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Takdim
“Do¤rudan do¤ruya Kur’ân’dan al›p ilham›, / Asr›n idrakine söyletmeliyiz ‹slâm›.”

Din, vatan ve hürriyet flairi Mehmed Akif’in, Kur’ânî bir nur ve mukaddes kitab›-
m›zdan müjdeli bir mesaj beklentisi içindeki ‹slâm dünyas› ad›na bu m›sralarla dile
getirdi¤i ideal, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan telif edi-
len Risale-i Nur Külliyat› ile gerçekleflmifl; Kur’ân’›n ça¤›m›z insan›na verdi¤i mesajlar
bu eserlerle ortaya konulmufltur.

Modern ça¤ insan›n›n arad›¤› Kur’ân yorumunu, en mükemmel flekliyle Risale-i
Nur’da bulmak mümkündür. Bu yorum, “ruh-i aslî”yi rencide etmeden, asr›n idraki-
ne uygun izahlar› ihtiva eden bir hususiyete sahiptir. Risale-i Nur, Kur’ân’›n bu asra
bakan mesaj›n› anlay›p yorumlama hususunda “tecdit” vazifesini ifa etmifltir.

Ça¤›m›z›n hususiyetlerini derin bir vukufla tahlil ve manevî hastal›klar›n› isabetle
teflhis eden Bediüzzaman, “Zaman iman kurtarmak zaman›d›r” formülü çerçevesin-
de kaleme ald›¤› Risale-i Nur’la, bu zaman›n manevî ihtiyaçlar›na tatminkâr cevaplar
veren bir iman hazinesini ortaya koymufltur.

Neden zaman, iman kurtarmak zaman›d›r?

Çünkü ça¤›m›zda iman, eski devirlerde görülmemifl hücum ve taarruzlara maruz-
dur. Eskiden iman, böylesine büyük tehlikelerle karfl› karfl›ya de¤ildi. Cemiyetlere,
büyük ölçüde teslimiyete dayal› bir iman hâkimdi. O itibarla, büyük zatlar›n sözleri,
delilsiz de olsa kabul ediliyordu. Bugün ise, materyalist cereyanlar›n yayg›n hâle gel-
mesi sebebiyle, bu iman› tehdit eden flüpheler birçok zihni meflgul edecek seviye-
ye ulaflm›flt›r. As›rlard›r Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu as-
r›n çalkant›lar› içinde yol bulup, ça¤›n modern imkânlar› kullan›larak birçok insana
mal edilebilmifltir.

‹flte Bediüzzaman Said Nursî, bu geliflmelerin, Müslümanlar›n dahi iman›n› tehlike-
ye sokaca¤›n› görerek, bir sel gibi gelen inançs›zl›k telkinleri karfl›s›nda, do¤rudan
do¤ruya Kur’ân’dan ilham alarak telif etti¤i Risale-i Nur gibi muhkem bir seddi tesi-
se muvaffak olmufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bi-
gâne kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyada-
ki vazifem nedir?” suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; baflta Allah’a iman olmak
üzere bütün iman esaslar› izah ve ispat edilmekte; bu konularda fen ve felsefe ad›-
na ortaya konulan flüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevapland›r›lmakta; ilimle
dinin uzlaflmazl›¤› yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmak-
ta; ‹slâm› dejenere etmek maksad›yla giriflilen tahrifatç› tahrip teflebbüsleri bofla ç›-
kar›lmakta; maddeci anlay›fla bina edilen medeniyetin insanl›¤› sürükledi¤i manevî
buhranlar, Kur’ân’›n tevhit ve haflir gibi genifl hakikatlerine dair akl› doyuran, ruhu
okflayan, kalbi tatmin eden tatl› izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazife-
sizli¤inden do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefahat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›y-
la izale edilmektedir.
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Risale-i Nur’un çok büyük önem tafl›yan bir di¤er özelli¤i de, ça¤›m›z›n sosyal ve
siyasî problemlerine; din ve demokrasi, din ve siyaset, cihad, terör gibi tart›flma ko-
nular›na küresel boyutta ve kal›c› geçerlilik tafl›yan ufuk aç›c› yorumlar›yla sa¤lam
ve tutarl› çözümler getirmesi; demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, sivil toplumu öncele-
yen ve müspet hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kay-
nakl›k etmesidir.

Risale-i Nur’un pek çok dünya diline çevrildi¤i; dünya üniversitelerinde tezlere ve
ilmî araflt›rmalara konu oldu¤u; hakk›ndaki peflin hükümlerin sür’atle y›k›lmaya yüz
tuttu¤u; muhteva ve mesaj›n›n her geçen gün daha iyi anlafl›ld›¤› flu günlerde, bu pa-
ha biçilmez k›ymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaflt›racak ye-
niliklerle tekrar neflrederek, önemli bir hizmeti daha ifa etti¤imiz inanc›nday›z.

Yap›lan yenilikleri flu flekilde s›ralayabiliriz:

1. Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamlar› ayn› sayfada verilmifl; kelime-
lerin seçiminde 8-11. s›n›f ö¤renci düzeyi esas al›nm›flt›r. Kelimeye, geçti¤i yerdeki
anlam›n verilmesine özen gösterilmifl; farkl› anlamlar› pefl pefle s›ralanm›flt›r. Ayr›ca,
bilinen sözlük anlam›n›n d›fl›nda, Risale-i Nur’un orijinal üslûbu içinde kendisine has
bir anlamda kullan›lan kelime veya kelime gruplar›n›n aç›klamas› da, buna uygun
flekilde yap›lm›flt›r.

2. Risale-i Nur’un metni, üslûp ve özelli¤i de dikkate al›narak, Türkçenin imlâ
kurallar›na göre dizilmifltir.

3. Müellif Bediüzzaman Said Nursî’nin k›sa biyografisinden baflka; onun hayat›nda
önem tafl›yan tarihlerin s›raland›¤› bir tarih cetveline, ayr›ca yer verilmifltir. Bu cet-
vel, ayn› tarihlerde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olaylar› da ihtiva
etmektedir. Bu tercih ile, Risale-i Nur’a taallûk eden önemli olaylar›n, cereyan ettik-
leri konjonktür çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi hedeflenmifltir.

4. Risale-i Nur’da geçen flah›s ve mekân bilgilerinin yer ald›¤› listelerle birlikte, “fla-
h›s ve mekân indeksi” de mevcuttur. Böylece okuyucu, flah›s ve mekânlar hakk›nda
bilgilenmekle birlikte, onlar›n metindeki yerlerine de kolayl›kla ulaflabilecektir.

5. Metinde geçen ayet ve hadisler için iki ayr› bafll›k alt›nda indeks haz›rlanm›flt›r.
‹ndekslerin alfabetik s›ralan›fl›nda, metinlerin Türkçe okunufllar› esas al›nm›flt›r. Böy-
lece, Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmifltir.

6. Genel indeks, konu bafll›klar› belirlenirken alt bafll›klar›n da dikkate al›nd›¤› bir
titizlikle haz›rlanm›flt›r.

7. Her risalenin “telif tarihi” ile ilgili olarak elde bulunan bilgiler hem o risalenin
bafllang›c›na, hem de liste olarak eserin sonuna konulmufltur.

YEN‹ ASYA NEfiR‹YAT
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Bediüzzaman Said Nursî kimdir?
1878’de Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde do¤an Bediüzzaman, ilk e¤itimini a¤abeyi

Molla Abdullah’tan ald›. De¤iflik medreselerde k›sa aral›klarla kalarak befl y›l süren tah-
sil hayat›na, Ta¤ Köyünde sekiz yafl›nda bafllad›. Sonunda, Do¤ubayaz›t’ta fieyh Mehmet Celâlî’nin
medresesinde üç ay süren bir e¤itimden sonra icazetini ald› ve Do¤ubayaz›t’tan ayr›ld›. ‹lmî müna-
zaralardaki baflar›s›, genç yaflta ulaflt›¤› seviye, anlafl›lmas› en zor konular› kolayl›kla anlamas› ve
mütalâa etti¤i kitaplar› kolayl›kla ezberine almas› gibi farkl›l›klar› sebebiyle, zaman›n âlimleri ona
“Bediüzzaman” lâkab›n› uygun gördüler.

Bitlis’e gelen Bediüzzaman, Vali Ömer Paflan›n kona¤›nda iki y›l kald›ktan sonra Van’a gitti. Bura-
da kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor Medresesini ku-
rarak dersler de vermeye bafllad›. E¤itim çal›flmalar› s›ras›nda, fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte
okutulaca¤›, “Medresetüzzehra” ad›n› verdi¤i üniversite projesinin e¤itim esaslar› ve yönetim fleklini
de belirledi.

Vali kona¤›nda bir gazetede okudu¤u haber üzerine Bediüzzaman, hayat›n›n bir gayesi olarak
“Kur’ân’›n bu asra bakan manevî mu’cizesini insanlara ispat ederek gösterme” karar›n› verdi. Bu ha-
ber, ‹ngiliz Sömürgeler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyordu: “‹slâm dünyas›na
hâkim olmak için, ya Kur’ân Müslümanlar›n elinden al›nmal›, ya da Müslümanlar Kur’ân’dan so¤utul-
mal›.” Van’daki uzun ikametinin neticesi olan bu karar ve fiarkta kurulmas›n› istedi¤i üniversite fik-
ri, Said Nursî’nin bundan sonraki hayat›n› flekillendiren en önemli iki hedefti.

Üniversite düflüncesini hükümete iletmek isteyen Said Nursî, Van valisi ‹flkodral› Tahir Paflan›n
teflviki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda kurulmas›n› iste-
di¤i üniversite ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i Hümayuna sundu.
Ancak, hükümet dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflimde bulunmad›. Geliflinden iki
ay sonra Fatih’teki fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her suale cevap verilir, her müflkül hal-
lolunur; fakat sual sorulmaz” fleklinde bir daveti kap›s›na asmas›, k›sa sürede bütün ‹stanbul’da de-
¤iflik çevrelerde yank› buldu. Evhamlanan hükümet taraf›ndan birkaç kere tutuklanan Bediüzzaman,
hukukî aç›dan suç isnat edilemeyince, serbest b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhane-
sine gönderilmekten kurtaramad›.

Doktorlar›n “sa¤lam” raporu vermesine ra¤men, o gözetimde kalmaya devam etti, sadece yeri
de¤iflti; t›marhaneden tekrar hapishaneye gönderildi. Çünkü, hükümet ile uzlaflmam›flt›. Zaptiye Na-
z›r› fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmiflti—kurulmas›n›
önerdi¤i üniversitenin rektörü tayin edilmesine ve rektörlük maafl›n›n hemen ödenmeye bafllanaca-
¤› sözünü almas›na ra¤men. Bu arada, elbette, e¤itim hakk›ndaki teklifi Bakanlar Kurulunun günde-
mine al›nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu teklifleri sus pay› olarak gördü¤ünden
kabul etmedi ve hapishaneye gönderilmeyi tercih etti.

23 Temmuz 1908’de II. Meflrutiyetin ilân edilmesiyle serbest b›rak›lan Bediüzzaman Said Nursî, ‹s-
tanbul’da çok hareketli bir siyasî hayat yaflamaya bafllad›. Gazetelerde, “Hürriyete Hitap” ad›yla ya-
y›nlanan nutkunu, önce hürriyetin üçüncü gününde Sultanahmet’teki mitingde, daha sonra ‹ttihat-
ç›lar›n ileri gelenleriyle birlikte gitti¤i Selânik Meydan›nda okudu.

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde makaleler
yaz›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal gruplara görüflle-
rini aktar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana gelen tepkiyi ortadan kal-
d›rmak için, önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹l-
lerindeki nüfuzlu flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhtelif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›.
Medrese mensuplar›n›n topland›klar› yerlere gitti. Meflrutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ay-
k›r› olmad›¤›n›, Asr-› Saadetteki yönetim ruhuna uygunlu¤unu anlatarak, gerilimi hayli yat›flt›rd›.

Tarihe 31 Mart Vak’as› olarak geçen ayaklanmada yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, Bediüz-
zaman da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.
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Meflrutiyetin ‹slâmiyete olan uygunlu¤unu ve ülke için gereklili¤ini içeren kapsaml› bir savunma-
n›n sonunda beraat etti. Serbest b›rak›ld›ktan sonra ‹stanbul’dan ayr›ld›. Bu müdafaas›, ‹ki Mekteb-i
Musibetin fiehadetnamesi veya Divan-› Harb-i Örfî ad›yla neflredildi.

1910 y›l› bahar›nda Van’a ulaflan Bediüzzaman, birkaç ay Horhor Medresesinin yeniden düzen-
lenmesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri ziyaret et-
ti. Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin nimetlerinden fayda-
lanmalar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu görüflmelerin ve aç›klama-
lar›n özetini Münazarat ad› alt›nda yay›nlad›.

K›fl mevsiminin girmesiyle fiam’a giden Said Nursî, âlimlerin daveti üzerine Emeviye Camiinde,
sonradan Hutbe-i fiamiye ad› ile neflredilen, ‹slâm dünyas›n›n siyasî, ekonomik ve sosyal sorunlar› ve
çözüm yollar›n› anlatt›¤› bir hutbe okudu.

Üniversite projesini iletmek amac›yla ‹stanbul’a dönen Bediüzzaman, Sultan Reflad’a, Rumeli se-
yahatinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n bafllamas›yla inflas›
durdurulan Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Bediüzzaman’›n “Do¤uda
bir üniversite kurulmas›” teklifi, hükümetçe kabul edildi. Üniversitenin temeli, 1913 y›l›nda at›ld›ysa
da, I. Dünya Savafl›n›n bafllamas› bu projenin de ertelenmesine sebep oldu.

Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla birlikte Do¤u ‹llerimizin Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesi üze-
rine, talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komu-
tan› olarak Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Ruslara esir düflünce, Kos-
turma’ya sevk edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar ederek, Kosturma, Peters-
burg, Varflova, Viyana, Sofya üzerinden, Kas›m 1918’de ‹stanbul’a ulaflt›.

Gelifli büyük bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Harbiye Naz›r› Enver Paflan›n teklifi üzerine, ‹s-
tanbul’da kurulma aflamas›nda olan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye üye tayin edildi. fieyhülislâm Mûsa
Kâz›m Efendinin teklifi ile de, Sultan Vahdettin taraf›ndan kendisine ilmiyede “Mahreç” payesi veril-
di. “Mahreç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesindeki bütün resmî uleman›n re-
isi olan “Baflmüderris”ten sonraki ilmî rütbe anlam›na geliyordu.

Çaml›ca’da, Yusuf ‹zzettin Pafla Köflkünde kalan Bediüzzaman, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini ça¤›n insa-
n›na göstermek için yazd›klar›n› neflretmeye bafllad›.

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini anla-
tan Rumuz, sosyal konularda Tulûat, tevhidin ispat› hakk›nda Katre, özlü sözleri içine alan Hakikat
Çekirdekleri, ahlâk ve ubudiyet derslerini ihtiva eden Habbe, Zerre ve fiemme adl› risalelerini yazd›
ve yay›nlad›.

Bu s›rada Birinci Dünya fiavafl› da bitmifl ve ‹ngilizler payitaht› iflgal etmekle kalmam›fl, Türkiye’de
kendi politikalar›n› destekleyecek bir kamuoyu da oluflturmaya bafllam›fllard›. Kamuoyunda ciddî
kuvvet kazanan ‹ngiliz taraftarl›¤›, etkisini, Bediüzzaman’›n Hutuvat-› Sitte adl› eserini ‹stanbul’un
önemli yerlerinde da¤›tmas›yla, kaybetti.

Anadolu’da bafllayan ‹stiklâl Savafl›n›n ve Kuva-i Milliyenin aleyhine, ‹ngilizlerin etkisinde kalan
baz› çevrelerin bask›s›yla ç›kar›lan fieyhülislâm fetvas›na karfl› bir fetva yay›nlad›. Yaz› ve makalele-
rinde ‹stiklâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl mücadelesini des-
tekledi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de, Bediüzzaman’› yak›ndan takip etti¤inden, ›srarla Anka-
ra’ya davet etti.

Bediüzzaman, 25 Kas›m 1922’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resmî “hofl gel-
din” merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da milletvekilleriy-
le önemli konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da bulunmak için 10 mad-
delik bir beyanname haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyetleri baz› çevreleri oldukça ra-
hats›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pafla ile aralar›nda ciddî bir tart›flma-
ya yol açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha fazla uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve
yeni rejimin kurucular› aras›ndaki görüfl farkl›l›klar›n›n ilk iflareti oldu.
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Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve Zey-
lü’z-Zeyil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yüzünden in-
flas› sürdürülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunulan teklif kabul edi-
lerek kanunlaflt›.

Bediüzzaman, bu çal›flmalar› s›ras›nda, yeni rejimin önde gelenlerinin farkl› bir yolda oldu¤unu ve
onlarla birlikte hareket etmenin mümkün olmad›¤›n› anlad›. Kendisine Ankara’da kalma karfl›l›¤›nda
sunulan, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin en yüksek dinî makam› olan fiark Umumî Vaizli¤i ve mil-
letvekilli¤i imkânlar›n› reddederek 1923 y›l›n›n May›s ay› bafllar›nda Van’a gitti.

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya karfl› tepki-
ler art›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i plân›ndan vaz-
geçirmeye çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e destek karar›ndan vazge-
çirtti. Yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›, Do¤udaki di¤er nüfuzlu kim-
seler gibi, o da Burdur’da zorunlu ikamete gönderildi.

1925 y›l›n›n May›s ay› ortalar›nda getirildi¤i Burdur’da Nurun ‹lk Kap›s› ad› ile kitaplaflt›rd›¤› iman
hakikatlerini anlatmaya bafllad›. Daha önce Arapça olarak yazd›¤› fiemme ve fiule risalelerinin ek par-
çalar›n› kaleme ald›. Yine hükümetin emriyle, 25 Ocak 1926’da önce Isparta’ya, sonra da ücra bir köy
olan, Barla’ya nakledildi.

Öldükten sonra dirilifli ispatlayan Haflir Risalesi, Kur’ân-› Kerîm’i esas alan ve insanlar›n imanlar›-
n› kurtarmalar›na vesile olan Sözler ve Mektubat tamamen, Lem’alar ise 26. Lem’aya kadar, Barla’da
yaz›ld›.

Bu s›rada Ankara’da, yeni yönetim dinden uzak dünyevî bir temel üzerine oturtulmaya çal›fl›l›-
yordu. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasaklan›nca, ri-
saleler el yaz›s›yla yüz binlerce yaz›larak ço¤alt›lmaya baflland›.

Sekiz y›ll›k Barla hayat›ndan sonra Bediüzzaman 1934 y›l›n›n yaz aylar›nda Isparta’n›n merkezine
getirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el konuldu. Bedi-
üzzaman’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak askerî araçlarla Eskiflehir
hapishanesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve Otu-
zuncu Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam etti. Eskifle-
hir A¤›r Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye, hukukî bir suç is-
nat edilememesine ra¤men, Tesettür Risalesi bahanesiyle, ancak “kanaat-i vicdaniye”ye dayanarak,
11 ay hapisle birlikte Kastamonu’da “mecburî ikamet” cezas› verdi. On befl talebesini ise alt›flar ay
hapis ile cezaland›rd›.

Tahliye edildi¤inde serbest b›rak›lmayarak, polis gözetimi alt›nda mecburî ikamet için Kastamo-
nu’ya gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risalesi, Alt›nc› fiua
ve Yedinci fiua olan Ayetü’l-Kübra Risalesi burada yaz›ld›.

Bediüzzaman, 20 Eylül 1943’de Isparta Savc›s›ndan gelen talimat üzerine yeniden tutuklan›p, 3
Ekim 1943 tarihinde Isparta’ya gönderildi. Önce askerî konvoy eflli¤inde kara yoluyla Çank›r› üzerin-
den Ankara’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltirilmesi karar› al›nd›¤›
için, Isparta, Kastamonu ve Denizli’deki Nur Talebeleriyle beraber 25 Ekim 1943’te Denizli’ye sevk
edildi.

Tecrit alt›nda bafllayan Denizli hapsinde On Birinci fiua, On ‹kinci ve On Üçüncü fiualar› yazd›. 15
Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›na ra¤men ser-
best b›rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi tutuldu. Burada, camie
gitmesine bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda u¤ruyordu. Bediüzzaman, haya-
t› boyunca yirmi üç defa denenecek zehirleme teflebbüslerinin ilk üçünü Emirda¤’da yaflad›.

Bu arada Yarg›tay Birinci Ceza Dairesi, 30 Aral›k 1944 tarihinde verdi¤i kararla, savc› taraf›ndan
temyiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan itibaren Ispar-
ta ve ‹nebolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hacc›n s›n›rl› da olsa
serbest b›rak›lmas›yla, Nurlar›n ‹slâm âlemine yay›lmas› sa¤lanm›flt›. Yeni yaz› ile teksir edilen 
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Asa-y› Mûsa ve bask›s› yap›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan misyonerlere verilmifl ve Risa-
le-i Nur’lar Amerika’ya kadar gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur Talebe-
leri Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevk edildi. Denizli mahkemesinde gizli cemiyet kurma, rejim
aleyhinde olma, ink›lâplar› kabul etmeme, Mustafa Kemal’i tahkir, v.b. gibi iddialarla yarg›lan›p be-
raat karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› iddialarla yarg›land›lar. Said
Nursî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On Dördüncü ve On Beflinci fiualar› bu-
rada yazarak Risale–i Nur’lar›n telifini tamamlad›.

Mahkeme, 6 Aral›k 1948 tarihinde Said Nursî hakk›nda 20 ay a¤›r hapis cezas›na hükmetti. Tem-
yiz edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi yarg›la-
may› uzatarak, 20 ayl›k sürenin cezaevinde geçmesini sa¤lay›p 20 Eylül 1949’da serbest b›rakt›. 72
gün Afyon’da polis kontrolünde iskâna tâbi tutulup, ancak 28 Aral›k 1949 tarihinde mecburî ikamet
yeri Emirda¤’a dönebildi.

Bediüzzaman, 14 May›s 1950’de bafllayan çok partili dönemi, 23 A¤ustos 1953’e kadar kald›¤›
Emirda¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratikleflme dönemi-
ni büyük bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte demokratlara çok önem-
li bir destek sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de¤ifliklikleri teflvik eden Bedi-
üzzaman, hayat›n›n sonuna kadar Demokratlardan ve demokrasiden yana olan tavr›n› korudu. 1952
y›l›nda ‹stanbul’da, Gençlik Rehberi adl› kitab› hakk›nda Bediüzzaman’a bir dava daha aç›ld›. 5 Mart
1952’de yap›lan son duruflmada, dava konusu kitab›n 1943 y›l›nda Denizli mahkemesinden beraat
karar› ald›¤› ve bu karar›n da Yarg›tayca onaylanm›fl oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan, men-i muhakeme ka-
rar› verilerek dava sonuca ba¤land›. Ard›ndan, Said Nursî Emirda¤’a döndü.

Daha sonra 1953 y›l› bafllar›nda ‹stanbul’a gelen Bediüzzaman, Fener Rum Patrikhanesini de zi-
yaret etti. Patrik Athenagoras ile görüflmesinde Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini, Kur’ân-›
Kerîm’in de Allah’›n kitab› oldu¤unu kabul etmeleri hâlinde, Hr›stiyanlar› kastederek, ehl-i necat ola-
caklar›n› bildirdi.

23 A¤ustos 1953’te yerleflmek üzere geldi¤i Isparta’da aç›lan bir davan›n daha sorgu hâkimli¤in-
de iken reddedilmesi ile Bediüzzaman'la ilgili mahkemeler devri kapand›.

Bu arada biyografisi talebeleri taraf›ndan kaleme al›nd›; Bediüzzaman taraf›ndan düzeltmeler ya-
p›larak Tarihçe-i Hayat ismi ile Risale-i Nur Külliyat›na dahil edildi.

Bediüzzaman, bundan sonraki hayat›n› ziyaretle geçiriyor, gitti¤i yerlerde talebelerine dersler ya-
p›yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›ndaki talebeleriy-
le Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27 numaral› odada sa-
baha karfl› tamamlad›.

Ömrü boyunca verdi¤i iman ve hürriyet mücadelesi yüzünden bask› alt›nda kalan Bediüzzaman,
27 May›s 1960’daki hükümet darbesinden sonra kabrinde de rahat b›rak›lmad›. Halilürrahman Der-
gâh›na defnedilen naafl›, 12 Temmuz 1960 gecesi kabrinden al›narak Isparta-Afyon civar›nda kimse-
nin bilmedi¤i bir mezara defnedildi.

