 
meyl-üt tahribdir. Fırtına ve zelzele zamanında; değil içtihad kapısını açmak, belki pencere-
lerini de kapatmak maslahattır. Lâübaliler ruhsatlarla okşanılmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz 
edilir. (Mektubat 478 )

Ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde lâübalicesine hareketlere müsaid bir zemin mesabesinde olan 
Medrese-i nuriyelerdeki mukim talebelerin giriş-çıkış mes’elesinde, vakıf/müdebbir ağabey ve 
talebe, karşılıklı olarak istikametli bir üslup ve tepkisel davranışı esas almakta büyük fayda gö-
rüleceği aşikârdır. 

Zira nur dershaneleri sistemi, ne herhangi bir ev de olacak kadar serbestiyet içinde bir keyfi 
muamele yaklaşımını kaldırabilir; ne de askeri sistemde ki katı kuralların hâkim olduğu komu-
tan-asker şeklinde ilişkilerin söz konusu olduğu mekânlar değildirler.

Bazıları, “Sünnet-i Nebeviyeyi hedef-i maksad eden ittihad-ı İslâm, hürriyeti tahdid eder ve le-
vazım-ı medeniyeye münafîdir” diyorlar.

 Elcevab: Asıl mü’min, hakkıyla hürdür. Sâni’-i Âlem’e abd ve hizmetkâr olan, halka tezellüle 
tenezzül etmemek gerektir. Demek ne kadar imana kuvvet verilse, hürriyet de o kadar kuv-
vet bulur. Amma hürriyet-i mutlak ise, vahşet-i mutlakadır, belki hayvanlıktır. Tahdid-i hürriyet 
dahi insaniyet nokta-i nazarından zarurîdir.

 Sâlisen: Bazı sefih ve lâübaliler hür yaşamak istemediklerinden, nefs-i emmarenin esaret-i 
rezilesi altına girmek istiyorlar.

 Elhasıl: Şeriat dairesinden hariç olan hürriyet, ya istibdad veya esaret-i nefis veya canavar-
casına hayvanlık veya vahşettir. Böyle lâübaliler ve zındıklar iyi bilsinler ki, dinsizlik ve sefahet-
le sahib-i vicdan hiçbir ecnebiye kendilerini sevdiremezler ve benzetemezler. Zira mesleksiz 
ve sefih sevilmez. Ve bir kadına yakışır -istihsan ettiği- libası erkek giyse maskara olur. Hutbe-i 
(Şamiye 97)
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Bediüzzaman hazretlerinin, tavsiye niteliğindeki “serseriliği bırakıp, itaat etmek” şeklindeki 
ifadelerinden ilham alıp, nefsimize ait dersler çıkarmak suretiyle bazı hususları nazar-ı dikkate 
almak gerekir; 

 [ Uzun süreli/mesafeli dershaneden giriş-çıkış durumların da mutlaka, 
 [ Kısa süreli/mesafeli dershaneden giriş-çıkış durumların da ise iktiza-i hale mutabık olarak,

İkamet ettiğimiz dershanede vazifeli bulunan vakıf/müdebbir veya sorumlu ağabeyden 
izin almak ve/veya bilgilendirmek; pek çok hikmetlere binaen hem vazifeli ağabeylere karşı 
saygımızın bir göstergesi, hem de medrese-i Nuriye’nin ciddiyetine bağlılığımızın bir tezahürü 
olarak, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir. 
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Müzik ve Çalgı Aletleri

Şarkı, ilahi, ezgi, şiir gibi her türlü müzik çeşidi ve çalgı aletlerini de içine alacak bir şekilde, 
Müzik dinleme/söyleme konusunda; genel çerçeve de sağlıklı, istikametli bir değerlendirme 
yapmak ve bu değerlendirmelere binaen, nefis muhasebesi yapıp doğru olanı kabul etmek 
suretiyle herkesin kendi nefsinde evvelen bizzat yaşaması, çok büyük ehemmiyeti haizdir.

Şarkı ve çalgı aletleri meselesin de, üstadımızın tarzı beyanlarından da anlaşılacağı üze-
re; şarkıların her insanın ruhuna, vicdanına yaptığı farklı te’sire göre farklı hüküm almasından 
dolayı, her tarafa çekilebilir bir tarafı söz konusudur. Şu zamanın medenî engizisyonu, müzik 
gibi müdhiş bir vesile ile bazı ezhanı telkîh ile bir kısım nâmeşru evlâdını vücuda getirip, İslâ-
miyet’e karşı kinini ve hiss-i intikamını icra eder. 

Diyanetsizliğe veya lâübaliliğe veya ahlaksızlığa temayüle veya manevî yüksek savtlardan 
mahrum bırakmak suretiyle soğutmaya bir kapı açmak ister. Bediüzzaman bu durumu, nur 
risalelerinin farklı yerlerinde aşağıda zikredildiği veçhile şarkının mahiyetini açıklamak sure-
tiyle, meseleyi vuzuha kavuşturmuştur;

…kemal-i neş’e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârane şarkıları ve bazan kızların sesle-
riyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyetin her köşesinde cazibedarane işittirilmesi, bu 
korku azabını netice verdi. (Sözler 171)

…Öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümidsiz ağlayışı, hem süflî bir vaziyette sarhoş bir 
ayyaşın velvele-i gınasının (şarkı demektir) nisbeti ile, ulvî bir âşıkın muvakkat bir iftiraktan müş-
takane, ümidkârane bir hüzün ile gınası (şarkısı); hem zafer veya harbe ve ulvî fedakârlıklara sev-
ketmek için teşvikkârane kasaid-i vataniyeye nisbeti gibidir. (Sözler 411)

…süfli ve edebsizce fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raksedip zıplasa.. (Mektubat 413)
Bunun yanı sıra, uygulamalardaki su-i istimalleri de hesaba katarsak, müzik ile hemhal 

olup şarkı dinleyenlerin, ruhlarını sersem, akıllarını geveze etmek suretiyle maraz-ı kalbe ve 
vicdan hastalığına müptela ettiğini de ayrıca müşahede etmekteyiz.Bütün bu açıklamalar ve 
yapılagelen/yapılması gereken uygulamalara istinaden, medrese-i Nuriye’de, müziğin her çe-
şidi için geçerli olmak üzere; manevî yüksek savtlardan mahrum bırakan müzikleri dinlemek 
caiz olmamakla birlikte, bu amaçla kullanılabilecek araç-gereçlere de, ayrıca müsaade edilme-
mektedir.

Diğer taraftan nur mekânlarında; Risale-i nur, Cevşen, Kur’an ve ağabeylerden sohbetler 
gibi. mp3 formatlı müziklerin, iktiza-i hale mutabık kalmak şartıyla, dinlenilmesinde her hangi 
bir beis olmamakla birlikte, fayda boyutunun daha ağır bastığından dolayı ağabeyler tarafın-
dan müstahsen görüldüğü müşahade edilmiştir.

Asrımızın fehmine uygun olarak, Risale-i nurda halledilip vuzuha kavuşturulmuş her me-
selede olduğu gibi, Müzik mes’ele-i Mühimmesin de de söz sahibi olan Bediüzzaman hazret-
lerine, mes’elemizin hikmet boyutu ve istikamet ölçüsü için kulak verelim; 
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Müzik Mes’elesinde ölçü
Kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen manevî nidaları işitir. Li-

san-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hattâ o nur-u iman sayesinde, rüzgârların 
terennümatını, bulutların na’ralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hâkeza yağmur, 
kuş ve saire gibi her nev’den Rabbanî kelâmları ve ulvî tesbihatı işitir. 

Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü âvâzlarla, çeşit çeşit terennümatla kalb-
lere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba’ ettirmekle kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, 
pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder. 

Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, manevî yüksek savtlardan mahrum kalır. 
Ve o lezzetleri îras eden âvâzlar, matem seslerine inkılab eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, 
ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbet-
ler hasıl olur. 

Bu sırra binaendir ki, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvî hü-
zünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik 
eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire 
göre hüküm alır. (İşarat-ül İ’caz 70)

Şarkı mes’elesine dair bir-iki yaşanmış hatıra:
 [ Hamza namında onaltı yaşında sesi güzel olmasından şarkı söylüyor, başkalarının da 
iştihalarını açıyor, haylazlık ediyordu. Ona dedim: “Böyle yapma, tokat yiyeceksin.” Bir-
den, ikinci gün bir eli yerinden çıktı, iki hafta azabını çekti. (Şualar 334) 

 [ Bana bidayette hizmet eden Ömer, namaza başladı, şarkıları bıraktı. Fakat bir akşam, 
kapıya yakın bir şarkı kulağıma geldi, evrad ile meşguliyetime zarar verdi. Ben hiddet 
ettim, çıktım gördüm ki; hilaf-ı âdet Ömer’dir. Ben de hilaf-ı âdet bir tokat vurdum. Bir-
den, sabahleyin hilaf-ı âdet olarak Ömer, başka hapse gönderildi. (Şualar 334)

Çalgı aletlerinde Ölçü
Şeriat-ı Ahmediye (A.S.M) lehviyatı istemez. Bazı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helâl diye 

izin verip.. Demek hüzn-ü Kur’anî veya şevk-i Tenzilî veren âlet, zarar vermez.
Eğer hüzn-ü yetimî veya şevk-i nefsanî verse, âlet haramdır. Değişir eşhasa göre, herkes birbi-

rine benzemez. (Sözler 738)
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Aile Ziyaretleri(sıla-i rahim) ve İletişim Araçları

Sıla-i rahmin birkaç derecesi vardır. En aşağı derecesi akrabalarımıza karşı tatlı sözlü, güler 
yüzlü olmak; karşılaştığımızda selâmlaşmayı, hâl hatır sormayı ihmâl etmemek; dâima kendileri 
hakkında iyi şeyler düşünmek ve hayır dilemektir. İkinci derece de ziyaretlerine gitmek ve çeşitli 
konularda yardımlarına koşmaktır. Bunlar daha çok bedenî hizmetlerdir. Özellikle yaşlıları zaman 
zaman yoklayarak, yapılacak işleri varsa onları takip etmek kendilerini sevindirecektir. Sıla-i rah-
min üçüncü derecesi, akrabalara malî yardım ve destek sağlamaktır.

Zamanımızda hayat şartları zorlaştığından dolayı, eski zamanlardaki gibi birebir ziyaret 
çoğu zaman mümkün olmayabilir. Çoğu talebeyi, ailevi maddi durumu ile yaşamış olduğu 
şartlar, bunun yanı sıra ilme olan iştiyakın neticesinde eğitim hayatlarının zorunlu gurbette 
geçmesi ve zamanın hadiseleri, tarraka ve gürültüleri, ailesinden cüda kalmaya zorlamıştır. 

Bu durumda ya bir telefon aracılığıyla aramak veya telefon mesajıyla veya mektupla da 
olsa bir nebze bu sılayı rahim gerçekleştirilebilir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri “Bir şey bü-
tün bütün elde edilmese de, bütün bütün de terkedilmez.” şeklindeki düsturu bu mevzuya tat-
bik edilebilir. Sevdiklerimizin ve akrabalarımızın bizzat yanlarında olmasak da, günümüzde 
iletişim araçları eskiye nazaran bir hayli ileri düzeydedir. Eskiden mektuplar ve kartlar günler 
sonra ulaşıyordu. Şimdi cep telefonları ve mesajlar anında sevdiklerimize ve akrabalarımıza 
ulaşabiliyor. Bu araçları “en yoğun rahmet fırsatı ve en çok sevap işi ve dua kazanma aracı” sıla-i 
rahim vesilesiyle yerinde kullanmak isabetli olacaktır. 

Diğer taraftan, yaşadığımız asrın hususiyetinden kaynaklı, sılayı rahimin değişik usulleri 
söz konusu olabilmektedir. Bir talebenin, İslam dini için yapacak/yapmış olduğu hizmetler ve 
nur eserlerini neşretmek suretiyle, milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olması 
hasebiyle; aile efradına, hayatta olanlarına rahmet ve merhamet, ölmüş olanlarının kabirlerine 
bol bol nur göndererek, bu sılayı rahmi en güzel şekilde gerçekleştirmiş olur.

Zaten sılayı rahimden maksat, onların rızalarını almak, ahiret boyutunda onların imanının 
kurtulmasına yardımcı olmak olduğuna göre, her talebe; Bediüzzamanın nur medreselerinde 
kalmak suretiyle yaptığı hizmetler ve bu sayede birer iman kurtarıcısı olan nur eserlerini neş-
retmekle, sıla-i rahmi en âlâ derecede yapmış olduğu kanaatindeyiz.

Mezkûr açıklamalara binaen, mevzu hakkında uygulamada yapılagelen ve yapılması icap 
eden bazı kaideleri nazar-ı dikkatinize arz ediyoruz;

Medrese-i Nuriyelerde Cep telefonu konusunda genellikle şöylece bir uygulama söz 
konusu olmaktadır:

 [ Orta Öğretim ve Üniversite hazırlık öğrencilerine(kursiyer) yönelik olarak, haftanın 
belirlenen bir günü, vakıf ağabeyde toplanıp muhafaza edilen cep telefonları mu-
kim talebelere kullanılmak üzere tevdi edilip, o günün sonunda tekrar toplanmak 
şeklinde bir uygulama yapılagelmektedir. 



Medrese-i Nuriye | Marifet-i İlahiye ve Ubudiyete Açılan Kapı | 69 

Hariç vakitlerde ise cep telefonunun kullanılmasında ciddi su-i istimaller söz konusu oldu-
ğundan, kullanımı uygun görülmemektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ailelerin çocuklarıyla önemli veya acil 
durumlarda görüşmek isteyecekleri mezkûr hariç vakitlerde, vakıf/müdebbir ağabeylerin 
kendi cep telefonu numaralarını mukim talebelerin ailelerine önceden bildirmek suretiyle, 
meselenin suhuletle vuzuha kavuşacağıdır.

 [ Üniversite öğrencileri için ise genellikle her hangi bir kısıtlama olmamakla birlikte, 
havarik-i medeniyetten bir nimet olan cep telefonunun, su-i istimalden kaynaklı bir 
nıkmet(kendisiyle fazla meşguliyet suretiyle, asli vazifelerimizin yapılmasına mani 
olması gibi) olmaması konusunda bazı kısıtlama, tahşidat ve uyarılarda bulunulma-
sında fayda mülahaza edilmiştir.

Medrese-i Nuriyelerde Sıla-i Rahim ve aile ziyaretlerinde ise çoğunlukla şöylece bir 
yol takip edilmektedir;

 [ Orta öğretim talebeleri için; Normal şartların söz konusu olduğunu varsayarsak, 
ailesinin evi, medresenin bulunduğu şehir merkezinde(yakınlık cihetiyle) bulunan 
mukim talebelerin, hafta da bir veya iki hafta da bir, mukteza-i hale muvafık bir süre 
zarfında sıla-i rahimde bulunmak suretiyle aile ziyaretleri uygun görülebilir.

Ailesinin evi şehir merkezinin dışında(uzaklık cihetiyle) olan mukim talebeler ise genellikle 
ayda bir bu ziyaretleri gerçekleştirmeleri söz konusu olmaktadır.

 [ Üniversite ve Kursiyer talebeler için ise, kısa vade de sıla-i rahim en güzel cep tele-
fonu şeklinde olmakla birlikte, uzun vadede ise ortalama iki ayda bir veyahut bay-
ramlar da, on beş tatil yahut yaz tatilinde veya iktiza-i hale mutabık hareket etmekle 
mümkün olmaktadır. 
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Bilgisayar, Tablet PC ve İnternet

Evet, küre-i havanın yüzbinler kelimeleri birden söyleyen ve bir dili olan radyo unsuru, 
nev’-i beşere öyle bir nimet-i İlahiyedir ki, küre-i havayı bütün zerratıyla şükür ve hamd ü sena 
ile doldurmak lâzım gelirken, dalaletten tevellüd eden sefahet-i beşeriye, o azîm nimeti şük-
rün aksine istimal ettiğinden elbette tokat yiyecek. 

Nasılki havarik-ı medeniyet –internet, bilgisayar, televizyon gibi.- namı altındaki ihsanat-ı 
İlahiyeyi, bu mimsiz, gaddar medeniyet hüsn-ü istimal ile şükrünü eda edemeyerek tahribata 
sarfedip küfran-ı nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki, bütün bütün saadet-i hayatiyeyi kay-
bettirdi. Ve en medenî tasavvur ettiği insanları, en bedevi ve vahşi derekesinden daha aşağıya 
indirdi. Cehennem’e gitmeden evvel, Cehennem azabını tattırıyor.

Evet, radyonun küllî nimetiyet ciheti, küllî bir şükür iktiza eder. Ve o küllî şükür de, Hâlık-ı 
Arz ve Semavat’ın kelâm-ı ezelîsinin şimdiki bütün muhatablarına birden yetiştirmek için, küllî 
yüzbin dilli semavî bir hâfız hükmünde, her vakit kâinatta Kur’an’ı okumalıdır. Tâ o nimetin 
küllî şükrünü eda ve o nimeti idame etsin. (Kastamonu Lahikası 72)

Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi güzel ve manidar ve imanî ve hakikatlı 
kelimelerin kalem-i kaderin istinsahıyla ve izn-i İlahî ile intişar etmesiyle bütün küre-i havadaki 
melaike ve ruhanîlere işittirmek ve Arş-ı A’zam tarafına sevketmek için kudret-i İlahî kaleminin 
mütebeddil bir sahifesi olmaktır. Madem havanın kudsî vazifesinin, hikmet-i hilkatinin en mü-
himmi budur. Ve rûy-i zemini radyolar vasıtasıyla bir tek menzil hükmüne getirip nev’-i beşere 
pek büyük bir nimet-i İlahiye olmaktır. 

Elbette ve elbette beşer bu pek büyük nimete karşı, bir umumî şükür olarak; o radyoları 
herşeyden evvel kelimat-ı tayyibe olan Kelâmullah’ın, başta Kur’an-ı Hakîm ve hakikatları ve 
imanın ve güzel ahlâkların dersleri ve beşerin lüzumlu ve zarurî menfaatlerine dair kelimatları 
olmalı ki o nimete şükür olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse, beşere zararlı düşer.

Evet, beşer, hakikata muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu 
keyifli hevesat, beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırr-ı hikmetine münafî olur.

Hem beşerin tenbelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına se-
bebiyet verip beşere büyük bir nimet iken, büyük bir nıkmet olur. Beşere lâzım olan sa’ye şevki 
kırar. (Emirdağ Lahikası-2 67)

Evet, Âdem (A.S.) zamanından beri, beşeriyette iki cereyan-ı azîm birbiriyle çarpışarak gel-
miş. Biri; İstikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve 
salahat ve iman; havarik-i medeniyetin ve kâinatın hakikî güzelliğine ve intizam ve kemaline 
mutabık olarak istikamette hareket ettiklerinden, hem kâinat sahibinin lütuflarına, hem iki 
cihanın saadetine mazhar olup beşeri, melekler derecelerine, belki fevkine terakki ettirmeğe 
vesile olarak dünyada iman hakikatlarıyla manevî bir cennet, âhirette bir saadet kazanıp ve 
kazandırmışlar.
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İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azab ve elemler toplayıcı 
bir âlete çevirmesinden, insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten aşağı düşürüp dünyada zu-
lümlerine mukabil gazab-ı İlahî ve musibet tokatlarını yemekle beraber, dalaleti cihetinden, 
akıl alâkadarlığıyla kâinatı bir hüzüngâh ve matemhane-i umumiye ve zevalde yuvarlanan 
zîhayatlar için bir mezbaha, selhhane ve gayet çirkin ve karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada 
bir manevî cehennemde olup, âhirette daimî bir azab çekmeğe kendini müstehak eder. (Şu-
alar 618)

Nur üstad, her şeyde olduğu gibi mezkûr meselede de Sırat-ı Müstakim’e nazarımızı çevi-
riyorlar. Ve bu doğru, istikametli yolu bulmak için daima Kur’anın nurundan her asırda o asrın 
zulmetlerini dağıtacak ve istikamet yolunu tenvir edecek Kur’andan gelen nurlar olmakla ve 
bu dehşetli ve fırtınalı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir surette gösteren Risalet-ün Nur 
tezahür ediyor.