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan Bediüz-
zaman, arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliyat› ile milyon-
larca Nur Talebesini b›rakt›.
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Bu Sikke-i Gaybiye’yi mahrem tutard›k; yaln›z has
kardefllerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neflre-
dilsin demifltim. Fakat zab›ta geldi, adliye hesab›na onu
saklad›¤›m›z yerden ç›kard›lar. ‹ki sene ellerinde kald›.
Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif
gayet nâmahremler dahi beraber okudular. Bizi çok ya-
banî insanlar gördüler. Bu iki defad›r Isparta adliyesinin
eline baflka risalelerle beraber girmifl, hiçbir itiraz edil-
meden geri verilmifl.

Madem umumun nazar›na istemedi¤imiz halde göste-
rilmifl ve madem Risale-i Nur’un ehemmiyetini ispat edip
flakirtlerini flevke getiriyor, kuvve-i maneviyelerini ziyade-
lefltiriyor; elbette Medresetüzzehra erkânlar›n›n neflrine
karar vermelerine ifltirak ederim.

Said

flüncede bulunan.
namahrem: mahrem olmayan,
bir fleyi bilmemesi gereken kifli-
ler.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, istek; keyif,
nefle.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
umum: bütün, herkes.
vefat: ölme.
yabanî: görgüsü olmayan, kaba.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
ziyade: artma, ço¤alma.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
erkân: rükünler, esaslar, ileri
gelenler.
gayet: son derece.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
iade: geri verme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-

terme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.

Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversitenin iflleviniye-
rine getiren Risale-i Nur hiz-
meti.

muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
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Risale-i Nur’dan parlak f›kralar 
ve bir k›s›m güzel mektuplar
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LEYLE-‹ KAD‹R’DE ‹HTAR 
ED‹LEN B‹R MESELE-‹ MÜH‹MME

Evvelâ: Leyle-i Kadir’de kalbe gelen pek uzun ve ge-
nifl bir hakikate pek k›saca bir iflaret edece¤iz. fiöyle ki:

Nev-i befler, bu son Harb-i Umuminin efledd-i zulüm
ve istibdad›yla ve merhametsiz tahribat›yla ve bir düflma-
n›n yüzünden yüzer masumu periflan etmesiyle ve ma¤-
lûplar›n dehfletli me'yusiyetleriyle ve galiplerin dehfletli
telâfl ve hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlar›n›
tamir edememelerinden gelen dehfletli vicdan azapla-
r›yla ve dünya hayat›n›n bütün bütün fânî ve muvakkat
olmas› ve medeniyet fantaziyelerinin aldat›c› ve uyutucu
olmas› umuma görünmesiyle ve f›trat-› befleriyedeki
yüksek istidadat›n, mahiyet-i insaniyesinin umumi bir
surette dehfletli yaralanmas›yla ve ebedperest hissiyat-›
bâkiye ve f›trî aflk-› insaniyenin heyecan içinde

aflk-› insaniye: insana ait aflk, in-
sanla ilgili aflk; insan›n aflk›.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ebedperest: sonsuzlu¤a ba¤l›
olan, sonu olmayan fleyi seven,
sonsuz olana tapan.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
f›trat-› befleriye: insan›n yarat›l›-
fl›, insan›n tabiat›.
f›trî: tabiî, do¤al.
hakikat: gerçek.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hissiyat-› bâk›ye: bitmeyen duy-
gular.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, iç yüzü, vasf›, asl›, hakikati.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-

miz.
me’yusiyet: ümitsizlik.
medeniyet: ilim, teknik, sa-
nayi ve ticaretin nimetlerin-
den gerçek anlamda yararla-
narak, bolluk, güvenlik ve ra-
hatl›k içinde yaflay›fl.
mesele-i mühimme: mühim,

önemli mesele.
muhafaza: koruma.
muvakkat: geçici.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tamir: onarma, düzeltme.
umum: bütün, herkes.
umumî: genel.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Sûresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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uyanmas›yla ve gaflet ve dalâletin, en sert, sa¤›r olan ta-
biat›n Kur'ân’›n elmas k›l›nc› alt›nda parçalanmas›yla ve
gaflet ve dalâletin en bo¤ucu, aldat›c›, en genifl perdesi
olan siyasetin rûy-i zeminde pek çirkin, pek gaddarâne
hakikî sureti görünmesiyle, elbette ve elbette, hiçbir flüp-
he yok ki, flimalde, garbda, Amerika’da emareleri görün-
dü¤üne binaen, nev-i beflerin mafluk-i mecazisi olan ha-
yat-› dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmas›ndan, f›tra-
ten beflerin hakikî sevdi¤i ve arad›¤› hayat-› bâkiyeyi bü-
tün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette, hiç flüphe yok ki, bin
üç yüz altm›fl senede, her as›rda üç yüz elli milyon flakir-
di bulunan ve her hükmüne ve davas›na milyonlar ehl-i
hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar
haf›zlar›n kalbinde kudsiyetle bulunup lisanlar›yla beflere
ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarz-
da befler için hayat-› bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müj-
de verip bütün beflerin yaralar›n› tedavi eden Kur'ân-›
Mu'cizü’l-Beyan›n fliddetli, kuvvetli ve tekrarl› binler âyâ-
t›yla belki sarihan ve iflareten on binler defa dava edip,
haber verip, sars›lmaz kat'î delillerle, flüphe getirmez
hadsiz hüccetlerle hayat-› bâkiyeyi kat'iyetle müjde ve
saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i befler bü-
tün bütün akl›n› kaybetmezse ve maddî ve manevî bir k›-
yamet bafllar›nda kopmazsa, ‹sveç, Norveç, Finlandiya
ve ‹ngiltere’nin Kur'ân’›n kabulüne çal›flan meflhur hatip-
leri ve din-i hakk› arayan Amerika’n›n çok ehemmiyetli
cemiyeti gibi, rûy-i zeminin k›t'alar› ve hükûmetleri,
Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan› arayacaklar ve hakikatlerini 

ait olan hayat.
hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›t’a: yer yüzündeki yedi büyük
kara parças›ndan her biri, ana ka-
ra.
k›yamet: son derece büyük y›-
k›m, katlan›lmas› güç bela.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lisan: dil.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mafluk-› mecazî: mecazî sevgi;
gerçek sevgiye lay›k olmad›¤›
halde âfl›k olunan fleyler.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
tabiat: .
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onaylama.

asr: yüzy›l.
ayat: Kur’ân ayetleri.
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dava: iddia.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
ehemmiyetli: önemli.

ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
elmas: çok de¤erli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsal: örnekler, benzerler.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
gaddarane: zalimce, gaddar-
ca, merhametsizce, haincesi-
ne.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin

arzular›na dalmak.
garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tama-
men ezberleyen ve okuyan
kimse.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
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anlad›ktan sonra bütün ruh u canlar›yla sar›lacaklar.
Çünkü, bu hakikat noktas›nda kat'iyen Kur'ân’›n misli
yoktur ve olmaz ve hiçbir fley bu mu'cize-i ekberin yerini
tutamaz.

Saniyen: Madem Risale-i Nur o mu'cize-i kübran›n
elinde bir elmas k›l›nç hükmünde hizmetini göstermifl ve
en muannid düflmanlar› teslime mecbur etmifl. Hem kal-
bi, hem ruhu, hattâ hissiyat› tam tenvir edecek ve ilâçla-
r›n› verecek bir tarzda hazine-i Kur’ânîyenin dellâll›¤›n›
yapan ve ondan baflka me'haz ve mercii olmayan bir
mu'cize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi ya-
p›yor ve aleyhinde dehfletli propagandalara ve gayet mu-
annid z›nd›klara tam galebe çalm›fl ve dalâletin en sert ve
kuvvetli kal’as› olan tabiat› “Tabiat Risalesi”yle parça
parça etmifl ve gafletin en kal›n ve bo¤ucu ve genifl dai-
re-i afak›nda ve fennin en genifl perdelerinde Asa-y› Mu-
sâ’daki Meyvenin Alt›nc› Meselesi ve Birinci, ‹kinci,
Üçüncü ve Sekizinci Hüccetleriyle gayet parlak bir tarz-
da gafleti da¤›t›p nur-i tevhidi göstermifl. Elbette bizlere
lâz›m ve millete elzemdir ki, flimdi resmen izin verilen din
tedrisat› için hususi dershaneler aç›lmas›na ve izin veril-
mesine binaen, Nur flakirtleri, mümkün oldu¤u kadar
her yerde küçücük dershane-i Nuriye açmak lâz›md›r.

Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder,
fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem iman
hakikatlerinin izah› oldu¤u için, hem ilim, (HAfi‹YE) hem 

HAfi‹YE: fiayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç de¤ilse, ibadete muh-
taç veya marifete müfltak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir
derstir.

aleyh: karfl›, karfl›t.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
daire-i afak: ufuklar dairesi, çok
genifl ve büyük daire, kâinat.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dershane-i Nuriye: Nur dersha-
nesi, nur medresesi, Risale-i Nur
okunan ve okutulan yerler.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar.
hakikat: gerçek, esas.
hafliye: dipnot.
hazine-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ha-
zinesi.
hissiyat: hisler, duygular.
hususî: özel.
hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
ifltiyak: gösteren
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
marifet: bilme, derin bilgi.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
merci: merkez, kaynak.
mesele: önemli konu.

misl: benzer, efl.
mu’cize-i ekber: en büyük
mu’cize.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
nur-i tevhid: tevhit nuru, bir-
lik nuru; Allah’›n birli¤indeki
ayd›nl›k, Allah’›n birli¤ini gü-
nefl gibi gösteren nur.

propaganda: bir inanç, dü-
flünce, doktrin v.b. ni baflkala-
r›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve çeflitli vas›-
talarla yap›lan faaliyet.
resmen: resmî bir flekilde,
devlet taraf›ndan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.

saniyen: ikinci olarak.

flakirt: talebe, ö¤renci.

taallüm: ö¤renme, belleme.

tarz: biçim, flekil.

tedrîsât: ö¤retim.

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.

vazife: görev.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde befl on seneye
mukabil, inflaallah Nur medreseleri, befl on haftada ayn›
neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.

Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-› dün-
yeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pekçok fayda-
s› bulunan bu Kur'ân lemeatlar›na ve dellal› bulunan
Risale-i Nur’a de¤il iliflmek, tamam›yla tervic ve neflrine
çal›flmalar› elzemdir ki, geçen dehfletli günahlara kefaret
ve gelecek müthifl belâlara ve anarflistli¤e bir sed olabil-
sin.

Salisen: Bu Ramazan-› fierifte, Kur'ân’› zevk ve flevk
ile okumak benim çok ihtiyac›m vard›. Halbuki elemli
hastal›k, maddî ve manevî s›k›nt›lar, yorgunlukla ve mefl-
galelerin tesiriyle telâfl ettim. Birden Hüsrev’in flirin ka-
lemiyle mu'cizatl› yaz›lan cüz'ler ve Haf›z Ali ve Tahirî’ye
pekçok sevap kazand›ran parlak ve kerametli Hizbü’l-
Ekber-i Kur’ânîyeyi birbiri arkas›ndan okumaya bafllar-
ken öyle bir zevk ve flevk verdi ki, bütün o yorgunluklar›
hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek
parlak bir surette ders-i Kur’ânîyeyi onlardan dinlerken
bütün ruh u can›mla arzu ettim ve kast ve azmettim ki,
mümkün oldu¤u derecede ayn› Hizbü’l-Ekber-i Kur’ânî-
ye gibi foto¤rafla mu’cizatl› Kur'ân›m›z› tab edece¤iz, in-
flaallah…

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
* * *

söz, fikir.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
marifet: bilme, derin bilgi.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
mukabil: karfl›l›k.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh u cân: ruh ve can;
salisen: üçüncü olarak.
set: mani, perde, engel.
suret: biçim, flekil, tarz.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tab: kitap basma.
temîn: sa¤lama.
terviç: bir fikri tutma, destekle-
me.
tesir: etki.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.

anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
azm: kesin karar; kas›t, niyet.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cüz: k›s›m, parça.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân der-

si, Kur’ân’a ait ders.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hayat-› siyâsîye: siyasî ha-
yat, politik hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.

Hizbü’l-Ekberi’l-Kur’ânî:
Kur'ân'dan zikir ve dua için
al›nm›fl ayetler.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Nurun fevkalâde has flakirtleri, Sikke-i Gaybi-
ye müfltemilât›yla, o evliya-y› meflhureden, k›rk günde
bir defa ekmek yiyip k›rk gün yemeyen Osman-› Hali-
dî’nin sarih ihbar› ve evlâtlar›na vasiyetiyle ve Isparta’n›n
meflhur ehl-i kalp âlimlerinden Topal fiükrü’nün zahir
haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikat› dava
edip, fakat iki iltibas içinde, bu biçare, ehemmiyetsiz kar-
deflleri Said’e bin derece ziyade hisse vermifller. On se-
neden beri kanaatlerini tadile çal›flt›¤›m halde, o bahad›r
kardefller kanaatlerinde ileri gidiyorlar. Evet, onlar, On
Sekizinci Mektuptaki iki ehl-i kalp çoban›n maceras› gi-
bi, hak bir hakikati görmüfller; fakat tabire muhtaçt›r. O
hakikat de fludur:

Ümmetin bekledi¤i, ahirzamanda gelecek zat›n üç va-
zifesinden en mühimi ve en büyü¤ü ve en k›ymettar›
olan iman-› tahkikiyi neflir ve ehl-i iman› dalâletten kur-
tarmak cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bita-
mamiha Risale-i Nur’da görmüfller. ‹mam-› Ali ve Gavs-›
Azam ve Osman-› Halidî gibi zatlar, bu nokta içindir ki,
o gelecek zat›n makam›n› Risale-i Nur’un flahs-› mane-
visinde keflfen görmüfller gibi iflaret etmifller. Bazan da
o flahs-› maneviyi bir hâdimine vermifller, o hâdime 

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahad›r: cesur, yi¤it, kahraman.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bitamamiha: tamamen, bütü-
nüyle, hepsi.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dava: iddia.
ehemmiyetli: önemli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehl-i kalp: maneviyata çok k›y-
met veren, kalben Cenab-› Hakka
çok yak›nl›k hissedip çok hikmet-
lerden anlayan zat.
evlât: çocuklar.
evliya-i meflhure: ünlü velîler.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
fevkalâde: ola¤anüstü.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâk: do¤ruluk.
hakikat: gerçek, esas.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hisse: pay, nasip.
ihbar: haber verme, bildirme.
iltibas: kar›flt›rmak.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keflfen: keflif yoluyla, gizli bir fle-
yin Allah taraf›ndan birisine ilham
edilmesi yoluyla.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
makam: manevî mevki.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
neflir: yayma,yay›m, herkese du-

yurma.
nokta: konu, konu ile ilgili
önemli bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarih: aç›k, âflikar.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabir: yorum, yorumlama.
tadil: do¤rultma, düzeltme.
ümmet: Müslümanlar›n ta-

mam›; bütün Müslümanlar.
vasiyet: bir kimsenin öldük-
ten sonra yap›lmas›n› istedi¤i
fleyler için, sa¤l›¤›nda verdi¤i
emir ve ›smarlama.
vazife: görev.
zahir: aç›k, âflikar.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Sûresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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mültefitâne bakm›fllar. Bu hakikatten anlafl›l›yor ki, son-
ra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur’u bir program›
olarak neflir ve tatbik edecek.

O zat›n ikinci vazifesi, fleriat› icra ve tatbik etmektir.
Birinci vazife, maddî kuvvetle de¤il, belki kuvvetli itikad
ve ihlâs ve sadâkatle oldu¤u halde, bu ikinci vazife gayet
büyük maddî bir kuvvet ve hâkimiyet lâz›m ki, o ikinci
vazife tatbik edilebilsin.

O zat›n üçüncü vazifesi, hilâfet-i ‹slâmîyeyi ittihad-› ‹s-
lâma bina ederek, ‹sevî ruhanileriyle ittifak edip din-i ‹s-
lâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat
ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birin-
ci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade k›y-
mettard›r. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve
çok genifl bir dairede ve flaflaal› bir tarzda oldu¤undan,
umumun ve avam›n nazar›nda daha ehemmiyetli görü-
nüyorlar.

‹flte o has Nurcular ve bir k›sm› evliya olan o kardefl-
lerimizin tabire ve tevile muhtaç fikirlerini ortaya atmak,
ehl-i dünyay› ve ehl-i siyaseti telâfla verir ve vermifl; hü-
cumlar›na vesile olur. Çünkü, birinci vazifenin hakikatini
ve k›ymetini göremiyorlar; öteki cihetlere hamlederler.

Kardefllerimin ikinci iltibas›: Fâni ve çürütülebilir bir
flahsiyeti, baz› cihetlerle birinci vazifede pifldarl›k eden
Nur flakirtlerinin flahs-› manevisini temsil eden o âciz
kardefline veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i
Nur’un hakikî ihlâs›na ve hiçbir fleye, hattâ manevî ve
uhrevî makamata dahi alet olmamas›na bir cihette zarar 

ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maddî: madde ile alâkal›.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mültefitane: mültefitçe, iltifat
edene yak›fl›r flekilde.
nazar: bak›fl, nezdinde.
neflir: yayma,yay›m, herkese du-
yurma.
nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
pîfldâr: önde giden, öne düflen,
öncü.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhanî: islâm d›fl›ndaki dinlerde
din adam›, rahip.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flahsiyet: kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tabir: yorum, yorumlama.
tarz: biçim, flekil.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ad›-
na hareket etme.
tevil: yorumlama, yorum.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
umum: bütün, herkes.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
binâ: kurma, dayand›rma.
cihet: yön.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.

evliya: veliler, Allah dostlar›.
fânî: ölümlü, geçici.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
haml: isnat etme, at›f, yükle-
me.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hilâfet-i ‹slâmiye: ‹slâm hali-

feli¤i.
hücûm: sald›rma.
icra: yürütme, bir ifli yerine
getirme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iltibas: kar›flt›rmak.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden
olanlar.
itikat: inanç, iman.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma, birleflme.
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verdi¤i gibi, ehl-i siyaseti de evhama düflürüp Risale-i
Nur’un neflrine zarar gelir. Bu zaman, flahs-› manevî za-
man› oldu¤u için, böyle büyük ve bâkî hakikatler, fânî ve
âciz ve sukut edebilir flahsiyetlere bina edilmez.

Elhâs›l: O gelecek zat›n ismini vermek —üç vazifesi bir-
den hat›ra geliyor— yanl›fl olur. Hem hiçbir fleye alet ol-
mayan Nurdaki ihlâs zedelenir, avam-› mü'minin nazar›n-
da hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlafl›r. Yakiniyet-i
bürhaniye dahi, kazaya-i makbuledeki zann-› galibe ink›-
lâp eder; daha muannid dalâlete ve mütemerrid z›nd›kaya
tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye
bafllar. Ehl-i siyaset evhama ve bir k›s›m hocalar itiraza
bafllar. Onun için, Nurlara o ismi vermek münasip görül-
müyor. Belki “Müceddiddir, onun pifldar›d›r” denilebilir.

Umum kardefllerimize binler selâm.
1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉÑrdnG

Kardefliniz
Said Nursî

* * *
3 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rÅn°T røpe r¿pGnh 2 @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

4 ÉkªpF=GnO GkónHG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k, sars›lmaz, sebatkâr, fedakâr, vefa-

dar kardefllerim,
Bilirsiniz ki, Ankara ehl-i vukufu Risale-i Nur’a ait ker-

ametleri ve iflaret-i gaybiyeleri inkâr edememifller.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
avam-› mü’minîn: mü’minlerin
genifl halk tabakas›, avam olanla-
r›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
binâ: kurma, dayand›rma.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
ehl-i vukuf: hâkimler.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fânî: ölümlü, geçici.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hakikat: gerçek, esas.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
kazâyâ-y› makbule: kabule
mazhar olmufl hüküm ve iddialar.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, telafla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
muannit: inatç›, ayak direyen.
Müceddit: hadis-i flerifle, her as›r
bafl›nda gelece¤i müjdelenen di-
nin yüksek hizmetkâr›; dine yeni
bir tarzla yaklaflan, asr›n flartlar›-
na göre ve ortaya at›lan yeni flüp-
he ve taarruzlara karfl› dini yo-
rumlay›p kuvvetlendiren büyük
âlim.
münasip: uygun.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
nazar: bak›fl, nezdinde.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
pîfldâr: önde giden, öne düflen,
öncü.
sebatkâr: sebat eden, sözünde

ve karar›nda duran, vazgeç-
meyen, sebatl›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme.
flahs-› manevî: manevî flah›s,

belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flahsiyet: kiflilik.
umum: bütün.
vefadar: sözünde ve dostlu-
lu¤unda devaml› olan, vefal›
dost.

yakîniyet-i burhaniye: kesin
deliller.
zann-› galip: galip kanaat; üs-
tün gelen zan, kuvvetli ihti-
mal, kuvvetli, gerçe¤e en ya-
k›n olan zan.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
3. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Sûresi: 44.)
4. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebediyen ve dâima üzerinize olsun.
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Yaln›z, yanl›fl olarak o kerametlerde hissedar zannedip
itiraz ederek, “Böyle fleyler kitapta yaz›lmamal›yd›, ker-
amet izhar edilmez” diye hafif bir tenkide mukabil, mü-
dafaat›mda onlara cevaben demifltim ki:

Onlar bana ait de¤il ve o kerametlere sahip olmak be-
nim haddim de¤il. Belki Kur'ân’›n mu'cize-i maneviyesi-
nin tereflfluhat› ve lem'alar›d›r ki, hakikî bir tefsiri olan
Risale-i Nur’da kerametler fleklini alarak flakirtlerinin
kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için, ikramat-› ‹lâ-
hiye nev'indendir. ‹kram ise, izhar› bir flükürdür, caizdir,
hem makbuldür.

fiimdi ehemmiyetli bir sebebe binaen bu cevab› bir
parça izah edece¤im. Ve, “Ne için izhar ediyorum? Ve
ne için bu noktada bu kadar tahflidat yap›yorum? Ve ne
için birkaç ayd›r bu mevzuda çok ileri gidiyorum? Ekser
mektuplar o keramete bak›yor?” diye sual edildi.

Elcevap: Risale-i Nur’un hizmet-i imaniyede, bu za-
manda binler tahribatç›lara mukabil yüz binler tamiratç›
lâz›m gelirken, hem benimle lâakal yüzer kâtip ve yar-
d›mc› bulunmak ihtiyaç varken, de¤il çekinmek ve temas
etmemek, belki millet ve ehl-i idare takdir ile ve teflvik ile
yard›m ve temas etmek zaruri iken ve o hizmet-i imani-
ye hayat-› bâkiyeye bakt›¤› için hayat-› fâniyenin meflga-
lelerine ve faidelerine tercih etmek ehl-i imana vacip
iken, kendimi misal alarak derim ki:

Beni herfleyden ve temastan ve yard›mc›lardan men'
etmekle beraber, aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle 

lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
lem’a: par›lt›.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
men: yasak etme, engelleme.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
mevzu: konu.
misal: örnek.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
mukabil: karfl›l›k.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
nev: tür, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahflidat: y›¤malar, biriktirmeler,
toplamalar.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tamirat: tamirler, düzeltmeler.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tenkîd: elefltirme.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan, kesinlik bak›m›ndan
farzdan sonra gelen.
zarurî: zorunlu.

aleyh: karfl›, karfl›t.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i idare: idare edenler,
devleti yönetenler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ekser: pek çok.

el-cevap: cevap olarak.
hakikî: gerçek.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› fânîye: fânî hayat;
sonu olan dünya hayat›.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.

ikramat-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n ikramlar›, nimetleri,
ba¤›fllar›.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâtip: yaz›c›.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
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arkadafllar›m›n kuvve-i maneviyelerini k›rmak ve benden
ve Risale-i Nur’dan so¤utmak ve benim gibi ihtiyar, has-
ta, zaif, garip, kimsesiz bir bîçareye, binler adam›n göre-
ce¤i vazifeyi bafl›na yüklemek ve bu tecrid ve tazyiklerde
maddî bir hastal›k nev'inde insanlarla temas ve ihtilâttan
çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda
halklar› ürküttürmek ile kuvve-i maneviyeyi k›rmak cihet-
leriyle ve sebepleriyle, ihtiyar›m haricinde bütün o mani-
lere karfl›, Risale-i Nur flakirtlerinin kuvve-i maneviyeleri-
nin takviyesine medar ikramat-› ‹lâhiyeyi beyan ederek
Risale-i Nur etraf›nda manevî bir tahflidat yapt›rmak ve
Risale-i Nur kendi kendine, tek bafl›yla, baflkalar›na muh-
taç olmayarak, bir ordu kadar kuvvetli oldu¤unu göster-
mek hikmetiyle bu çeflit fleyler bana yazd›r›lm›fl. Yoksa
—hafla— kendimizi satmak ve be¤endirmek ve temed-
düh etmek ve hodfüruflluk etmek ise, Risale-i Nur’un
ehemmiyetli bir esas› olan ihlâs s›rr›n› bozmakt›r.

‹nflaallah, Risale-i Nur kendi kendine, hem kendini
müdafaa etti¤i, hem k›ymetini tam gösterdi¤i gibi, bizi
de manen müdafaa edip kusurlar›m›z› affettirmeye vesi-
le olacakt›r.

Umum kardefllerimin ve hemflirelerimin, hassaten du-
alar› makbul mübarek masumlar taifesi ve muhterem ih-
tiyarlar cemaatinden herbirerlerine binler selâm ve dua
ederek Ramazan-› fieriflerini tebrik ederiz, dualar›n› rica
ederiz.

Hasta kardefliniz
Said Nursî

beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hassaten: bilhassa, özellikle.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hikmet: gaye, maksat.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
yaflama.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ikramat-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
ikramlar›, nimetleri, ba¤›fllar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
k›ymet: de¤er.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
mâni: engel.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
medar: sebep, vesile.
merbut: ba¤l›, rabtedilmifl.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müdafaa: savunma.
nev: tür, çeflit.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar.
taife: tak›m, güruh.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-

dik etme.
tarz: biçim, flekil.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
tecrîd: hücre hapsi; bir kiflinin
baflkalar›yla olan iliflkisini
kesme.
temeddüh: kendi kendini öv-
me, kendini methetme, bö-
bürlenme.
umum: bütün.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
ziyade: çok, fazla.
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R‹SALE-‹ NUR’UN MAKBUL‹YET‹NE ‹MZA BASAN VE
GAYBÎ ‹fiARETLERLE ONDAN HABER VEREN SEK‹Z

PARÇADAN B‹R‹NC‹ PARÇADIR

Ayn› meseleye bu birinci Risalede yirmi dokuz iflaret
var. Sair parçalarla beraber bine yak›n iflaretler, remizler,
îmalar, emareler ayn› meseleye, ayn› davaya ittifakla
bakmalar› sarahat derecesindedir. Vahdet-i mesele cihe-
tiyle, o emareler birbirine kuvvet verir, te'yid eder. O se-
kizden üç tanesi, ‹mam-› Ali’nin Rad›yallahü Anh›n üç
keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur’dan haber vermifl.

Bu sekiz parçay› Ankara ehl-i vukufu tetkik etmifl, iti-
raz etmemifller. Yaln›z demifller: “Bu yaz›lmamal› idi.
keramet sahibi, kerametini yazamaz.”

Ben de onlara cevap verdim ki: “Bu benim de¤il,
Risale-i Nur’un kerametidir. Risale-i Nur ise, Kur'ân’›n
mal›d›r ve tefsiridir” dedim, onlar sustular; demek kabul
ettiler.

Gerçi bu çeflit ikramlar yaz›lmasayd› daha münasip
olurdu; fakat bu kadar hadsiz muar›zlar ve kuvvetli ve
kesretli düflmanlar karfl›s›nda az ve zaif olan bizlere kuv-
ve-i maneviye ve gaybî imdat ve teflci ve sebat ve meta-
net vermek için mecburiyet-i kat'iye oldu, ben de yaz-
d›m. Benim benli¤ime bir hodfüruflluk verip sukutuma
sebep olsa da, ehemmiyeti yok. Bu hizmete, yani ehl-i
iman› dalâlet-i mutlakadan kurtarmaya, lüzum olsa dün-
yevî hayat gibi, uhrevî hayat›m› da feda etmek bir saadet 

n›kl›l›k; gayret.
münasip: uygun.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
sükût: susma, sessiz kalma.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
teflci: cesaret verme, cesaretlen-
dirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
Vahdet-i mesele: meselenin, ko-
nunun birli¤i.

cihet: yön.
dalâlet-i mutlaka: kay›ts›z
flarts›z sap›kl›k, mutlak inanç-
s›zl›k.
dava: takip edilen fikir, iddia.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i vukuf: hâkimler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fedâ: u¤runa verme.
gaybî: gaybla ilgili, bilinme-

yenle ilgili.
gerçi: her ne kadar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.
imdat: yard›m.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.

keramet-i gaybiye: gaybla il-
gili keramet, istikbal ile alâka-
l› keramet.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mecburiyet-i kat’iye: katî
mecburiyet, kesin zorunluluk,
kesin mecburiyet.
mesele: önemli konu.
metanet: metin olma, daya-
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bilirim. Binler dostlar›m ve kardefllerimin Cennete gir-
meleri için, Cehennemi kabul ederim.

Said Nursî

* * *

‹fiÂRÂT-I KUR’ÂNÎYE VE ÜÇ KERAMET-‹ ALEV‹YE VE
KERAMET-‹ GAVS‹YE HAKKINDA B‹R TENB‹H VE 

‹HTARDIR.

Bu gayet mahrem Risaleler, nas›lsa, muannid bir nâ-
mahremin eline bu Risalelerden birisi geçmifl. Gayet sat-
hî ve inat nazar›yla bir iki yerine haks›z bir itiraz ile
ehemmiyetli bir hâdiseye sebebiyet verdi¤inden, bu mec-
mua, Risale-i Nur’un has talebelerine, belki ehass-› ha-
vassa mahsus oldu¤u halde ve benim vefat›mdan sonra
intiflar›na müsaade olmas›yla beraber, flimdi mezkûr hâ-
disenin sebebiyle herkese de¤il, belki ehl-i insaf ve
Risale-i Nur’la alâkadar ve talebelerinden bulunanlara ve
haslardan birkaç flakirdin tensibiyle gösterilebilir fikriyle
yazd›k. fiimdi ise, iki sene iki mahkeme tetkikten sonra
bize iade edilmesinden, neflrine mecbur olduk.

• ‹kinci Nokta: Bu Risale, bafltan afla¤›ya kadar birtek
neticeye bak›yor. Bine yak›n emarelerle Risale-i Nur’un
makbuliyetine bir imza bas›ld›¤›n› ispat ediyor. Böyle bir-
tek davaya bu derece kesretli ve ayr› ayr› cihetlerde bin-
ler emareler ve îmâlar onu göstermesi, ilmelyakîn de¤il,
belki aynelyakîn, belki hakkalyakîn derecesinde o davay›
ispat eder.

alâkadar: ilgili, iliflki.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
cihet: yön.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ehass-› havas: seçkinlerin en
seçkini, ileri gelenlerin en bafl›n-
daki.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i insaf: insaf sahipleri, merha-
metli olanlar, orta yolu tutanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-
lere ait.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i; bir fleyi yaflaya-
rak, içine girerek, do¤rulu¤undan
flüpheye asla yer b›rakmayacak
biçimde kesin olarak bilme.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
iade: geri verme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ispat: sa¤lam ve dayan›kl› hale
getirme; do¤ruyu delillerle gös-
terme.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
keramet-i Aleviye: Hz. Ali’ye ait
keramet, ola¤anüstü, fevkalâde
hâl.
keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî’nin kerâmeti.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,

düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
müsaade: izin.
namahrem: mahrem olma-
yan, bir fleyi bilmemesi gere-
ken kifliler.

nazar: bak›fl.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.

sebebiyet: sebep olma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tembih: uyarma, ikaz.
tensip: uygun görme, müna-
sip k›lma, uygun bulma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vefat: ölüm.
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• Üçüncü Nokta: Bu Risaleyi mütalâa eden zatlar, in-
ceden inceye, hususan cifrî hesabat›na meflgul olmaya
lüzum yok. Bir k›sm› anlafl›lmasa da zarar› yok. Hem
umumunu okumak da lâz›m de¤il. Hem keramet-i Gav-
siyenin ahirinde, fiaml› Haf›z Tevfik’in f›kras›ndan baflla-
y›p ahire kadar mütalâadan sonra ve bafltaki mukaddi-
meyi okuduktan sonra (HAfi‹YE) istedi¤i parçay› okusun.

Said Nursî

®

HAfi‹YE: Kitab›n Birinci ve Yedinci K›s›mlar›n› okuduktan sonra.

ahir: son.
cifrî: cifir hesab›na ait.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hafliye: dipnot.
hesabât: hesaplar.
hususan: bilhassa, özellikle.
Keramet-i Gavsiye: Seyyid
Abdülkadir Geylânî Hazretle-
rinin kerametlerinden bahse-

den risale.
mukaddime: önsöz, bafllan-
g›ç.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, dikkatli okuma.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
umum: bütün, hepsi.
zat: kifli, flah›s.
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Mukaddime: Malûm olsun ki, Zübdetü’r-Resail Umde-
tü’l-Vesail nam›nda, kutbü’l-ârifîn Ziyaeddin Mevlâna
fieyh Halid’in (kuddise sirruhu) mektubat ve resail-i fleri-
felerinden muktebes nasayih-i kudsiyesinin tercümesine
dair bir Risaleyi, on üç sene mukaddem, Bursa’da Hoca
Hasan Efendiden alm›flt›m. Nas›lsa mütalâas›na muvaf-
fak olamam›flt›m. Tâ bugünlerde, kitaplar›m›n içerisinde
birfley ararken elime geçti. Dedim: “Bu Hazret-i Mevlâ-
na Halid, Üstad›m›n hemflehrisidir. Hem ‹mam-› Rabba-
nî’den sonra, tarik-› Nakflînin en mühim kahraman›d›r.
Hem tarik-i Halidiye-i Nakfliyenin piridir.” Risaleyi müta-
lâa ederken, Hazret-i Mevlâna’n›n tercüme-i halinde flu
f›kray› gördüm:

Ashab-› Kütüb-i Sitteden ‹mam-› Hâkim, Müsted-
rek’inde ve Ebu Davud, Kitab-› Sünen’inde; Beyhakî,
fiuab-› ‹man’da tahriç buyurduklar›,

p¢SrCGnQ »'∏nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG
3 Én¡næj/O Én¡nd oOuónéoj røne mánæn°S pInCÉpe uπoc

yani, “Her yüz senede Cenab-› Hak bir müceddid-i din
gönderiyor” hadis-i flerifine mazhar ve masadak ve

Ashab-› Kütüb-i Sitte: Kütüb-i
Sitte Ashab›, meflhur alt› sahih
hadis kitab› olan Sahih-i Buharî,
Sahih-i Müslim, ‹bni Mâce, Ebu
Davud, Tirmizî ve Neseî’nin müel-
lif ve musannifleri.
dair: alakal›, ilgili.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
kuddise s›rruhu: s›rr› mukaddes
ve aziz olsun. (büyük veliler için
kullan›l›r).
kutbülarifin: ariflerin en büyü¤ü,
ariflerin en ileri geleni.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mukaddem: zaman bak›m›ndan
önce olan.
mukaddime: önsöz, bafllang›ç.
muktebes: iktibas edilmifl, al›nt›
yap›lm›fl.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müceddid-i din: dini tecdit eden,
dini, yine dinin kayna¤›ndan ald›-

¤› ilim ve tefsirle kuvvetlendi-
ren.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, dikkatli okuma.
nam: ad.
nasayih-i kudsiye: mukad-
des, yüce nasihatler.

pîr: bir tarikat›n ilk kurucusu,
veya o tarikata girmifl kimse-
lerin kendisine ba¤land›klar›
kimse, fleyh, mürflit.
resail-i flerife: mübarek ve
flerefli risaleler, kitaplar.
tahric: hadislerin ilk rivayet
edenini ortaya ç›karma.
tarik-› Halidiye-i Nakfliye:

Nakflibendî tarikatinin Halidi-
ye kolunun yolu.
tarik-› Nakflî: fieyh Bahaüd-
din Nakflibendî’nin kurdu¤u
tarikatin yolu, Nakflibendî ta-
rikati.
tercüme-i hâl: hâl tercümesi,
bir kiflinin hayat›n› anlatan
eser, biyografi.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin.
3. Muhakkak Allah bu ümmete her yüz sene bafl›nda dinini yenileyen bir müceddid gönde-

rir. (Ebû Dâvud, Melâhim: 1.)
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mazhar-› tam olan Mevlâna efl-flehir, kutbü’l-ârifîn,
gavsü’l-vâs›lîn, vâris-i Muhammedî, kâmilü’t-tarikati’l-
âliyyeti ve’l-müceddidiyyeti Hâlid-i Zülcenaheyn Kuddise
sirruhu, ilâ âhir... Sonra tarihçe-i hayat›nda gördüm ki,
tevellüdü 1193 tarihindedir. Sonra gördüm ki, 1224 ta-
rihinde Saltanat-› Hind’in payitaht› olan Cihanâbâd’a
dahil olmufl. tarik-i Nakflî silsilesine girip müceddidiyete
bafllam›fl.

Sonra 1238’de, ehl-i siyasetin nazar-› dikkatini celp
edip, vatan›n› terk ederek diyar-› fiam’a hicretle gitmifl-
tir. Hem içinde gördüm ki, Hazret-i Mevlâna’n›n (k.s.)
nesli, Hazret-i Osman bin Affan’a (rad›yallahü anh) men-
suptur.

Sonra gördüm ki, tercüme-i halinde istidad-› f›trî ve
kabiliyet-i harika ile, sinni yirmiye bali¤ olmadan evvel
a’lem-i ulema-i asr ve allâme-i vakit olmufl. Süleymaniye
kasabas›nda tedris-i ulûm ile ifltigal eylemifltir.

Sonra Üstad›m›n tarihçe-i hayat›n› düflündüm. Bak-
t›m, dört mühim noktada tevafuk ediyorlar.

Birincisi: Hazret-i Mevlâna 1193’te dünyaya gelmifl;
Üstad›m ise, Arabî 1293’te, tam Mevlâna Halid’in yüz
senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmifl.

‹kincisi: Hazret-i Mevlâna’n›n (k.s.) tecdid-i din müca-
hedesine bafllang›c› ve mukaddimesi, Hindistan’›n payi-
taht›na 1224’te girmifl. Üstad ise, aynen yüz sene sonra, 

mensup: bir fleye veya kimseye
alâkas› bulunan, ba¤l› olan.
mukaddime: bafllang›ç.
mücahede: savaflma, mücadele.
müceddit: hadis-i flerifle, her as›r
bafl›nda gelece¤i müjdelenen di-
nin yüksek hizmetkâr›; dine yeni
bir tarzla yaklaflan, asr›n flartlar›-
na göre ve ortaya at›lan yeni flüp-
he ve taarruzlara karfl› dini yo-
rumlay›p kuvvetlendiren büyük
âlim.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müzhir-i tam: tam olarak izhar
eden, gösteren.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nesl: soy-sop, zürriyet.
payitaht: taht flehri, hükümdar›n
oturdu¤u flehir, hükümet merke-
zi.
rad›yallahü anh: Allah ondan ra-
z› olsun.
Saltanat-› Hind: hindistan salta-
nat›.
silsile: tarikatlarda Hz. Peygam-
bere kadar dayand›r›lan fleyh ve
pir zinciri.
sinn: yafl.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin ha-
yat›n› anlatan kitap; biyografi.
tarik-› Nakflî: fieyh Bahaüddin
Nakflibendî’nin kurdu¤u tarikatin
yolu, Nakflibendî tarikati.
tecdîd-i din: dinin esaslar›na do-
kunmadan, asr›n flartlar›na göre
yeni izah ve ispatlarla, insanlar›n
anlay›fl›na en uygun bir flekilde
ortaya koyma.
tedrîs-i ulûm: ilimlerin ö¤renimi,
ilimlerin ö¤retilmesi.
tercüme-i hâl: hâl tercümesi, bir
kiflinin hayat›n› anlatan eser, bi-
yografi.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vâris-i Muhammedî: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) vârisi.

a’lem-i ulema-i as›r: asr›n
âlimleri içinde en çok bilen,
asr›n âlimlerinin en büyü¤ü.
allâme-i vakit: zaman›n her
ilme aflina en büyük âlimi.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
dâhil: girme, içinde olma.
diyar-› fiam: fiam diyar›, böl-
gesi.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-

siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
füyuzat-› maneviye: manevî
feyizler.
gavsülvas›lîn: hakikate, ma-
rifete ermifl olan kâmillerin
bafl› anlam›nda Hz. Abdülka-
dir-i Geylânî için kullan›l›r.
hicret: bir yerden bir yere
göç etme, göç.
hitam: son, nihayet.
ilh: ilâ-âhir sözünün k›salt›l-
m›fl›.
istidad-› f›trî: yarat›l›fltan ge-

len kabiliyet.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
kabiliyet-i hârika: ola¤anüs-
tü kabiliyet, yetenek.
kâmilü’t-tarikati’l-âliyye
ve’l-müceddidiyye: yüce ta-
rikatin olgun rehberi ve yeni-
leyicisi.
Kuddise s›rruhu: s›rr› mukad-
des ve aziz olsun. (büyük ve-
liler için kullan›l›r).
kutbülarifin: ariflerin en bü-
yü¤ü, ariflerin en ileri geleni.
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1324’te Osmanl› Saltanat›n›n payitaht›na girmifl, müca-
hede-i maneviyesine haz›rlanm›fl.

Üçüncüsü: Ehl-i siyaset, Hazret-i Mevlâna’n›n fevkalâ-
de flöhretinden tevehhüm ederek diyar-› fiam’a nakletti-
rilmesi, 1238’de vaki olmufltur. Üstad ise, aynen yüz se-
ne sonra 1338’de Ankara’ya gidip, onlarla uyuflamay›p,
onlar› reddederek, küserek, tekrar Van’a gidip, bir da¤-
da inziva ederken 1338 senesini müteakip, fieyh Said
Hâdisesinin vukuu münasebetiyle ehl-i siyasetin vehmine
dokunmufl; ondan korkarak Burdur ve Isparta, Kastamo-
nu, Afyon vilâyetlerinde sekizer sene, yirmi befl sene ika-
met ettirilmifl.

Dördüncüsü: Hazret-i Mevlâna, yafl› yirmiye bali¤ ol-
madan evvel allâme-i zaman hükmünde, fuhûl-i ulema-
n›n üstünde görünmüfl, ders okutmufl. Üstad ise, tarih-
çe-i hayat›n› görenlere ve bilenlere malûmdur ki, on dört
yafl›nda icazet al›p a'lem-i ulema-i zamana karfl› muara-
zaya giriflmifl, on dört yafl›nda iken, icazet almaya yak›n
talebeleri tedris etmifltir.

Hem Hazret-i Mevlâna, neslen Osmanl› oldu¤u ve
Sünnet-i Seniyyeye bütün kuvvetiyle çal›flt›¤› gibi, Üsta-
d›m, Kur'ân-› Hakîme hizmet noktas›nda, meflreben
Hazret-i Osman-› Zinnureyn’in arkas›nda gidip, Hazret-i
Mevlâna (k.s.) gibi, Risale-i Nur eczalar›yla, bütün kuvve-
tiyle Sünnet-i Seniyyenin ihyas›na çal›flt›.

‹flte bu dört noktadaki tevafukat, tam yüz sene fas›la
ile Risale-i Nur’un takviye-i din hususundaki tesirat›, 

a’lem-i ulema-y› zaman: zama-
n›n âlimleri içinde en çok bilen,
asr›n âlimlerinin en büyü¤ü.
allâme-i zaman: zaman›n allâ-
mesi, zaman›n ilmî seviyesi en
yüksek olan büyük âlimi.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
diyar-› fiam: fiam diyar›, bölgesi.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
evvel: önce.
fas›la: ara.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fuhul-i ulema: büyük âlimlerin
ileri gelenleri, âlimlerin en de¤er-
lileri, üstünleri.
hâdise: olay.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icazet: diploma, yetki belgesi, fla-
hadetname.
ihya: yeniden kuvvetlendirme,
kuvvet ve tazelik verme.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meflreben: meflrepçe, meflrep
olarak.
muaraza: birbirine karfl› gelme,

söz ile karfl›l›kl› mücadele.
mücahede-i maneviye: ma-
nevî olarak yap›lan cihat.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müteakip: den sonra.
nakl-i mekan: yer de¤ifltir-
mek.
neslen: nesil itibariyle, soyca.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
payitaht: baflkent, baflflehir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
takviye-i din: din takviyesi,
dinî inanc›n kuvvetlenmesi.
talebe: ö¤renci.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap; biyog-
rafi.
tedrîs: okutma, ders verme.
tesirat: etkiler, tesirler.

tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.

tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.

vâki: olmufl, meydana gel-
mifl.

vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.

vilayet: il.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

28 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎPARLAK FIKRALAR



Hazret-i Mevlâna’n›n (k.s.) tarik-› Nakfliye vas›tas›yla hiz-
meti gibi azim görünüyor. (HAfi‹YE)

Üstad›m kendine ait medh ü senay› kabul etmiyor. Fa-
kat Risale-i Nur Kur'ân’a ait olup, medh ü sena Kur'ân’›n
esrar›na aittir.

Yaln›z Üstad›mla Hazret-i Mevlâna’n›n bir-
kaç fark› var:

Birincisi: Hazret-i Mevlâna, zülcenaheyndir. Yani,

hem Kadirî, hem Nakflî tarikat sahibi iken, Nakflîlik tari-
kati onda daha galiptir. Üstad›m, bilâkis, Kadirî meflrebi
ve fiazelî mesle¤i onda daha ziyade hükmediyor.

Ben Üstad›mdan iflittim ki: “Hazret-i Mevlâna (k.s.)
Hindistan’dan tarik-› Nakflîyi getirdi¤i vakit, Ba¤dat
dairesi, fiah-› Geylânî’nin (k.s.) ba'de’l-memat -hayatta
oldu¤u gibi- taht-› tasarrufunda idi. Hazret-i Mevlâna’n›n
(k.s.) manen tasarrufu, câ-y› kabul göremedi. fiah-› Nak-
flibend (k.s.) ile ‹mam-› Rabbanî’nin (k.s.) ruhaniyetleri
Ba¤dat’a gelip fiah-› Geylânî’nin ziyaretine giderek rica
etmifller ki, “Mevlâna Halid (k.s.) senin evlâd›nd›r, kabul
et.” fiah-› Geylânî (k.s.), onlar›n iltimaslar›n› kabul ede-
rek Mevlâna Halid’i (k.s.) kabul etmifl. Ondan sonra
Mevlâna Halid (k.s.) birden parlam›fl. Bu 

flan, asr›n flartlar›na göre ve orta-
ya at›lan yeni flüphe ve taarruzla-
ra karfl› dini yorumlay›p kuvvet-
lendiren büyük âlim.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in kur-
du¤u tarikat ve bu tarikata men-
sup olan.
nass-› hadis: hadisin delil olmas›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhaniyet: ölmüfl bir kimsenin
devam etmekte olan manevî
kuvvet ve kudreti.
fiah-› Geylânî: fieyh Abdülkadir
Geylânî.
fiazelî: Ebu’l-Hasan-› fiazelî ismin-
de Tunus’lu alim bir zat›n kurdu-
¤u tarikat.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
takviye-i din: dine kuvvet veril-
mesi.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tarik-› Nakflî: fieyh Bahaüddin
Nakflibendî’nin kurdu¤u tarikatin
yolu, Nakflibendî tarikati.
tarik-› Nakfliye: fieyh Bahaüddin
Nakflibendî’nin kurdu¤u tarikatin
yolu, Nakflibendî tarikati.
tasarruf: velîlerin Allah’›n izni da-
iresinde eflya ve varl›klar üzerin-
deki manevî tesirleri, keramet.
tecdîd: yenileme, tazeleme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vas›ta: arac›l›k.
vazife: görev.
ziyade: çok, fazla.
zülcenaheyn: çift kanatl›, iki ka-
natl›.