Demek nur talebelerinin saadet-i dünyeviyeleri ve lezzet-i hayatiyeleri; o güzel, şirin cazi-
bedar nimetlerin şükrünü vermek suretinde, o nimeti sefahet yolunda değil, belki istikamet 
yolunda sarfetmekle; o fâni aletleri, ibadetlere vesile kılmak suretiyle manen ibka etmek ve o 
gençliğin istikametiyle Dâr-ı Saadette ebedî bir gençlik kazanmaktadır.

Evet, nimeti nimet eden, nimeti nıkmetlikten halas eden sır, şüphesiz üstadımızın radyo 
ismini zahiren; bilgisayar, televizyon ve internet gibi isimleri ise işari bir surette ders vermekle, 
bu tür havarik-i medeniyetin Cenab-ı Hakkın namıyla tezgâhında işlettirilmek ve izni dairesin-
de istimal edip çalıştırmak ve tasarruf etmek (helal dairesi) şeklinde tezahür etmektedir. 

Bu açıklamalara binaen medrese-i Nuriyelerde, bahsi geçen aletlerin, uygulamada helal 
dairesinde kullanım talimatları nev’inden tezahürü, gelecek düstur ve kaidelere riayetle müm-
kün olacaktır. Buna göre;

 [ Dershanelerde bilgisayar, tablet ve internet kullanımını bütün bütün yasaklamak veya 
bütün bütün ölçüsüz/sınırsız bir surette serbest bırakmak gibi uygulamalar, tabiri di-
ğerle ifrat ve tefrit olmakla birlikte, böylesine bir düşünce ve tutum sırr-ı hikmete mü-
nafidir, caiz de değildir. Zira bu tür havarik, hayatın her alanında karşımıza çıkmakta, 
ister istemez muhatap olmakta ve bunun yanı sıra nev’-i beşere pek büyük bir nimet-i 
İlahiye olan mezkûr aletlerin sırr-ı hilkati hikmetine münafî olur. 

Hal böyle iken, bu mes’ele de biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem âhiretimi-
ze, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istika-
met yolunu takip etmekle mükellef ve vazifeliyiz.

 [ Medresenin herkese açık, ortak kullanım alanlarından müsait olan bir yere konulmak 
suretiyle, mukim talebelerin istifadesine sunulmak üzere yazıcısıyla birlikte, internet 
erişimi kısıtlı veya olmayan bir masaüstü bilgisayarın temin edilip, denetimli(şifrelen-
miş) kullanıma açılması yapılagelen veya yapılması müstahsen bir uygulamadır.

Böylelikle talebelerin, hususi bir bilgisayar arayışına girmesinin önüne geçilmiş olmakla 
birlikte; talebenin, hariçte internet kafelerde “ödevim var veya çıktı alacağım” niyetiyle günah-
larla yoğrulmuş sefih ortamlara karışmasına da ayrıca engel olunmuş olunacaktır.

 [ Orta öğretim talebelerinin hususi bilgisayar edinmesinin, çoğunlukla herhangi bir 
maslahat ve zorunluluğu bulunmamakla birlikte, su-i istimale daha açık yaş ve dönem-
de olmaları hasebiyle, medresenin ortak bilgisayarından kontrollü bir şekilde istifade 
ettirilmesinin daha istikametli yaygın bir uygulama olduğu aşikârdır.

Üniversite talebelerinde ise uygulama da bu mes’ele, talebenin yaşı, okuduğu bölüm ve 
bulunduğu içtima-i ortamların maddi-manevi yoğunluğundan kaynaklı ihtiyaçlardan dolayı 
biraz farklılık arz edebilir.
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Bunun için de talebe, öncelikli olarak ortak kullanımdaki bilgisayardan istifade yoluna git-
mesi yönünde teşvik edilecektir. Yapılacak istişarelerden sonra bu durumun mümkün olmadı-
ğı/olmayacağı(örneğin, bilgisayar mühendisliği okuyan bir talebe ister istemez hususi bir bil-
gisayara sahip olacaktır.) veya uygun görülmeyeceği sonraki aşamalarda ise, haliyle talebenin 
hususi bilgisayar edinilmesi yoluna başvurulacaktır. 

Bu durumda ise, her türlü kullanım ve su-i istimalata açık bulunmasından dolayı hususi 
bilgisayar kullanımı konusunda bazı düsturlara riayet edilmesinde fayda olacağı mülahaza 
edilmektedir.

Ayrıca son zamanlarda Orta öğretim talebelerine ücretsiz olarak dağıtılan Tablet bilgisa-
yarların kullanımı mevzusunda, uygulamada yapılabilecek ve mutlak manada riayet edilmesi 
gereken bazı düsturları bu vesileyle zikretmekte fayda görüyoruz.

Buna göre Hususi bilgisayarlar(Laptop) ve Tablet Bilgisayarların kullanımında dik-
kat edilmesi gereken bazı hususlar; 

 [ Önceden belirlenmiş, herkese açık ve belirli zamanlarda kullanılmalıdır.
 [ Okul derslerinden başka iş ve işlemler de -müsbet dahi olsa, zamanla başka tür ka-
pıları aralayacağından dolayı- (film seyretme, müzik dinleme gibi) kullanımına izin 
verilmemelidir.

 [ Hususi kullanımdan sonra ortalığa bırakılmak suretiyle, diğer talebelerin gıpta da-
marını tahrik nev’inden, meraklarını celp edip asli vazifelerinden alıkoymasın.

 [ Burada yer almayan durumlar söz konusu olduğunda ise, istikamet üzere hareket 
etmenin en güzel şekli olan İktiza-i Hale Mutabık ve istişare ile hareket ve muamele 
etmektir.

 [ Medrese-i Nuriyelerde, bir zorunluluk veya ihtiyaç olmamasından, ayrıca herhangi bir 
maslahat da bulunmadığından dolayıdır ki, İnternet kullanımı pek yaygın değildir.

Zira bir talebenin, internet gibi bir nimete, çok suhuletle istediği her yerde erişim imkânına 
sahip olduğu bir dönemde; büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, nur medreselerindeki lü-
zumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve âfâkî işlerle meşgul edecek bir 
mahiyette olan İnternetle meşguliyet, medrese-i nuriyenin manevi hukukuna zarar vermekle 
birlikte Sermaye-i hayatını da boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde 
öldürür.

Dar dairede ve bazı hususi maslahatlar için, kontrollü ve denetimli bir internet kullanımına, 
yapılacak istişareler neticesinde başvurulabilir.
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Sigara Mes’ele-i Mühimmesi 

Üstad hazretlerinin Risale-i Nur’da - geçici bir süre dahi olsa - sigara içtiği ve tütün tabağı 
taşıdığı telmihen ifade edilmiştir. On Altıncı Mektub’taki “Eski Said, sigara ile beraber gaze-
teleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti” ifadesinde de bu manayı açıkça 
görmekteyiz. 

Kanaatimizce, Üstadımızın sigara içmesini iki maddede özetlemek mümkündür.
 [ Üstad hazretlerinin bu asrın müceddidi olduğu, çoğu âlimlerce kabul edilmiştir. Bu ne-
denle asrın müceddidi olan Üstadımız, hakkında çok konuşulan tütünün haram olma-
dığını fiili olarak gösterdiğini söyleyebiliriz.

 [ Üstadımızın yaşadığı dönemde, ehl-i ilim olan âlimler ve talebelerin, şeyhlerin, tasavvuf 
ehli olanların çoğunun sigara içtiği bilinmektedir. İlim ve tasavvuf çevresinde ki kişi-
lerin sigara içmesi, umumi bir adet hükmüne geçmişti. Demek ki sigara, haram ya da 
tahrimi mekruh sınıfına alınmıyordu. Bu nedenle, Üstad hazretlerinin İlim çevresinde 
genel kabul görmüş böyle bir âdeti - belirli bir süre - uyguladığına, kanaatimiz vardır.

Sigaranın hükmü?
Tütün, 15. asırdan sonra, İslâm ülkelerine girmiştir. O zamandan beri, İslâm uleması onu 

içmenin hükmü üzerinde durmuşlardır. Şöyle ki:
a ) Bâzı âlimler, tütünün mubah olduğunu söylemişlerdir. Bunu söyleyenler, tütünün zararı 

olmadığını ve Şâri’ (Şeriatı koyan, yani Allah) tarafından yasaklanmadığını ileri sürmüşlerdir. 
Hâlbuki bugün tütünün zararları ilmen kesin şekilde ortaya çıkmıştır. Zararsız olduğu söy-
lenemez. Şâri’nin yasaklamadığını söylemek de doğru olmasa gerektir. Zira Şâri’, her haramı 
ismen tek tek zikretmemiştir. Hüküm, sadece sarih ve hususî naslarla değil, naslarda geçenle-
rin haram kılınış illetlerine bakarak yapılan kıyas ve istidlal yollarıyla da verilebilmektedir. Bu 
bakımdan hakkında sarih nas olmayan bir nesne hakkında kıyas ve istidlal yoluyla bir hüküm 
verilmesinde hiçbir mâni yoktur.

b ) Bâzıları da sigara içmek mekruhtur, demişlerdir. Bunlar, kıyasla sabit bir hükme, haram 
demekten çekinmeleri ve sigaranın zararları hakkında kesin bilgi sahibi olmamaları yüzünden 
bu hükmü vermişlerdir.

c ) Bâzıları da sigara içmek, özellikle tiryakisi olmak haramdır, demişlerdir. Bunların mes-
nedi ise, sigaranın vücuda zarar vermesi, israf olması ve nafaka mükellefiyetinde darlığa yol 
açması gibi sebeplerdir.

Bu üç sebepten biri gerçekleştiği yer ve durumda, sigara içmek haramdır. Bunlar gerçek-
leşmez ise, mekruhtur. Özellikle dindar ve uzman bir hekimin vereceği bir karar çok önemlidir. 
Böyle bir doktor bir kimseye sigarayı mutlaka terk etmesini söylerse, onun sigarayı içmesi di-
nen de helal olmaz.
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Üstadımızın “eski said” dönemine kısaca bir nazar gezdirdikten ve sigara içmenin hükmü-
nü izahtan sonra, Medrese-i Nuriyeler de, sigara mes’ele-i mühimmesi hakkında muamelatta 
yaygın olan yapılagelen veya yapılması lazım gelen bazı düstur ve kaideleri nazar-ı dikkatinize 
celb ediyoruz;

 [ Nur dershanelerinin umumunda, mukim talebelerin sigara içmesi uygun görülmemek-
le birlikte, dışardan gelen misafirlerin de daire için de sigara içmelerine müsaade ve 
müsamaha gösterilmemektedir.

Bu mevzuya, mukim talebe veçhiyle bakıldığında, sigaranın içilmeye devam edilmesi nok-
tasında asla bir müsaadenin ve müsamahanın olmadığını görmekteyiz.

Yalnız şu kadar var ki, talebenin, nur dershanelerinden istifadeye yönelik şiddetli ihtiya-
cına binaen, meşveret kararıyla, verilecek belirli bir mühletin(bir ay gibi.) akabinde sigarayı 
bırakmasını netice verecek şekilde iktiza-i hale mutabık durumlarda müsamaha gösterilmesi 
müstahsen görülmekle birlikte istikametli bir yaklaşımdır. 

 [ Nur medreselerinde, sigara mes’elesindeki bediüzzamanca bakış açısı, sigaranın küçük-
lüğüne bakmamakla birlikte, sigara gibi küçük bir âdetin mahiyetine, yani mes’elenin 
mana-yı harfi yönüne nazarımızı çevirmektedir.

Bediüzzaman hazretleri, İlahî bir inayete mazhariyetle, dağ gibi engelleri aşıp; bu asrın 
yüzlerce menfî cereyanları karşısında kudsî davasını çekinmeyerek ilân edip selâmete çıkar-
ması, kendisinin fâni şahsiyetinden tamamıyla feragat ettiğini, Hak yolunda fedai olduğunu 
göstermektedir.

Hayatı, insanı hayrette bırakan çeşitli kahramanlıklarla dolu olmakla beraber; Hak’ta, Hak 
yolunda fâni olup, ölümü istihkar edecek derecede şahsından feragat etmede de mümtaz bir 
fedakâr olarak nazara çarpmaktadır.

Mezkûr hakikatlara binaen, Bediüzzaman gibi bir üstadı azamın cemaatine dâhil olup ta-
lebe olmayı lütuf buyuran Cenab-ı Hakka bir şükür nev’inden olmak üzere, umum nur talebe-
lerine hitaben, hadsiz hikmetlerine nazarımızı çevirip sigara gibi küçük bir âdeti terk etmeye 
davet ediyoruz.
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Menafi Ve Diğer Giderler(Elektrik, Su Ve Yakıt)

Hizmetimizin bir ayağını manevi hizmetler(Maneviyat) teşkil ederken, şüphesiz ki diğer 
ayağını da maddi hizmetler(Maddiyat) teşekkül etmektedir.

  Maddi ve manevi hizmetleri, tümüyle bir birinden ayırmak sağlıklı, doğru bir dav-
ranış olmadığı gibi, bu iki hizmeti tümüyle birbirine karıştırmak ta doğru bir düşünce tarzı 
değildir.  Buna göre her iki hizmeti de kendi makamında değerlendirmeye tabi tutup, gerekli 
çıkarım ve kazanımları, doğru hesaplamaları, dikkat edilmesi lazım gelen bazı hususları da ha-
tırda tutulmak kaydıyla nazar-ı dikkatinize arz etmek ve bu suretle istifadelerinize sunuyoruz;

 [ Dershanede kalacak talebeler için, yıllık veya aylık(mesela;10 ay üzerinden bir hesap-
lama düşünülürse) vereceği menafi ve diğer giderlerin istişare edilmek -bölgenin ve 
cemaatin ekonomik durumunun dikkate alınması- suretiyle belirlenmesi ve mukim ta-
lebe adayları ve velilerine duyurusunun yapılması gerekmektedir.

Bu hususta gayet şeffaf ve açık olmakla birlikte, belirlenen miktar ve ücrette taviz veril-
memesi konusunda ciddiyetin muhafaza edilmesi, hizmetimizin maddi ayağındaki istikamet 
açısından bu mes’elenin, pazarlık konusu yapılmasına meydan vermeden ve ticari bir kazanç 
boyutuna dönüştürmemek suretiyle halli, büyük ehemmiyet arz etmektedir.

 [ Maddi imkânları kısıtlı olmasından dolayı ödemelerde sıkıntı çekeceği, yapılan tetkikat-
lar neticesinde sabit olan talebeler için, cemaatimizin maddi olanak ve imkânlarını kul-
lanarak, yardıma muhtaç talebelere yardımcı olmak suretiyle, talebe burs havuzunun 
oluşturulması, büyük ehemmiyeti haizdir.

Maddi imkânların elverişliliği nispetinde, bölgesel cemaatlerimizin genelinde, yardıma 
muhtaç talebelere burs imkânı sağlanmakta olduğu memnuniyetle müşahede edilmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eğer verilecek burs menafiye katkı suretinde verile-
cekse, bu bursun bizatihi talebeye verilip, talebenin bu bursu kendi eliyle hizmete aktarması 
suretiyle ödeme yapması ayrıca ehemmiyet arz etmektedir. Böylelikle talebe bu vesileyle, içti-
mai maddi hayatın en zor fiillerinden olan, “verme” fiilini bizatihi yaparak yaşayarak öğrenmiş 
olmakla alışkanlık kesp etmekte, böylece ileriki hizmet hayatına müspet katkıları olacağı şek-
siz ve şüphesiz bedahatle aşikâr bir hakikattir. 

 [ Diğer giderlerin(elektrik, su, yakıt) tedarik edilmesinde ciddiyet göstermek; dershane-
nin hizmet araç gereçlerini, demirbaş mahiyetindeki eşyalarının korunup nizami kulla-
nımı konusunda –suyun israf edilmemesi, lüzumsuz lambaların kapatılması gibi-, tale-
benin hizmet hayatına müspet manada katkı sağlayacağı tecrübelerle sabittir. 



Medrese-i Nuriye | Marifet-i İlahiye ve Ubudiyete Açılan Kapı76 |

Şans Oyunları Ve Diğer Sportif Oyunlar

Beşer, hakikata muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli 
hevesat, beşte birisi olmalı. Hem beşerin tenbelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin 
noksan bırakılmasına sebebiyet verip beşere büyük bir nimet iken, büyük bir nıkmet olur. Be-
şere lâzım olan sa’ye şevki kırar. (Nur Penceresinin Bir Anahtarı, p.2)

Madem dünyanın gafletkârane gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve mu-
vakkat ve zevale maruzdur; elbette biçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya mef-
tun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, 
gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevab cihetiyle baki kalan sevinçlerdir.

Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip, gayr-ı meşru daireye sapmamak için, ri-
vayetlerde zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Ta ki; bayramlarda o sevinç ve sürur 
nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünki şükür, nimeti ziyadeleştirir, 
gafleti kaçırır. (Lem’alar, 28.Lem’a, 10.Nükte)

 [ Kudsi kaynaklar, Ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî malayâniyat ile iştigal etmeyi tam 
bir akılsızlık olarak nitelendirmişlerdir. Lüzumsuz ve mâlâyâni bir sûrette, vazîfe-i hakî-
kiyelerini ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmalara ve kâinatın hâdiseleri-
ni merakla dinleyerek, karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmek suretiyle 
Mâlâyani ile iştigal, maksadı geri bırakıyor. 

Hâlbuki bütün kuvvetimiz ve merakımızla, vaktimizi kudsî vazîfeye hasretmeliyiz. Onun 
hâricindekileri mâlâyâni bilip, vaktimizi zâyi’ etmemeliyiz. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, M.23; Mesne-
vi-i Nuriye, Onuncu Risale, syf.234; Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Hayatı, syf.479) 

Zira Ömür sermâyesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler 
gibi, her insanın kalb ve mide dâiresinden ve cesed ve hâne dâiresinden, mahalle ve şehir 
dâiresinden ve vatan ve memleket dâiresinden ve Küre-i Arz ve nev-i beşer dâiresinden tut, tâ 
zîhayat ve dünya dâiresine kadar, birbiri içinde dâireler var. Herbir dâirede herbir insanın bir 
nevi vazifesi bulunabilir. 

Fakat en küçük dâirede, en büyük ve ehemmiyetli ve dâimî vazife var. Ve en büyük dâirede 
en küçük ve muvakkat, arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyâs ile -küçüklük ve büyüklük mâkûsen 
mütenasib- vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dâirenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dâiredeki 
lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayâni ve âfâkî işlerle meşgul eder. 
Sermaye-i hayatını boş yerde imhâ eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. 
(Asay-ı Musa, 4.Mes’ele)

Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için Âhireti unutmasın, Âhiretini dünyaya fedâ etmesin, 
hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyânî şeylerle ömrünü telef etmesin, 
kendini misafir telâkki edip misafirhâne sahibinin emirlerine göre hareket etsin; selâmetle ka-
bir kapısını açıp saâdet-i ebediyeye girsin. (Mektubat, 16.Mektub, 5.Nokta, 5.Mes’ele) 



Medrese-i Nuriye | Marifet-i İlahiye ve Ubudiyete Açılan Kapı | 77 

Boş vakit, değerlendirilmesi gereken en önemli nimetlerden sayılmış, bu vakitlerin mu-
hakkak bir surette insanın dünya ve âhiret hayatına faydalı olacak işlerle doldurulmalıdır. Bu 
da ancak nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyat hâlâttan tecerrüt ile mümkün olacaktır. 
(Mektubat, 29.Mektub, 2.Kısım, 6.Nükte)

 [ Boş, faidesiz ve malayani meşguliyetler, insanların zamanlarını da boşa harcamaktır. 
Hâlbuki insan, pek yüce maksadlarla yeryüzüne gönderilmiştir. Onun boşa geçireceği 
zaman yoktur. 