HAfi‹YE: Hazret-i Mevlâna (k.s.), milyonlar etbalar›n›n ittifak›yla müced-
diddir ve bafltaki hadîs-i flerifin bir masadak›d›r. Ve madem tam yüz sene
sonra dört mühim cihetle tevafukla beraber, Risale-i Nur ayn› vazifeyi gö-
rüyor; demek nass-› hadîs ile Risale-i Nur eczalar›, tecdid ve takviye-i din
vazifesini görüyorlar.

azîm: büyük.
ba’delmemat: ölümden son-
ra, öldükten sonra.
bidayeten: ilk olarak, bafllan-
g›çta, ilkin.
cây-› kabul: kabule de¤er,
kabul edifl.
cihet: yön.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
etba: birinin sözüne, ifline,
mesle¤ine uyanlar.
evlât: çocuklar.

hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
Hafliye: dipnot.
hükmetme: hakim olma, ifl-
leme.
iltimas: yap›lmas›n› isteme,
rica.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî
hazretlerinin yolunda olan,
onun tarikatine mensup olan.
madem: ...den dolay›, böyle

ise.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik
etmek.
meslek: gidifl, usul, yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
meth ü sena: methedip öv-
me.
müceddit: hadis-i flerifle, her
as›r bafl›nda gelece¤i müjde-
lenen dinin yüksek hizmetkâ-
r›; dine yeni bir tarzla yakla-
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vak›a, ehl-i keflifçe vaki ve meflhud olmufltur. O hâdise-i
ruhaniyeyi, o zaman ehl-i velâyetin bir k›sm› müflahede
etmifl, baz› da rüyayla görmüfller. (Üstad›m›n sözü bura-
da tamam oldu.)

‹kinci fark fludur ki: Üstad›m kendi flahsiyetini mercii-
yetten azlediyor. Yaln›z Risale-i Nur’u merci gösteriyor.
Hazret-i Mevlâna’n›n flahsiyeti ise, kutbü’l-irflad, mercii’l-
has ve’l-âmm olmufltur.

Üçüncü fark: Hazret-i Mevlâna (k.s.), zül’ecnihad›r.
Fakat, zaman›n muktezas›yla sünnet-i seniyyeye çok
kuvvet vermekle beraber ilm-i tarikat› esas tutmak cihe-
tiyle tarikat› daha ziyade tutmufl, o noktada sarf-› him-
met etmifl. Üstad›m ise, flu dehfletli zaman›n muktezas›y-
la ilm-i hakikati ve hakaik-i imaniye cihetini iltizam ede-
rek, tarikata üçüncü derecede bakm›fllar.

Elhas›l: Bafltaki hadis-i flerifin “Her yüz sene bafl›nda
dini tecdid edecek bir müceddid gönderiyor” vaad-i ‹lâhî-
sine binaen, Hazret-i Mevlâna Halid, ekser ehl-i hakikat-
ça, 1200 senesinin, yani on ikinci asr›n müceddididir.
Madem tam yüz sene sonra, aynen dört cihette tevafuk
ederek Risale-i Nur eczalar› ayn› vazifeyi görmüfltür. Ka-
naat verir ki —nass-› hadisle— Risale-i Nur tecdid-i din
hususunda bir müceddid hükmündedir.

Benim Üstad›m daima diyor ki: “Ben bir neferim,
fakat müflir hizmetini görüyorum. Yani k›ymet bende
de¤il. Belki Kur'ân-› Hakîm’in feyzinden tereflfluh eden 

asr: yüzy›l.
azil: birisini iflinden veya maka-
m›ndan ay›rma, iflinden ç›karma,
yol verme.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i keflif: baz› s›rlar›, bilinme-
yen hakikatleri, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile bilen velîler.
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah’›n dostlu¤unu kazanan-
lar, velîlik s›fat›n› tafl›yanlar.
ekser: pek çok.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
hâdise-i ruhaniye: ruhen yafla-
nan hâdise, olay.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hitam: son, nihayet.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilm-i hakikat: hakikat ilmi.
ilm-i tarikat: tarikat, tasavvuf il-
mi.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kutbülirflat: büyük mürflit.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
merci: merkez, kaynak.
mercii’l has ve’l-amm: halk›n ve
idarecilerin, avam›n ve havass›n
baflvuru mercii, merkezi.
merciiyet: merkezilik, kaynak
olan yer, ç›k›fl yeri.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
muktezâ: iktiza etme, gerekme.
müceddit: hadis-i flerifle, her as›r
bafl›nda gelece¤i müjdelenen di-
nin yüksek hizmetkâr›; dine yeni
bir tarzla yaklaflan, asr›n flartlar›-
na göre ve ortaya at›lan yeni flüp-
he ve taarruzlara karfl› dini yo-
rumlay›p kuvvetlendiren büyük

âlim.
müflahede: ‹lahî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
müflir: en yüksek askerî de-
rece, mareflal.
nass-› hadis: hadisin delil ol-
mas›.
nefer: asker, er.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarf-› himmet: himmetini
sarfetmek, gayret göstermek.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-

med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
flahsiyet: kiflilik.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tecdîd: yenileme, tazeleme.
tecdîd-i din: dinin esaslar›na
dokunmadan, asr›n flartlar›na
göre yeni izah ve ispatlarla,

insanlar›n anlay›fl›na en uy-
gun bir flekilde ortaya koyma.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vaad-i ‹lahî: Cenab-› Hakk’›n
verdi¤i söz.
vak›a: olay.
vâki: olmufl, meydana gel-
mifl.
vazife: görev.
ziyade: çok, fazla.
zülecniha: çok kanatlar sahi-
bi, iki kanatl›.
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Risale-i Nur eczalar› bir müfliriyet-i maneviye hizmetini
görüyor.”

Üstad›m› k›zd›rmamak için flahs›n› sena etmiyorum.

fiaml› Haf›z Tevfik

* * *

RE’FET BEY VE HÜSREV VE RÜfiDÜ G‹B‹ R‹SALE-‹
NUR fiAK‹RTLER‹N‹N R‹SALE-‹ NUR BEREKET‹NE

‹fiARET EDEN (BULDUKLARI) B‹R TEVAFUK-‹
LÂT‹FT‹R.

Risale-i Nur’un Isparta’ya ne derece rahmet 
oldu¤una delâlet eden bir tevafukat-› acibe:

Risale-i Nur’un mazhar oldu¤u inayat›n külliyetinden
mühim bir ferdi de fludur ki: Isparta vilâyeti sekiz sene-
den beri Risale-i Nur’un müellifini sinesinde saklam›flt› ve
Barla gibi flirin bir nahiyesinde, Cenab-› Hakk›n lütuf ve
keremiyle muhafaza etmiflti. Bu müddet zarf›nda yavafl
yavafl intiflar eden Risale-i Nur’dan Isparta’da binler
adam imanlar›n› takviye ettiler. Bilhassa gençler pek çok
istifade ve istifaza etti.

Vakta ki, Üstad›m›z›n Barla gibi lâtif ve flirin bir ma-
haldeki s›k›nt›l› ve pek ac›kl› ve en kat› kalpleri a¤latan
iflkenceli esareti bitti. Risale-i Nur’un müellifi olan Üsta-
d›m›z›n nazar› Cenab-› Hakk›n inayetiyle Isparta’ya mü-
teveccih oldu. Evhama düflen baz› zalim ehl-i dünyan›n
teflebbüskârâne harekât-› zahiriyesi bir sebeb-i adî olarak
Üstad›m›z Isparta’ya getirildi.

nevî mareflall›k.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe; bu-
cak.
nazar: bak›fl.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebeb-i adî: basit sebep.
senâ: methetme, övme.
sîne: yürek, kalp, gönül.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
teflebbüskârane: teflebbüs ede-
ne yak›fl›r flekilde, teflebbüs eder-
cesine.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
tevafuk-i acibe: flafl›rt›c› münâ-
sebet ve uygunluk, alâkadarl›k.
vakta: ne zaman, ne vakit.
vilayet: il.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zarf›nda: süresince.

avn: yard›m.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
bilhassa: özellikle.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
harekât-› zahiriye: görünüfl-
teki davran›fllar.
iman: inanç, itikat.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyi-
likler, yard›mlar.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istifaza: feyz alma, feyz bul-
ma, feyizlenme.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san, ba¤›fl.

külliyet: bütünlük, umumîlik.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
mahal: yer.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
muhafaza: koruma.
müddet: süre, zaman.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müfliriyet-i manevîye: ma-
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Fakat Üstad›m›z›n teflrif etti¤i zaman yaz mevsiminin
en hararetli zaman› idi. Ya¤murlar kesilmifl, Isparta’y› is-
ka eden sular azalm›fl, bir k›sm-› mühimminin menba’›
kesilmifl, a¤açlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler
buruflmaya bafllam›flt›.

Risale-i Nur’un en ziyade intiflar etti¤i mahal Isparta
vilâyeti oldu¤u için, Risale-i Nur hakk›ndaki inayat-› Rab-
baniyeyi pek yak›ndan temafla eden Risale-i Nur'un
fiakirtleri olan bizler, acip bir vak›aya daha flahit olduk.

Bu hâdise ise Risale-i Nur Müellifinin Isparta’ya teflri-
fini müteakip, bir as›r içinde bir veya iki defa vukua ge-
len, bu yaz mevsimindeki ya¤murun kesretle ya¤mas› ol-
mufltur. Pek harika bir surette ya¤an bu ya¤mur Ispar-
ta’n›n her taraf›n› tamamen iska etmifl; nebatata yeniden
hayat bahfledilmifl; ba¤lar, bahçeler baflka bir letafet kesb
etmifl; ekserisi hemen hemen ziraatle ifltigal eden halk›n
yüzleri, Risale-i Nur’un nail oldu¤u inayetten ve bereke-
tinden olan bu ya¤murdan istifade ederek gülmüfl, ruhla-
r› inbisat etmiflti. Cenab-› Hak, kemal-i rahmetiyle, bu
yaz mevsiminin bu fliddetli ve hararetli vaziyetini, baha-
r›n en letafetli, en flirin ve en hofl vaziyetine tebdil etti.
Güya Risale-i Nur, yüz on dokuz parças›yla, müellifi olan
Üstad›m›za bir taraftan hoflamedî etmek ve mahzun olan
kalbine teselli vermek ve gamnak ruhunu tatyip etmek;
ve di¤er taraftan da, sekiz seneden beri yaflad›¤› Barla’y›
unutturmak ve o muhteflem ç›nar a¤ac›n› ve dostlar›n› ve
alâkadar oldu¤u fleylerden gelen firak hüznünü hat›rlat-
mamak için, Cenab-› Haktan yüz on dokuz Risalenin 

alâkadar: ilgili, iliflki.
asr: yüzy›l.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
ekserî: ço¤u k›sm›.
firak: ayr›l›k.
gamnâk: gaml›, tasal›, kayg›l›.
güya: sanki.
hâdise: olay.
hararet: s›cakl›k.
hârika: ola¤anüstü.
hoflamedi: hofl geldin deme, kar-
fl›lama merasimi, hofl geldin töre-
ni.
hüzn: keder, tasa, gam.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayat-› Rabbaniye: her fleyi ter-
biye ve idare eden Cenab*›
Hakk’›n yard›mlar›.
inbisat: ferahlama, yay›lma, ge-
niflleme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
iska: su verme, sulama, suvarma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kemal-i merhamet: merhametin
son derecesi, tam bir merhamet,
mükemmel ve kusursuz merha-
met ile.
kesb: kazanma.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›sm-› mühim: önemli k›s›m.
letafet: güzellik.
mahal: yer.
mahzun: hüzünlü, kederli, üzün-
tülü.
menba: kaynak.
muhteflem: haflmetli, yüce.
müellif: eser telif eden, yazan.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müflahede: ‹lahî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
müteakip: den sonra.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nebatat: bitkiler.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tatyib: iyi davranma, gönlünü
hofl etme, hoflland›rma.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflrif: flereflendirme; büyük

birinin bir yere gitmesi veya
bir yerden gelmesi.

vak›a: olay.

vaziyet: durum.

vilayet: il.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

ziyade: fazla, fazlas›yla.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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eliyle, yüz on dokuz bin kelimeleri diliyle dua etti, ya¤-
mur istedi. Cenab-› Hak, öyle bereketli bir ya¤mur ihsan
etti ki, bir misli doksan üç tarihinde ya¤d›¤›n› ihtiyarlar›-
m›zdan iflitiyoruz ki, bu tarih, Üstad›m›z›n tarih-i velâde-
tine tesadüf etmekle beraber, bu umumî hâdise-i rahmet
olan kesretli ya¤mur, hususî bir surette Risale-i Nur’a
bakt›¤›na bir delili de fludur ki:

Risale-i Nur’un neflrine vas›ta olan Üstad›m›z geldi¤i
gün, Isparta’y› gayet hararetli ve ya¤mursuzluktan toz-
toprak içinde görmüfl. Barla gibi bir yayladan gelip böy-
le bir yerde dayanamayaca¤›m, diye telâfl ediyordu.
Üçüncü veya dördüncü günü bahçeleri k›smen gezdi¤i
vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan burufltuklar›-
n› görerek gayet müteessirane su istiyor, ya¤mur talep
ediyordu. Arkadafl›m›z olan Bekir Beyden, de¤irmenleri
çeviren suyu göstererek “Isparta’n›n suyu bu kadar m›-
d›r?” diye sormufltu. Bekir Bey cevap verdi: “Gölcü¤ün
suyu kesilmifl, gelmiyor. Isparta’n›n dörtte birini sulayan
bu sudan baflka yoktur” dedi.

Üstad›m›z›n Isparta’da çok talebeleri bulundu¤undan,
ruhen ya¤murun gelmesini istiyordu. Ayn› günde öyle
bir ya¤mur geldi ki, elli seneden beri Isparta böyle bir hâ-
diseyi görmemifl. O ya¤mur yüzde doksan dokuz menfa-
at vermifltir. Bundan anlafl›l›yor ki, o tevafuk tesadüfî de-
¤il; bu rahmet, Isparta’ya rahmet olan Risale-i Nur’a ba-
k›yor. Lillâhilhamd! Bu kerem-i ‹lâhî neticesi olarak Üs-
tad›m›z: “Bana Barla’y› unutturdu. Unutamayaca¤›m bir 

diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
ruhen: ruh ile.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
talep: isteme, dileme.
tarih-i veladet: do¤um tarihi.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
umumî: genel.
vas›ta: arac›.

bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hâdise-i rahmet: rahmet ola-
y›.
hararet: s›cakl›k.
hususî: özel.

ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
kerem-i ‹lâhî: ‹lâhî lütuf ve
ikramlar.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
menfaat: fayda.

misl: benzer, efl.
müteessirane: müteessir ola-
rak, teessürle, üzüntü ile,
üzülerek.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
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fley varsa, o da, her yerde oldu¤u gibi, Barla’da bulunan
ciddî dost ve talebelerimdir.” diyor

Mustafa, Lütfi, Rüfltü,
Hüsrev, Bekir Bey, Re'fet
(Rahmetullâhi Aleyhim ecmaîn)
* * *

R‹SALE-‹ NUR BEREKET‹NE A‹T YA⁄MUR 
HÂD‹SES‹N‹ TEY‹T EDEN

MUHAC‹R HAFIZ AHMED SÜLEYMAN MUSTAFA
ÇAVUfi VE BEK‹R BEY VE fiEM'‹’N‹N (R.H.) B‹R

FIKRASIDIR

[Isparta’daki kardefllerinin f›kras›ndaki davay› ispat
eden kuvvetli iki delili gösteriyor.]

Re'fet Bey ve Hüsrev gibi kardefllerimizin harika bir
surette ya¤an ya¤mur içinde Risale-i Nur bereketine hu-
susi bakt›¤›na kanaatimiz geliyor. Çünkü gözümüzle ya¤-
mur hâdisesinin hususi bir flekilde hizmet-i Kur'ân ve
Risale-i Nur’a bakt›¤›n› iki suretle gördük.

Birinci Suret: Risale-i Nur’un vas›ta-i neflri olan Üs-

tad›m›z›n camii seddedildi. Risale-i Nur’u yazacak hariç-
teki talebelerinin, yan›na gelmeleri men' edildi¤i hen-
gâmda kurakl›k bafllad›. Ya¤mura ihtiyac-› fledid oldu.
Sonra ya¤mur bafllad›, her tarafta ya¤d›, yaln›zca Kara-
ca Ahmed Sultan’dan itibaren bir daire içinde kalan Bar-
la m›nt›kas›na ya¤mur gelmedi. Üstad›m›z bundan pek
müteessir olarak duâ ediyordu. Sonra dedi ki:

bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdise: olay.
hariç: d›flar›.

hârika: ola¤anüstü.
hengâm: zaman, s›ra.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
hususî: özel.
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli
ihtiyaç, fliddetli muhtaç olufl.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
itibaren: den beri, ...den bafl-

layarak, itibar ederek.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
men: yasak etme, engelleme.
m›nt›ka: bölge, taraf, cihet.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sedd: kapama, t›kama, engel

olma.

suret: biçim, flekil, tarz.

talebe: ö¤renci.

teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.

umumî: genel.

vas›ta-i neflr: yayma, neflret-
me arac›.

34 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎPARLAK FIKRALAR



“Kur'ân’›n hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidi-
miz kapand›. Bunda bir eser-i itab var ki, ya¤mur gelmi-
yor. Öyle ise, madem Kur'ân’›n itâb› var; Yasin Suresini
flefaatçi yap›p Kur'ân’›n feyzini ve bereketini isteyece-
¤iz.”

Üstad›m›z, Muhacir Haf›z Ahmed Efendiye dedi ki:

“Sen k›rk bir Yâsin-i fierif oku.”

Muhacir Haf›z Ahmed Efendi (r.h.) bir kam›fla okudu.
O kam›fl› suya koydular. Daha ya¤mur alâmeti görün-
mezken, ikindi namaz› vaktinde, Üstad›m›z, daima iti-
mad etti¤i bir hat›ras›na binaen, Muhacir Hâf›z Ahmed
Efendiye (r.h.) söyledi ki: “Yâsin’ler t›ls›m› açt›; ya¤mur
gelecek.”

Ayn› gecede, evvelce ya¤mad›¤› Barla dairesi içine öy-
le ya¤d› ki, Üstad›m›z›n odas›n›n alt›ndaki Çoban Ah-
med’in bahçesindeki duvar ya¤murdan y›k›ld›. Halbuki
Karaca Ahmed Sultan’›n arkas›nda ve deniz kenar›nda
bal›k avlamakla meflgul fiem'i ile arkadafllar› bir damla
ya¤mur görmediler.

‹flte bu hâdise kat'iyen delâlet ediyor ki, o ya¤mur, hiz-
met-i Kur'ân’la münasebettard›r. O rahmet-i âmme için-
de bir hususiyet var. Sure-i Yâsin anahtar ve flefaatçi ol-
du ve ya¤mur kâfi miktarda ya¤d›.

‹kinci suret: Kurakl›k zaman›nda, yirmi otuz gün

içinde ya¤mur Barla’ya ya¤mam›flken, Yokuflbafl› Çefl-
mesi yap›ld›¤› bir zamanda menba›na yak›n Üstad›m›z ve 

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
Sure-i Yâsin: Yâsin Suresi.
Kur’ân-› Kerîm’in 36. suresi. Mek-
ke’de nazil olmufltur. 83 ayettir.
suret: biçim, görünüfl.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
Yasin-i fierif: flerefli Yasin suresi.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
eser-i itap: azarlama, payla-
ma, dar›lma eseri, izi.
evvelce: daha önce.

feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl.
hâdise: olay.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.
itap: azarlama, rencide etme.
itimat: dayanma, güvenme.
kâfî: yeter, elverir.

kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
menba: kaynak.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
rahmet-i amme: umumî rah-
met, herkesi ve her fleyi kap-
layan rahmet.
set: mani, perde, engel.
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biz yani, Süleyman, Mustafa Çavufl, Ahmed Çavufl, Ab-
bas Mehmed filan beraber cemaatle namaz k›ld›k. Tesbi-
hattan sonra dua için elimizi kald›rd›k, Üstad›m›z ya¤mur
duas› etti. Kur'ân’› flefaatçi yapt›. Birden, o günefl alt›n-
da, herbirimizin ellerine yedi-sekiz damla ya¤mur düfltü.
Elimizi indirdik, ya¤mur kesildi. Cümlemiz bu hale hay-
ret ettik. O vakte kadar yirmi otuz gündür ya¤mur gel-
memiflti. Yaln›z o ya¤mur duas› ân›nda, dua eden her ele
yedi-sekiz damla düflmesi gösteriyor ki, bunda bir s›r var.
Üstad›m›z dedi ki: “Bu bir iflaret-i ‹lâhiyedir. Cenab-› Hak
manen diyor ki: Ben duay› kabul ediyorum, fakat flimdi
ya¤mur vermiyorum.” Demek sonra sure-i Yâsin flefaat
edecek. Nitekim de öyle olmufltur.

Elhas›l: Isparta’daki kardefllerimizin umumi rahmet
içindeki Risale-i Nur’un bereketine dair dava ettikleri hu-
susiyeti, flu iki kuvvetli delille tasdik ediyoruz.

fiem’i, Mustafa Çavufl, Bekir Bey,
Muhacir Haf›z Ahmed, Süleyman

(Rahmetullâhi Aleyhim ecmaîn)

* * *

SADÂKATTE MEfiHUR OLAN BARLALI SÜLEYMAN’IN
VAZ‹FE-‹ SADÂKAT‹N‹ TAMAMIYLA YAPAN ISPARTA

SÜLEYMAN’I RÜfiDÜ’NÜN B‹R FIKRASIDIR.

Aziz Üstad›m,
Kardefllerimin Yirmi Yedinci Mektuba giren f›kralar›n›,

kendi fikrime ve hissiyat›ma muvaf›k buldu¤umdan, 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
dair: alakal›, ilgili.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâl: durum, vaziyet.

hissiyat: hisler, duygular.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.
iflaret-i ‹lahiye: Cenab-›
Hakk’›n iflareti.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
muvaf›k: uygun, münasip.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›r: gizli hakikat.
sure-i Yâsin: Yâsin Suresi.
Kur’ân-› Kerîm’in 36. suresi.
Mekke’de nazil olmufltur. 83
ayettir.
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun

ba¤›fllanmas›n› dileme.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
umumî: genel.
vazife-i sadâkat: .dürüstlük,
ba¤l›l›k, sadakat.
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onlar bu nokta-i nazardan kendi f›kralar›md›r diye baflka
f›kra yazmaya lüzum görmedim. Fakat bu âhirlerde
Risale-i Nur’un kerametine temas eden baz› hâdiseler
benimle de münasebetdar olarak vücuda geldi¤inden,
ondan bir ihtar hükmünde idi ki, onlar münasebetiyle,
benim de bir hususi f›kram kardefllerimin hususi f›kralar›
içine girsin diye, o hâdiselerden baz› lâtif tevafukat› ve
baz› rüya-y› sad›kay› ve birkaç hâdiseyi yaz›yorum.

Bu rüyalar, birbirine yak›n ve birkaç gün zarf›nda gö-
rülmüfl ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm
içinde bulundu¤u cihetle, rüya-y› sad›kad›r. Çünkü, ha-
disçe sabittir ki, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm gö-
rülen rüyada, fleytan o rüyaya kar›flam›yor. Bu rüya-y›
sad›kadan herbiri, gerçi rüyad›r, delil ve hüccet olamaz;
fakat herbirinin ayn› mealde ittifaklar› bir müjde veriyor
ve Risale-i Nur’un makbuliyetine ve Hazret-i Peygamber
Aleyhissalâtü Vesselâm›n daire-i r›zas›nda bulundu¤una
bizlere kanaat veriyor.

Ezcümle:

B‹R‹NC‹S‹: Risale-i Nur fiakirtlerinden R›za görüyor:
Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, camide
Hazret-i Ebu Bekri’s-S›dd›k (r.a.) emrediyor: “Ç›k, hutbe
oku.” Ebu Bekri’s-S›dd›k koflarak minberin en yukar› ba-
sama¤›na kadar ç›kar, hutbe okur. Hutbe içinde cemaa-
te der ki: “Bu söyledi¤im hakikatlerin izahat› Yirmi Do-
kuzuncu Sözdedir.”

‹K‹NC‹S‹: Risale-i Nur’un fiakirtlerinden Osman Nuri di-
yor ki: Rüyamda, fiemail-i fierife muvaf›k, gayet nurani 

makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
meal: mana, anlam, mefhum.
muvaf›k: uygun, münasip.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
rad›yallahü anh: Allah ondan ra-
z› olsun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya, mak-
bul ve muteber kimselerin gör-
dükleri flekilde, dünyada hakikat-
lar› ç›kan sad›k rüya.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fiemail-i fierife: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) mübarek huylar›,
tav›rlar›, maddî ve manevî özel-
likleri.
tevafukat: tevafuklar, uygunluk-
lar, raslant›lar, birbirine uygun ge-
lifller.
zarf›nda: süresince.