Hayatının her anından hesap verecektir. Bu sebeple hesabını vermekte zorluk çekeceği 
meşguliyetleri Resulullah’ın(s.a.v) tecviz etmesi, hoş karşılaması mümkün değildir.

Bu hakikati Efendimiz(s.a.v) bir hadislerinde şöyle bildirmiştir: “İki nimet vardır ki insanların 
çoğu bundan gâfildir; Sıhhat ve boş vakit.” (Buhari, Rikak 1)

Manasız işler(mâlâyâni) ile meşgul olan kimse dinimizde makbul sayılmamıştır. Nitekim 
Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Faydasız şeyleri terketmesi, bir kimsenin iyi müslüman ol-
duğunun alâmetlerindendir.” (et-Tergib ve`t-Terhib, IV/319) 

Bediüzzaman Hazretlerinden mervi, talebelerinin dilinden konuyla alakalı birkaç tane ha-
tıra nakledelim; 

Hatıra: “Vaktini Hiç Boş Geçirmiyordu”
Zernabad suyu başında, eskiden çok sık ağaçlık vardı. Ağaçlar budanmamış olduğundan 

dallar birbirine girmişti. Dalların üzerine Üstad’ın çıkıp oturacağı bir köşk yapmıştık. Biz tale-
beler aşağıda kalıyorduk. Üstad akşamları da, ağaçtaki yerinde kalıyordu. Ben şahid olduğum 
kadarıyla, hiç boş vaktini görmüyordum. Daima bir işle meşgul oluyordu. Ya okuyor, ya dua 
ediyor, ya namaz kılıyor, mutlaka bir meşguliyeti oluyordu. Yalnız misafirler geldiği zaman on-
larla sohbet edip, alâkadar oluyordu. (Molla Hamid Ekinci, Son şahitler, c.1) 

Hem Üstadımız, taharet ve nezafet-i şer’iyeye son derece riayet eder, her zaman abdest-
li olarak bulunur, asla mübarek vaktini boş geçirmez. Ya Risale-i Nur telifiyle veya tashihiyle 
meşgul veya Münâcât-ı Cevşeniyeyi kıraat ve secdegâh-ı ubudiyete kaim veya tefekkür-ü âlâ-i 
İlâhî bahrine müstağrak bulunurdu. Ekseriyetle, yaz zamanı şehre uzak ormanlık dağ vardı. 
Üstadımızla oraya giderdik. Yolda, hem Risale-i Nur tashih ederler, hem bu âciz talebelerinin 
okudukları risaleye dikkat ederler ve tashih için hatâlarını söylerler veyahut eski müellefatın-
dan birisinden ders verirler, bu suretle yolda bile mübarek vaktini vazife ile geçirirlerdi. (Kas-
tamonu Lahikası, m.185)

Hatıra: “Bilsen Gayret Ne Hayırlı Bir İştir”
O kışı çok tatlı hatıralarla geçirdik. Baharda odun kırmış, camiye odun çekiyordum. Üstad 

da bana odun taşımak için yardım ediyordu. Kucağına bir demet alıp taşımaya başladı. Ben 
Üstad’ın odun taşımasını istemedim. ‘Efendim, işte ben taşıyorum. Siz oturunuz’ dedim. Üstad 
cevaben aynen şunları söyledi: “Birader, gayretim, kabul etmiyor, sen çalışasın ben oturayım. 
Eğer bilsen gayret ne kadar hayırlı bir iştir, ömrünü bir dakika boşa geçirmezdin!’ (Molla Hamid 
Ekinci, Son şahitler, c.1)

 [ İslâm dini, büyükler için eğlenceyi çok dar kayıtlarla tecviz eder. Çünkü eğlence gaflet 
vesilesidir, ferdî mes’uliyetlerden bir nev’i kaçıştır. 

Eğlenceye dalan kişi, Allah’ın huzurunda bulunduğunu unutur, sorumluluk duygusunu 
kaybeder. Kendi üzerindeki kontrrol ve murâkabe hâli ortadan kalkar. 

Hâlbuki kâmil mü’min, her ânını, asıl gayesi olan rızayı ilâhîyi kazandıracak, maddî ve bil-
hassa mânevî kemâlatta yol aldıracak faydalı işler yapma gayreti içinde geçirmekle mükellef-
tir. Bu endişeyi zihninden çıkarmamak, bu gâye ile her an maddî veya mânevi bir şeyler istihsal 
etmek zorundadır. İşte eğlence, böylesi bir verimliliğe mânidir. 
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 [ Eğlencenin hiçbir istihsal yönü yoktur. Zararı ise kesindir ve çeşidine göre farklı derece-
lerdedir. Öyle ise Kur’ ân-ı Kerîm’de “...sadece ibadet için yaratıldığı” (Zariyât: 56) belirtilen 
insanın, eğlence karşısındaki tepkisi, tıpkı Resulullah(a.s.v) gibi: “Oyun için yaratılma-
dık” demek olmalıdır.

Nevevî, fazla gülmeye ve dolayısıyle kalbin kasâvetine sebebiyet vererek zikrullahtan ve 
dinin mühim mes’elelerini tefekkürden alıkoyacak kadar ifrat ve ısrarla devam edilen her eğ-
lencenin yasaklanmış olduğunu söyler. İmam-ı Şafiî de “Eğlence dindâr ve mürüvvet sahibi kim-
selerin işi olmamalı” der.

Hz.Peygamber(a.s.v) meşru eğlencenin hududunu şöyle tayin eder: “Allah’ı zikretmek mak-
sadıyla yapılmayan her şey(meşru olmayan) bir oyun ve eğlenceden ibarettir; ancak dört şey bun-
dan müstesnadır: 

1- Kişinin ehliyle mülâtefesi, 
2- Kişinin iki hedef arasında yürümesi, 
3- Kişinin atını te’dib etmesi, 
4- Kişinin yüzme ta’limi yapması. 
Zira bunlar haktandır.” (Kütüb-ü Sitte, c.12, 4329)
Mezkûr açıklamalara iktifa ederek, nur dershanelerinde mevzu hakkında yapılagelen veya 

yapılması icap eden bazı uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken bazı hususları nazarınıza 
arz ediyoruz;

 [ Medrese-i Nuriyelerde, Meşru olmayan her çeşit eğlence mutlak bir ifade ile yasaklamak-
la kalmaz; bazı oyun çeşitleri ise ismen zikredilmek suretiyle şiddetle yasaklanmıştır. 

Acaba bu derece belâhet olur mu ki, senin aklın sana nasıl fetvâ veriyor? Yarı malını, bin 
adam iştirak eden bir piyango kumarına atarsın. Hâlbuki o kumarda, bin ihtimalden bir ihti-
malle, belki bin lirayı kazanabilirsin. (Nurun ilk kapısı, 5.Ders)

Günümüzde bile hâlen piyango kumarına veya çok sayıda benzerlerine rastlanan bu ya-
saklanan oyun çeşitlerini şöylece belirtebiliriz:

Kumar oyunları: Her çeşit kumar oyunu kesinlikle haramdır. Bunlar Kur’ân-ı Kerim’de puta 
tapmakla bir tutularak şeytan işi bir pislik olarak tavsif edilmiştir. (Maide, 90)

Kumar, kazanan tarafın kaybeden taraftan bir şey alması şartı koşulan her çeşit oyundur. 
Zamanımızda oynanan çeşitli Piyangolar(Toto, Loto, İddaa vb.), kâğıt ve zar oyunları, yarışlar... 
İslâm’ın yasakladığı “kumar” sınıfına girer.

Tavla: Hz.Peygamber(a.s.v), kendi devrinde bilinen “tavla”yı açık bir ifade ile yasaklamıştır: 
“Nerd (tavla) oynayan kimse mutlaka Allah ve Resulü’ne isyan etmiştir”, “Tavla oynayan, elini do-
muz etine ve kanına batırmış gibidir.” (Müslim, Şi’r 10)

Satranç hakkında (eğer araya kumar sokulmamışsa) umumiyetle “haram değil” denmiştir. 
Ancak mekruh olduğunda ihtilaf edilmez. İmam Malik ve Ahmed İbnu Hanbel satranca “haram” 
demiştir. Hatta Malik: “Satranç tavladan da beter ve hayır yapmaktan daha çok oyalayıcıdır.” de-
miştir. (Kütüb-ü Sitte, c.15, 5337)

Hayvanlarla Oynamak; Bu, bazı hayvanları tahrik edip dövüştürmek şeklinde olduğu 
gibi, yarıştırma yâda eğlence olsun diye avlanma şeklinde de olabilir.

Şerid İbnu Süveyd(r.a) anlatıyor: “Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse 
kıyamet günü, o kuş, sesini yükselterek Allah’a şöyle seslenir: “Ey Rabbim! Falan beni boş yere 
öldürdü, bir menfaat için öldürmedi.” (Nesâî, Dahaya 42)

Hz. Ebu Hureyre(r.a) anlatıyor: Resulullah(a.s.v) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen 
bir adam görmüştü. “Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!” buyurdular. (Ebu Davud, Edeb 65)
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İbnu Abbas(r.a) anlatıyor: “Resulullah(a.s.v) dövüştürmek için hayvanların arasını kızıştırmayı 
yasakladı.” (Ebu Davud, Cihad 56)

 [ Sportif oyunlarda niyet esas olmakla birlikte meşruiyet hududları dışına çıkmamalıdır. 
Kılık kıyafet yönünden itidali korumak, dürüstlükten ayrılmamak, gayr-i ahlâkî davranış-

larda bulunmamak, hiçbir surette kumar ve diğer çeşit menhiyatı oyuna sokmamak, onları 
yaparken dini vecibeleri ihmal etmemek, zamanı öldürmemek gibi kayıtlar bu çeşit oyunların 
meşruiyet şartlarıdır.

Ebû Dâvud şârihi Hattâbî; “Bazı âlimler, harp ahvali ve düşmanın hilesi üzerinde düşünceye 
sevkedeceği zannıyla satranç oyununa ruhsat verdiler” dedikten sonra, bununla kumara yer 
vermeden oynansa bile, oynayanların birçoğu namazı vaktinde tehir etmeye, birçoğu da di-
linden kötü söz(küfürvari muhabbetler) eksik etmemeye mütemâyil olduklarından, bununla 
iştigal edenlerin mürüvvetlerini kaybedeceklerini, binâenaleyh şehâdetlerinin makbul olma-
yacağını söyler. (Kütüb-ü Sitte, c.12, 4329)

 [ Yapılan bütün bu uzun açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, sportif eğlenceler, nur 
dershanelerinin ruhuna ve varoluş amacına aykırı olduğu için, umumiyetle nur dairesi 
dâhilinde müsamaha ve müsaade gösterilmemekle birlikte, genellikle sportif oyunlara, 
herzaman olmamakla beraber arada bir yapılan piknik benzeri hariç dairelerdeki sosyal 
etkinliklerde daha çok rastlanmaktadır.

Zira böyle dehşetli bir asırda, insanın en büyük mes’elesi: İmanı kurtarmak veya kaybet-
mek davasıdır. İşte o dava ise, yüzbin meşahir-i insaniyenin ve hadsiz nev’-i beşerin yıldızları 
ve mürşidlerinin müttefikan, kâinat sahibinin ve mutasarrıfının binler va’d ü ahdlerine istina-
den haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki: Herkesin iman mukabilinde bu ze-
min yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak 
veya kaybetmek davası başına açılmış. 

Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk ta-
unuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan 
yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu 
kaybettiği davanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?

İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen 
hârika bir dava vekilini o işde çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedî dünyada kalacak gibi âfâkî 
malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirdleri, her 
birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarfetmek lâzımdır diye kanaa-
tımız var.

Risale-i Nur öyle cazibedar bir eserdir ki: Risale-i Nur’la Kur’ana ve imana hizmet etmenin 
kudsiyet ve büyüklüğünü anladıkça; dünyada iken sizleri Cennet’e davet etseler, böyle mu-
kaddes bir vazifeyi, böyle ulvî bir saadeti şimdi bırakıp gitmek istemeyeceksiniz. İman cihetiy-
le ve imanı kurtarmak davasına hizmet etmek gayesiyle, dünyanın manevî cennet hükmünde 
olduğunu hissedeceksiniz.

Risale-i Nur’a çalışanlar, iman ve İslâmiyet hizmeti uğrunda öyle bir feragat ve fedakârlığa 
sahib olmuşlar ki, onlarda hiçbir istihsal yönü olmamakla birlikte, zararı ise kesin olan malaya-
ni eğlence çeşitlerinden olan ve sportif oyunlar denilen âdi ve bayağı maksadlar yer bulama-
mış ve tutunamamıştır. 

Madem hakikat budur. Ve bu hakikatı Risale-i Nur o derece kat’î ve güneş gibi isbat etmiş 
ki; yıllardır mütemerridlerin inadlarını kırıp imana getiriyor. 

Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem âhiretimize, hem vatanımıza, hem mille-
timize tam menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istikamet yolunu takib edip, boş vak-
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timizi sportif oyunları yapamamaktan gelebilecek sıkıntılı hülyalar yerinde, Kur’an, Risale ve 
Cevşen gibi evrad ve ezkar okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya 
kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip medrese-i 
nuriyemizi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi a’mal-i sâliha 
ile vakıf ağabeyler, diğer arkadaşlar ve alâkadarları, Medrese-i Nuriyede Cennet’e adam yetiş-
tirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer müstakim üstad ve birer 
şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız.
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Arkadaşlık

Dünyevi dostluk ve arkadaşlıklar, insanların ebedi hayatına mal olabilecek kadar ehemmi-
yet kesbetmiştir. Ahirette, Kişi sevdiğiyle beraber olduğu gibi, aynı zamanda dostunun dini 
üzeredir. 

Zira Tirmizî’nin bir rivayetinde Hz.Peygamber(s.a.v): “Kişi dostunun dini üzeredir. Kişi sevdi-
ğiyle beraberdir. Öyle ise her biriniz dost edindiği kimselere dikkat etsin!” emri ile kesin bir üslubla 
bu mes’eleye temas ederler. (Buhârî, Edeb 96)

Aynı manayı takviye eden bu hadis ise hâlihazır insanlığın sahip olduğu manevi hastalığını 
ifşa etmesi hasebiyle gayet manidardır. Hz.Ebu Zerr(r.a) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü! Kişi, bir 
kavmi sever, fakat onların amelini işlemezse, sonu ne olacak?” dedim. Efendimiz de(s.a.v); “Ey Ebu 
Zerr..! Sen sevdiğinle berabersin!” buyurdu. (Müslim, Birr 165)

Sahabeden Hz.Enes b.Malik(r.a) rivayet ediyor: Cennet ehli Cennet’e girip ayrılmış yerlerine 
(köşklerine) oturduklarında, (dünyadaki samimi) din kardeşlerini özlediklerinden dolayı bir-
birlerini görmek ister. Bu düşünce esnasında birinin serîri(koltuk) diğerinin serîrine, diğerinin 
serîri öbürünün yanına (anında) gider.

Onlar buluşunca her ikisi de köşklerine yaslanarak, sohbete ve dünyada aralarında olan 
şeyleri karşılıklı konuşmaya başlarlar. Birisi şöyle der: “Ey Kardeşim! Hatırlar mısın biz dünyada 
falan mecliste sohbet yerinde veya camide hâlisane Allah’a dua etmiştik (Kur’ân okumuştuk, soh-
bet dinlemiştik), işte Allah da bizi (orada) bağışladı.” (Suyuti, El-Fethu’l-Kebir, 1/79)

 [ Bir insan için âileden sonra, her gün düşüp kalktığı arkadaşlar zümresi, onu saran iç-
timâî muhitlerin ikinci halkasını teşkil eder. Bu muhit, insanın bir kısım alışkanlıklar ka-
zanmasında âile muhitinden daha da müessir olabilmektedir.

İbnu Sinâ: “Mektepte çocuk, edebi güzel, alışkanlıkları arzu edilen şekilde olan başka ço-
cuklarla düşüp kalkmalıdır. Zira bir çocuk diğer bir çocuk için daha çok telkin gücüne sahiptir. 
Çocuk arkadaşıyla ünsiyet eder, (çok şeyi) ondan kapar” der. 

Şu halde arkadaşlar zümresinin iyi veya kötü oluşunun, çocukta kesin bir hüküm icra ede-
ceği yeni ve eski bütün terbiyecilerce kabul edilmektedir.

Arkadaş mes’elesine Kur’ân-ı Kerîm: “Mü’minler, mü’minlerden ayrılıp kâfirleri dost edinme-
sin. Bunu her kim yaparsa Allah’la ilişiği kesilmiş olur.” âyetiyle dikkatlerimizi çekmektedir. (Âl-i 
İmrân 28)

Hz.Peygamber’den(s.a.v) gelen bir rivayette de: “Sâdece mü’minle arkadaşlık et, öyle ki senin 
yemeğinden sadece müttakî(takva sahibi) olan yesin.” denmektedir. (Ebu Davud, Edeb 19; Tirmi-
zi, Zühd 56)

Sahih senedle geldiği tasrih edilen bir rivayette de sırf dünyevî maksada yönelen mâlâyânî 
lehviyatın girdiği meclislerden, arkadaş ortamlarından sakınmak emredilmektedir.
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Sık sık beraber olunan arkadaşın ehemmiyetini zihinlerde tesbit için bir de teşbihe yer 
verilir. Resulullah(s.a.v) iyi arkadaşı misk satıcısına benzetir. Çünkü ondan dünyevî veya uhrevî 
bir faide, bir nur bulaşacaktır. Hadis böyleleriyle arkadaşlığa teşvik ettiği gibi uzaktan yakın-
dan dünyevî veya uhrevî bir zarar dokunacak kimselerle de arkadaşlık etmemeyi emretmiş 
olmaktadır. 

Zikredilen bu hadiste Resulullah(a.s.v) şöyle buyurdular: “İyi arkadaşla kötü arkadaşın mi-
sali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen 
ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya evini, ya da elbiseni yakar yahut da sen onun pis ko-
kusunu alırsın.” (Buhârî, Büyû 38, Zebâih 31; Müslim, Birr 146)

 [ Ne sünnette ne de müteakip terbiyecilerde çocuğun akran ve arkadaşlardan tecrid 
edilmesi diye bir tavsiyeye rastlanmaz. Aksine arkadaşlık ve kardeşliği teşvik etmişler, 
uzlete ve köşeye çekilmeyi kerih görmüşlerdir. 

Çocuk behemahal arkadaşlarıyla bir araya gelecek, onlarla oynayacak, çocukluğunu yaşa-
yacaktır. Sünnette bunun misalleri çokça mevcuttur. Çocuğun yalnız ve hatta sadece kardeş-
leriyle düşüp kalkması, onun bir kısım içtimâî his ve melekelerinin nâkıs kalmasına sebep ola-
caktır. Günümüz terbiyecileri, çocuğun ruh sağlığının korunması ve hattâ ruhî bozukluklara 
mâruz olanları tedâvi için, çocuğu kaynaşabileceği akranlar grubu içerisinde koymaya büyük 
ehemmiyet vermektedirler.

Bir hadislerinde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: “Allah rızası için bolca dost edinin. Rab-
biniz diridir ve kerem sahibidir. Kıyamet gününde kuluna, arkadaşlarının yanında azap etmez.”

Başka bir hadislerinde ise Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdular: “İnsanlarla çokça tanışın, çün-
kü kıyamette her tanışılan kişinin şefaati vardır.” (Kütüb-ü Sitte, c.10, 5.Fasıl)

 [ Arkadaş meselesinde nazara alınması gereken bir husus, yaşıtlarına dikkat etmek ise de 
diğer bir husus cinsiyete dikkat etmektir. 

Bir çocuğun uzun müddet karşı cinsten olanlarla düşüp kalkması, onun, o cinse ait davra-
nışları kazanmasına yol açmaktadır.

Resâilu İhvânu’s-Safâ’da; câri âdetlere uzun müddet uymakla ahlâkta onlara benzerlik hâsıl 
olup, kuvvet bulacağı ifade edildikten sonra: “Şecâatli (...) ve sâlih kimselerin yanında yetişen 
çocukların çoğu onların ahlâkını aynen kaptığı gibi, kadın ve muhannislerin yanında yetişen ço-
cuklar da aynen onlar gibi olurlar” denmektedir. (Kütüb-ü Sitte, c.10, 5.Fasıl)

 [ Yerinde sarfolunmayan bir muhabbet-i gayr-ı meşruanın cezası, merhametsiz bir mu-
sibettir. Evet, insan evvela nefsini sever. Sonra akâribini, sonra milletini, sonra zîhayat 
mahlûkları, sonra kâinatı, dünyayı sever. Bu dairelerin herbirisine karşı alâkadardır. On-
ların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. 

Hâlbuki şu herc ü merc âlemde ve rüzgâr deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından 
bîçare kalb-i insan, her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle, o şeyler gidip ellerini paralı-
yor, belki koparıyor. Daima ızdırab içinde kalır yahut gaflet ile sarhoş olur. 

Mâdem öyledir, ey nefis! Aklın varsa, bütün o muhabbetleri topla, hakikî sahibine ver, şu 
belâlardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemâl ve cemâl sahibine mah-
sustur. Ne vakit hakikî sahibine verdin, o vakit bütün eşyâyı Onun nâmıyla ve Onun âyinesi 
olduğu cihetle ızdırabsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet, doğrudan doğruya kâinata sar-
fedilmemek gerektir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken, en elîm bir nıkmet olur. (Sözler, 
24.Söz, 5.Dal)

Gayr-î meşru dâiredeki haram bir sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele 
görmemek elemi gibi çok ârızalar ile o cüz’î lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. (Asay-ı Musa, 
5.Mes’ele)
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 [ Dostluk ve arkadaşlığı tercih edilen bir insanın, sahip olması gereken bazı hasletler var-
dır. İstikametli bir arkadaşlığın ön şartı olan bu hasletler ise şunlardır; “Akıllı olmak, gü-
zel ahlâklı olmak, fasık olmamak, bid’atçı olmamak ve dünyaya fazla düşkün olmamak.”

İnsanlığın İftihar Tablosu (sallallâhu aleyhi ve sellem) anlatıyor: İki dost müminden birisi 
vefat edip cennetle müjdelenir. Nice sonra hayatta olan kişi, vefat eden dostunu hatırlayarak, 
“Ey Allah’ım! Şüphesiz filanca benim dostumdur. Bana, Sana ve Resûlüne itaati, hayrı emreder, 
kötülükten men eder, benim hiç şüphesiz Sana kavuşacağımı haber verirdi. Ey Allah’ım! Benden 
sonra onu sapıklığa düşürme ki, bana gösterdiğin nimeti ona da gösteresin. Benden hoşnut oldu-
ğun gibi ondan da hoşnut olasın” der.

Sonra diğeri de ölür ve ruhları bir araya gelir de, “Her biriniz kardeşi hakkında söyleyeceğini 
söylesin” denir. Her ikisi de birbirinden razı olduğunu haber verince Cenab-ı Hak ikisi için: “Ne 
güzel kardeş, ne güzel arkadaş, ne güzel dost” buyurur.

Bu sefer de iki dost inkârcı insandan biri öldüğü zaman ve yerinin ateş olduğu haber ve-
rildiğinde ise dünyadaki dostunu hatırlayarak, “Ey Allah’ım! Benim dostum olan falanca bana, 
Sana ve Resûlüne isyanı, kötülüğü emreder, hayırdan men eder, Sana kavuşmayacağımı bana 
söylerdi. Ey Allah’ım! Benden sonra onu hidayete erdirme ki, bana gösterdiğin cezanın bir mislini 
de ona gösteresin” der.

Cenab-ı Hak da onlardan her biri için, “Ne kötü kardeş, ne kötü arkadaş, ne kötü dost” buyu-
rur. Bunun üzerine onlar birbirine lânet etmeye başlarlar. (Kurtubi, el-Cami li-ahkâmi’l-Kur’ân, 
16/109)

Hz.Alinin(r.a) mevzu hakkındaki tavsiye niteliğindeki şu veciz sözleri ne kadar da manidar-
dır: 

 [ Görüşü kabul gören ama ameli hoş görülmeyen kimseyle arkadaşlık etmekten sakın. Şüp-
hesiz arkadaş, arkadaşıyla itibar görür.

 [ Fasık, facir ve Allah’a karşı açıkça günah işleyen kimselerle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz 
kötülük kötülüğe katılır.

 [ Takva sahibi ve dindar kardeşinle arkadaş ol ki güvende olasın. Ondan doğru yola kılavuz-
luk dile ki ganimete eresin.

 [ Seni gafil ve haris kılan kimseyle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse seni yardım-
sız bırakır ve helak eder.

 [ Eğer selamette olmayı seviyorsan, cahillerle arkadaşlıktan sakın. Zira cahillerle arkadaşlık 
aklın yokluğundandır.

 [ Hikmet sahibi kimselerle arkadaşlık et, hilim sahibi (yumuşak huylu) kimselerle otur ve 
dünyadan yüz çevir ki yüce cennette sükûnet edesin.

 [ Ahmakla birlikte olunca, kötü kimseyle muaşeret ettiğinde ve zalimle bir muamelede bu-
lunduğunda ihtiyatlı ol. Aynı zamanda Ahmak kimseyle arkadaşlık, ruhun azabıdır.

 [ Dünya ehliyle oturmak insana imanı unutturur ve şeytana itaate sürükler. Aynı zamanda 
dünya ehliyle arkadaşlıkta etme. Zira eğer mal açısından azalırsan seni önemsemezler ve 
eğer mal açısından çoğalırsan sana haset ederler. (Gurer’ul-Hikem’den)

Yapılan mezkûr açıklamalara binaen, medrese-i Nuriyelerde kalan mukim talebelerin, ar-
kadaşlık konusunda dikkat etmesi gereken bazı hususları ve uygulamada riayet edilmesi ge-
reken bazı düsturları arz ediyoruz;

 [ Bir talebenin, gerek okuldaki arkadaş çevresinde olsun, gerekse de ailevi veya hususi 
âleminde ki arkadaşlıklar nokta-i nazarında dikkatli olması gereken en önemli hususi-
yet, karşı cinsiyet ile olan münasebetler mes’ele-i mühimmesidir.
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Mukim bir talebenin, kendisini muhafaza etmeyip, karşı cinsten olanlarla düşüp kalkmak 
suretiyle ortamlarında vakit geçirmesi; Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, tai-
fe-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşıldığı üzere ne derece büyük 
günahlara kapı araladığı tecrübelerle sabit olmuştur. Zira dinimiz zinayı yasakladığı ve haram 
saydığı gibi, zinaya götüren yolları da tıkamış ve haram saymıştır.

Bu mes’elenin ciddiyetinden dolayı nur medreselerinde, mukim olan bir talebenin, mezkûr 
ortam(karışık sefahet ortamları) ve arkadaşlıklardan(kız arkadaşlık) tecerrüd etmek suretiyle 
uzak durması; lazım gelen, istenen, takibi yapılan, ciddiyetle üzerinde durulan ve taviz veril-
mediği gibi hoş görülüp müsamaha gösterilmeyen bir mes’ele olmakta devam edegelmiş bir 
uygulamadır.

 [ Bir nur talebesinin, islamiyeti hayatın her alanında yaşaması gerektiği hususundan ha-
reketle, arkadaşlık ortamlarında farklı cinsten olanlarla tokalaşması da caiz değildir.

Bir kadının eli, yabancı bir erkeğin eline değmesi zaruret yokken haramdır. Bu itibarla, hiç-
bir ihtiyaca dayanmayan tokalaşmada bu haramlık söz konusu olur. Yabancı bir erkek yabancı 
kadınla tokalaşamaz, elini namahremin eline süremez. 

Resûl-i Ekrem Efendimiz (asv), yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın ateş 
tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiş, namahremin elini tutanın cehennem ateşi 
avuçlayacağına işarette bulunmuştur.

Bir erkek ve kadının nikâhsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları da caiz 
değildir. Mahrem olmayan kadına bakmak haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya to-
kalaşmak mutlaka haramdır. 

Peygamber (asv)’e biat eden kadınlar dediler ki: “Ey Allah’ın Resulü, biat ederken elimizi tut-
madınız.” Peygamber (asv) “Kadınların elini tutup tokalaşmam.”, buyurdu (Ahmed bin Hanbel, 
Nesâî, İbn Mâce).

Hazreti Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor: “Allah’a yemin ederim ki Resûlüllah’ın eli bir 
kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı.” (bk. Buharî, Ahkâm, 49, Neseî, Bîy’a, 
18; İbni Mâce, Cihad, 43).

Peygamber (asv) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: “Sizden biriniz, başına iğne ile dürtül-
mesi kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır.” 

Demek İslâm dini, kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor. Bilakis şerefini 
kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor. 

 [ Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. Hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâi-
natın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kâinatın en câmi’ bir meyvesi olduğu için, kâinatı 
istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. (Sözler, 
24.Söz, 5.Dal, 1.Meyve) 

Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur; sirayet ve in’ikâs etmek, şe’nidir. 
Ve ondandır ki, “Dostun dostu dosttur” sözü durub-u emsal sırasına geçmiştir. Hem onun için-
dir ki, “Bir göz hatırı için çok gözler sevilir” sözü umumun lisanında gezer. (Mektubat, 22.Mek-
tub, 1.Mebhas, 3.Vecih)

Üstadımızın mezkûr açıklamalarına istinaden, mukim bir nur talebesi, bütün bir insanlığı 
kucaklayacak genişlikte olan kalbindeki muhabbetin bir tezahürü olarak, arkadaşlık çevresin-
de, Cenâb-ı Hakkın hesabına ve Onun muhabbeti namına sevmek misali, yaratılanı yaratan-
dan ötürü seven, bunun neticesi olarak her kesim tarafından sevilecek bir derece de arkadaş 
ilişkilerini geliştiren bir mahiyeti bürünmelidir.
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Zira Pısırık insanlar dine ve dünyaya yaramazlar. Onun için, Kur’ân hakikatlarından ders 
alan bu güzide talebeler, gözüpek, müteşebbis ve atılgandırlar. Tuttukları işi başarır ve yaşatır-
lar. Dâvâlarını en müşkül şartlar içinde yürütürler. Saf ve samimî însanlardır.

İmanî ve İslâmî hususlarda gayet sağlam ve metindirler. Onlar için, hemcinsleri dairesinde 
olmak kaydıyla, hizmet sahası her zaman açıktır. Serbest zaman baklemeye tenezzül etmezler.

Müdebbir ve zekidirler. Müşteşebbis ve hakikatlı insanlardır ve hamlecidirler. Muvaffak ol-
mak için dâimâ meşru yollardan yürürler. 

Böylelikle, her taifede muhtaçları ve sahibleri varolagelen, mal-i umumi hükmündeki İman 
hizmeti, hakkıyla yapılabilecektir. 
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Siyaset Mes’elesi, Gazete ve Dergi

Şu dünyanın sahibi, şu kâinatın Hâlıkı, şu mevcudatın Mâliki ne söylüyor; onu dinlemeliyiz.
Mülk sahibi söz söylerken başkalarının ne haddi var ki, fuzuliyane karışsın...
Evet, bu küre-i arza memuriyetle gönderilen her insan, burada misafir ve fâni olduğu ve 

mahiyeti bir hayat-ı bâkiyeye müteveccih bulunduğu kat’iyyen tahakkuk etmiştir. 
O her insan, bu zamanda hayat-ı ebediyesini kurtaracak olan istinad noktaları sarsıldığın-

dan bu dünyasını ve içinde bütün alâkadar ahbabını ebedî terketmekle beraber, bu dünyadan 
binler derece daha mükemmel bir bâki mülkü de kaybetmek veya kazanmak davası başına 
açılmış. 

Eğer iman vesikası olmazsa ve beratı ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmez-
se, o davayı kaybeder.  Acaba bu kaybettiği şeyin yerini hangi şey doldurabilir?

 [ Ye’cüc ve Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; Ye’cüc ve Me’cüc’den daha müdhiş 
olan ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada 
başlıyor.

İşte böyle bir zamanda, bu dehşetli hâdisata karşı, şiddetli bir suretteki teessür, o Hakîm ve 
Rahîm’in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkid hükmüne geçer. 

Rahmet-i İlahiyeden ileri şefkat olunmaz. 
Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hikmet, daire-i imkânda olamaz. 
Âsiler cezalarını; masumlar, mazlumlar zahmetlerinden on derece ziyade mükâfatlarını 

alacaklarını düşün! 
Senin daire-i iktidarın haricinde olan hâdisata, Onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve 

rububiyeti noktasında bakmalısın!
 [ Şimdi küre-i arzda hakiki iman ehlinden başka -kalben ve ruhen ve fikren- daha az sı-
kıntı çeken yoktur. 

Çünki kalb ve ruh ve akılları iman-ı tahkikî nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddî zahmetler 
ise, bu zamanın en parlak iman hakikatları olan Risale-i Nurların dersiyle hem geçici, hem 
sevablı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile ol-
masını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. 

İman-ı tahkikî dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle isbat ediyorlar. Evet, “Mevlâ 
görelim neyler, neylerse güzel eyler.” deyip, metinane bu fâni zahmetleri bâki rahmetlere teb-
dile çalışıyorlar. 

Zira Ümidvar olunuz ki, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ, İslâm’ın sadâsı ola-
caktır!
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 [ İşte bu hakikata binaen, her birimizin yüz derece aklı ve fikri ziyadeleşse, en muazzam 
bir vazife-i kudsiye olan imanı kuvvetlendirip takviye ederek kurtarmaya ancak kâfi ge-
lebilir. 

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. 
Herkesin ve bilhâssa Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir dava açılmış ki; her 

adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, imanı kurtarmak 
davasını kazanmak için bilâtereddüd sarfedecek.

Sair mes’elelere bakmak, bize fuzulî ve malayani olur.
Hem bu hakikî ve pek büyük davanın haricindeki davalara ve boğuşmalara alâkadarane 

fikren ve kalben karışmak zararlıdır. 
Çünki böyle geniş ve siyasî ve heyecan veren dairelere dikkat eden ve onlarla meşgul olan 

bir adam, kısa bir daire içinde vazifedar olduğu ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır veya 
şevki kırılır.

Hem o geniş ve cazibedar siyaset ve boğuşma dairelerine dikkat eden, bazan kapılır; vazi-
fesini yapamadığı gibi, selâmet-i kalbini ve hüsn-ü niyetini ve istikamet-i fikrini ve hizmetin-
deki ihlası kaybetmese de o ittiham altında kalabilir. 

 [ Siyaset de, günlük hayatta dünyevi yaşantımızın bir parçası haline gelmiş herhangi bir 
meslek gibi düşünülmelidir. 

Ticaret ile meşgul olan bir tüccarın veya kendi sanatını icra eden bir sanatkârın; insanların 
ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalıştığı gibi, bir siyasî parti ve mensupları da memleketin 
yönetimine talip olmuşlardır, o konuda çalışırlar. 

Herkesin kendi iş yerinde durup, malını satmak için müşteri çekmeye çalışması gibi, onlar 
da partilerini kurmak suretiyle siyasi faaliyet göstermektedirler.

Bir esnafın sebze-meyvesini satmak için tezgâh açması veya bir öğretmenin okulda öğren-
cilerine ders vermesi gibi, siyaset ehli siyasetçiler de kurdukları parti yoluyla millete hizmet 
etmeye çalışırlar.

Siyaset ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgi ve alakası olmayan insanların, kendilerini ala-
kadar etmeyen başka dünyevî meslekleri icra edenlerin işlerine fazla karışmadıkları gibi, siyasî 
faaliyetlere de aşırı ilgi göstermekle kendi aslî görevlerini ihmalden hassasiyetle kaçınmalıdırlar.

Nasılki bir tabib, doktorluk noktasında bir hastayı muayene edip tedavisi için ilaç yazmaya 
me’zun olup vazifeli olduğu gibi..

Fakat o tabib, öğretmen sıfatıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla talebelere ders 
verip vaaz veremez.. 

 Bu açık gerçek bize şu kudsi hakikatı, peygamber(s.a.v) diliyle haykırıyor ve diyor ki; insan-
ların kendisini alakadar etmeyen meselerle ilgilenip uğraşmaması, onların Müslümanlığının 
güzelliğindendir.

 [ Memleketimizi de bazen alakadar eden gelişen siyasi hadiseleri hiç mi merak etmeye-
lim..? 

Uzak-yakın meydana gelen dünyevi hadiselere, duyarsız kalıp bigâne mi kalalım..?
Elbetteki hayır.. 
Zira birbiri içinde mütedâhil daireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve cesed ve 

hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve Küre-i Arz 
ve nev’-i beşer dairesinden tut.. tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var.

Herbir dairede herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. 
Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. 
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Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, ara sıra -bir vatandaşlık borcu olan seçimlerde 
oy kullanmak gibi.- vazife bulunabilir. 

Bu kıyas ile -küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasib- vazifeler bulunabilir. 
Fakat büyük daire olan siyasetin cazibedarlığı cihetiyle, küçük dairedeki lüzumlu ve ehem-

miyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve âfâkî işlerle meşgul eder. 
Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. 
Ve bazan gafletle sarhoş olmuş büyük kafaların siyasi boğuşmalarını merak ile takib eden, 

bir tarafa kalben tarafdar olur. 
Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.
Mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin icraatına karışmamak günlük 

hayatımızın bir düstur-u esasîsi olmak; siyasetle doğrudan veya dolaylı olarak alakası olmayan 
her vatandaş için bir zaruret halini almıştır.

Zira bugün beşerin hayat-ı içtimaiyesinde -Müslümanlar içinde- tarafgirane siyasi cereyan-
lar yüzünden, çok masumlar zulme uğruyorlar.

Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler, bütün bütün zulmü dağıtır, genişletir.
 [ Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi ter-
ketti. Buna kat’î şahid, o vakitten beri sekiz senedir birtek gazete ne okudum ve ne 
dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi, biri çıksın söylesin. 

Hâlbuki sekiz sene evvel, günde belki sekiz gazete Eski Said okuyordu. Hem beş senedir 
bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyasetvari bir tereşşuh gören söylesin.(Mek-
tubat 62)

…sekiz senedir birtek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım. (Mektubat 47)
Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünki iman, mâl-i umumîdir. 

Her taifede muhtaçları ve sahibleri vardır. Tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete kar-
şı cephe alır. Nur mesleğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır. (Emirdağ Lahikası-1 180)

Risale-i Nur şakirdleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddî mücadelelerine karışmıyor-
lar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar.(Asa-yı Musa 91)

Demek Kur’an-ı Hakîm’in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, çoğu yalan-
cılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor. (Mektubat 48)

Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalble-
rin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, nur göstermektir ki, 
kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. 

Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. 
Münafık, kâfirden daha fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit 
küfür kalbe girer, saklanır; nifaka inkılab eder. Hem nur, hem topuz.. ikisini, bu zamanda benim 
gibi bir âciz yapamaz. 