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
cihet: yön.
daire-i r›za: raz› olma dairesi.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.

ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
hususî: özel.

hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
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bir surette Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›
oturdu¤u yere dayanm›fl bir vaziyette gördüm. Bu anda
bir sada geldi ki, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Ves-
selâm›n bir yaveri geliyor. Kap›lar birden bire kendi ken-
dine aç›ld›. Risale-i Nur naflirlerinin Üstad› olan zat içeri-
ye girdi. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm,
Üstad›m›za flefkatkârâne bir iltifat göstererek, dayand›¤›
vaziyetten do¤ruldu. Ben de a¤layarak uyand›m.

ÜÇÜNCÜSÜ: Risale-i Nur fiakirtlerine köflkünü tahsis
eden fiükrü Efendidir. Rüyada ona diyorlar ki, “Senin o
köflküne Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm
gelmifl.” O da koflarak gidip, Hazret-i Peygamber Aley-
hissalâtü Vesselâm› çok nurani ve sürurlu bir halde bulup
ziyaret etmifl.

DÖRDÜNCÜSÜ: Risale-i Nur fiakirtlerinden Nazmi’dir.
Rüyas›nda ona diyorlar ki: “Risale-i Nur fiakirtleri iman-
s›z ölmezler; kabre imanla girerler.”

Bu rüyalar Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesse-
lâm ile münasebettar olmak cihetiyle, o rüyalar zaman›n-
da Mucizat-› Ahmediye Risalesi münasebetiyle lâtif ve
küçük bir iki tevafukun letâifini zikredece¤im. fiöyle ki:

Risale-i Nur eczalar›ndan birkaç vecihle kerameti gö-
rülen mucizat-› Ahmediyeye dair On Dokuzuncu Mektu-
bun tashihi zaman›da, yedi mucizat-› Ahmediyeye
(a.s.m.) mazhar yedi çocu¤un bahsine geldi¤i vakitte,
Meliha isminde yedi yafl›ndaki k›z›m, umulmad›k bir va-
kitte hanemden ç›k›p Üstad›m›n oturdu¤u köflke geldi, o 

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
bahis: konu.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
hane: ev.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
iman: inanç, itikat.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.

lâtif: tatl›, flirin.
letaif: güzellikler, incelikler.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sada: ses.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.
tahsis: bir fleyi bir kimseye

veya bir yere ay›rma.

tashih: bas›lacak bir eserin
dizgilerini kontrol ederek
yanl›fllar› düzeltme.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

vaziyet: durum.

vecih: cihet, yön.

yaver: emir subay›.

zat: kifli, flah›s.

zikr: anma, bildirme.
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yedi çocuk bahsini masumane çocukcas›na dinlemeye
bafllad›. Çay içmesini çok sevdi¤i halde, kendine verildi;
çocuklar›n bahsi bitinceye kadar içmedi.

O saatten on dakika evvel, hem On Dokuzuncu Mek-
tup, hem Miraç Risalesi ayr› ayr› tashih ediliyordu. On
Dokuzuncu Mektubun yüz elli sayfas› içinde birtek sayfa-
da kuru dire¤in a¤lamas›ndan bahis var. Miraç Risalesin-
de alt› yüz sat›rdan birtek sat›r ondan bahseder. Muhte-
lif tarzlarda, muhtelif vakitte, muhtelif adamlar, muhtelif
kitaplarda birden birtek sözü söylediklerini ben iflittim. O
da kuru dire¤in a¤lamas› idi. Herbiri iki kifliden ibaret iki
k›s›m tashihçiler, ayn› kelime üstündedirler, o kelimeyi
söylüyorlard›. Ben hayretle dedim, “‹ki taraf da bir keli-
meyi söylüyorsunuz.” Sonra bakt›k, Mirac›n tashihi ayn›
kelimeye geldi¤i gibi, On Dokuzuncu Mektubun tashihi
de ayn› kelime üzerindedir. Biz haz›r olanlar flüphemiz
kalmad› ki, yedi yafl›nda Meliha’n›n yedi çocuk bahsine
tevafuku ve bu iki k›s›m musahhihlerin ayn› kelimede it-
tifaklar›, o mucizat-› Ahmediye bahsinin bir kerametinin
bir flua›d›r.

Yine Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n mektubuy-
la münasebettar üçüncü bir tevafuk: Milas’tan gelen ve
oraya gönderilen kitaplar›n listesini bir sebebe binaen
saklamak lâz›m gelmiflti. Üstad›m, bu listeyi saklamak
için bana verdi¤ini biliyormufl. Bir gün o listeye lüzum
olaca¤›n› düflünerek benden isteyecekti. Fakat isteme-
miflti. O gece kalkar o listeyi seccadesinin yan›nda görür,
hayret eder. Bu, sakland›¤› yerden ç›k›p, nas›l burada 
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aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
bahis: konu.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
evvel: önce.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
keramet: ermiflçesine yap›-

lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
masumâne: masumca, suç-
suz ve günahs›z bir flekilde.
Miraç: Peygamberimiz Hz.
Muhammed (a.s.m.) Efendimi-
zin, Recep ay›n›n 27. gecesin-
de Cenab-› Hakk›n huzuruna
ruhen, cismen, hâlen ç›kmas›
mu’cizesi.
mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.

muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
musahhih: tashih eden, tas-
hihçi, yanl›fllar› düzelten.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tarz: biçim, flekil.
tashih: bas›lacak bir eserin
dizgilerini kontrol ederek
yanl›fllar› düzeltme.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.



bulunsun? Sabahleyin benden soruyor, “Ben getirme-
dim, haberim yok” dedim. Zaten gece yan›na ç›kmam›fl-
t›m. Bunda bir manâ var. Biz düflündük, ayn› gün Mi-
las’tan listeye göre kitap istemeye bir hak kazanmak
için, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n M›s›r
azizi Mukavk›s’a yazd›¤› mektup, eski M›s›rl›lara ait ki-
taplar içinde bulunarak ‹stanbul’a gönderilmifl. Bu mek-
tubun foto¤rafla al›nan ayn›n›n bir sureti, o gecenin gün-
düzünde bize geldi, o geceki liste hâdisesine tevafuk et-
ti. Bunda flüphemiz kalmad› ki, sakl› olan o listenin ken-
di kendine orada bulunmas›, bu mektub-i Nebeviyenin
gelmesine bir istikbal ve bir iflaret idi.

‹flte o günlerde Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Ves-
selâm rüyada Risale-i Nur’la münasebettar görülmesi ve
mektup da ayn› vakitte gelmesi, o günlerde telif edilen
hastalara ait yirmi befl deva-y› maneviyeyi beyan eden
Yirmi Beflinci Lem’a ve iktisada ait On Dokuzuncu
Lem’a ve onlar›n akabinde ihtiyarlara ait yirmi alt› rica-
y› beyan eden Yirmi Alt›nc› Lem’an›n telif zamanlar›na
tevafuk etmesi flüphe b›rakm›yor ki, bu üç Risale, Haz-
ret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n makbuliyetine
mazhar olmufl.

Yine Risale-i Nur’la münasebeti tahakkuk eden hâdi-
selerden birisi de fludur ki; Risale-i Nur’un Isparta’ya me-
dar-› bereket oldu¤unu çok emarelerle gördük ve görü-
yoruz.

Ezcümle: fiükrü Efendi hem kendi köflkünü, hem mer-
hum kardefli Nuri Efendinin köflkünü Risale-i Nur’un 

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›-
ra, peflinden.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
aziz: hürmete lay›k, de¤erli,
k›ymetli.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
deva-i maneviye: manevî
ilaç, çare.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ezcümle: bu cümleden ola-

rak.
hâdise: olay.
iktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-
dan kaç›nma.
istikbal: gelecek.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
medar-› bereket: bereket se-
bebi.
mektub-› Nebeviye: Hz. Pey-
gamber (s.a.v)’in mektubu.

merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
suret: nüsha, kopya.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
telif: eser yazma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
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ders ve telifine verdi¤i bir zamanda, onun flehirdeki evi-
ne muttas›l büyük bir haliçe binas› atefl ald›. Bütün o bü-
yük bina yand›¤› halde, fiükrü Efendinin evine sirayet et-
medi. Hattâ yanan haliçe binas›n›n müfltemilât›ndan
olup, haliçe binas› ile fiükrü Efendinin hanesine bitiflik
olan ahflap odunluk dahi yanmad›. Bu vaziyeti gören
herkes hayret içinde kald›. Fakat Risale-i Nur ile alâkala-
r› olanlar›n flüpheleri kalmad› ki, fiükrü Efendi Risale-i
Nur’un telifine bu iki köflkü verdi¤i için, onun bereketiy-
le, harika bir surette, hem kendi hanesi, hem merhum
kardeflinin hanesi o müthifl yang›ndan kurtuldu.

Hem Risale-i Nur yaz›n nas›l ki büyük bir ya¤mur ve
rahmete sebep oldu¤u delillerle beyan edilip Gavs-› Gey-
lânî’nin (k.s.) kerametine dair Risalede kaydedilen hâdi-
se Risale-i Nur’un bir kerameti oldu¤u gibi, bu seneki
k›flta Risale-i Nur’un merkez-i faaliyeti, Barla’dan Ispar-
ta’n›n ba¤lar›na nakledilmiflti. Ba¤larda so¤uk ve f›rt›na
flehirden çok fliddetli oluyordu. Bu fliddetli k›flta Risale-i
Nur’un dersi tatil olmamak ve nafliri de dayanabilmek
için, bir eser-i rahmet olarak bu senenin k›fl› gayet mute-
dil geçti. Evet, herkes biliyor ki, flimdiye kadar böyle mu-
tedil ve baz› günler yaza benzer tarzda bir k›fl, bu yak›n
zamanlarda görülmemiflti. ‹flte bugün, yeni Mart on iki,
eski fiubat yirmi yedidir. Sitte-i Sevr denilen f›rt›nal› alt›
meflhur günün üçüncü günü olan bugün, Nevruz günü
gibi aç›kt›r, güzeldir. Nas›l ki Risale-i Nur’un bereketi yü-
zünden rahmet-i ‹lâhiye yaz ortas›nda bir bahar getirdi-
¤ini kanaat verecek emareler ile görmüfltük; öyle de, bu 

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
Sitte-i Sevr: Günefl’in Bo¤a Bur-
cunda bulundu¤u Nisan ay›ndaki
alt› günlük f›rt›na.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarz: biçim, flekil.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
vaziyet: durum.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dair: alakal›, ilgili.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
eser-i rahmet: rahmet eseri,
rahmetin izi, alâmeti.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
haliçe: küçük hal›, kilim, sec-

cade.
hane: ev.
hârika: ola¤anüstü.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
merkez-i faaliyet: faaliyet
merkezi.
mutedil: il›man.
muttas›l: bitiflik.
müfltemilât: flümulünde olan

fleyler, içinde bulunanlar.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nakl: bir yerden baflka bir ye-
re tafl›ma, yer de¤ifltirme, ak-
tarma.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
nevruz: ilkbahar bafllang›c›;
Celâlî Takvimine göre y›lbafl›.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
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k›fl ortas›nda Risale-i Nur’un bereketi yüzünden bir güz
mevsimi olmas›na bir vesile oldu¤una kanaat ettik.

Hem Risale-i Nur eczas›ndan ‹ktisat Risalesi’nin telifi-
ne çok yak›n bir zamanda, Üstad›m›n maifletindeki ikti-
sad› ifrat derecesine girmiflti. Ben ve Hüsrev ve daha di-
¤er arkadafllar›m›z bütün biliyoruz ki, Üstad›m›z›n hasta
olmad›¤› halde bütün Ramazan’da yedi¤i g›day› hesap
ettik; bir tek f›r›ncala ekme¤i, yar›m okka kese yo¤urdu,
yüz elli dirhem pirinç idi. Biz tahmin ettik ki, yirmi dört
saatte üç hurma tanesi kadar g›da ile külfetsiz idare etti.
Fazlaya ifltahas› olmad›¤› için yemiyordu. Bu hal, Rama-
zan’dan sonra ona yazd›r›lacak olan ‹ktisat Risalesinin
bereketine ve mübarekiyetine ve kerametine bir iflaret
idi.

Ve bir de Risale-i Nur’un takviye-i din hakk›nda hiz-
metine iflaret eden bir di¤er hâdise fludur ki: Isparta’n›n
mühim bir âliminin, takriben otuz-k›rk sene evvel yazd›-
¤› istikbale dair kasidesinin f›kralar›, Risale-i Nur’a tam
tevafuk ediyor ve Risale-i Nur’u gösteriyor. fiöyle ki:

Allah rahmet etsin ve kabri pürnur olsun, Topal fiük-
rü Efendi nam›nda ehl-i kalb ve Isparta’n›n bir medar-›
fahri olan zat›n kerametkârâne buraca meflhur bir fliirini
gördüm, getirip arkadafllar›ma gösterdim. Dedim: Bu zat
bu dalâletli zaman›m›zdan bahsetti¤i gibi, bir f›kras› da
Harb-i Umumîden bahsediyor gibi görünüyor. Çünkü bu
fliirinde diyor:

Aferin çarha ki, çatt›rd› kuduzu kuduza.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
çarha: ordunun ilerisinde bulu-
nan askerlerin yapt›klar› talim.
dair: alakal›, ilgili.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dirhem: yaklafl›k üç grama denk
gelen eski bir a¤›rl›k ölçüsü.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i kalp: maneviyata çok k›y-
met veren, kalben Cenab-› Hakka
çok yak›nl›k hissedip çok hikmet-
lerden anlayan zat.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
güz: sonbahar.
hâdise: olay.
hâl: durum, vaziyet.

Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme.
iktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-
dan kaç›nma.
istikbal: gelecek zaman.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kaside: övgü maksad›yla ya-
z›lm›fl fliir ve bu fliirin naz›m
flekli.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.

kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
maiflet: geçim, geçinme.
medar-› fahr: övünme sebe-
bi.
mübarekiyet: mübareklik,
feyizlilik, bereketlilik.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad.
pürnur: nur dolu, nur içinde,
nurlu, ayd›nl›k.

rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
takriben: tahminen, yaklafl›k
olarak, afla¤› yukar›.
takviye-i din: din takviyesi,
dinî inanc›n kuvvetlenmesi.
telif: eser yazma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.
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Yani, bütün dünya kâfirlerini birbirine musallat ettirdi,
ve iki sat›r sonra yine diyor:

Sûk-i asr içre bütün dâd ü sitend, küfr ü dalâl;
Müflteri kalmad›, din indi ucuzdan ucuza.

Yani, o asr›n çarfl›s›nda al›flverifl dinsizlik elinde ola-
cak, dinsizlik hükmedecek, din gayet ucuza düflecek ve
‹slâm›n fleairi gizlenecek. Sonra diyor:

fiükriya bilmezem esrar-› gay›bdan amma,
Ya ileri, ya geri, takrib ederim üç otuza.

Kendi tefsir ediyor. Yani, otuz üçe fliddetli kafiyesine
müraat için, otuz üç yerine “üç otuz” demifltir. Hem
Harb-i Umumiye iflaret etti¤i f›kras›yla, “dinsizlik düstur-
lar›, kanunlar›, o as›r çarfl›s›nda hükmetti¤i...” f›kras›n›n
ortas›nda flöyle diyor:

Erifl ey avn-› fleriat (HAfi‹YE 1) erifl ey muhyiddin!
Elem-i rîfl-i (HAfi‹YE 2) cefas›ndan eriflti o zere.

fiimdi benim kanaat›m geliyor ki, bu zat, otuz üç se-
nesinden sonra Risale-i Nur’u Isparta’n›n imdad›na ça¤›-
r›yor. “Ey avn-i fieriat! Ey muhyi’d-din yetifl!” diyor. Ya-
ni vefat›ndan takriben otuz üç sene sonra fleriata ve
dinin fleairine, Isparta’ya yetiflecek bir nuru ça¤›r›yor.

s›.
fleair: dinin alâmetleri, iflaretleri.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
takriben: tahminen, yaklafl›k ola-
rak, afla¤› yukar›.
takrip: yaklaflt›rma, yanaflt›rma.
tefsîr: aç›klama, izah.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vefat: ölüm.
zat: kifli, flah›s.
zer: çile.

HAfi‹YE 1: fieriat cifirle dokuz yüz seksen eder. Risaletü’n-Nur dahi

rQƒtædnG ’daki ∫ (lâm) asl-› lâm olsa, cifirle dokuz yüz yetmifl sekiz edip iki

farkla tevafuk eder.
HAfi‹YE 2: Rifl: Ceriha, yara demektir.

amma: ama, lakin, ancak.
asr: yüzy›l.
avn-i fleriat: fieriat›n yard›m›.
avn-i fieriat: fieriat›n yard›m›.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
ceriha: yara.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
dâd ü sitend: .al›flverifl.
düstur: kaide, esas, prensip.
elem-i rifl: yara ac›s›, yaran›n

verdi¤i ac›.
esrar-› gayb: görünmeyen
s›rlar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hafliye: dipnot.
hükmetme: hakim olma, ifl-
leme.
imdat: yard›m.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.

küfr-i dalâl: kâfirlik, sap›kl›k,
dinsizlik.
muhyiddin: dine hayat ve-
ren.
musallat: çok rahats›zl›k ve-
ren, afl›r› derecede sataflan.
müraat: gözetme, riayet et-
me.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rîfl: yara.
sûk-i asr: asr›n, yüzy›l›n çarfl›-
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Cenab-› Hak duas›n› kabul etmifl ki, vefat›ndan otuz-k›rk
sene sonra Risale-i Nur o vazifeyi görmüfl.

Talebeniz ve hizmetkâr›n›z

Süleyman Rüfldü

* * *

R‹SALE-‹ NUR’UN MÜSADERE HÂD‹SES‹ MÜNASEBE-
T‹YLE ISPARTA SÜLEYMAN’I RÜfiDÜ’NÜN, EVVELK‹

FIKRASINA ZEY‹L OLARAK YAZDI⁄I B‹R FIKRASIDIR.

Risale-i Nur fiakirtlerinin merkezi olan fiükrü Efendi-
nin köflkünün komflusu seksen yafl›nda muhterem Alîl
Osman Çavufl nam›nda bir zat, Risale-i Nur naflirlerine
hücum zaman›ndan bir gün sonra rüyas›nda görüyor ki:
Günefl ile Kamer, beraber olarak köflkün içine girip par-
l›yorlar.

Di¤er bir rüyada Keçeci Mustafa Efendinin hafîdi Be-
kir yine hâdise-i elîmeden bir-iki gün sonra görüyor ki,
günefl k›ble taraf›ndan ç›k›yor. fiuaat› içinde günefl yü-
zünde Risale-i Nur naflirinin sureti temessül edip, aynen
güneflin kursunda görünüyor.

Hem mütedeyyin bir kad›n, yine hâdiseden sonra gö-
rüyor ki, semavattan mübarek kâ¤›tlar ya¤›yor. Soruyor-
lar: “Bu nedir?” Rüyada demifller: “Risale-i Nur’un say-
falar›d›r.” Yani, tabirce Risale-i Nur, Kur'ân’›n tefsiri ol-
du¤u cihetle, vahy-i semavî olan Kur'ân’›n semavî ve il-
hamî bir tefsiridir. Hem ya¤mur gibi, insanlara kesretli
bir rahmettir.

cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdise: olay.
hâdise-i elîme: elem verici, üzü-
cü hâdise.
hafîd: evlat o¤lu, torun.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hücûm: sald›rma.
ilhamî: ilham ile elde edilen, il-
ham ile ulafl›lan.
kamer: Ay.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ble: güney yönü, cenup.
kurs: bir y›ld›z›n görünen yüzü.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münasebet: vesile, -dan dolay›.

müsadere: toplatma, elden
alma.
mütedeyyin: dinin emirlerini
eksiksiz yerine getiren, din-
dar, dine ba¤l›.
nam: ad.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
semavat: semalar, gökler.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
suret: biçim, görünüfl, yüz,
çehre.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, par›lt›lar.
tabir: ifade.
talebe: ö¤renci.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.

vahy-i semavî: Allah taraf›n-
dan melekler vas›tas›yla pey-
gambere gelen vahiy, semavî
vahiy.

vazife: görev.

vefat: ölüm.

zat: kifli, flah›s.

zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
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Hâdisenin vukuundan evvel, Risale-i Nur fiakirtlerinin
herbiri bir cesedin azalar› gibi, bir cihette o cesede gelen
müessir bir ar›zay› bütün azan›n hissetmesi nev’inden,
bu hâdiseyi Risale-i Nur’un dört flakirdi, vukuundan bir-
iki gün evvel flöyle gördüler: Üçü, yani Mehmed Zühdü,
Halil Ruhi, Mehmed Niyazi, Risale-i Nur naflirlerinin üs-
tad›n› vefat etmifl görüyorlar ki, vefat ise tabirce Risale-i
Nur’un tatilini haber veriyor. Dördüncüsü Faz›l Bey gö-
rüyor ki, hâdiseden birgün evvel raftaki kitaplar› kar›flt›-
r›r, baz› kitaplar› düflürür. Üstad bana hiddet ediyor, ben
de diyorum: “Refet düflürdü.” Birden haneye polisler do-
luyorlar, herfleyi al›yorlar.

Hem bundan yedi buçuk ay evvel Risale-i Nur naflirle-
rine gelen elîm polishaneye ça¤›rma meselesinde
Risale-i Nur’un flakirtlerinin dört tanesi (ayn› hâdiseyi bir
ikisi, yani Rüfldü ile Lütfü aynen görüyorlar, ikisi de az
bir tabirle) ayn› hâdiseyi görmeleri ve bu defaki hâdiseyi,
yine dört tane flakirtler aynen görmesi gösteriyor ki,
Risale-i Nur fiakirtleri, bir cesedin azalar› gibidirler ki,
Risale-i Nur’a gelen hâdiseyi, bir cesedin azalar› gibi his-
sediyorlar.

Hem Risale-i Nur fiakirtlerinden Bekir’e o musibet gü-
nünden birgün evvel biri demifl: “Üstad›n seni ça¤›r›yor.”
Bir hiss-i kablelvuku ile ikinci gün Üstad›n›n bafl›na gelen
ve rahmet-i ‹lâhiye ile hafif geçen müthifl musibeti, düfl-
manlar›n plânlar› derecesinde büyük, a¤›r hissetmifl
tarz›nda, a¤layarak gayet korkakl›k ve halecan ile koflup
geldi. O halecan ve a¤lamas›na hiç sebeb-i zahirî 

aza: organlar, uzuvlar.
ceset: vücut, beden.
cihet: yön.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
evvel: önce.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hane: ev.
helecan: heyecan.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hiss-i kablelvuku: bir fleyi

vukuundan önce hissetme,
bir hâdisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
mesele: önemli konu.
musibet: felaket, bela.
müessir: tesirli.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
nev: çeflit, tür.
polishane: polisevi.

rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebeb-i zahirî: görünürdeki
sebep.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabir: yorum, yorumlama.
vefat: ölüm.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
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yokken, yine heyecan›n›, a¤lamas›n› teskin edemiyordu.
Demek Risale-i Nur’a gelen musibet, flakirtlerini kera-
metkârâne ikaz ediyordu.

Hem musibetin ayn› gününde Üstad›m›z gezmekten
dönerken -Hüsrev ve Mehmed’in ihbar›yla- birdenbire
sebepsiz ehl-i dünyaya karfl› fliddete bafllam›fl. Yirmi befl
sene evvel Divan-› Harb-i Örfî’de kendi idam karar›n›
beklerken, sebepsiz, kalbsiz, rütbeli iki adam, mahpus
oldu¤u ko¤ufla tahkir için geldikleri zaman gayet acip bir
surette söyledi¤i o hale mahsus meflhur bir fletmi üç de-
fa zalim ve garazkâr ehl-i dünyaya karfl› sarf ediyor,
“Benden ne istiyorsunuz?” diye ba¤›rarak tekrar ediyor,
sonra susuyor. Ayn› dakikada zab›ta köflkü basmak için
yedi-sekiz polis köflkün etraf›na girdikleri zamana teva-
fuk ediyor.