Onun için bütün kuvvetimle nura sarılmağa mecbur olduğumdan, siyaset topuzu ne şekil-
de olursa olsun bakmamak lâzım geliyor. Amma maddî cihadın muktezası ise; o vazife şimdilik 
bizde değildir. Evet, ehline göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına sed çekmek için topuz lâ-
zımdır. Fakat iki elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz 
yok!.. (Lem’alar 104)

Hizmet-i Kur’an, beni hayat-ı içtimaiye-i siyasiye-i beşeriyeyi düşünmekten men’ediyor. 
Şöyle ki: Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. 

Şu zamanda, Kur’anın nuruyla gördüm ki, o yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufûnetli bir 
çamur içinde kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. 
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Bir kısmı, selâmetli bir yolda gider. Bir kısmı, mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan 
kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısm-ı ekseri o ufûnetli, pis, çamurlu bataklık içinde 
karanlıkta gidiyor. Yüzde yirmisi sarhoşluk sebebiyle, o pis çamuru misk ü anber zannederek 
yüzüne gözüne bulaştırıyor.. düşerek kalkarak gider, tâ boğulur. Yüzde sekseni ise, bataklığı 
anlar, ufûnetli, pis olduğunu hisseder.. Fakat mütehayyirdirler, selâmetli yolu göremiyorlar. 
İşte bunlara karşı iki çare var:

Birisi: Topuz ile o sarhoş yirmisini ayıltmaktır.
İkincisi: Bir nur göstermekle mütehayyirlere selâmet yolunu irae etmektir.
Ben bakıyorum ki; yirmiye karşı seksen adam, elinde topuz tutuyor. Hâlbuki o bîçare ve 

mütehayyir olan seksene karşı hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de; bir elinde hem sopa, 
hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam “Acaba nurla beni celbedip, topuzla 
dövmek mi istiyor?” diye telaş eder. Hem de bazan ârızalarla topuz kırıldığı vakit, nur dahi uçar 
veya söner.

İşte o bataklık ise, gafletkârane ve dalalet-pîşe olan sefihane hayat-ı içtimaiye-i beşeriyedir. 
O sarhoşlar, dalaletle telezzüz eden mütemerridlerdir. 

O mütehayyir olanlar, dalaletten nefret edenlerdir, fakat çıkamıyorlar; kurtulmak istiyorlar, 
yol bulamıyorlar.. mütehayyir insanlardır. O topuzlar ise, siyaset cereyanlarıdır. O nurlar ise, ha-
kaik-i Kur’aniyedir. Nura karşı kavga edilmez, ona karşı adavet edilmez. Sırf şeytan-ı racîmden 
başka ondan nefret eden olmaz. 

İşte ben de nur-u Kur’anı elde tutmak için “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase” deyip, siya-
set topuzunu atarak, iki elim ile nura sarıldım. 

Gördüm ki: Siyaset cereyanlarında hem muvafıkta, hem muhalifte o nurların âşıkları var. 
Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkârane telakkiyat-
larından müberra ve safi olan bir makamda verilen ders-i Kur’an ve gösterilen envâr-ı Kur’ani-
yeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği 
ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer 
kıyafetinde hayvanlar ola...

Elhamdülillah, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kur’anın elmas gibi hakikatlarını propagan-
da-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar 
kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor. (Mektubat 49)

Risale-i Nur eczalarının, parlak ve şübhe bırakmaz bir tarzda isbat ettikleri kuvvetli hüccet-
lere havale ederek, bu uzun kıssayı burada kısa kesiyoruz.

Siyasete dair beyanat-ı Üstad o kadar vâzıh ve zahirdir ki başka izahata ihtiyaç bırakmamış. 
Yalnız burada medrese-i Nuriyelerde uygulamada vaki olan bazı ehemmiyetli nükteleri, tafsi-
lini Risale-i Nur’a havale edip, gayet kısa bir hülâsasını beyan edeceğiz.

 [ Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler, girmezler.
 [ Nur dershanelerinde, müsbet veya menfi herhangi bir parti hakkında -lehinde veya 
aleyhinde- siyasi içerikli sohbetler yapılmaz.

 [ Said Nur ve Talebeleri: Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, 
partisi, patırtısı, nutku, alayişi, nümayişi yoktur. Bu, bilinmezlerin, ermişlerin, kendini 
büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, imanlı, inanlı kalabalığıdır. (Tarihçe-i Hayat 632)

 [ Nur medreselerinde, takip veya teşvik edilen herhangi bir gazete, mecmua veya dergi 
yoktur.

 [ Cemaatimizin yüzde doksan dokuz himmeti siyaset değildir. Siyasetin gayrı olan 
hüsn-ü ahlâk ve istikamet ve saire gibi makasıd-ı meşruaya masruftur. Ancak yüzde 
biri, siyasiyyunu irşad tarîkiyle siyasete taalluk edecektir. 
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 [ Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünki iman, mâl-i 
umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahibleri vardır. Tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, 
zındıkaya, dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır. Emir-
dağ Lahikası-1 (180)

 [ “Sakın sakın, hakaik-i imaniyenin tefsiri olan Risale-i Nur’u kendi şahsî menfaatlerine 
ve hattâ manevî kemalâtlarına ve belalardan ve muzır şeylerden kurtulmaklığına âlet 
yapma. Tâ ki Nur’un en büyük kuvveti olan ihlas-ı hakikî zedelenmesin!” Emirdağ Lahi-
kası-2 ( 75 )

 [ Nurcular cem’iyet memiyet, hususan siyasî ve dünyevî ve menfî ve şahsî ve cemaatî 
menfaat için teşekkül eden cem’iyet ve komite değiller ve olamazlar. Şualar ( 520 )

 [ Hakaik-i imaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksad olmak ve sair şeyler 
ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur’la onlara hizmet etmek en 
birinci vazife, medar-ı merak ve maksud-u bizzât olmak… Tarihçe-i Hayat ( 299 )

 [ Siyasi mes’elelerin, ifa edilen külli hizmetler yanında çok tali bir mes’ele olarak kabul 
edilmesi.

 [ Bütün ehl-i iman ile esasta ittifakın, diyanetteki izzetin muhafazası ve Tevfik-i ilahi’nin 
bir sebebi olması noktasından asıl; farklı siyasi tercihlerin ise buna nisbeten tali’ bir 
mes’ele olarak kabul edilmesi hususu dava haysiyetinin muhafazası cihetinde elzemdir.

 [ Bugünkü şartlarda; siyasi parti tercihinde memleket ve millet menfaatinin ve maslaha-
tının nazara alınarak iman ve fazilet ehli, ekseriyetin teveccühünü kazanmış müsbet 
şahsiyetlerin kazanmalarına yardımcı olmak,

 [ Herhangi bir partinin mensubu gibi hareket etmemek,
 [ Hiçbir partinin lehinde ve aleyhinde fikir beyan etmemek,
 [ Farklı düşünce ve kanaat sahibi kardeşlerimizi müsamaha ile karşılamak,
 [ Fikirce muhalif şahsiyetlerle siyasi mevzuların münakaşasından şiddetle içtinab etmek,
 [ Bilhassa siyasi mevzularla ilgili konuşmaların medrese-i Nuriyelerden uzak tutulması,
 [ gibi hususlara azami itina gösterilmesi tavsiye edilmektedir.

Ülkemizin maddi ve manevi havasının hassasiyetinden dolayı aşağıdaki hususların da âle-
mimiz de her daim yer edinmesinde azami gayret göstermek, her nur talebesinin sorumluluk 
ve vebalidir. Buna göre; 

Memleketimizde meydana gelen geçici fırtınalar nev’inden bazı hadiselerin konuşulmak 
suretiyle çokça mevzubahis edilmesi -hangi ortam olursa olsun farketmez- hizmetimizin kud-
siyetine ciddi zarar vermeye müsait mesaildendir. Üstadımız bu konuda nur talebelerini risa-
le-i nurun çok yerinde ciddi ikazlarla irşad etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır; 

 [ Ehl-i dalalet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler, ölüme karşı nur-u Kur’an 
ile cidalde, onların en büyük mes’elesi -muvakkat olduğu için-, bizim mes’elemizin en 
küçüğüne -bekaya baktığı için- mukabil gelmiyor. 

Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam mes’elelerimize tenezzül edip karışmıyorlar; 
biz, neden kudsî vazifemizin zararına onların küçük mes’elelerini merakla takib ediyoruz. Ta-
rihçe-i Hayat (478)

 [ Hem Risale-i Nur’un has talebeleri, bâki elmaslar hükmünde olan hakaik-i imaniyenin 
vazifesi içinde iken, zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur 
vermemek ve fikirlerini bulaştırmamak gerektir.

Cenab-ı Hak bize nur ve nuranî vazife vermiş; onlara da, zulümlü ve zulümatlı oyunları 
vermiş. Onlar bizden istiğna edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kudsî nurlara müşteri ol-
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madıkları halde, onların karanlıklı oyunlarına vazifemizin zararına bakmağa tenezzül etmek 
hatadır. Bize ve merakımıza, dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envâr-ı imaniye kâfi ve 
vâfidir. Tarihçe-i Hayat (300)

Üstadımızın bu açıklamalarına binaen aşağıda zikredilen bazı hususlara azami itina göste-
rilmesi tavsiye edilmektedir.

 [ Artık kör gözlere ve sağır kulaklara da malum olmuş Menfi cereyanların yayın organ-
larından – televizyonlarını seyretmemek, haber sitelerini takip etmemek, gazetelerini 
alıp okumamak - evvela şahsi âlemimizi, ardından evimizi ve işyerlerimizi temizlemeye 
gayret göstermek, her nur talebesinin farz bir vazifesi olmuştur.

Zira maddî ve manevî şerlerini, siyasî diplomatların televizyon ve internet gibi iletişim araç-
larıyla herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve 
ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle, bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane 
mahveden türlü kılıklardaki münafıkane çalışan zındıka komitelerinin vücuda gelmeye hazır-
lanmalarına yardım etmek, devamiyetlerine zımnen taraftar olmak ve maddi/manevi destek 
olmak; şuurlu bir iman ve islamiyetten istifade ve hissesi olmadığına delildir.

Her zaman def’-i şer, celb-i nef’a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibe-
dar hevesat zamanında bu takva olan def’-i mefasid ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir 
rüchaniyet kesbetmiş. Tarihçe-i Hayat ( 303 )

 [ Cenab-ı Hakkın teknoloji nimetlerinden – internet ve facebook gibi- rızası dairesinde 
kullanma ve istikamet üzere istifade etme adına, hizmetimizin zarar görmemesi için; 
menfi hadisata medar olabilecek paylaşım, söz, yorum ve sanal davranışlardan şiddetle 
içtinab etmek; zaman, zemin ve gelişen hadisatın ehemmiyetine binaen lüzum kesbet-
miştir.

Nasılki havarik-ı medeniyet namı altındaki ihsanat-ı İlahiyeyi, bu mimsiz, gaddar mede-
niyet hüsn-ü istimal ile şükrünü eda edemeyerek tahribata sarfedip küfran-ı nimet ettiği için 
öyle bir tokat yedi ki, bütün bütün saadet-i hayatiyeyi kaybettirdi. Ve en medenî tasavvur et-
tiği insanları, en bedevi ve vahşi derekesinden daha aşağıya indirdi. Cehennem’e gitmeden 
evvel, Cehennem azabını tattırıyor. Kastamonu Lahikası ( 72 )

 [ Meydana gelen hadiselere kader veçhinden ve risale-i nur’un gözüyle bakmak lüzumu, 
hizmetlerimizin istikameti gereği her zamankinden daha fazla ihtiyaç kesbetmiştir.

Ezelî Güneş’in manevî hidayet nurlarını temsil eden Kur’an-ı Kerim, akıl ve kalb gözüyle 
hak ve hakikatı görmeyi temin eder. Onun nurundan uzakta kalanlar zulmette kalırlar. Zira 
her şey nur ile görünür, anlaşılır ve bilinir. İşte şu hakikatın manevî ve sermedî güneşi olan 
Kur’an-ı Kerim’in nur tecellisine bu asrımızda Nur ismiyle müsemma olan Risale-i Nur’un şahs-ı 
manevîsi mazhar olmuştur.

O nurlar ki; zulmetten ayrılmak istemeyen yarasa tabiatlı, gaflet uykusuyla gündüzünü 
gece yapan, sefahetperest, aklı gözüne inmiş, zulmette kalarak gözü görmez olanlara ve yo-
lunu şaşıranlara karşı projeksiyon gibi nurlarını iman hakikatlarına tevcih ederek sırat-ı müs-
takimi büsbütün kör olmayanlara gösteriyor. Nur topuzunu ehl-i küfür ve münkirlerin başına 
vurup: “Ya aklını başından çıkar at, hayvan ol. Yahutta aklını başına al, insan ol.” diyor. Asa-yı 
Musa ( 246 )

 [ Menfi cereyanlarla fazlaca meşgul olmak, çokça seyredip nazar etmek ve lüzumsuz ko-
nuşmalarda bulunmak suretiyle; zalimlere meyletmek, sempati duymak, zımni taraftar 
olmak gibi hissiyatların galebesiyle “Küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür.” İlahi ka-
nunu esasine kendini masadak ediyor.

Zira şimdi ehl-i imandan bir kısım Müslümanlar, ismi ne olursa olsun bazı menfi parti ve 
cereyanların, asya münafıkları ve Avrupa kafir zalimlerinden aldıkları güce dayanarak, hem 
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şeair-i İslâmiyeye, hem bu dindar millete büyük bir cinayeti yaptıkları vakit, fikr-i siyasilerine 
muhalefetten dolayı, o vaziyetin hoşlarına gittiği görüldü. 

Hâlbuki küfre rıza küfür olduğu gibi; dalalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, da-
lalettir. Bu acib halin sırrını gördüm ki; kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden 
mazur göstermek damarıyla muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha câni görmek ve 
göstermek istiyorlar. 

İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi, içtimaî ahlâkı da zîr 
ü zeber edip bu vatan ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük bir sû’-i kasd hükmündedir. 
Tarihçe-i Hayat ( 622 ) 

 [ Siyaset ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgi ve alakası olmayan insanların, kendilerini 
alakadar etmeyen başka dünyevî meslekleri icra edenlerin işlerine fazla karışmadıkları 
gibi, siyasî faaliyetlere de aşırı ilgi göstermekle kendi aslî görevlerini ihmalden hassasi-
yetle kaçınmalıdırlar. 

Mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düs-
tur-u esasî olmak zorundadır. Memleket yönetimiyle ilgili kanaatlerini yahut kendilerince yan-
lış telakki ettikleri gidişata dair fikirlerini ise yetkililere ya bizzat yahut basın yoluyla, müspet 
kanallarla iletmekle yetinmelidirler. Bunun ötesine geçtikleri takdirde, yaptıkları hizmetler bü-
yük zarar görebilir. Evet, Hükûmetin işine karışmayacağız. Zira hikmet-i hükûmeti bilmiyoruz.

Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak 
silâhıyla cihad edeceğiz. 

Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevkeden hakikî kardeşlerimiz Türklerle ve kom-
şularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var, husumete vaktimiz yoktur. 
Hükûmetin işine karışmayacağız. Zira, hikmet-i hükûmeti bilmiyoruz... “ Tarihçe-i Hayat ( 64 )

 [ Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin 
icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünki hâlisane hizmet-i Kur’aniye, onlara 
her şeye bedel kâfi geliyor.

Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, 
istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesa-
bına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. 

Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdad ile, 
birinin hatasıyla onun masum çok tarafdarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa mağlub düşecek. 

Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında, Kur’anın hiçbir şeye âlet 
olmayan kudsî hakikatları bir propaganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. 

Hem milletin her tabakası; muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlarda his-
seleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirdleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve 
maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş. Şualar ( 362 )

 [ “Oy verme mes’elesi” gerçekten de çok ciddi bir sorumluluk ve dini bir vecibedir. Bir 
vatan ve insaniyet borcu olduğu içindir ki, bu mes’ele hakkında, mutlaka şuurlu bir 
araştırma yapmak; ciddi bir sorgulama ve muhasebe haleti içine girmek gerekiyor. 

Fakat herkeste, kendisinin, en doğru yolda olduğu zannı ve düşüncesinin hâkim olduğu 
bir dönemi yaşıyoruz. Bu gerçek Kur’an da şöyle vurgulanıyor: “Şüphesiz ki bu şeytanlar, onları 
doğru yoldan alıkoyarlar, onlar ise kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar.” (Zuhruf 37) 

İşte bu nedenle, her şuurlu Müslüman gibi, bizim de kendi sahip olduğumuz düşünceye 
sorgulama yapmadan teslim olmamız, şuursuz bir surette güvenmemiz doğru olmaz. Müslü-
manlar olarak bizler, her konuda olduğu gibi, bu konuda da kendi duygusal saplantılarımızı ve 
mahalle baskılarını bir kenara bırakıp, mutlaka Edille-i Şer’iyyeye (Kur’an, Hadis-i Şerif, İcma-ı 
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Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha) bakarak karar vermek ve vicdanımızın sesine kulak vermek zorun-
dayız. 

Dolayısıyla, üzerinde yaşadığımız bu toprakların, bir nevi maddi ve manevi mukadderatı-
nın şekillendiği bu siyasi genel veya yerel seçimler de; kendi şahsi kanaatlerine göre değil; ilmi 
kıstas ve kriterlere ve asrımızın büyük islam âlimi Bediüzzaman Hazretlerinin çizdiği istikamet 
şablonuna göre hareket etmekle mükellef ve mecburuz. Aksi halde yanlış yönlendirmelerin 
vebali çok büyük olacağı aşikârdır.

Zira bazan günümüz siyasi boğuşmalarını merak ile takib eden, bir tarafa kalben tarafdar 
olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. (Asa-yı Musa 20) 

Yapılan bu açıklamalardan sonra, edille-i şer’iyyeye binaen, ülkemizde ki mevcut siyasi 
parti ve düşünce akımlarının bir analizi ile seçimlerde düstur ittihaz etmemiz gereken bazı 
kaideleri nazarı mütalaanıza arz ediyoruz.

Ülkemizdeki mevcut düşünce akımları ve bunları temsil eden siyasi partiler
1 ) Yüce dinimizin kesinlikle reddettiği, ırkçılığı savunan düşünce akımları ve bu menfi fikir-

leri varoluş politikası haline getiren partiler:
İslâmiyet milleti her şeye kâfidir. Din, dil bir ise, millet de birdir. Din bir ise, yine millet birdir. 
Cenab-ı Hak(c.c) Furkan-ı Hâkimin de şöyle buyurmuştur; “Sizleri cemaat cemaat, kabile 

kabile, ırk ırk, millet millet yarattık ki, birbirinizi tanıyasınız, sosyal ilişkiler kurup aranızda bir 
tanışma tesis edesiniz. Yoksa birbirinizle kavga edesiniz, çekişesiniz diye sizleri kabilelere ve 
guruplara ayırmış değiliz.” 

Aynı ayetin devamında da: “Allah katında üstünlük, sadece takva iledir.” buyurulmaktadır. 
(Hucurat 13)

Peygamber Efendimiz de bu mevzuyu açık ve net bir şekilde izah etmiş ve buyurmuşlardır 
ki; “Irkçılığa çağıran, bizden değildir. Irkçılık için savaşan ve mücadele eden bizden değildir.” 
(Müslim, İmare 53,57 Hadis No:1850; Ebu Davut, Edep 121)

Bediüzzaman hazretleri de mevzu hakkında Nur risalelerinin bir yerinde ayrıca şu izahatta 
bulunuyor; 

Firenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için 
içimize bu firenk illetini aşılamış. 

Fakat bu hastalık ve fikir, gayet zevkli ve cazibedar bir halet-i ruhiye verdiği için pekçok 
zararları ve tehlikeleriyle beraber, bu zevk hatırı için her millet cüz’î-küllî bu fikre iştiyak gös-
teriyorlar.

Şimdiki terbiye-i İslâmiyenin za’fiyetiyle ve terbiye-i medeniyenin galebesiyle ekseriyet 
kazanarak başa geçerse; ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu hakikî Türk olan ve 
yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar; hem hakikî Türklerin hem hâkimiyet-i İslâmiyenin 
aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. 

Çünki İslâmiyet’in bir kanun-u esasîsi olan bu âyet-i kerime: َو اَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُاْخَرى dır. 
Yani, birisinin günahıyla başkası muahaze ve mes’ul olmaz. 

Hâlbuki ırkçılık damarıyla, bir adamın cinayetiyle masum bir kardeşini, belki de akrabasını, 
belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit hakikî adalet yapılma-
dığı gibi, şiddetli bir zulüm de yol bulur. 

Çünki “Bir masumun hakkı, yüz câniye feda edilmez” diye İslâmiyet’in bir kanun-u esasîsi-
dir. Bu ise çok ehemmiyetli bir mes’ele-i vataniyedir ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük bir tehli-
kedir. (Emirdağ Lahikası-2 164) 
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2 ) Çoğulculuğun değil, Azınlığın veya güçlünün söz sahibi olduğu; küfür, baskı ve zulme 
meyilli ve haksızlıklara taraftar ve dinsizliği siyasete alet etmek suretiyle dine karşı po-
litikalar üreten partiler:

Cenab-ı Hak(c.c) şöyle buyuruyor; “Bir de sakın zalimlere meyletmeyin, sempati bile duyma-
yın.” (Hud Suresi, 113)

Yüce Rabbimiz(c.c) zalimleri şöyle hak bir temsil ile tarif ediyor; “Allah’ın mescitlerinde, Al-
lah’ın adının anılmasını engelleyip, oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha Za-
lim kim olabilir?” (Bakara 114)

Yine başka bir ayette Allah(c.c) şöyle buyurmaktadır: “İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara 
gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar.” (Bakara 39)

 âyet-i kerimesi fermanıyla: Zulme değil yalnız âlet َواَل تـَرَْكُنوا ِاَل الَِّذيَن ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر“ 
olanı ve tarafdar olanı, belki edna bir meyledenleri dahi, dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü 
rıza-yı küfür, küfür olduğu gibi; zulme rıza da zulümdür.” (Mektubat 362)

Bediüzzaman hazretleri, yaşadığı dönem de kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta, 
bu tür dine mesafeli ve karşı bir duruş sergileyen partilere karşı tavrını, bir Müslüman olarak 
şöyle izah etmektedir;

“Halk Partisi iktidara gelecek olursa -ki bu asil millet, ihtiyarıyla o partiyi kat’iyyen iktidara 
getirmeyecek-, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Hâlbuki bir 
Müslüman kat’iyyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle 
mukayese edilemez. 

İşte bunun için hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin 
iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya 
çalışıyorum.” (Emirdağ Lahikası-2 206) 

Haşiye: “Demokrat parti”, o zaman ki diğer partiye kıyasla demokratik hak ve özgürlükleri 
temsil eden bir partiye verilen isimdi. Dolayısıyla bu noktada şimdi ki zaman da, mevcut parti-
lerin ismine bakılmaksızın, bu partilerin fiillerine ve eserlerine bakmak gerektir.

3 ) Dini, siyasete alet eden; İslamiyet’i kendi şahsî menfaatlerine ve hattâ manevî kemalât-
larına ve belalardan ve muzır şeylerden kurtulmaklığına âlet etmeğe çalışan partiler: 

İman ve İslamiyet, mâl-i umumîdir. Tüm insanlığın ve Müslümanların malıdır. Her taifede 
muhtaçları ve sahibleri vardır. Hiçbir parti, islamiyeti kendi tekeline alamayacağından dolayı, 
tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alını. Nur mesleğinde, mü’min-
lerin uhuvveti esastır.

Bediüzzaman Hazretleri, ön şart olarak halkın yüzde 70’den fazlası hakiki anlamda İslam’ı 
yaşamadıkça, İslam adına parti kurulmasının ve desteklenmesinin, İslam’a zarar vereceğini, 
delilleriyle izah ve ispat eder.

“İttihad-ı İslâm Partisi, Yüzde altmış-yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki siyaset 
başına geçebilir. Dini, siyasete âlet etmemeğe, belki siyaseti dine âlet etmeğe çalışabilir. Fakat 
çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini 
siyasete âlet etmeğe mecbur olacağından, şimdilik o parti başa geçmemek lâzımdır.” (Emirdağ 
Lahikası-2 162)

4 ) Memuriyet ve Emirliği, reislik değil; millete bir hizmetkârlık vesilesi olarak gören; De-
mokrat, hürriyet-i vicdana taraftar, Dindar ve dine hürmetkâr Demokrat partiler:

Memuriyet, emirlik ise reislik değil; millete bir hizmetkârlıktır. Demokratlık, hürriyet-i vic-
dan, İslâmiyet’in bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa ge-
çer. İstibdad-ı mutlak keyfî olur. 
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Bediüzzaman hazretleri; “Dinin îcablarını yerine getireceğiz, din bu memleket için hiçbir 
tehlike teşkil etmez” diyen ve mazlum milleti Chp zulmünden kurtarmakla, yıllarca baskı ile 
zoraki Türkçe olarak okutulan ezanı Arapça aslına döndüren başvekil Adnan Menderesi; İsla-
miyet’in bir kahramanı olarak görmüş ve vatan, millet, İslâmiyet adına aşikâre demokrat par-
tiye oy vermek suretiyle desteklemiştir.

Seçimlerde, düstur ittihaz etmemiz gereken bazı genel kaideler
 [ Siyasi mes’elelerin; insanların dünyaya gönderiliş gayesi ve kulluk vazifelerine kıyasla 
ve bunun neticesi olarak ifa edilmeye çalışılan külli hizmetler – bu zamanda en büyük 
bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmak, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette 
çalışmak- yanında, çok tali bir mes’ele –ikinci ve üçüncü dereceden meşgul olunması 
gereken bir mes’ele- olarak kabul edilmesi elzemdir.

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! Sen istidad ci-
hetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını tedarikte 
iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. 

Bundan neden anlamıyorsun ki, vazife-i asliyen hayvan gibi çabalamak değil; belki hakikî 
bir insan gibi, hakikî bir hayat-ı daime için sa’y etmektir. 

Bununla beraber meşagil-i dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette 
karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün 
var gibi en lüzumsuz malûmat - Amerika tavukları ne kadardır? gibi- ile vakit geçiriyorsun. gibi 
kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. (Sözler 272)

Evet, bu seçimlerden daha büyük bir hâdise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme 
davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhâssa Müslümanların başına öyle bir 
hâdise ve öyle bir dava açılmış ki; her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa 
ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bilâtereddüd sarfedecek.

 İşte o dava ise imanı kazanmak veya kaybetmek davasıdır. Eğer iman vesikasını sağ-
lam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybe-
diyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını 
sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini, bütün 
dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? (Asa-yı Musa 20)

 [ Oy kullanmak, siyasetten kaçınmak düsturuna aykırı bir durum değildir. Aksine Oy ve-
rilmemesi demek, zımni –kayıtsız kalmak suretiyle- olarak belki de dinsizliği siyasete 
alet eden/edecek partilere destek vermek anlamı taşımaktadır. 

Böyle saf gibi davranıp, oyu boşa atmak, yakmak veya hiç sandığa gitmemek; bilerek veya 
bilmeyerek dinsizliğe ve İslamiyet aleyhindeki dinsizlik cereyanlarına taraf olup destek ver-
mek anlamı taşımaktadır.

Mü’min, akıllı ve uyanık olur ve olmalıdır. Beş yılda bir önümüze gelen sandıklara gidip, 
vatandaşlık görevimizin bir gereği olarak oy kullanmak, süreklilik arz eden, kulluk vazifeleri-
mizin ikmaline bir zarar iras etmemekle birlikte; Allah katındaki mes’uliyetten ayrıca kurtuluşa 
bir vesile olacaktır.

 [ Herhangi bir partinin mensubu gibi hareket etmemekle - “tarafgirlik yapmamak” ve 
“bütün bütün kendini bir partiye endekslememek”- birlikte, hiçbir partinin lehinde 
veya aleyhinde fikir beyan etmemek ve farklı düşünce ve kanaat sahibi kardeşlerimizi 
müsamaha ile karşılamak; vatan ve milletin selameti açısından fitnelere meydan ver-
memek adına, bir zaruret halini almıştır.
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Eşyada, kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşrebler, meslekler az bulunur. Alâküllihal 
bazı kusurlar ve sû’-i istimalât olacak. Çünki ehil olmayanlar bir işe girseler, elbette sû’-i istimal 
ederler. Fakat Cenab-ı Hak âhirette muhasebe-i a’mal düsturuyla, adalet-i Rabbaniyesini, ha-
senat ve seyyiatın müvazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse, mükâfatlandırır, 
kabul eder; seyyiat racih gelse cezalandırır, reddeder. 

Hasenat ve seyyiatın müvazenesi, kemmiyete(çokluğa) bakmaz, keyfiyete(kaliteye) bakar. 
Bazı olur, birtek hasene bin seyyiata tereccuh eder, afvettirir. Demek Adalet-i İlahiye böyle 
hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür. (Mektubat 445)

Bediüzzaman hazretlerinden Cây-ı dikkat bir hâdise: Bir zaman, bu garazkârane tarafgirlik 
neticesi olarak gördüm ki: Mütedeyyin bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhalif bir âlim-i sâlihi, 
tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârane medhetti. İşte 
siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase” dedim, o zaman-
dan beri hayat-ı siyasiyeden çekildim. (Mektubat 267)

 [ Fikirce muhalif şahsiyetlerle, siyasi mevzuların münakaşasından –zira iş inada biner- 
şiddetle içtinab etmek.

Zira siyasetteki, ifratkarane muhabbetten kaynaklanan İnadın işi budur: Şeytan yardım 
ederse birisine “melek” der, rahmeti de okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse; libasını 
değişmiş, onu şeytan zanneder, adavet lanet eder. (Sözler 718)

 [ Bütün ehl-i iman ile esasta ittifakın, diyanetteki izzetin muhafazası ve Tevfik-i ilahi’nin 
bir sebebi olması noktasından asıl; farklı siyasi tercihlerin ise buna nisbeten tali’ bir 
mes’ele olarak kabul edilmesi hususu, İslamiyet davasının haysiyetinin muhafazası ci-
hetinde elzemdir.

Bediüzzaman hazretlerinin ifadesiyle bu hakikati şöyle ifade etmiştir; “Nur şakirdleri, hiç 
siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünki iman, mâl-i umumîdir. Her taifede muh-
taçları ve sahibleri vardır. Tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alır. 
Nur mesleğinde, mü’minlerin uhuvveti esastır.” (Emirdağ Lahikası-1 180)

Ölçüsüzce yapılan siyaset, insanları “Allah için muhabbet etme ve yine Allah için buğz 
etme” esaslarına zıt bir yola sevk edebilir.

Üstad hazretleri Uhuvvet Risalesinde “müminlerde şikak ve nifakın, kin ve adavetin” sebe-
bini “tarafgirlik, inat ve hased” olarak beyan eder.

Tarafgirlik, kendi mesleğini, meşrebini veya partisini sevmekte ölçüyü kaçırıp kendi tara-
fında olmayan kimselere düşmanlık beslemek demektir. Üstad hazretleri bu çok tehlikeli ta-
rafgirliği şöyle dile getiriyor: “Sakın, sakın! Dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve 
bilhassa harice ereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı 
perişan etmesin! 

‘Elhubbu fillahi velbuğzu fillahi’ düstur-u Rahmanî yerine, el-iyâzü billah ‘El hubbu fissiya-
seti velbuğzu lissiyaseti’ düstur-u şeytanî hükmedip, melek gibi bir hakikat kardeşine adavet 
ve el-hannâs gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve tarafdarlık ile zulmüne rıza gösterip, 
cinayetine mânen şerik eylemesin.” (Kastamonu Lâhikası)

 [ Dinimiz; seçimler neticesinde kazanılabilecek veya siyaset yoluyla ulaşılabilecek dün-
yevi makam ve mertebelere aday olanların sahip olması gereken vasıflardan bazılarını; 
Liyakat, ehliyet ve salahiyet olarak zikretmiştir. 

Dünyevi makam ve vazifeler, liyakat ve ehliyet bakımından müstahak olana tevdi edilir. 
Tevdi etmek, “geçici olarak, emaneten vermek” demektir. Bulunduğu veya bulunacağı ma-
kamda geçici olduğunu bilmesi ve buna göre davranması, her an ölebileceğini hesaba katıp 
ahirete hazırlıklı olması, liyakat sahibi bir insanın birinci özelliğidir. 
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İkincisi emin, yani güvenilir olmasıdır. Çünkü emanet ancak emin olana verilebilir. Bir kişi-
nin güvenirliği Allah’a kulluktaki samimiyet ve ciddiyetiyle ölçülür. 

Kulluğunu savsaklayıp unutarak Allah’a ihanet edene asla güven olmaz. Zira “Kork Al-
lah’tan korkmayandan!” denilmiştir.

Nitekim Kur’an-ı Kerimde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Eğer o meseleyi Peygambere ve 
mü’minlerden ihtisas ve salâhiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hü-
küm çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi.” (Nisâ Sûresi, 4:83)

Başka bir ayet-i kerime de ise şöyle buyurulmuştur: “Allah size emaneti ehline vermenizi em-
reder.” (Nisâ Sûresi, 4:58)

 [ Her zamanın bir hükmü olmak gerektiğine binaen, bu zamanda siyaset gibi umum mu-
kadderat-ı beşeri alakadar eden mes’elelerde; Ehvenüşşerri ihtiyar elzemdir.

Günümüz şartlarında; siyasi parti tercihinde memleket ve millet menfaatinin ve maslaha-
tının nazara alınarak iman ve fazilet ehli, ekseriyetin teveccühünü kazanmış müsbet şahsiyet-
lerin kazanmalarına yardımcı olmak; bir insaniyet borcudur.

Bediüzzaman hazretleri, bu meyanda olarak, Mevcut Hükümetlerin hasenatlarının –vatan 
ve milletin menfaatine yaptıkları hizmetler-, Seyyiatlarına –vatan ve milletin zararına yaptıkla-
rı işler- sadece galip gelmesi nokta-i nazarından mes’eleye, Rahmani bir bakış açısı getiriyordu. 

Yani hükümetlerin kusursuz veya günahsız olması noktasından bir hesaplamanın içinde 
olmak, sağlıklı bir düşünce biçimi olmamakla birlikte, istikametsiz bir duruşu da ayrıca gören 
gözlere göstermektedir.

Nitekim Kur’an-ı Kerim de şöyle buyurulmuştur; “O gün amellerin tartılması da haktır. Kim-
lerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (A’raf 8) 

Bediüzzaman hazretlerinin, Mevzu ile alakalı bir hatırasında, bir talebesine şöylece tavsiye 
niteliğinde bir izahat yaptığı nakledilmiştir; “Üstad, ‘Kardaşım, Halk Parti dine karşıdır. Demok-
rat da lâkayd. Fakat Halk partisi kolu keser, Demokrat Partisi ise parmağı. Kolun gitmesini önle-
mek için, parmağın gitmesine razı olacağız’ buyurur.” (Son Şahitler, H.Ömer BİÇER’in Hatıraları, 
c.II, s.82) 

Yani; burada Bediüzzaman, Menderes ailesinin namaz kılmamakla birlikte tesettürsüzlü-
ğüne, şahsi kusurlarına veya birçok dine aykırı ihmallerine bakmıyordu. 

Sadece dindar ve Muhafazakârlığına; dinsizliği siyasete alet eden Halk Partisi gibi din düş-
manı bir partinin önünde set olmuş bir kitle partisi oluşuna; mevcudiyetimizin hamisi İslami-
yete az dahi olsa müsamahakârlığına ve dini özgürlüklere taraftar oluşuna hasr-ı nazar ederek, 
bizlere de ayrıca ders veriyordu.

Haşiye: “Demokrat parti” manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i 
şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin partilerinden birisine verilen bir isimdir.

 [ Belirli bir zümre veya gruba hitap eden, toplumun ekseriyetinde genel bir karşılık bula-
mayan küçük partilere oy vermemek gerektir.

Zira böyle bir durum, kurulacak hükümetlerin elini zayıflatmak suretiyle, koalisyonlara 
veya güçsüz iktidarlara sebep olacağı için, ülkeyi dış ve iç şer güçlere peşkeş çekmeye vesile 
olacağından, bu tür partilere de oy vermek suretiyle asla itibar edilmemelidir.

 [ Siyaset yoluyla vatana, millete, İslamiyet’e hizmet de elbette ki ihmal edilecek bir me-
sele değildir.

Dolayısıyla, Milletin re’yiyle iş başına gelen meşrû iktidarları muhafaza etmek ve memle-
kette asayişi ihlâl etme istidadı taşıyan hareketlerden şiddetle kaçınmak da, tabi olunacak en 
mühim esaslar ve düsturlardır.
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Aksine, Sevad-ı azama tabi olarak, sadece ülkemiz değil, bütün bir İslam coğrafyasının her 
köşesinde, yapılan hizmetlerle millet olarak kalkınılmasına vesile olup, milletin maddi ve ma-
nevi terakkisine vesile olacağına inandığımız partileri de, hiçbir menfaat ve karşılık bekleme-
den, oy vermek suretiyle desteklemek gerekir.

Yapılan ve yapılagelmekte olan azim eser ve hizmetleri görmezlikten gelmek herhalde 
hakşinaslık değildir. Zira Cenab-ı Hak bizi geçmişteki o yokluktan, sefaletten kurtardı. 

Bu millet Kur’anın ve ezan okumanın yasak olduğu, Kur’ana ve imana hizmet eden kişilerin 
sürekli takip edilip hapislere atıldığı, ekmeğin karneyle alındığı, köylerde yol, elektrik ve tele-
fonun olmadığı, vefat edenlere kefenin bulunmadığı günleri çok iyi bilir. 

O karanlık günlerden bu aydınlık günlere pek kolay gelmedik, bu harika nimetlere kolay 
nail olmadık. Bunlara şükür lazımdır ki, devam etsin, elimizden çıkmasın. Evet, Nimet şükür 
görmezse elden alınır.

İnşaallah, muhtelif zamanlar da meydana gelen ve gelmekte olan, zahiren şer gibi görü-
nen üzücü hadiselerin arkasından da büyük hayırlar çıkacaktır. Evet, bizim hoşumuza gitme-
yen hadiselerin arkasında büyük hayırlar olabilir. 

Nitekim bir ayette mealen şöyle buyurmaktadır: “İhtimal ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin 
iyiliğinizedir ve ihtimal ki, sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğünüzedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir.” (Ba-
kara Suresi 2/216)

Son olarak şunu da ifade edelim ki; hiç merak etmeyiniz her gelen gün, geçen günlerden 
daha iyi olacaktır. Üstad hazretlerinin “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür 
sada İslâmın sadası olacaktır!...” müjdesi inşallah tahakkuk edecektir.
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Nöbetsel Görev ve Sorumluluklar

Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp, 
hüzne düşme. Yalnız dünyevî ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık 
gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-u Kayyum’a aittir. Masarıf ve le-
vazımatını, o tedarik eder. 

Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen, o gemide bir dümenci 
neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi, ne kadar kıymetdar ol-
duğunu ve ne kadar güzel faideler verdiğini ve o sefine sahibi zâtın, ne kadar Kerim ve Rahîm 
olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret ve anla ki: 

Vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netaic; bir cihetle senin defter-i 
a’maline geçer, sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî ihya eder. (Asa-yı Musa 229)

Günlük Mutfak-Yemek Nöbetçiliği: 
“Bu Küre-i Arz nedir?” Fenn-i Rızık diyecek: “Yüzbinler leziz taamlar beraber kemal-i intizam ile 

içinde pişirilen bir matbah-ı Rabbanî ve bir kazan-ı Rahmanîdir.” (Asa-yı Musa 184)
O zât ne kadar kudretli, haşmetli bir zât olduğunu şununla anlayınız ki: Şu koca âlemi, bir 

saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi; bir hane gibi, hiçbirşey 
noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit-bevakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi; 
şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemal-i intizamla doldurup, kemal-i hikmetle boşalttırıyor. 

Bir sofrayı kaldırıp indirmek gibi, koca memleketi baştanbaşa, çeşit çeşit sofralar, {Sofralar 
ise, yazda zeminin yüzüne işarettir ki, yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbaha-i rahmetten 
çıkan Rahmanî sofralar serilir, değişirler. Herbir bostan bir kazan, herbir ağaç bir tablacıdır.} 
bir dest-i gaybî tarafından kaldırır, indirir tarzında mütenevvi yemekleri sıra ile getirip yedirir. 
Onu kaldırıp başkasını getirir. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki, o dehşetli haşmet 
içinde hadsiz sehavetli bir kerem var. (Asa-yı Musa 242)

Ve keza lisan sair vezaifiyle beraber erzak hazinesine ve kudretin matbahında pişirilen 
bütün taamlara müfettiştir. Ve bütün taamların tatlarını yakîn eden, bilen bir ehl-i vukuftur. 
(Mesnevi-i Nuriye 216)

Hadsiz zîhayattan bir insanın yüz cihazatından birtek cihazı olan lisanı; bir et parçası iken, 
iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, faidelere âlet oluyor. 

Taamların zevkindeki vazifesi, ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber vermek 
ve rahmet-i İlahiyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe 
ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santral olmak; elbette gayet parlak ve kat’î bir surette 
ihatalı ilme delalet ve şehadet eder. 
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Birtek dil, hikmetleri ve meyveleriyle böyle delalet etse; hadsiz lisanlar ve hadsiz zîhayatlar, 
nihayetsiz masnuat, güneş zuhurunda ve gündüz kat’iyyetinde nihayetsiz bir ilme delalet ve 
şehadet ve Allâm-ül Guyub’un daire-i ilminden ve hikmetinden ve meşietinden hariç hiçbir 
şey yoktur diye ilân ederler. (Şualar 647)

Yapılan mezkûr açıklamalara iktifaen, Nur dershanelerinde, Günlük mutfak-yemek nöbet-
çiliği konusunda genellikle uygulanan bazı hususları zikrediyoruz; 

 [ Nur dershanelerinde, umumiyetle –istisnalar(çoklu talebelerin ikamet ettikleri yurt tar-
zı dershaneler) hariç- yemekler daire içinde yapılır.

 [ Yemek yapmayı bilmeyen talebelere, vakıf ağabey ve diğer tecrübeli mukim ağabey 
ve talebeler, yemek yapmada yardımcı olmak ve yemek yapmayı öğretmek hususunda 
evvelen ve bizzat vazifelidirler. 

 [ Dershanede mukim her talebeden, mutfak masraflarının karşılanması için “Menafi” adı 
altında, ikamet edilen bölgenin ekonomik şartları dikkate alınmak suretiyle belirlenmiş 
belli bir ücret taleb edilir.

 [ Mukim talebelerden Menafinin toplanması ve mutfak masraflarının belirli bir düzen 
içerisinde yapılabilmesi için, mukim talebelerin içerisinden, uygun bir talebe Menafici 
ünvanıyla seçilir. 

 [ Haftalık Mutfak Nöbetçiliği çizelgesi hazırlanmak suretiyle, haftanın her bir günü farklı 
her bir talebeye tahsis edilecek şekilde, mukim olan talebeler arasında yemek nöbetçi-
liği vazifesi taksimatı yapılagelen en yaygın uygulamalardandır.

 [ Haftalık yemek çizelgesi yapılmak suretiyle, haftanın her bir günü için ayrıntılı bir ye-
mek menüsünün belirlenmesi; talebelerin yemek bulma sıkıntısına derman olabildiği 
gibi, menafinin varidat/masarif dengesini muhafaza etmek gibi maslahatları da havidir.

 [ Günlük Mutfak-yemek nöbetçisinin uyması gereken bazı kaideleri ve dikkat etmesi ge-
reken bazı hususları, yazılı bir belge haline getirmek suretiyle mutfağa asılmasında, 
vazifenin istikametle icra edilmesi noktasında fayda sağlayacağı aşikârdır. Buna göre;

a ) Yemekler, belirlenen zamanlarda hazır hale getirilmek suretiyle yemek servisinin yapıl-
ması. 

b ) Mutfağın kullanılmasından kaynaklı, dağınıklıkların giderilerek etrafın temizlenmesi ve 
bulaşıkların vaktinde yıkanması.

c ) Gerek yemek yapılırken kullanılan malzemelerde iktisata riayet, gerekse de yemek es-
nasında yemeğin sünnetlenmesi ve yemekten sonra arta kalan yemeklerin muhafaza 
edilmek sutretiyle, herhangi bir israfın olmasına mani olmak için gerekli tedbirlerin 
alınması.

d ) Günün sonunda, mutfağın her şeyiyle temiz ve düzenli bir şekilde, diğer günkü nöbet-
çiye devredilmesi. 

Temizlik Görevi
…hem bilhâssa sinekler kabîlelerinin haşirleri ve bilhâssa daima yüzünü, gözünü, kanadını 

temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden.. (Sözler 113)
Bir insan, bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek 

bu saray-ı âlemdeki pâklık, safilik, nuranîlik, temizlik; mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir 
dikkatli tathirden ileri geliyor.
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Evet kâinat sarayını tertemiz tutan bu ulvî, umumî tanzif; elbette İsm-i Kuddüs’ün cilvesi 
ve muktezasıdır. 

Evet nasılki bütün mahlukatın tesbihatları İsm-i Kuddüs’e bakar; öyle de bütün nezafet-
lerini de, Kuddüs ismi ister. {Haşiye: Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid’alar; manevî 
kirlerden olduklarını unutmamalıyız.} 

Nezafetin bu kudsî intisabındandır ki; اَلنَّظَاَفُة ِمَن ْااِلميَاِن hadîsi, nezafeti imanın nurundan 

saymış. اْلُمَتَطهِّرِيَن َويُِبُّ  التَـّوَّاِبنَي  الّلَ يُِبُّ   âyeti dahi, tahareti muhabbet-i İlahiyenin bir ِانَّ 
medarı göstermiş. (Lem’alar 305,307)

Arkadaş! İnsanın vücudu, bedeni, emval-i mîriyeden bir neferin elinde bulunan bir hayvan 
gibidir. O nefer, o hayvanı beslemeğe ve hizmetine mükellef olduğu gibi, insan da o vücudu 
beslemeğe mükelleftir.

Aziz kardeşlerim! Burada bana bu sözü söylettiren, nefsimle olan bir münakaşamdır. Şöyle 
ki: Mehasiniyle mağrur olan nefsime dedim ki: - Sen bir şeye mâlik değilsin, nedir bu gururun?

Dedi ki: - Madem mâlik değilim, ben de hizmetini görmem.
Dedim ki: - Yahu bu sineğe bak! Gayet küçücük zarif elleriyle kanatlarını, gözlerini siler 

süpürür. Her işini görür. sen de lâakal onun kadar vücuduna hizmet etmelisin, diye ikna ettim. 
Takdis ederiz o zâtı ki, bu sineğe nezafeti ilhamen öğretir, bana da üstad yapar. Ben de onun 
ile nefsimi ikna ve ilzam ederim. (Mesnevi-i Nuriye 80)

İslâmiyetin şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazar-ı dikkatini celbetme-
yen bir safhasını bahis mevzuu etmek istiyorum. 

İslâmiyetin bu safhası, onun sıhhatı muhafaza için vukubulan emirleridir. Evvelâ şunu itiraf 
etmek lâzımdır: Kur’an, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitablara faiktir. 

Kur’anın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kaideleri nazar-ı dikkate alırsak; bu mukad-
des kitab sayesinde bütün dünyanın bazı kısımlarıyla, haşerat mahşeri olan Asya’nın, müdhiş 
bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün 
sâliklerine farz etmekle, birçok tahribkâr mikropları imha etmiştir. (İşarat-ül İ’caz 222)

 
Nur dershanelerinde, dikkat edilmesi gereken kaidelere riayet edilmek suretiyle, temizlik 

görevleri genellikle şöylece icra edilmektedir;
 [ Hususi temizlik her zaman yapılması icab eden bir sorumluluk olmakla birlikte, genel-
likle umumi nezafet vazifesinin icra edilmesi için, dershanenin kullanım yoğunluğuna 
bağlı olarak haftanın bir veya iki günü belirlenir.

 [ Dairenin tümünü kapsayacak şekilde, temizlik mıntıkaları/bölgeleri belirlenir.
 [ Mukim olan tüm talebelere, her talebeye herhafta farklı bir temizlik bölgesi gelecek 
şekilde belirlenen temizlik bölgeleri ayrı ayrı taksim edilmek suretiyle Haftalık temizlik 
nöbet çizelgesi oluşturulur.

 [ Sürekli kullanım arz eden(mescit, mutfak, tuvalet gibi) umumi kullanım alanlarının, sık-
lıkla temizlenmesi icab etmektedir.
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Meşveretin icrası ile Usül ve Adabı

Risale-i Nur’un te’lifi, zuhuru ve neşri ile beraber hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’aniyenin 
taliminde ve îfasında ve meslek-i Nuriyenin icrasında ve uzun bir zamandaki hizmetin deva-
mında vaki’ olacak binler ahval ve hücuma maruz cemaatimizin cereyanlar karşısında sebat, 
metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’aniyenin inkişafında sü-
hulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat’îdir, bedihîdir.

İşte Hazret-i Üstad’ın bu gibi şübhe götürmez hakikatlara ve mes’elelere isabetle parmak 
basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, elbette bu hizmet-i kudsiyenin ehemmi-
yeti iktizasındandır.

Nitekim yüzer vakıalar, hâdiseler ve mes’elelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir. Zira mü-
tenevvi ve Sözler’e bile geçmeyen mesail, kat’iyyetle gösteriyorlar ki; istikametli bir meşveret 
manasına ihtiyaç da, hizmet de bitmemiştir. Demek üstadımız, Nurların hizmetinde ikaz, ihtar 
ve irşadlara her daim ihtiyaç bulunacağını ifade etmektedir. 

Mezkûr ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir ve bu ihtiyacın her zaman tekerrürü mel-
huz bulunduğundan, hikmetle harekete me’mur ve Risale-i Nur’un düsturlarını bilfiil muhtevi, 
daima müracaat olunacak, cemaatimizin en etkili karar mercii olan meşveret heyetine; yeni 
inkişaflar için, tecdit manasında bir taze kuvvet vermek suretiyle, taze bir ruh vermek lâzım 
gelmiştir.

Asr-ı Saadet modelini ve Sahabe mesleğinin bir cilvesini bu asra taşıyan ve her meselede 
meşvereti esas alan Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur Talebeleri ünvanıyla bir cemaat tesis 
ettikten sonra, Nur hizmetine ait her meseleyi bu cemaatin meşveretine taşıyor. 

Meselâ, Risalelerin fihristini vesile yaparak; 
“Fihristeyi taksimü’l-a’mâl tarzında mütesanit heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiiniz çok gü-

zeldir. Tam ve daimî bir Üstad buldunuz. O manevî Üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir, 
daha bana ihtiyaç bırakmıyor.” (Kastamonu Lâhikası: 35) 

“Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil eden has 
şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.” (Emirdağ Lâhikası: 383) ifadeleri ve 
daha bunlar gibi nice beyanlarıyla meşvereti ve istişareyle iş yapmayı sürekli öne çıkaran Be-
diüzzaman Hazretleri, bize iki şey bırakmış. Onlara sımsıkı sarıldığımız zaman hata yapmaktan 
kurtulacağımız ve istikamet üzere hizmetimizi sürdüreceğimiz anlaşılıyor. Birisi Risale-i Nur 
Külliyatı, diğeri de tesanüdü netice veren haklı meşveret. 

Mezkûr açıklamalara iktifa ederek, ………………………… il/ilçe/mahalle/daire/medrese 
çekirdek meşveret heyetinin taze bir ruh ve şevk ile tecdit suretinde –meşveretin usul ve ada-
bına uygun- yeni bir yapılanma sürecine idhal olması gerektiği kanaati, gelecek açıklamalar ve 
düsturlara binaen, zarureti hâsıl olmuştur.
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İslamiyet’in istişareye verdiği ehemmiyeti kısaca belirttikten sonra, yapılacak Çekirdek 
meşveretin icra safhalarıyla alâkalı birkaç mühim noktayı, Şûrâya esas teşkil eden bazı husus-
ları nazar-ı dikkatinize arz ediyoruz:

 [ Meşveretin mana ve ehemmiyetine dair; ayet, hadis ve nur risalelerinden istihraç edil-
mek suretiyle, yapılan kapsamlı araştırma ve çalışmalar neticesinde, meşveret adabı 
ismiyle müsemma müstakil bir çalışma yapılarak (bu hususi çalışma “Adab-ı Muaşeret 
İlmihali” adlı eserde neşredilmiştir.) cemaatimizin meşveret üyelerinin istifadelerine su-
nulmuştur.

Meşveret bir emri ilahi ve bir hükm-ü Kur’andır. Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i islamiy-
yedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şeriyyedir. 

Meşverete uygun hareket etmekle bir Müslüman, hususan Meşveret Cemaatinin mensup-
ları olarak tanınan ve bilinen Nur Talebeleri manevi mes’uliyetten kurtulabilir. 

Meşveret, hak ve hakikati ortaya koyma ve mevcut şartlar içinde yapılması gerekeni en isa-
betli şekilde belirleme imkânı verir. Kendisiyle Meşveret edilenlere, değer verildiğini gösterir. 
Onların kalplerini hoşnut eder, işin beraberce yürütülmesini sağlar. 

Keza meşvereti kabul edip tabi olmak manevi bir mertebe iktisabıdır. Böyle bir nimetten 
mahrum kalınmaması ve istikameti adına, meşverete iştirak eden/etmeyen her nur talebesinin 
evvelen bizzat meşveret adabını hususi âleminde tefekkür ve tezekkür etmekle mükelleftir.

Bunun için de, 14 Temmuz 2012/Erzurum Abiler Meşveretinde geçen tavsiyeye binaen, 
istişarelerimiz de, meşverete başlamadan önce, hazırlanan istişare adabı ile ilgili metnin bir 
bölümü dahi olsa mutlaka okunmasını kardeşlerimize hasseten ve tekraren tavsiye ediyoruz.

 [ ………………………… il/ilçe/mahalle/daire/medresesini bir bütün olarak ilgilendiren 
Hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’aniyenin taliminde ve îfasında ve meslek-i Nuriyenin 
taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki’ olabilecek mes’eleler 
varsa, ki olacaktır; bu tür meselelerin yazılı veya sözlü olarak mutlaka çekirdek meşve-
ret heyetine havale edilmesi gerekir. 

Meşveret Kararlarına Uygun hareket etmek zorunludur. İster icmâ kararıyla, ister çoğunlu-
ğun görüşüne göre olsun; Şûrâ, usûlüne göre cereyan etmişse, artık orada üzerinde anlaşılan 
görüşe muhalefet etmek câiz değildir ve alternatif düşünceler ileri sürülemez.

Zira Meşveret hey’eti, Cemaatin şahs-ı manevisini temsil eden bir heyet olup, her türlü me-
selelerin hal mercii olarak kabul edilmeli ve heyetten çıkan karar ve tavsiyeler bir emir telakki 
edilerek itaat edilmesi hususu ibadet kabul edilmelidir.

“Ben farklı ve isabetli bir görüşte bulunmuştum” veya “Ben muhalefet şerhi koymuştum” 
gibi sözlerle alınan karar aleyhinde rey izhar etmek düpedüz bozgunculuk ve günahtır. 

Meşveretin neticesinde, benimsenen fikrin tatbikatından çıkan netice ister başarılı, ister 
başarısız olsun, istişarede bulunanlarca müştereken paylaşılır. Netice başarısız olmuşsa, o fikri 
meşverette ileri sürenlere tenkit nazarıyla bakılmaz. Çünkü söz konusu mesele müzakere edil-
miş, kabul görmüş ve umuma mal olmuştur.

Allah Resûlü(s.a.v), kendi içtihatlarına rağmen çoğunluğun görüşlerine uyarak Uhud’a 
çıkmış, sonra da evvel ve âhir, hatalı da olsa, ekseriyetin içtihatlarıyla alâkalı hiçbir beyanda 
bulunmamıştır.

Ayrıca meşveret kurallarına riayet edilerek alınan kararlar, dinen günah ve manevi mesu-
liyeti mucip değildir.

İçtihad(Meşveret manasında) eden hakkı bulsa, iki sevap var. Bulmazsa, bir nevi ibadet 
olan içtihad sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazurdur.
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Mâdem sırf lillâh için ve İslâmiyetin menâfii için içtihad edilmiş, meşveret heyetini oluşturan 
fertler Hatalarından ma’zûrdur, azaba müstehak değiller. (Mektubat, 15.Mektub)

Bütün bu açıklamalara binaen, ikamet ettiğimiz bölge Cemaatimizin umumi karar mercii 
“Çekirdek Meşveret” heyetidir. Çekirdek meşverette alınan kararları, cemaatin her ferdi kendi 
hususi âleminde kabul edip bu kararlara uymakla mükelleftir.

 [ İkamet ettiğimiz bölge cemaatimizi umum manada alakadar eden mes’elelerin, mahal-
li kulisler şeklinde uluorta konuşulmaması, ani, neticesi düşünülmeden, şevkle, şahsi 
veya tahriklere kapılarak verilecek kararlardan şiddetle kaçınılması; cemaatimiz fertleri 
arasındaki uhuvvetin muhafaza edilmesi ve bölgesel hizmetimizin istikameti veçhiyle 
önem arz etmektedir.

Bundan dolayı, Umum Cemaati alâkadar eden meselelerin meşverete sunulması, “Bu iş 
hususunda onlarla istişârede bulun!” (Al-i İmran, 159) fermânı gereğince, şûrâya esas teşkil eden 
husûsu rey ashâbına arzetmesi bir sorumluluk olduğundan, idareci bu sorumluluğu yerine 
getirmediğinde mesul olacağı gibi, idare edilenler de, fikirlerinin alınmak istendiği konularda 
görüşlerini bildirmediklerinde mesul olurlar. 

Hatta cemaat erbabı sadece görüşlerini bildirmemekle değil, görüşlerinin alınmasında ka-
rarlı olmadıkları zaman da vazifelerini yerine getirmemiş sayılırlar.

İstişarelerde müşavir olmalıyız. Fikir beyan etmekten çekinmemeliyiz. Meşveret-i şer’ iyye 
bunu iktiza eder. Bunun yanında kendimizi merci zannedip her mevzuya cevap vermek zo-
runda olmadığımızı da ayrıca bilmeliyiz.

 [ Meşverete gelirken daha faideli neticelerin hâsıl olması için, fikri hazırlık içinde bulun-
makta ayrıca fayda vardır. 

Bunun için, cemaatimizin her bir ferdi önemli gördüğü gündem maddelerini, meşveret 
sekreteryasına önceden bildirmek suretiyle, mezkûr konular için meşveret heyetinin de fikri 
bir hazırlıkta bulunmasını sağlayabilir.