`xwtÜ@ð |uÜxà u|Ü {úw|áxM
Risale-i Nur naflirlerinin tazyiki yüzünden âmirlerinin

yan›nda yüz bulmak niyetiyle Risale-i Nur naflirlerine ili-
flenlerin aksi maksad›yla tokat yediklerinin yüz hâdise-
den bir hâdisesi fludur ki:

Sebepsiz, s›rf baz› garazkârlar›n keyfi için Risale-i Nur
naflirlerine bir kulp tak›p mahkemelerde süründürmek ve
belki mahvetmek için sureten kendini dost gösterip ga-
yet hainâne bir riyakârl›kla dairemize sokulup, birtak›m
yalanlarla âmirlerini i¤fal edip Risale-i Nur naflirlerine
müthifl darbe gelmesine vesile olan bir adam, teveccüh 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
amir: memurun üstü, emreden,
buyuran.
Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihat ve Te-
rakki hükümeti zaman›nda 31
Mart Olay›ndan sonra kurulan ve
oldukça sert kararlar alan s›k›yö-
netim mahkemesi.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
evvel: önce.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hainâne: haincesine, hain bir kifli-
ye yak›fl›r flekil ve surette.
hâl: durum, vaziyet.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ikaz: uyar›.
kerametkârane: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
ko¤ufl: hastahane, k›flla, hapisha-
ne gibi umumî binalarda çok sa-
y›da kiflinin oturmas›na veya yat-

mas›na mahsus büyük oda.
kulp: bahane, uydurma se-
bep.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma.
medar-› ibret: ibret sebebi,
vesilesi.
musibet: felaket, bela.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
sarf: harcama.
suret: biçim, flekil, tarz.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibariyle.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fletm: sövme, küfür.
tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.

tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
vesile: arac›, vas›ta.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
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ve makam kazanmak de¤il, bilâkis öyle bir tokat yedi ki,
dünyada kald›kça, vicdan› varsa vicdan azab› çektirecek.
Hem o kolay vazifesinden müflkil bir vazifeye tahvil etti-
ler ve hem de ona yalanc› nazar›yla bakt›lar. Ve hem nef-
ret-i âmmeyi kazand›. Ve hem taharri hâdisesinden iki
gün sonra bir ihtiyar adam› hanesinden ç›kar›p yolda ge-
tirirken o ihtiyar zat füc’eten vefat edip hem mes’uliyet-i
maddiyeye ve maneviyeye maruz kalm›flt›r.

Evet, Risale-i Nur’a hücum edenler, vaktiyle kefenini
boynuna tak›nmal› ve rezalete bürünmeli ve manevi ce-
henneme dünyada girmeyi göze almal›.

Hem o musibet hâdisesinden iki gün evvel, Risale-i
Nur fiakirtlerinden olmayan ve hiç bizimle zihnen mefl-
gul olmayan biri rüyada görüyor ki: Isparta’n›n alt›ndaki
ovada çok ormanlar bulunuyor. Kuvvetli bir sel geliyor,
bu orman›n çok a¤açlar›n› deviriyor. Birden bire bir zel-
zele-i arz oluyor, Risale-i Nur nafliri, elbisesiyle heybetli
bir surette yer yar›l›p ç›k›yor. (HAfi‹YE) O da korkusundan
uyan›yor. ‹ki gün sonra Risale-i Nur’u tatil ve manen top-
ra¤a defnetmek niyetiyle küre-i arz› titretecek derecede
bir hata ile Risale-i Nur’un eczalar›n› evrak-› muz›rra
nev’inden taharri edip, toplay›p merkez-i hükûmete, ta
Dahiliye Vekâletine gönderir. Hiçbir daire kanunca 

meydan-› zuhur: görünme, orta-
ya ç›kma yeri
musibet: felaket, bela.
müflkül: güç, zor, çetin.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefret-i amme: umumun, gene-
lin nefreti.
nev: çeflit, tür.
rezalet: toplumun duygular›n› in-
citecek, de¤er yarg›lar›na ters dü-
flen olay veya durum, kepazelik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabir: yorum, yorumlama.
taharri: arama, araflt›rma.
tahvil: bir halden baflka bir hale
getirme, de¤ifltirme, dönüfltürme.
vazife: görev.
vefat: ölme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zat: kifli, flah›s.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zelzele-i arz: yerin sars›lmas›,
deprem.
zihnen: zihin olarak, zihince.

HAfi‹YE: Demek bu geçen seneki zelzele, yani ‹zmir zelzelesi, Risale-i
Nur’un dirilmesine ve meydana ç›kmas›na bir emaredir ve o rüyay› tâbir
ediyor. Evet, o zelzeleden evvel Risale-i Nur defnolunmufl gibi gayet gizli
perde alt›nda intiflar ediyordu. Zelzele bafllad›ktan sonra eski elbise-i fâhi-
resiyle meydan-› zuhura ç›kt›.

azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
Dahiliye Vekaleti: ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›.
defin: gömme.
defin: gömme.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
elbise-i fahire: k›ymetli, de-
¤erli elbise.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-
rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
evvel: önce.

füc’eten: birdenbire, ans›z›n,
ani olarak.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hane: ev.
hafliye: dipnot.
hücûm: sald›rma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,
kefen.
küre-i arz: yer küre, dünya.
makam: büyük yer, mevkî.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
merkez-i hükümet: hükü-
met merkezi, ülkeyi idare
merkezi.
mes’uliyet-i maddiye: maddî
mes’uliyet, sorumluluk.
mes’uliyet-i manevîye: ma-
nevî mes’uliyet, manevî so-
rumluluk.
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mucib-i muaheze ve mes’uliyet birfley Risale-i Nur’da bu-
lamad›¤›ndan, o manevî zelzele içinde öldürdük, defnet-
tik zannettikleri Risale-i Nur, dirilip, yer yar›l›p meydana
ç›kt›¤› gibi yine o rüya iflaret ediyor ki, bir zelzele-i azîme
ve bir sel içinde Risale-i Nur bu vatan ve millete bir ha-
lâskâr, bir münci suretinde musibetzedelerin imdad›na
yetiflecek.

Risale-i Nur fiakirtlerinden

(Y›ld›r›m)

Süleyman Rüfldü

®

defin: gömme.
halâskâr: halâs eden, kurta-
ran.
imdat: yard›m.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mucib-i mes’uliyet: mes’uli-
yet gerektirici, sorumluluk
gerektiren.

mucib-i muaheze: sorgula-
may›, yarg›lamay› gerektiren.
musibetzede: musibet gör-
müfl, felâkete u¤ram›fl, belâ-
ya, kazaya u¤rayan.
münci: necat veren, kurtaran,
kurtar›c›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.

suret: biçim, flekil, tarz.

flakirt: talebe, ö¤renci.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.

zelzele-i azîme: büyük dep-
rem.
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Yirmi Yedinci Mektubun 
Lâhikas›ndan Al›nm›fl

Mühim Parçalar

U|Ü|Çv| `xáxÄx
Birinci fiuada bir iki ayetin iflaretinde, Risale-i Nur’un

sad›k talebeleri imanla kabre gireceklerini ve ehl-i Cen-
net olacaklar›n› kudsi bir müjde ve kuvvetli bir beflaret
bulundu¤u gösterilmifltir. Fakat bu pek büyük meseleye
ve çok k›ymettar iflarata tam kuvvet verecek bir delil is-
ter diye beklerdim; çoktan beri muntaz›rd›m. Lillahil-
hamd, iki emare birden kalbime geldi.

Birinci Emare: ‹man-› tahkiki ilmelyakinden hak-

kalyakine yak›nlaflt›kça daha selb edilmeyece¤ine ehl-i
keflf ve tahkik hükmetmifller. Demifller ki: ”Sekerat vak-
tinde, fleytan, vesvesesiyle ancak akla flüpheler verip te-
reddüde düflürebllir. Bu nevi iman-› tahkiki ise yaln›z ak›l-
da durmuyor, belki hem kalbe, hem ruha, hem s›rra,
hem öyle letaife sirayet ediyor, köklefliyor ki, fleytan›n eli
o yerlere yetiflemiyor; öylelerin iman› zevalden mahfuz
kal›yor. ”

inceleyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
letaif: manevî duygular.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
mesele: önemli konu.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nevî: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› içten
olan.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n› kendinden geçmesi.
selb: ortadan kald›rma, iptal et-
me; olumsuzlaflt›rma.
s›r: kalbe konulan bir lâtife.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
talebe: ö¤renci.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zeval: sona erme, bitme, yok ol-
ma.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
beflaret: müjde.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
ehl-i Cennet: Cennet ehli,
Cennetlikler, Cennette bulu-
nanlar veya oraya girmeye
hak kazananlar.

ehl-i keflif: baz› s›rlar›, bilin-
meyen hakikatleri, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bi-
len velîler.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hakkalyakin: imanî mesele-

lerin hakikatini tam olarak
anlama.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
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Bu iman-› tahkikinin vüsulüne vesile olan bir yolu, ve-
layet-i kamile ile, keflf ve fluhud ile hakikate yetiflmektir.
Bu yol, ehass-› havassa mahsustur, iman-› fluhudidir:

‹kinci yol, iman-› bilgayb cihetinde s›rr-› vahyin feyziy-
le bürhani ve Kurani bir tarzda ak›l ve kalbin imtizac›yla
hakkalyakin derecesinde bir kuvvetle zaruret ve bedahet
derecesine gelen bir ilmelyakin ile hakaik-› imaniyeyi tas-
dik etmektir. Bu ikinci yol, Risale-i Nur’un esas›, maye-
si, temeli, ruhu, hakikati oldu¤unu has talebeleri görü-
yorlar. Baflkalar› dahi insafla baksalar, Risale-i Nur’un,
hakaik-› imaniyeye muhalif olan yollar› gayr-i mümkün ve
muhal ve mümteni derecesinde gösterdi¤ini görecekler.

‹kinci emare: Risale-i Nur’un sad›k flakirtlerinin

hüsn-i ak›betlerine ve iman-› kamil kazanmalar›na o de-
rece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki, o du-
alar›n içinde hiçbiri kabul olmamas›na ak›l imkan vere-
miyor. Ezcümle, Risale-i Nur’un bir hadimi ve birtek fla-
kirdi yirmi dört saatte laakal Risale-i Nur Talebelerinin
hüsn-i ak›betlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmala-
r›na, yüz defa Risale-i Nur Talebelerine etti¤i dualar› için-
de hiç olmazsa yirmi-otuz defa selâmet-i imanlar›na ve
hususi hüsn-i ak›betlerine ve imanla kabre girmelerine
ayn› duay› en ziyade kabule medar olan flerait içinde edi-
yor.

Hem Risale-i Nur Talebeleri, bu zamanda her cihetten
ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selâmet-i
iman hakk›ndaki samimi, masum lisanlar›yla dualar›n›n 

bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›k-
l›k.
bürhanî: burhana, delil ve ispata
dayanarak.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehass-› havas: seçkinlerin en
seçkini, ileri gelenlerin en bafl›n-
daki.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ezcümle: bu cümleden olarak.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
gayr-› mümkün: mümkün olma-
yan, imkâns›z.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat: gerçek.
hakkalyakin: imanî meselelerin
hakikatini tam olarak anlama.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hususî: özel.
hücûm: sald›rma.
hüsn-i ak›bet: iyi netice, hay›rl›
son.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
iman: inanç, itikat.
iman-› bilgayb: gayba, görünme-
yenlere inanmak.
iman-› kâmil: mükemmel iman.
iman-› fluhûdî: gözle görürcesine
inanmak.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
imtizaç: uyuflma, uygunluk, ba¤-
daflma.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
keflif: Allah taraf›ndan ilham edil-
me, kalp gözüyle görme.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun, Kur’ân’a
ait.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
lisan: dil.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
masum: saf, temiz.
mâye: maya, temel, esas, öz.

mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
medar: sebep, vesile.
muhal: imkans›z, olmas›
mümkün olmayan.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
mümteni: imkans›z, olamaz.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› iç-
ten olan.
selâmet-i iman: iman›n kur-
tar›lmas›.
s›rr-› vahiy: ‹lâhî vahyin s›rr›,
hakikati.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
fluhut: gözle görme, müflahe-

de.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
velâyet-i kâmile: kâmil velâ-
yet, olgunlu¤a ermifl velâyet.
vesile: arac›, vas›ta.
vüsul: kavuflma, ulaflma, erifl-
me.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
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yekünü öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet, onun
reddine müsaade etmez. Faraza mecmuu itibar›yle red-
dedilse de, tek bir tane onlar›n içinde kabul olunsa, yine
herbiri selamet-i imanla kabre girece¤ine kafï geliyor.
Çünkü herbir dua umuma bakar.

Said Nursi

* * *

[Risale-i Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden
çok tereflfluhat›ndan bir iki hâdise beyan ediyorum.]

B‹R‹NC‹S‹: Hatib Mehmed nam›nda ciddi bir ihtiyar
talebe ‹htiyarlar Risalesini yaz›yordu. Ta On Birinci
Rican›n ahirlerinde merhum Abdurrahman›n vefat›n›n

tam mukabilinde kalemi 
1 nƒogs’pG n¬ndpGBn’ yaz›p ve lisan› dahi

2 *G s’pG n¬ndpGnB’ diyerek hüsn-i hatimenin hatemiyle sahife-i

hayat›n› mühürleyip Risaletü’n-Nur Talebelerinin imanla
kabre gireceklerine dair olan iflari beflaret-i Kur’ânîyeyi
vefat›yla imza etmifl. Rahmetullahi aleyhi rahmeten va-
siaten, amin.

‹K‹NC‹S‹: Sizin telifiniz olan Fihristenin tashihinde bir
müstensihin noksan b›rakt›¤› bir sahifeyi Tahsin’e de-
dim, "Yaz!" O da yazmaya bafllad›. Simsiyah mürekkep-
ten ve temiz kalemle birden yazd›¤›n›z ikinci cilt fihriste-
sinin makbuliyetine hüccet olarak o siyah mürekkep, gü-
zel bir k›rm›z› suretini ald›. Ta yar›m sahife kadar biz bu
garip hâdiseye taaccüp ederek bakarken, o mürekkep 

nas›na ba¤l› olarak ikinci ve
üçüncü derecede iflaret yolu ile
yap›lan aç›klama.
kâfî: yeter, elverir.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
lisan: dil.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mecmu: toplam, tüm.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mukabil: karfl›l›k.
müsaade: izin.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço¤altan.
nam: ad.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmeten vasia: genifl olan rah-
met, merhamet ve ac›ma.
rahmetullahi aleyh: Allah’›n rah-
meti onun üzerine olsun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sahife: sayfa.
sahife-i hayat: hayat sayfas›; ha-
yat›n devreleri.
selâmet-i iman: iman›n kurtar›l-
mas›.
suret: biçim, görünüfl.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
talebe: ö¤renci.
tashih: bas›lacak bir eserin dizgi-
lerini kontrol ederek yanl›fllar›
düzeltme.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
umum: bütün, herkes.
vefat: ölüm.
yekûn: toplam.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

ahir: son.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
beflâret-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
müjdelemesi.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin
olan kifli.

dair: alakal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
fihriste: bir kitapta bulunan
fleyleri s›rayla gösteren liste,
katalog.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâdise: olay.
hatem: mühür, damga.

havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüccet: delil.
hüsn-i hatime: iman ile ahi-
rete gitmek, kelime-i flehadet
söyleyerek ölmek.
iman: inanç, itikat.
iflarî: bir kelimenin aç›k ma-

1. Ondan baflka hiçbir ‹lah yoktur. (Bakara Sûresi: 163; Âl-i ‹mran Sûresi: 2.)
2. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Muhammed Sûresi: 19.)
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sim siyaha döndü. Sahifenin öteki yar›s›, ayn› kalem, ay-
n› hokka, tam siyah yaz›ld›.

Bir zaman Barla’da, ba¤lardaki köflkte, fiaml› Haf›z ve
Mesud, Süleyman’›n müflahedesiyle ayn› hâdiseyi baflka
flekilde gördük. fiöyle ki:

Ben sevmedi¤im için siyah bir mürekkebi k›smen dök-
tüm. Birden mütebakisi, çok be¤endi¤im güzel bir k›rm›-
z›ya tahavvül etti; Risale-i Nur katiplerini flevklendirdi,
gözümüze silsile-i kerametin bir ucunu ve tereflfluhunu
gösterdi.

Said Nursi

[Bugünlerde manevi bir muhaverede bir sual ve
cevab› dinledim. Size bir k›sa hülâsas›n› beyan ede-
yim.]

Biri dedi: "Risale-i Nur’un iman ve Tevhid için büyük
tahflidatlar› ve külli teçhizatlar› gittikçe ço¤al›yor. Ve en
muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kafi iken,
neden bu derece hararetle daha yeni tahflidat yap›yor?"

Ona cevaben dediler: "Risale-i Nur, yaln›z bir cüz’i tah-
ribat› ve bir küçük haneyi tamir etmiyor; belki külli bir
tahribat› ve ‹slâmiyeti içine alan ve da¤lar büyüklü¤ünde
tafllar› bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor. Ve hususi
bir kalbi ve has bir vicdan› ›slaha çal›flm›yor, belki bin se-
neden beri tedarük ve teraküm edilen müfsid aletlerle
dehfletli rahnelenen kalb-i umumiyi ve efkar-› ammeyi ve
umumun ve bahusus avam-› mümininin istinadgahlar› 

avam-› mü’minîn: mü’minlerin
genifl halk tabakas›, avam olanla-
r›.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
efkâr-› amme: genelin, umumun
düflünceleri, kamuoyu.
hâdise: olay.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
hâs: hususî, mahsus, özel.
hokka: içine mürekkep, boya, v.s.
konulan, cam, seramik veya me-
talden yap›lm›fl küçük kutu biçi-
mindeki kap.
hususî: özel.
hülâsa: k›saca, özet.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
iman: inanç, itikat.
istinatgâh: dayanak noktas›, gü-
venilecek yer.
kalb-i umumî: umumun kalbi,
genele ait kalp, toplumun duygu-
lar›.
kâtip: yaz›c›.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muhavere: konuflma, sohbet
etme.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
müflahede: gözlem.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
rahne: zarar, ziyan; gedik, ya-
ra.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
silsile-i keramet: keramet
silsilesi, kerametin zincirleme
birbirini takip etmesi.
sual: soru.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar.
tamir: onarma, düzeltme.
techîzat: techizler, donatma-

lar, cihazland›rmalar.
tedârük: haz›rlama, elde bu-
lundurma, sa¤lama.
teraküm: birikme, y›¤›lma,
toplanma.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
Tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umum: bütün, herkes.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
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olan ‹slâmî esaslar›n ve cereyanlar›n ve fleairlerin k›r›l-
mas›yla bozulmaya yüz tutan vicdan-› umumiyi,
Kur’ân’›n icaz›yla ve genifl yaralar›n› Kur’ân’›n ve iman›n
ilaçlar›yla tedavi etmeye çal›fl›yor. Elbette böyle külli ve
dehfletli tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkalyakin
derecesinde ve da¤lar kuvetinde hüccetler, cihazlar ve
bin tiryak hasiyetinde mücerreb ilaçlar ve hadsiz edviye-
ler bulunmak gerektir ki, bu zamanda Kur’ân-› Mucizü’l
Beyan›n i’caz-› manevisinden ç›kan Risale-i Nur, o vazi-
feyi görmekle beraber, iman›n hadsiz mertebelerinde te-
rakkiyat ve inkiflafata medard›r" diye, uzun bir mükaleme
cereyan etti. Ben de tamamen iflittim, hadsiz flükrettim.

Bu hâdise münasebetiyle, yine bu günlerde hat›r›ma
gelen bir vak›ay› beyan ediyorum:

Ben namaz tesbihat›n›n ahirinde otuz üç defa kelime-i
Tevhid zikrederken, birden kalbime geldi ki: Hadis-i fle-
rifte, "Bazan bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne
geçer." 1 "Risaletü’n-Nur’da o saat var; çal›fl, o saati bul!"
ihtar edildi. Adeta ihtiyars›z bir surette Kur’ân’›n Ayetü’l
Kübras›n›n iki tefsiri olan iki Ayetü’l Kübra risalelerinden
mülahhas, tefekküri bir tekellüm tam bir saat devam etti.

Bakt›m, size gönderdi¤im Ayetü’l Kübra risalesinin bi-
rinci makam›n›n hülâsas›ndan müntehab güzel bir s›rr›n›
hülâsa ile Yirmi Dokuzuncu Lema-i Arabiyeden müstah-
reç nurlu, tatl› f›kralardan terekküb ediyor. Ben kemal-i
lezzetle hergün tefekkür ile okumaya bafllad›m. Birkaç
gün sonra hat›r›ma geldi ki: Madem Risale-i Nur bu 

kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâhîyi
ifade eden lâilahe illallah Muham-
medün Resulullah cümlesi.
kemal-i lezzet: lezzetin mükem-
melli¤i, tam ve mükemmel lez-
zet.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
Lem’a-i Arabiye: Arapça yaz›lm›fl
olan lem’a.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makam: yer, durak.
medar: sebep, vesile.
mertebe: derece, basamak.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
mücerrep: tecrübe edilmifl, de-
nenmifl.
mükâleme: konuflma.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müntehap: seçilmifl, seçkin, güzi-
de, mümtaz.
müstahreç: al›nt› yap›lm›fl, al›n-
m›fl, bir kitaptan al›nm›fl.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
rahne: zarar, ziyan; gedik, yara.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleair: dinin alâmetleri, iflaretleri.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tefekkürî: tefekküre ait, düflünce
ile ilgli.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tekellüm: söyleme, konuflma.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
terekküp: kar›fl›p birleflme, bir-
den fazla fleyin birleflmesinden
oluflma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vak›a: olay.
vazife: görev.
vicdan-› umumî: kamu vicdan›.
zikr: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

ahir: son.
ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’-
da 7. fiua adl› eser.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihaz: aza, organ.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
edviye: ilâçlar, devalar.
f›kra: k›s›m, bölüm.

Hadis-i flerif: Peygamberi-
mizden aktar›lan sözlerin ge-
nel ad›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakkalyakin: imanî mesele-
lerin hakikatini tam olarak
anlama.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hülâsa: k›saca, özet.

i’caz-› manevî: manen muci-
ze olufl.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
iman: inanç, itikat.
inkiflafat: inkiflaflar, aç›lma-
lar, geliflmeler.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.

1. Keflfü’l-Hafâ, 1: 1004
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zaman›n bir mürflididir; talebelerine bir vird-i ekber ola-
bilir diye kaleme ald›m ve bütün risalelerin hususi men-
balar›, madenleri olan binden ziyade ayat-› Kuraniyeyi
kendi Kur’ân’›mda evvelce iflaretler koyup bir Hizb-i
Azam-› Kur’anî yapmak niyet ettim; flimdi bu "Hizb-i
Azam" ve bu "Vird-i Ekber" Risale-i Nur mensuplar›na,
baz› eyyam-› mübarekede okunmas› için, bir zaman size
de göndermek hakk›n›z var. ‹nflaallah, bir zaman sonra
size gönderilecek. Baz› kelimelerini tercüme ve bir k›s›m
kay›tlar›n› tefhim için vakit bulsam gayet k›sa hafliye ile
birfley yazaca¤›m.

Umum kardefllerime ve hizmet-i Kur’ânîyede bütün
arkadafllar›ma hasret ve ifltiyakla binler selam.

Said Nursi

* * *

EM‹N VE TAHS‹N VE H‹LM‹’N‹N
B‹R FIKRASIDIR

(Y‹RM‹ YED‹NC‹ MEKTUBUN FIKRALARI ‹Ç‹NE
G‹RMEYE MÜNAS‹P GÖRÜLDÜ)

Bugünlerde ziyade bir hassasiyetle risalelere bak›ld›-
¤›ndan, inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyetle ikra-
m›n› gösterdi. Gayet cüz’i bir numunesi fludur ki:

Risale-i Nur fiakirtlerine maiflet cihetinde bir ikram-›
‹lahi ve küçük, fakat flayan-› hayret ve gayet lâtif bir te-
vafuk, bir vak›ad›r. Risaletü’n-Nur hizmetinin flüphesiz 

ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
evvelce: daha önce.
eyyam-› mübareke: mübarek
günler.
f›kra: k›s›m, bölüm.
gayet: son derece.
hasret: özlem.
hassasiyet: hassasl›k, dikkatlilik,
ihtimaml›l›k.
hafliye: dipnot.
himayet: koruma, esirgeme.
Hizb-i âzam: Risâle-i Nur’da ge-
çen Kur’ân ayetlerinin topland›¤›
eserin ad›.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hususî: özel.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley sun-
ma.

ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram
ve ihsan›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
ifltiyak: görece¤i gelme, özle-
me.
latîf: güzel, hofl.
maden: as›l, esas, kaynak.
maiflet: geçim, geçinme.
menba: kaynak.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
münasip: uygun.

mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nevî: çeflit, tür.
nümune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flayan-› hayret: flafl›lacak,

hayret verici fley.

talebe: ö¤renci.

tefhim: anlatma, aç›klama,
bildirme.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

umum: bütün.

vak›a: vuku bulan, olan fley,
olay.

vird-i ekber: en büyük dua,
zikir.

ziyade: çok, fazla.
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bir kerametidir. Evet, Risale-i Nur’un bir silsile-i kerame-
tinin menba› olan tevafuk, bu vak›ada o cinsten alt› adet
tevafukat›n ittifak› ise, tesadüf ihtimalini köküyle keser
diye hükmettik. fiöyle ki:

Birkaç günden beri Üstad›m›z›n ziyaretine gitmedi¤i-
mizden, kardeflim Emin ile beraber Üstad›m›z›n ziyareti-
ne gittik. ‹kindi vakti beraber namaz k›ld›ktan sonra, bi-
ze emretti ki: "Size yemek yedirece¤im, burada tay›n›n›z
var." Mükerreren, "Yemezseniz bana dokuz zarar olur"
dedi. "Çünkü yiyece¤inize karfl› Cenab-› Hak göndere-
cek." Yemek yemekten aff›m›z› rica etmiflsek de emretti:
"R›zk›n›z› yiyin; bana gelir." Emrini k›rmamak için lütuf
buyurdu¤u tereya¤› ve kabak tatl›s›n› ekmekle yemeye
bafllad›k. Daha sofrada iken ümit edilmeyen bir vakitte
ve bir tarzda ve ayn› miktarda, bir adam geldi elinde ye-
di¤imiz kadar taze ekmek, ayn› yedi¤imiz miktarda —
f›nd›k kadar— tereya¤› ve di¤er elinde bize verilenin tam
bir misli kabak tatl›s› olarak kap›y› açt›. Art›k taaccüb
edilecek, hiçbir cihette tesadüfe mahal kalmayarak Risa-
letü’n flakirtlerinin r›zk›ndaki bereket-i Rabbaniyeyi gö-
zümüzle gördük. Üstad›m›z emretti: "‹hsan on misli ola-
cak. Halbuki bu ikram tam› tam›na mislidir. Demek tay›n
ciheti galebe etti. Tay›n temini ise mizan ile olur." Sonra
ayn› akflamda sadaka ciheti dahi hükmünü gösterdi. Biz
gördük ki: Ekmek on misli; tereya¤› tatl›s›, o da on mis-
li ve kabak tatl›s›, çok sevmedi¤i için kabak, patl›can tur-
flusu on misli, memul hilaf›nda Risaletü’n-Nur’dan ‹kinci
fiua’›n bir hafta mütalaas›na mukabil bir manevi ücret Bediüzzaman Said Nursî’nin eser-

lerinin ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
silsile-i keramet: keramet silsile-
si, kerametin zincirleme birbirini
takip etmesi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tarz: biçim, flekil.
tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.
temîn: sa¤lama.
tesadüf: rastlant›.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vak›a: olay.

bereket-i Rabbaniye: her fle-
yi terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n bereketlendir-
mesi.
cihet: yön.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak.
hüküm: karar, emir.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtimal: olabilirlik.

ikram: ba¤›fl, ihsan.
ittifak: birleflme, birlik olufl-
turma.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
mahal: yer.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
me’mul: umulan, ümit edilen,
beklenilen.
menba: kaynak.

misl: kat; efl.
mizan: ölçü, denge.
mukabil: karfl›l›k.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be
tekrar.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.
r›zk: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
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olarak geldi. Gözümüzle gördük. Demek kabak tatl›s›n›n
tatl›l›¤›, tereya¤›n› un helvas›na girdi, kendisi turfluda kald›.

Risale-i Nur flakirtlerinin, hüsn-i hizmetine acele bir
mükafat gördükleri gibi, hizmette kusur edenler dahi to-
kat yediklerini, Isparta’da oldu¤u gibi burada dahi gözü-
müzle gördük. Pekçok vukuat›ndan befl alt›s›n› beyan
ediyoruz:

B‹R‹NC‹S‹: Ben; yani Tahsin, birgün yeni açt›¤›m›z dük-
kan meflgalesiyle bana emrolunan vazife-i Nuriyeyi tenbel-
lik edip yapamad›m; ayn› vakitte flefkatli bir tokat yedim.

Dükkanda otururken birisi bana geldi, tebdil edilmek
için emanet olmak üzere yüz lira verdi. Bu paran›n sahi-
bine Allah için bir hizmet yapmak üzere tebdil için Mali-
ye sand›¤›na gittim. Bu paray› sayarken aralar›nda bir
kalp lira bulundu. Bu yüzden ifadeye, sual ve cevab ve
muahezeye maruz kald›¤›m gibi, evimizi de taharri et-
mek icap etti. Beni mahkemeye verdiler; fakat terbiye ve
flefkat tokat› olmak cihetiyle, yine Risaletü’n-Nur kera-
metini gösterdi, zarars›z kurtulduk.

‹K‹NC‹S‹: Üstad›m›za ve Risaletü’n-Nur’a dört-befl se-
ne hizmet eden ve okutturan ve cidden taraftar bulunan
bir zat, elinde dine ait bir gazeteyle geldi. Risale-i Nur’un
mesle¤ine muhalif bir cereyan›n sahiplerine taraftarane
bir tav›r gösterdi¤i zaman, Üstad›m›n can› çok s›k›ld›.
Bir-iki gün sonra fliddetli, fakat flefkatli bir tokat yedi. Bir
doktor ona dedi ki: "E¤er ameliyat yapt›rmazsan yüzde
yüz ölüm var." O da bilmecburiye ameliyat yapt›rd›. Fa-
kat flefkat ciheti imdada yetiflerek çabuk kurtuldu.

ameliyat: operasyon.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilmecburiye: mecburiyetle, zo-
runlu olarak.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cihet: yön.
hüsn-i hizmet: güzel hizmet.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
imdat: yard›m.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil

ve düflünceye karfl› z›t düflün-
cede bulunan.

mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sual: soru.

fiakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
taharri: arama, araflt›rma.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
taraftarane: tarafl› olarak, ta-
raf tutarak, taraftarl›k ederek.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur
vazifesi, hizmeti.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.
zat: kifli, flah›s.
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ÜÇÜNCÜSÜ: Bir memur, Risaletü’n-Nur’u kemal-i ifl-
tiyakla okurdu. Hem Üstadla görüflmeye ve tam ders al-
maya çal›fl›yordu. Birden bir komiser taraf›ndan ona ev-
ham verildi. O da görüflmeyi ve okumay› b›rak›p baflka
flehre giderken, birden sebepsiz bir tarzda bir aya¤› k›r›l-
d›, bir ay çekti. Yine flefkat yar oldu ki, flimdi tekrar oku-
maya flevkle bafllad›.

DÖRDÜNCÜSÜ: Ehemmiyetli bir zat, Risaletü’n-
Nur’u kemal-i takdirle okur yazard›. Birden sebats›zl›k
gösterdi; flefkatsiz bir tokat yedi. Gayet meftun oldu¤u
refikas› vefatla ve iki o¤lu da baflka yere gitmesiyle ac›-
nacak bir hale girdi.

BEfi‹NC‹S‹: Dört senedir Üstad›n çarfl› içinde hizmeti-
ne bakan bir zat, birden sadakatini b›rak›p mesle¤ini de-
¤ifltirdi. Birden flefkatsiz bir tokat yedi, bir senedir daha
çekiyor.

ALTINCISI: Bir hocaya ait bir hâdisedir. Belki helal et-
mez; biz de onu görmüyoruz. Tokat› flimdilik kald›.

Bu vukuat nevinden hem çok var, hem Risale-i Nur a
karfl› kusura binaen tokat oldu¤undan katiyen flüphemiz
kalmad›.

Risale-i Nur flakirtlerinden

Emin, Tahsin, Hilmi

Evet, tasdik ediyorum.

Said Nursi

flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flevk: fliddetli arzu, istek; keyif,
nefle.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
vefat: ölme.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.
zat: kifli, flah›s.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
ehemmiyetli: önemli.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-

zunun son derecesi, tam bir
istek ve arzu.
kemal-i takdir: takdirin en
mükemmeli.
meftun: tutkun, müptela, afl›-
r› ba¤lanm›fl.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
nev: çeflit, tür.
refika: kad›n efl, kar›.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sebat: sözünde durma, karar-
l› olma, azimlilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
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Hem, Risale-i Nur’un suhuletle intiflar›n›n bir kerame-
tini, bu mektubu yazd›¤›m›z zamanda ve yemekteki ke-
ramet dakikas›nda gözümüzle gördük. fiöyle ki:

Ehemmiyetli yedi sekiz risale ve ‹flarat-› Kur’ânîye fiu-
a›n›, mühim bir mektupla beraber; bir torbada ehemmi-
yetli bir kardeflimize bir flehre göndermifltik. fioför o pa-
keti düflürmüfltü. Böyle bir zamanda böyle eserleri mü-
naf›klar, casuslar haber almadan, emin bir el ile befl gün
sonra elimize geçti. Kanatimiz geldi ki, bir inayet bizi hi-
maye ediyor.

Hem, Risale-i Nurun hakk›nda inayet-i Rabbaniyenin
lâtif bir himayeti fludur ki:

Karanl›k bir vaziyette, korkutan bir zamanda casusla-
r›n ve taharri memurlar›n›n tecessüsleri Üstad›m›z›n
menzilini sarmas› dakikas›nda, bir fare, Üstad›m›z›n bir
çorab›n› ald›. Ne kadar arad›k, hiçbir yerde bulamad›k.
O farenin yuvas›n› gördük; kabil de¤il, çorap oraya gire-
mez. ‹ki gün sonra gördük ki; o hayvan, o çorab› getir-
mifl, öyle yere ki, saklanm›fl, muhteviyat› unutulmufl olan
mahrem mektuplar›n ve evraklar›n tam yan›nda b›rak›l-
m›fl. Halbuki, iki defa oraya bakm›flt›k, görememifltik.
Hem, o çorab› o yere getirmek, soba borusuna ç›k›p, yu-
kar›dan olur; gayet kurnaz ve zeki adam ancak o ifli ya-
par. Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmad›¤›ndan, Üsta-
d›m›z dedi: "Bu mektuplar› oradan kald›raca¤›z." Biz on-
lara bakt›k, gerçi siyasetle alakalar› yoktur; fakat, veh-
ham casuslara, aleyhimize habbeyi kubbe yapmaya alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.

aleyh: karfl›, karfl›t.
casus: çeflitli konularda s›r mahi-
yetindeki fleyleri ö¤renip baflka-
lar›na bildiren kimse.
cihet: yön.
ehemmiyetli: önemli.
emin: inan›l›r, güvenilir.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar.
habbe: tane.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
himayet: koruma, esirgeme.
ihtimal: olabilirlik.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›

Hakk’›n yard›m›.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
iflaretleri.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
kubbe: gökyüzü, sema.

latîf: güzel, hofl.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
menzil: ev, oda, yer.
muhteviyât: içindekiler.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sühulet: kolayl›k.
taharri: arama, araflt›rma.
tecessüs: bir insan›n bilinme-
sini istemedi¤i bir kusurunu,
ay›b›n› veya özel durumunu
araflt›r›p ö¤renme arzusu.
tesadüf: rastlant›.
vaziyet: durum.
vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.
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ehemmiyetli bir vesile olurdu. Biz hem onlan, hem daha
bahaneye medar olabilen baflka fleyleri kald›rd›k. O he-
yecan›m›zdan casuslar haber al›p anlad›lar ki, haz›rlan-
d›k. Daha hücum etmeden yaln›z ikinci gün Emin, elin-
de bir torba ile menzile girdi. Tam arkas›nda karakol ko-
miseri, gizli, hissettirmeden girdi. Emin’in elinde kitaplar
yerinde yo¤urdu gördü, tavr›n› de¤ifltirdi.

Elhas›l, Risaletü’n-Nur’un intiflar›na karfl› gelen düflman
ve casuslara mukabil, birtek fare ç›kt›, planlar›n› zir ü ze-
ber etti.

Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Tevfik Ahmed Tahsin Hilmi Feyzi Said Nursi

* * *

Aziz kardefllerim
Sizinle pekçok alakadar ve görüflmeye çok müfltak›m

ve vaziyetinizi bu so¤uk k›flta merak eder, hayalen sizin-
le görüflürken bir-iki nokta hat›ra geldi; beyan ediyorum.

B‹R‹NC‹S‹: On Dokuzuncu Sözün ahirinde Kur’ân’daki
tekrar›n ekser hikmetleri Risale-i Nur’da dahi cereyan
eder. Bilhassa ikinci hikmeti tam tam›na vard›r. O hik-
met fludur ki: Herkes Kur’ân’a muhtaçt›r. Fakat, herkes
her vakit bütün Kur’ân’› okumaya muktedir olamaz, fa-
kat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için, en mü-
him makasad-› Kur’ânîye, ekseri uzun surelerde derc edi-
lerek herbir sure bir Kur’ân hükmüne geçmifl. Demek 

li.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

ahir: son.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhassa: özellikle.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.

derc: sokma, içine alma.
ehemmiyetli: önemli.
ekser: pek çok.
ekserî: ço¤u k›sm›.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
galiben: ço¤u zaman, ço¤u
kere.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hikmet: gaye, maksat.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.

hücûm: sald›rma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
maksat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n maksad›, gayesi.
medar: sebep, vesile.
menzil: ev, oda, yer.
mukabil: karfl›l›k.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
mühim: önemli, ehemmiyet-
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hiç kimseyi mahrum etmemek için, haflir ve Tevhid ve
k›ssa-i Musa (a.s.) gibi baz› maksadlar tekrar edilmifl. Ay-
nen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki, baz› defa haberim
olmadan, ihtiyar›m ve r›zam olmad›¤› halde, ince haka-
ik-› imaniye ve kuvvetli hüccetler, müteaddit risalelerde
tekrar edilmifl.

Ben çok hayret ediyordum; neden bunlar bana unut-
turulmufl, tekrar yazd›r›lm›fl? Sonra kati bir surette bildim
ki; herkes bu zamanda Risale-i Nur’a muhtaçt›r. Fakat,
umumunu elde edemez; etse de, tam okuyamaz. Fakat
küçük bir Risale-i Nur hükmüne geçmifl bir risale-i ca-
miay› elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç oldu¤u
meseleleri ondan okuyabilir. Ve g›da gibi, her zaman ih-
tiyaç tekerrür etti¤i gibi, o da mütalaas›n› tekrar eder.

‹K‹NC‹ NOKTA: Ayetü’l-Kübra’dan ç›kan "Vird-i Ekber"
nam›ndaki Arabi risaleci¤in ahirinde risale-i Münacat’›n
bafl›ndaki ayetin tefsiri diye Arabi k›s›mlar› ilave edilse,
beraber okunsa, iyidir. Biz de nüsham›za yazd›k.

ÜÇÜNCÜSÜ: Aziz kardefllerim, çok defa kalbime geli-
yordu: "Neden ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh, Risaletü’n-
Nur’a ve bihassa Ayetü’l-Kübra risalesine ehemmiyet
vermifl?" diye s›rr›n› beklerdim. Lillahilhamd, o s›r ihtar
edildi. ‹nkiflaf eden o s›rra flimdilik yaln›z k›sa bir iflaret
ediyorum. fiöyle ki:

Risaletü’n-Nur’un mümtaz bir hasiyeti, iman›n en son
ve en küllî istinad noktas› kavi ve kat’î beyan edildi¤in-
den, bu hasiyet, Ayetü’l-Kübra risalesinde fevkalade 

ahir: son.
Arabî: Arap diline ait.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilhassa: özellikle.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
ekser: pek çok.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtiyar: irade, tercih.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: manevî bir s›rr›n veya bir
hâlin görülmesi, keflfolunmas›.
istinat: dayanak.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kavi: kuvvetli, güçlü.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n k›ssa-

s›, Hz. Mûsa’n›n bafl›ndan ge-
çen mühim hâdiselerin anla-
t›ld›¤› k›ssa.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-
sun ki!.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
maksat: gaye.
mesele: önemli konu.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.

müteaddit: çeflitli, bir çok.
nam: ad.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
Rad›yallahü Anh: Allah on-
dan raz› olsun.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
risale-i câmia: toplay›c› risa-
le.
risale-i Münacat: Münacat
Risalesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tekerrür: tekrarlanma.
Tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umum: bütün, hepsi.
vird-i ekber: en büyük dua,
zikir.
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parlak görünüyor. Bu acip as›rda mübareze-i küfür ve
iman, en son nokta-i istinada sirayet ederek, ona dayan-
d›r›yor.

Mesela: Nas›l ki gayet büyük bir meydan muharebe-
sinde ve iki taraf›n büyük kuvvetleri topland›¤› bir s›rada
iki tabur çarp›fl›yorlar; düflman taraf› en büyük ordusu-
nun cihazat-› muharebesini kendi taburuna imdat ve kuv-
ve-i maneviyesini fevkalade takviye için her vas›tay› isti-
mal ederek, ehl-i iman taburunun kuvve-i maneviyesini
bozmak ve efrad›n›n tesanüdünü k›rmak için her vesile-
yi kullan›r, ehemmiyetli bir istinadgah› kendine temayül
ettirerek ihtiyat kuvvetini da¤›t›r, Müslüman taburunun
herbir neferine karfl› cemiyet ve komitecilik ruhuyla mü-
tesanid bir cemaat gönderir, bütün bütün kuvve-i mane-
viyesini mahvetmeye çal›flt›¤› bir hengamda H›z›r gibi bi-
ri ç›kar, der: "Meyus olma! Senin öyle sars›lmaz bir nok-
ta-i istinad›n ve öyle ma¤lup olmaz muhteflem ordular›n,
tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, dünya toplansa kar-
fl›s›na ç›kamaz, kainat› da¤›tamayan onu da¤›tamaz.
fiimdilik ma¤lubiyetin sebebi, bir cemaate ve bir flahs-›
maneviye karfl› bir neferi göndermenizdir. Çal›fl ki; her-
bir neferin, istinad noktalar› olan dairelerden manen is-
tifade etti¤i kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir flahs-› ma-
nevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin." dedi ve tam kana-
at verdi.

Aynen öyle de, ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet,
bu as›r cemaat zaman› oldu¤u cihetle, cemiyet ve
komitecilik mayesiyle bir flahs-› manevi ve bir ruh-i habis 

fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mâye: maya, temel, esas, öz.
me’yus: yeise düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
meselâ: örne¤in.
muharebe: savaflma, savafl.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mübareze-i küfür ve iman: iman
ve küfrün savafl›, mücadelesi.
mütesânid: tesanüt eden, birbiri-
ne dayan›p kuvvet alan.
nefer: asker, er.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
ruh: his, duygu.
ruh-i habis: kötü ruh, çirkin ruh.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
ten meydana gelen manevî flah›s.
tabur: düzgün s›ralar halinde ard
arda dizilmifl topluluk.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
temayül: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
meyletme, yönelme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
vas›ta: araç.
vesile: arac›, vas›ta.
vicdan-› umumî: kamu vicdan›.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem: dünya.
asr: yüzy›l.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’-
da 7. fiua adl› eser.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cihazat-› muharebe: savafl

aletleri, savafl silâhlar›, harp
teçhizat›.
cihet: yön.
efrat: fertler.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.

hengâm: zaman, s›ra.
hücûm: sald›rma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.
imdat: yard›m.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istimâl: kullanma.
istinat: dayanma, güvenme.
istinatgâh: dayanak noktas›,
güvenilecek yer.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
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olmufl; Müslüman âlemindeki vicdan-› umumi ve kalb-i
külliyi bozuyor ve avam›n taklidi olan itikadlar›n› himaye
eden ‹slâmî perde-i ulviyeyi y›rt›yor ve hayat-› imaniyeyi
yaflatan anane ile gelen hissiyat-› mütevariseyi yand›r›-
yor. Herbir Müslüman tek bafl›yla bu dehfletli yang›ndan
kurtulmaya meyusane çabalarken, Risalei’n-Nur (Risale-
tü’n-Nur) H›z›r gibi imdada yetiflti. Kainat› ihata eden
son ordusunun (HAfi‹YE) gösterip ve ondan mukavemetsuz
maddi ve manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir
emirber neferi olarak Ayetü’l-Kübra risalesini ‹mam-› Ali
Rad›yallahü Anh keflfen görmüfl, ehemmiyetle göster-
mifl. Temsildeki sair noktalar› tatbik ediniz, ta o s›rr›n bir
hülâsas› görünsün.

Said Nursi

* * *

EM‹N VE FEYZ‹’N‹N B‹R FIKRASIDIR
[Risaletü’n-Nur’a ait dört-befl kerametten bahseder.]

Hizmet-i Kur ’aniyede bize sebkat eden sad›k ve halis,
metin ve vefakar kardefllerimizden mübarek Hüsrev ve
Rüfldü gibi zatlar, Risaletü’n-Nur’un hadimlerine ve vazi-
felerinin makbuliyetine bir emare olan, ihsan olunan
bereket hakk›nda müteaddit f›kralar yazm›fllar. Biz de bu
kardefllerimizin f›kralar› gibi, bu yak›n zamanda beraber
tezahür eden, gördü¤ümüz baz› hâdisat› kaydedece¤iz.
Hem numune için yaln›z bir k›sm›n› beyan ederiz.

HAfi‹YE: Kâinat› da¤›tmayan bir kuvvet, o orduyu bozamaz.

an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
AyetülKübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser.
bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emirber: emir eri.
f›kra: k›s›m, bölüm.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
hayat-› imaniye: imanl› hayat.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hissiyat-› mütevârise: miras ka-
lan hisler, geçmiflten gelerek yeni
nesle intikal eden hürmet, hayâ
gibi hisler.
Hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hülâsa: k›saca, özet.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
imdat: yard›m.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
itikat: inanç, iman.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kalb-i küllî: toplumun, umumun
kalbi.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
keflfen: keflif yoluyla, gizli bir fle-
yin Allah taraf›ndan birisine ilham
edilmesi yoluyla.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.

makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
me’yusâne: ümitsizce, ümit-
sizlikle, ümitsiz bir flekilde.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›;
kolayl›kla sars›lmayan, telafla
düflmeyen ve korkuya kap›l-
mayan.
mukâvemetsûz: mukaveme-
ti yok eden, dayan›lmaz hâle
getiren.
mübarek: feyizli, bereketli,

kutlu.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nefer: asker, er.
nümune: örnek.
perde-i ulviye: yüce, manen-
vi perde.
Rad›yallahü Anh: Allah on-
dan raz› olsun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sebkat: geçme, ilerleme.
s›r: gizli hakikat.
tatbik: uydurma, uygulama.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
vazife: görev.
vefakâr: vefal›, vefa gösteren.
zat: kifli, flah›s.
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Birincisi: Bu yak›nda Üstad›m›zla beraber k›ra ç›k-

m›flt›k. Çay yap›lmas›n›, hem ikifler çay, üçer flekerle içil-
mesini emir buyurdular. Hepimiz üçer flekerle ikifler çay
içtik. Yaln›z Emin kardeflimiz, bir fleker kendisine noksan
olarak içmifl. Akflam üzeri, Risaletü’n-Nur’un menba-›
intiflar› olan Üstad›m›z›n odas›na geldik. Emin, fleker ku-
tusuna sarf olan flekerleri koymak istemifl, fakat kutu se-
kiz flekerden fazla almam›fl. Emin, "Fesübhanallah!" der.
On yedi fleker yerine, kutu sekiz flekerle dolsun diye ta-
accüb ettik. Bu vaka bize fluhud derecesinde kanaat ver-
di ki, flu s›rr-› bereket, Risalei’n-Nur hadimlerine bir ina-
yet-i ‹lahiye ve bir iltifat-› Rabbaniyedir.