 [ Şûrâ söz konusu olunca kimlerle meşveret edileceği hususu üzerinde durmak îcap 
eder. Şûrâ, ehlü’-hall ve’-akd’e bırakıldığı gibi, onun değişik zaman ve değişik keyfiyet-
lere göre icrâ şekli de yine onlara havale edilmiştir. 

Şurayı teşkil eden heyetin, ilim, adalet, görüş ve tecrübe sahibi, hikmet ve ferâset erbâbı 
olmaları vasfı değişmez. 

Müsteşar, yani kendisiyle istişare edilen zatta aranılacak vasıflar: 
a ) Emin, mütefekkir, müstakim, te’sirata tabi olmayan, gadap göstermeyen, pek ciddi, ha-

lim, sabırlı ve hayırhah olmalıdır. 
b ) Müsteşar akıl, tecrübe ve bilgi yönünden liyakatli olmalıdır. 
c ) Müsteşar Mutemed olmalı, Fikren gam ve kederlerden salim bulunmalıdır. 
d ) Müsteşar dürüst ve güvenilir olmalıdır.
e ) Yapılan en iyi istişare akıllı, tecrübeli ve sevilen-seven kimselerle yapılan istişaredir.
Türkiye Ağabeyler Meşveretinde alınan Karara göre, Meşveret Heyetlerine Seçilecek 

Müşavirlerde Aranacak Vasıflar:  
a ) Hizmette liyakat kesbetmek,
b ) İhlâs, sadakat ve tesanüde riayet noktalarında itimat kazanmış olmak,
c ) Hizmetlerle fiilen irtibatlı bulunmak,
d ) Cemaatle uyumlu olmak,
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e ) Hizmetlere zaman ayırabilmek,
f ) Sıhhat ve sağlığı müsait olmak.
Meşveret heyetini kimler seçer: 
a ) Hizmeti bilen ve derslere devam eden ağabeylerden oluşan cemaatimiz meşveret he-

yetini seçer. 
b ) Ehl-i hizmet, meşveretin tabii üyesidir.
Mezkur düsturlara binaen, ………………………… il/ilçe/mahalle çekirdek meşveret 

hey’eti oluşturulurken şu hususlar dikkate alınmıştır. Su-i Zan veya yanlış anlaşılmalara mahal 
vermemek için açıklama yapma ihtiyacı hissedilmiştir. Buna göre;

 [ Meşveretlerde, hizmeti sebkat eden kardeşlerimiz evvelen vazifelidirler. Yenilerde, son-
radan kabiliyetlerine göre istişare heyetine dâhil edilebilirler. Kabiliyetlerin inkişafı için 
yenilere vazife ve mes’uliyet yüklemek, onlara saha açmak dahi düstur ittihaz edilme-
lidir.

İstişare heyetinde bulunan bir kardeşimiz, bunu imtiyaz vesilesi kabul etmemelidir. Bu bir 
hizmetkârlıktır. Kardeşlerimiz de Nur’dan aldıkları derslere binaen buna müdriktirler.

 [ Bu meşveret heyetini oluşturan ağabeylerin ekserisi, daha önce var olan meşveret he-
yetinde de bulunmuşlardır.

 [ Bu meşveret heyetini oluşturan ağabeylerin istihdam edildiğine âşikâr bir delildir ki; 
kendi ihtiyariyle, keyfiyle değil, inâyet-i İlâhiye ile olduğu, basiretli ehl-i ilim ve ehl-i 
kalbçe musaddak ve müstahsendir. 

Biz istihdam olunuyoruz. İhtiyarımız ve haberimiz olmadan, birisi bizi istihdam ediyor; biz 
bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Bu tür ağır mes’uliyeti haiz vazifeler istenilmez, bel-
ki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer.

 [ Meşveret heyetini oluşturan ağabeylerin; Tabiri caizse o havalinin sabit çarklarından 
olması, o havalide ki hizmetin siyak ve sibakına (evvel ve ahirine) hâkim olması ve her 
daim ulaşılabilir bir hususiyeti haiz bulunması gibi hususlara dikkat edilmiştir.

 [ ………………………… il/ilçe/mahallemizi bir bütün olarak düşünerek coğrafi konum, 
nüfusu ve bölgemizin hizmet potansiyeli de göz önünde bulundurulmak suretiyle, çe-
kirdek meşveret heyetinin oluşumu için, 7 kişilik –bu sayı tekil(3-5-7-9 gibi) olmak kaydı 
ile, hizmetin keyfiyeti ve bölgenin büyüklük/küçüklüğüne göre az veya çok olabilir- bir 
kontenjan uygun görülmüştür. 

Buna göre, cemaatimizin şahs-ı manevisini teşkil eden ehl-i hizmet ağabey ve kardeşler 
tarafından yapılan oylama ve seçimler neticesinde, Çekirdek Meşveret heyetini oluşturan ağa-
beylerin isimleri ve iletişim bilgilerini gösterir çizelge aşağıya çıkarılmıştır.

1 )
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 
6 ) 
7 ) 

 [ Diğer taraftan tüm cemaatimizin iştirak edebileceği bir surette olmak üzere ayrıca ge-
niş daire bilgilendirme meşvereti yapılacaktır.
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Çekirdek meşverette alınan kararlar ve tezekkür edilen konular, bu meşverette tüm cema-
atimize tebliğ edilerek mütalaası yapılacaktır.

Bu Meşverete iştirak eden ağabeyler, isterlerse hariçten görüşülmesini istedikleri konuları 
da ayrıca gündeme alıp istişareye sunma imkânına sahip olacaklardır.

 [ Meşveretin gerektirdiği disipline, kaidelere ve esaslara tabi olmak, şahsi alışkanlıkları-
mızı bu cihetlerle terbiye etmesini bilmek çok önemlidir. 

Yapılacak istişarelerin adabına uygun gerçekleştirilebilmesi ve istikametli bir Meşveretin 
ifası için, “Meşveret Sekretaryası” adı altında bir idare sisteminin kurulması icab etmektedir. 

 Sekretarya Yönetimi, meşveret oturumunu adilane ve sükûnetle yönetmekle birlikte kar-
şılıklı cedele kaçan konuşmalara fırsat vermeden, neticede alınan kararları da yazmakla mü-
kelleftir.

Buna göre, sekretarya vazifesini görecek kardeşimiz, çekirdek meşveretin intihabı ile bir yıl 
sürecek şekilde, bu vazifeyi ifa edecektir.

Buna göre ……… yılı meşveret sekreteryası, ……………………………… tarafından ida-
re edilecektir.

 [ Şûrâyı teşkil eden heyet; ihtiyaç hâsıl olunca veya periyodik belirli bir zaman dilimi için-
de bir araya gelir ve problemleri çözüp, plân ve projeleri nihâî duruma getirecekleri âna 
kadar da çalışmasını sürdürür.

Meşveret heyetinde bulunanlar, mücbir bir sebep olmadıkça meşverete icabet edip, mü-
zakereleri sonuna kadar takip etmelidir.

En az üç defa meşverete mazeretsiz katılım göstermeyen kişinin, meşveret heyeti üyeliği 
her hangi bir tebliğata gerek kalmadan sona erecektir.

Buna göre ………………………… il/ilçe/mahalle çekirdek meşvereti ayda bir olmak üze-
re her ayın 15’inden sonraki Cuma günü toplanacaktır.

………………………… il/ilçe/mahalle geniş daire Bilgilendirme Meşvereti ise Ayda bir 
olmak üzere her ayın 15’inden sonraki Cumartesi günü toplanacaktır.

Meşveretin nerede toplanıp, ne zaman icra edileceğini, meşveret sekretaryası karar vere-
cek ve bunu meşveret heyetine en az bir hafta önce olmak üzere iletişime geçip duyurusunu 
yapacaktır. 

 [ Meşverette Üslup ve Fikir beyanı: İstişare esnasında her ne olursa olsun kızmamak, fikir 
ve şahıslara sükûnetle yaklaşmak şarttır. 

Fikir beyan etmekte, Nur’ların kazandırdığı terbiye hudutlarına riayetle, kavli-leyyin(yumu-
şak ve tatlı dil) ile edep ve nezaket kaideleri içinde hareket edilmelidir.

Fikrin izharında hissiyattan, enaniyetten, peşin hükümden tecerrüt edip, Rıza-yi Bari’yi asıl 
gaye ittihaz ederek Nur’un nazikâne, nezihane, kavl-i leyyin mesleği, ihlâs ve uhuvvet düstur-
ları, sözlerimize, mizaç ve hareketlerimize hâkim olmalıdır.

Meşverette fikir beyan ederken, muhatabı hatalı kanaatlardan kurtaracak, gerekli mevzu-
larda bilgili hale getirecek, mesuliyetini ve mükellefiyetini inkişaf ettirecek, lüzumlu mevzuları 
daha sıhhatli düşünebilecek, Nur külliyatındaki hizmetin gerektirdiği müeyyide ve disiplini, 
yani hizmet düsturlarını daha iyi hissedebilecek, icra edeceği hizmetin ehemmiyetini daha iyi 
anlayabilecek bir Üslup takip edilmelidir. Fikir beyan ederken muhteva ve niyet bu istikamette 
olmalıdır.

Fikre muhalefeti, fikir sahibine muhalefet şeklinde telakki etmemek gerektir. Şahıs ve şa-
hıslar hakkında kişisel aleyhtarlıktan kaçınmalı ayrıca muhatapların fikir seviyesinde konuşul-
malıdır.
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Müzakere edilen her mevzudaki esas ve teferruatı birbirinden ayırmak lazımdır. Dikkat ve 
gayret, esasa teksif edilmelidir. Farklı kanaat sahibi kimseleri, kanaatlerini ve kanaatlerinin ge-
rekçelerini iyice anlayıncaya kadar sabırla dinlemek gerekir.

 [ ………………………… il/ilçe/mahallemizde icra edilecek olan Çekirdek Meşveret ve 
geniş daire bilgilendirme Meşveretinde, Meşveretin icra usulü şu şekilde olacaktır;

 [ a. Meşveretin evvelinde Nurlardan kısa bir ders(çoğunlukla lahikalardan) okunması. 
 [ b. Yoklama yapılması.
 [ c. Adab-ı Muaşeret İlmihali kitabından, Meşveret adabından bir bölümün okunması.
 [ d.Gündem maddelerinin alınması suretiyle, istişarelerin başlaması.
 [ e. Meşveretin nihayetin de kısa bir surenin(Asr Suresi) okunması.

Meşveret ile ilgili yapılan umumi mezkûr izahatlara iktifa ederek, medrese-i Nuriyelerde 
hususan talebe dairelerinde icra edilen/edilmesi gereken meşveretlerde dikkat edilmesi ge-
reken hususları da ayrıca belirtmekte fayda mülahaza ediyoruz;

 [  Talebelerin çoğunlukla ikamet ettiği Nur medreselerinde Meşveret, dairenin hizmet 
potansiyeli/keyfiyeti ve büyüklüğü de dikkate alınmak suretiyle genellikle en az ayda 
bir olmak üzere, önceden belirlenen bir tarihte mutlaka icra edilir.

 [ Vakıf/müdebbir ağabeyler dâhil olmak üzere, Medresede mukim olan her talebe, bu 
meşveretin tabii üyesidir.

 [ Uzun bir zamandaki hizmetin devamında vâki olacak binler ahval ve hücuma mâruz 
talebe-talebe veyahut talebe-vakıf/müdebbir ağabey arasında cereyen edebilecek ha-
diselerin halli için; şahısları alakadar ediyorsa taraflar arasında yapılacak hususi görüş-
melerle, dairenin tümünü alakadar ediyorsa meşverete havale edilmesi icab etmekle 
birlikte; ikili kulisler şeklinde bu tür hadiselerin gıybet şeklinde hiç alakası olmayanların 
yanında açığa vurulmak suretiyle konuşulması da caiz değildir. 

 [ Yapılacak meşveretlerde, illaki daire içerisinde kardeşler arasındaki olabilecek bazı so-
runların konuşuluyor olması gerekmez. 

Aksine daire içi sorunların çözümlenmesinin yanısıra, hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’â-
niyenin tâliminde ve ifasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hiz-
metin devamında vâki olacak binler ahval ve hücuma mâruz talebelerin cereyanlar karşısında 
sebat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’âniyenin inki-
şafında suhulete medar olacak ikaz ve ihtarların müzakere edilmesi elbette ihtiyaç zarurîdir, 
kat’îdir, bedihîdir.

Ayrıca bu eserin yazılmasına medar olan ihtiyacın zaruretinden dolayıdır ki, talebelerin 
tahkiki manada bir iman, islam ve hizmet şuuruna sahip olabilmeleri ve okulda, medresede 
veya evde keyfiyetli bir hizmetin icrası adına; hususi manada hizmetimize mütaallik mevzula-
rın (bir kısmı bu eserde mevzubahistir) meşveret ortamlarında hususi olarak mütalaa ve mü-
zakare edilmesinde farz derecesinde bir ehemmiyeti haizdir. 

Mukim talebelerin maddi-manevi istidat ve kabiliyetlerinin inkişafına medar olacak olan 
meselelerin tezekkür edilmesine olanak sağlayacak hazırlıkların yapılarak gerekli tedbirlerin 
alınması noktasında, Vakıf/müdebbir ağabeyler evvelen ve bizzat vazifeli olmakla birlikte ma-
nen mesul sayılırlar.
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Medrese Nûr

Terka wî dan, li daristan,
Bû gul vebû, li kurdîstan,

Naqermiçê, ew tu deman,
Ew xwedîyê, Medrese nûr..

Li Barla yê, şewqek hilat,
Zivistan çû, bihar dihat,

Gul vedibûn, tim li welat,
Li Barlayê, medrese nûr..

Medresa nûr e pêşîye,
Jiyana pêşî, bi reşîye,

Dawîya wê, her xweşîye,
Mizgînî hat, b’rêsalê nûr..

Şaxek jê, medrese Zehra,
Bi Ezher re, wek du bira,

Ji koranre, dibin çira,
Bi xêra wî, Rêsalê nûr..

Seîd li ser, pir xebitî,
Dilê wî bêhed şewitî,
Divê rê de, nexelitîn,

Him Seîd û ew suxte nûr..

Nivîsand di bend û zindan,
Him havîn û him zivistan,

Li baxçe û li daristan,
Ew xwendekar û Seîd nûr..

Her kî herê, nêzîk û dûr, 
Ew dirûnin, ser sifra nûr,
Û dixwênin, mezin û hûr,
Bêheval e, rêsalên nûr..

Xwendevana, xwedî dikê,
Biyanan xweş, kedî dikê,
Wan bi nûrê, rindî dikê,

Bêheval e, Medrese nûr..

Li ser dozê, pir heda bû,
Di vê rê de, canfîda bû,

Ew ji welat, tim cûda bû,
Lê warisê, Medrese nûr..

Dijmin sêne, yek xîzanî,
Ya dudoyan, bû nezanî,

Ewan din jî, ciyawazî,
Rêzane me, Medrese nûr..

Hemêz dibê, bi dîn û fen,
Tê de nînin, ti xap û fen,
Suxte li vir, bi kêyf û ken,

Bêkul û xem, medrese nûr..

Di vê dozê de sebat kir,
Bi şev û roj, pir xebat kir,

Wî li Riha yê wefat kir,
Ji me re hişt, dikana nûr..!

Abdulkerîm KOÇHAN 
Nusaybin 2014
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Medrese-î Nurîye’de

Barla’nın hikmeti neydi? Nurların aktığı yerdi,
Üstada kol kanat gerdi, Medrese-i Nur Barla da.. 

Bir gaye var, o imandır; tek çare var, o Kur’andır,
Bunlar takdire şayandır, Medrese-î Nurîye’de..

Bu hizmet onlara bardır, Allah’ın rahmeti yardır,
Kış yok burda, hep bahardır, Medrese-î Nurîye’de..

Hizmet yürür nöbet ile, hep birlikte kuvvet ile
Orda yoktur asla hile, Medrese-î Nurîye’de

Bütün işler meşveretle, vuku bulur bereketle,
Hem manevi bir kuvvetle, Medrese-î Nurîye’de..

Talebeler ikram eder, melekler de seyran eder,
Buna hayır dua derler, Medrese-î Nurîye’de..

Çay faslında ne yaparlar? Göz atalım hep beraber,
Halka halka otururlar, Medrese-î Nuriye’de..

Kırmızı halılar üstünde, çaylarını içerler,
Bu hizmette bekçiler, Medrese-î Nurîye’de..

Küçük büyük karışırlar, boş durmazlar tanışırlar,
Çaylarını yudumlarlar, Medrese-î Nuriye’de..

Burada kalan talebeler, birbirini severler,
Hem manevi kardeşler, Medrese-î Nurîye’de..

Cevşenleri ellerinde, zikr-i Kur’an dillerinde, 
Nurlu cevher kalplerinde, Medrese-i Nuriye’de..

Güzel kokular sürerler, bazen dönerli okurlar, 
Kimi vecize ezberler, Medrese-î Nurîye’de..
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Gayriye el açmazlar, hiç bir menfi iş yapmazlar,
Harama nazar etmezler, Medrese-î Nurîye’de..

Ekserisi ehli tahkik, gerekmez buna muhakkik 
Elyak olmuş zira onlar, Medrese-î Nurîye’de

Müdebbirler haşmetlidir, ilm-û irfan sahibidir 
Çorbası pek lezzetlidir, Medrese-î Nurîye’nin.

Okurlar kırmızı kitap, hem fesahatli bir hitap,
Olmaz onlarda bir hicap, Medrese-î Nurîye’de..

Yolları Kur’an yoludur, kalpleri iman doludur,
Bunlar nur’un has koludur, Medrese-i Nuriye’de..

Düşmanları kin ve nefret, olmaz asla bir husumet,
Vardır sevgi ve muhabbet, Medrese-i Nuriye’de..

Şeair-i İslamiyedir, kanunu ilahiyedir,
Değişmez bir kaidedir, Medrese-i Nuriye’de..

Minareler de ezandır, okumak virdi zebandır, 
Fakir; bunlara hayrandır, Medrese-i Nuriye’de..

İki kişi olsa bile, namazlar cemaat ile,
Kılarlar hep huşu ile, Medrese-î Nurîye’de..

İlla tesbihat yaparlar, namaz dersi unutmazlar,
Hizmetten geri durmazlar, Medrese-î Nurîye’de..

Ahmed Saîd, Nezir, Beşir; hep nurlarla, haşir neşir,
Dersin sonu dua aşir, Medrese-i Nuriye’de..

Ben söyledim biraz yanık, ama gönlüm buna tanık,
Hem sünnettir cübbe, sarık; Medrese-i Nuriye’de..

Âcizane birkaç kelam; ben eyledim, bunu tamam
Kardeşlere binler selam, Medrese-i Nuriye’den..!

   Abdulkerim KOÇHAN / Nusaybin 2014
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Nur Hizmetleri Yayınlarından 

Yepyeni Bir Eser Daha...

Nur Ağabeylerden
Nurlu Hatıralar*

Çok Yakında...

Şu risale, bir meclis-i nuranîdir ki, Kur’an’ın şu münevver,  
mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere  

ve müdavele-i efkâr ediyorlar.
Ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’an’ın şakirdleri onda  

her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor.
Ve Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları 

olan risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem  
ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir.

Her biri aldığı kıymetdar mücevheratı birbirine  
ve müşterilerine orada gösteriyor.

Bediüzzaman Said NURSİ

* Bediüzzaman hazretlerinin dâr-ı âhirete intikal etmiş talebeleri ile halen hayatta olan 
saff-ı evvel talebelerinin; günümüz hadiselerine ayna olup yolumuzu aydınlatan birer ışık 
nev’inden şevk kaynağı olan -az bilinip pek duyulmamış- nurlu hatıralarından, mücmel fez-
leke ve muhtasar hülâsalarla beyan edilmiş, medrese-i Nuriyelerde çay sohbetlerinin şekeri 
olmaya namzet eşsiz bir eser...
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