‹kincisi: Yine ayn› günde, ben, yani Mehmed Feyzi,

evvelce yaz›p Üstada teslim etti¤im Hücumat-› Sitte risa-
lesini bana vermek için saklad›¤› yerden ararken, fevka-
lade bir surette bulunmaz. Birden o anda adetlerinin hi-
laf›na olarak hiç vuku bulmam›fl bir tarzda bir hâdise zu-
huruyla, gözlüklerini b›rakarak merdivene müteveccih
olurlar. Ayn› vakitte Risale-i Nur’un intiflar›na ve hizme-
tine zarar vermek niyetiyle casus bir adam›n merdivene
do¤ru zahiren ziyaret maksad›yla geldi¤i görülür. Üstad›-
m›z›n telafll› oldu¤unu hissseder. Hem Üstad›m›z onun
nazar›n› öteki hâdise-i bedeniyeye çevirir, ona der ki:
"Görüyorsun, ben mazurum, ziyareti baflka vakte b›rak!"
O da döner gider. Hem Hücumat-› Sitte, hem Mehmed
Feyzi, hem baflka ifllerimiz o tecessüsten kurtuldu.

s›rr-› bereket: bereket s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluhut: gözle görme, müflahede.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tarz: biçim, flekil.
tecessüs: bir insan›n bilinmesini
istemedi¤i bir kusurunu, ay›b›n›
veya özel durumunu araflt›r›p ö¤-
renme arzusu.
vak’a: vuku bulan, olay, hâdise.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zahiren: görünüflte.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

casus: çeflitli konularda s›r
mahiyetindeki fleyleri ö¤re-
nip baflkalar›na bildiren kim-
se.
evvelce: daha önce.
Fesübhanallah: Allah (c.c.) ne
güzel yaratm›fl; Allah bütün
noksanl›klardan münezzehtir,
her fley kendine tespih eder
anlam›nda olup hayret ve ta-
accübü ifade için söylenir.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâdise: olay.

hâdise-i bedeniye: vücut ola-
y›.
hafliye: dipnot.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
iltifat-› Rabbaniye: her fleyi
terbiye ve idare eden Cenab-
› Hakk’›n lütfu, iltifat›.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.

kanaat: inanma.
maksat: gaye.
mazur: özürlü, özrü olan.
menba-› intiflar:.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
nazar: bak›fl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarf: kullanma; harcama.
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Evet, Hucümat-› Sitte sakland›¤› muayyen yerinde fev-
kalâde bir surette kaybolmas›, ehemmiyetli bir hâdisenin
önünü ald›. Üstada ar›z olan bu hilâf-› adet halet ve o ri-
salenin yerinde bulunmamas›, katiyen tesadüfe hamledil-
mez.

Bir hafta sonra o risaleyi hilaf-› memul bir yerde bul-
duk. Üstad›m›z›n emriyle Emin kardeflime ehemmiyetli
bir surette okudum. Üstad›m›z izahat veriyordu. O vakte
kadar öyle mühim ve tesirli ders almam›flt›k.

Demek bu iki mühim s›rra binaen, risale kendini gös-
termedi. Bu hâdise, Risale-i Nur’un sad›k ve ihlasl›
flakirtleri daima bir h›fz-› inayet ve himayet alt›nda olduk-
lar›na flüphe b›rakm›yor.

Üçüncüsü: Yine bir vaka-i bereket: Üstad›m›z›n bir

okka (yani kilo) peyniri vard›. Ekser günlerde, o peynir-
den, hofluna gitti¤i için, bir-iki defa yiyordu ve bize de ve-
riyordu. Hem, yemeksiz oldu¤u ekser vakitlerde ondan
yedi¤i halde, alt› ay kadar devam etti¤ini ve halen de yüz
dirhem kadar o peynirden bulundu¤unu görüp yakinen
tasdik ediyoruz. Fakat, bu hâdise-i bereketin ifflas›ndan
sonra, evvelce görünmeyen dibi, görünmeye bafllad›,
noksaniyetini gösterdi. Evet, bereket hususunda flayan-›
hayret bir hâdisedir. Hem, yar›m kilo tereya¤›, ekser
günlerde fazla sarf olundu¤u halde, elli güne yak›n deva-
m›yla anlad›k ki, flüphesiz bir bereket içine girmifl.

Hem, yine ayn› Ramazan Bayram›nda Üstad›n r›zas›
olmad›¤› halde Tahsin ve ben, yani Emin, bir kilo kadar 

ar›z: gelme, sonradan olma.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dirhem: yaklafl›k üç grama denk
gelen eski bir a¤›rl›k ölçüsü.
ehemmiyetli: önemli.
ekser: pek çok.
evvelce: daha önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâdise: olay.
hâdise-i bereket: bereket olay›.
hâlet: hal, durum.
haml: isnat, at›f, yormak.
h›fz-› inayet: Allah'›n korumas›.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hilâf-› me’mul: Umulan›n tersine,
beklenenin aksine.
himayet: koruma, esirgeme.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi yay-
ma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka

bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
muayyen: belirli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
okka: dört yüz dirhemden

oluflan bir a¤›rl›k ölçüsü biri-
mi, 1283 gram.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sad›k: sözünde, iflinde do¤ru
olan, dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› iç-
ten olan.
sarf: kullanma; harcama.
s›r: gizli hakikat.

suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flayan-› hayret: flafl›lacak,
hayret verici fley.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tesadüf: rastlant›.
vak’a-i bereket: bereketi
gösteren olay.
yakînen: yakîn olarak, flüp-
heye düflmeden bilme.
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ince fleker getirmifltik. Ekser yo¤urt ve süt ve tatl› kaba-
¤a vesair fleylere bazan yirmi-otuz dirhemden fazla kat-
t›klar› halde, befl ay devam etti. Halen o flekerden yüz
dirhem kadar kalmas›, elbette bereket sebebiyledir.

Hem, bu havalideki flakirtler, herkes, cüz’i-külli hisset-
mifl ve itiraf ediyorlar ki: Risaletü’n-Nur’a çal›flt›¤›m›z za-
man, hem r›zk›m›zda bereket ve suhulet, hem kalbimiz-
de bir inflirah ve ferah, zahiren hissediyoruz. Ezcümle,
ben kendim, yani Emin, itiraf ediyorum ki: Risaletü’n-
Nur dairesine girmezden evvel bütün sene çal›fl›rd›m. Ne
vakit Risaletü’n-Nur dairesine girdim, befl seneden beri
üç-dört ay kadar çal›flt›¤›m halde evvelkinden daha mü-
ferrah ve daha mesud bir halde yaflamakl›¤›m, yüzde yüz
Risaletü’n-Nur’un hizmetinin bereketiyle oldu¤unda hiç
flüphem yoktur. (HAfi‹YE)

Hem, ezcümle, Üstad›m›z diyor ki: "Benim de kana-
at-i katiyem çok tecrübelerle gelmifl ki; ben Risaletü’n-
Nur’un tashihat›yla meflgul oldu¤um zaman, pek zahir
bir tarzda hem r›zk›mda bereket, hem suhulet görüyor-
dum. Ne vakit çal›flmazsam, o hali göremiyordum."

Hem, Üstad›m›z diyor ve biz de tasdik ediyoruz ki:
"Ben son zamanda anlad›m; flimdiye kadar hem ben, 

eserlerinin ad›.
suret: biçim, flekil, tarz
sühulet: kolayl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
zahir: aç›k, âflikar.
zahiren: görünüflte.

HAfi‹YE: Evet bütün kuvvetimle tasdik ediyorum ki, Emin kardeflimiz
memleketimize geldi¤i zaman mütemâdiyen fa’al bir sûrette her ay çal›-
fl›yordu. fiimdi ise, Risâletü’n-Nur’un dairesine girdikten sonra, üç-dört
aydan fazla çal›flt›¤›n› görüyoruz.

Feyzi

bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
cüz’î: küçük, az.
dirhem: yaklafl›k üç grama
denk gelen eski bir a¤›rl›k öl-
çüsü.
ekser: pek çok.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
faal: çal›flkan, gayretli.

ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
hafliye: dipnot.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
inflirah: ferahlama, gö¤sün
aç›l›p sevinç ve huzura kavufl-
turulmas›, rahatlama.
kanaat-› kat’iye: kesin kana-
at, var›lan kesin düflünce.
küllî: çok, büyük, çok miktar-

da.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
müferrah: feraha kavuflmufl,
gönül huzuruna ermifl.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
r›zk: yiyecek, içecek fley,
az›k.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
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hem dostlar›m, bir hakikatin suretini baflka flekilde gör-
müflüz. fiöyle ki:

"Hapishanede birtek ekmek, sekiz ve bazan on gün
bana kafi geldi¤i gibi, burada da aynen o tarzda yafl›yor-
dum. Hem ben, hem kardefllerim, bunu benim az yemek
ve ifltihas›zl›¤›ma veriyorduk. Halbuki, çok emarelerle
katiyen anlad›k ki; o acib hal, bereket neticeleri imifl.
Birkaç defa sekiz günde bana kafi gelen bir ekme¤i, ay-
n› ifltiha ile, çal›flmad›¤›mdan berekete mazhar olmad›-
¤›m zaman iki günde, bazan bir buçuk günde bitiriyor-
dum. Demek bu on alt› ve on yedi seneden beri benim
mükemmel tay›nat›m, Risaletün-Nurun hizmetinden ge-
len bir bereket idi."

Evet, bize de aynelyakin derecesinde kanaat gelmifl ki;
bu kesretli hâdisat-› bereket, Kur’ân-› Mucizü’l-Beyan’›n
icaz-› manevisinin bir flua›d›r. Manen der: "Ey Kur’ân
flakirtleri! Sizi vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri
b›rakan, maiflet telaflesidir. O ise, Kur’ân’›n feyziyle be-
reket nevinden sizlere veriliyor; vazifenize bak›n›z!"

Énændrôu°ùnj @ pΩnôrcn’rG n∂pdƒo°SnQ pánerôoëpHnh pºn¶rYn’rG n∂pªr°SpG u≥nëpH sºo¡s∏dnG
pºndÉnY »/a pΩÉnfn’rG nør«nH pΩGnhsódGÉpH pQƒtædG pándÉn°SpQ pôr°ûnæpH p¿'Grôo≤rdG nánerópN

1 nÚ/e'G ,nÚ/e'G ,nÚ/e'G @ pΩnÓr°Sp’rG
Hem, hâdisat-› bereketin ayn› zamanda Risaletü’n-

Nur’un bir kerameti olarak bir flakirdinin binler lira k›y-
metinde hanesinin, ona pek yak›n dehfletli bir yang›ndan 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
emare: alâmet, belirti, niflan.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
hâdisat-› bereket: bereket olay-
lar›.
hakikat: gerçek, esas.
hane: ev.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
ifltiha: fazla istek, arzu.
kâfî: yeter, elverir.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.

kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Mucizülbeyan: aç›k-
lamalar›yla ak›llar› benzerleri-
ni yapmaktan aciz b›rakan
Kur’an.
maiflet: geçim, geçinme.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.

mazhar: nail olma, flereflen-
me.
nev: tür, çeflit.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.

tarz: biçim, flekil.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da,
tay›nlar, tayin edilen parça
veya miktar.
telâfle: telafl, her hangi bir
fleyden dolay› meydana ge-
len s›k›nt› ve acelecilik.
vazife: görev.
vazife-i mukaddese: mukad-
des, kutsal görevler.

1. Allah’›m ‹sm-i Âzam›n ve Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) hürmetine, âlem-i ‹slâmdaki insanlar ara-
s›nda Risâle-i Nur’un devaml› neflriyle bizim için Kur’ân hizmetini kolaylaflt›r. Âmin, âmin,
âmin.
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fevkal-memul bir surette Risaletü’n-Nur’un bereketiyle
kurtulmas›; ve Risaletü’n-Nur’un Tercüman›na ahiret ci-
hetinde çok alakadarl›k gösteren bir han›m, o dehfletli
yang›nda hanesinin üçüncü kat›nda bulunan elmas ve
mücevherat ve alt›nlar›n› kurtarmak için koflup ç›kt›¤› va-
kit atefl her taraf›n› sarm›fl, elmas ve mücevherat›n› kur-
taramad›¤› gibi, kendi nefsini de bütün bütün tehlike-i
katiyede gördü¤ü vakitte Risale-i Nur Tercüman›, o atefl-
ten, talebesinin hanesini kurtarmas›na fliddetli dua eder-
ken, o biçare han›m hat›r›na gelmifl, "Acaba o yang›nda
o ahiret hemflirem bulunmas›n?" diye ona da Risaletü’n-
Nur’u flefaatçi edip dua etmifl.

"Ya Rabbi, ona merhamet eyle!" niyaz etmifl. Ayn› za-
manda o han›m, pencereyi k›rm›fl, kendini iki kat yük-
sekli¤inde avluya atm›fl, fevkalade bir surette ne incin-
mifl, ne de bir yeri k›r›lm›fl. Hem bak›r ve demiri eriten
o dehfletli ve fliddetli yang›ndan bütün konak yand›ktan
sonra bütün mücevherat›n› ve altunun, hiçbiri zayi olma-
yarak muhafaza etmifl; bulmufl, alm›fl. Risaletü’n-Nur’un
bereketinden hem can›n›, hem mal›n› kurtarm›fl.

Hem, mezkur hâdisat›n ayn› zaman›nda vuku bulmas›
münasebetiyle, Risaletü’n-Nur’un kerametkarane iki to-
kat›n› yiyen, ayn› anda vazifece ehemmiyetli iki müteca-
viz ve muacciz iki adam›n tecavüz ve taciz an›nda birisi-
nin kafas›na, di¤erinin ci¤erine vurmas› (HAfi‹YE) bizde hiç 

lay›.
mütecaviz: sald›rgan, belli s›n›r›n›
aflan.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nefs: kendi, flah›s.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
tehlike-i kat’iye: kesin tehlike.
tercüman: çeflitli hal, durum,
maksat veya duygular› ifade et-
me vas›tas›.
vazife: görev.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
ya Rabbî: Ey her fleyi en güzel fle-
kilde terbiye ve idare eden Rab-
b’im.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan.

HAfi‹YE: Evet, o mütecâvizlerden birisi dehâlet etti, ölümden kurtuldu;
di¤eri bir sene azap çekti, hem öldü.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
elmas: çok de¤erli.
faal: her zaman çal›flan, hare-
kette bulunan.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fevkalme’mul: umulan›n üs-
tünde, umulandan çok fazla.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hane: ev.
hafliye: dipnot.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hürmet: sayg›.
‹sm-i âzam: Cenab-› Hakk›n

bin bir isminden en büyük ve
manaca di¤er isimleri kuflat-
m›fl olan›.
kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muacciz: taciz eden, s›k›nt›
veren, s›k›c›, b›kt›r›c›, usand›-
ran.
muhafaza: koruma.
mücevherat: mücevherler.
münasebet: vesile, -dan do-
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flüphe b›rakmad› ki, hizmet-i Kur’ânîyedeki inayet-i Rab-
baniyenin bir h›fz ve himayet sillesidir, "Art›k durunuz,
yeter! Tokada müstehak oldunuz!" diye manen söyleme-
sidir.

Risaletün-Nur fiakirtlerinden

Emin ve Feyzi

* * *

MEHMED FEYZ‹’N‹N YED‹⁄‹ fiEFKAT TOKADIDIR.

Evet, Üstad›m bana “Mucizat-› Ahmediyeyi kardeflim
Hüsrev tarz›nda yaz” diyordu. Ben, yani Feyzi, bir parça
tembellik ettim. Birden yirmi sekizlilerle askere istenil-
dim. Yine Üstad›m dedi: “Git, Mucizat-› Ahmediyeyi yaz.
Seni flimdi vermeyece¤im.” Sonra bafllad›m. O emir bir
hafta geri kald›. Tekrar bir ar›za ile nas›lsa Mucizat-› Ah-
mediyenin yaz›lmas› noksanlaflt›. Tekrar askere ça¤r›l-
d›m. Üstad›m “Git, yaz” dedi. Ben gidip kemal-i ciddiyet
ve sadakatle Mucizat-› Ahmediyeyi yazmaya bafllad›m.
Fevkalme’mul ikinci defa emir geri kald›. Tekrar bir ma-
zerete binaen Mucizat-› Ahmediyeyi yazamad›m. Üsta-
d›m dedi, “Madem Mucizat-› Ahmediyeyi yazmakla tekâ-
sül ettin, flimdi senin vazifen Risaletü’n-Nur hesab›na as-
kerliktedir.” Birden emir gelip bir flefkat tokad› yiyip va-
zifeme gönderildim. Cenab-› Hakka flükürler olsun,
mümkün oldu¤u kadar Risaletü’n-Nur’a çal›flt›m ve çal›fl-
t›r›ld›m. Üstad›m bize söyledi¤i gibi, alt›-yedi ay sonra
terhis edilip sevgili Üstad›ma, Risaletü’n-Nur’un kudsî 

binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
fevkalme’mul: umulan›n üstün-
de, umulandan çok fazla.
h›fz: koruma, muhafaza etme, hi-
maye etme.
himayet: koruma, esirgeme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin

terbiye ve idare eden Cenab-
› Hakk’›n yard›m›.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin
son derecesi, tam bir ciddi-
yet.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mazeret: özür, elde olmadan
yap›lan suç, kabahat.

Mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler, Risale-i
Nur'dan bir eser ad›.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-

me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

tekâsül: üflenme, tembellik.

terhis: askerli¤ini bitirenlerin
ordudan gitmelerine izin ver-
me, b›rakma.

vazife: görev.
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vazifesine kavufltum. ‹nflaallah bu kabahatim affolmufl-
tur. Hem Risaletü’n-Nur’da, hem hizmet-i Kur’ânîyede
bizleri sebkat eden Hüsrev, Rüfltü, Haf›z Ali, Hulûsi,
Sabri gibi halis Kur'ân flakirtlerini ve k›ymettar kardeflle-
rimi flefaatçi ederek o kusurumun aff›n› bütün ruhumla
Kur'ân’dan ve Üstad›mdan rica ediyorum. Ben itiraf edi-
yorum ki, tembelli¤imin cezas› olarak fevkalme’mul bir
flefkat tokad› yedim.

Risale-i Nur’un tembel bir flakirdi,
fakat elmas kalemli kardefllerinin 
gayret ve faaliyetiyle iftihar eden

Mehmed Feyzi

* * *

R‹SALE-‹ NUR fiAK‹RTLER‹NDEN MEHMED
FEYZ‹ VE EMSAL‹NE H‹TABEN BEYAN ED‹LEN

B‹R HAK‹KATT‹R

Kardeflim Feyzi

Madem sen Isparta vilâyetindeki kahramanlara benze-
mek istiyorsan, tam onlar gibi olmal›s›n. Eskiflehir hapis-
hanesinde, Allah rahmet etsin, mühim bir fleyh-i mürflid
ve cazibedar bir Nakfli evliyas›ndan bir zat, dört ay
mütemadiyen Risaletü’n Nur’un elli-altm›fl flakirtleri için-
de ve celpkârane onlar›n içlerinde sohbet etti¤i halde,
yaln›z birtek flakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-

zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sebkat: geçme, ilerleme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: birinden baflkas›n›n ku-
surlar›n›n veya suçunun ba¤›fllan-
mas›n› dileme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
fleyh-i mürflit: do¤ru yola iletici
önder.
vazife: görev.
vilayet: il.
zat: kifli, flah›s.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cazibedar: çekici, cazibeli.
celpkârâne: bir yere ça¤›r›p
çeker gibi, çekip götürürcesi-
ne.
elmas: çok de¤erli.
emsal: benzerler.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fevkalme’mul: umulan›n üs-
tünde, umulandan çok fazla.
hakikat: gerçek, esas.

halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
iftihar: övünme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kusur: eksiklik, özür, suç, ka-
bahat.

madem: ...den dolay›, böyle
ise.
muvakkaten: geçici olarak
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-
ta mensup olan.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
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Mütebakisi, o cazibedar fleyhe karfl› müsta¤ni kald›lar.
Risaletü’n-Nur’un yüksek, k›ymettar hizmet-i imaniyesi,
onlara kafï olarak kanat veriyordu. O flakirtlerin gayet
keskin kalb basireti, flöyle bir hakikati anlam›fl ki:

Risaletü’n-Nur’a hizmet eden, iman›n› kurtar›yor. Ta-
rikat ve fleyhlik ise, velayet mertebeleri kazand›r›yor. Bir
adam›n iman›n› kurtarmak, on mümini velayet derecesi-
ne ç›kartmaktan daha mühim ve daha sevapl›d›r. Çünkü,
iman, saadet-i ebediyeyi kazand›rd›¤› için, bir mümine
küre-i arz kadar bir saltanat-› bakiyeyi temin eder; vela-
yet ise, müminin Cennetini genifllettirir, parlatt›r›r. Bir
adam› sultan yapmak, on neferi pafla yapmaktan ne ka-
dar yüksek ise, bir adam›n iman›n› kurtarmak, on adam›
veli yapmaktan daha sevapt›r.

‹flte bu dakik s›rr›, senin Isparta’l› kardefllerin bir k›s-
m›n›n ak›llar› görmese de, umumunun keskin kalbleri
görmüfl ki; benim gibi biçare, günahkar bir adam›n
arkadafll›¤›n›, evliyalara —belki, e¤er olsayd›, müçtehid-
lere—dahi tercih ettiler.

Bu hakikate binaen, bu flehre bir kutub, bir Gavs-›
Azam gelse, dese: "Seni on günde velayet derecesine ç›-
karaca¤›m." Sen, Risale-i Nur’u b›rak›p onun yan›na git-
sen, Isparta kahramanlar›na arkadafl olamazs›n.

Lillâhilhamd, bu zamanda Sünnet-i Seniyye dairesin-
de kemal-i iman› kazanan Risale-i Nur fiakirtleri, evliyala-
r›n, mürflidlerin nazar-› dikkatini celbedecek vaziyeti ald›-
¤›ndan, her zamanda bulunan hakikî mürflidler, herhalde 

basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cazibedar: çekici, cazibeli.
celp: çekme, kendine çekme.
dakik: ince ve derin.
emsal: benzerler.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
gayet: son derece.
günahkâr: günahl›, günah iflle-
mifl.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
iman: inanç, itikat.
kâfî: yeter, elverir.
kemal-i iman: iman›n mükem-
melli¤i ve sa¤laml›¤›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan.
küre-i arz: yer küre, dünya.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mertebe: derece, basamak.
mü’min: iman eden, inanan.
müçtehit: ayet ve hadislerden

fler’î hükümler ç›karabilen,
gerekli bütün ehillik flartlar›-
na sahip olan, genifl ve derin
bilgili din âlimi.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
müsta¤ni: tenezzül etmeyen,
gerekli bulmayan.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nefer: asker, er.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
saltanat-› bâkiye: bakî salta-
nat.
s›r: gizli hakikat.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleyh: tarikat dersi veren ma-

nevî lider, mürflit.
Tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
temîn: sa¤lama.
umum: bütün, hepsi.
vaziyet: durum.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
vilayet: il.
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bu zamanda Risaletü’n-Nur fiakirtlerine müflteri olurlar.
Birisini elde etseler, yirmi mürid kadar k›ymet verirler.
Hem zevkli ve cazibedar velâyet tereflfluhat› karfl›s›nda
Risaletü’n-Nur’un hizmetindeki meflakkat, mücahede,
külfet bulundu¤undan, Feyzi’ye hitaben beyan edilen bu
hakikat kaleme al›nd›.

Said Nursî

* * *

HÜSREV’‹N B‹R FIKRASIDIR.

Aziz Üstad›m,
Yüksek ve ciddi irfladlar›n›zla ad›m atmay› en büyük

bir maksat bilen talebeleriniz, son zamanlarda flayan-›
flükran bir vaziyete girdiler. Hulusi-i Sani, befl-on arkada-
fl›yla; Haf›z Ali, civar›ndaki yirmi-yirmi befl arkadafl›yla;
Mübarekler, otuz-otuz befl refikleriyle ve bilhassa Hac›
Haf›z Köyünde Ahmedler ve Mehmed’lerin çok halis
gayretleriyle umumiyet itibar›yla, hem hiç mübalâ¤as›z
bin kalemle, belki daha fazla, en geride kalan Isparta’da
ise kahraman Rüfldü’nün ve Risaleleri kendine tamamen
yazan Mehmed Zühtü’nün ve Küçük Ali’nin ve Osman
Nuri gibi faal talebelerin gayret ve himmetleriyle otuz ile
k›rk aras›nda, hattâ bir cihette mümtaziyet kazanan
Mehmed Zühdü’nün Küçük Haf›z Ali gibi hem Risale-
tü’n-Nur’u yazarak hem kendi evinde yüz elli kadar çocu-
¤u serbest olarak üç aydanberi okutmas›yla ve civar›nda
di¤er köylerde bulunan on befl yirmifler arkadafllar›yla 

eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flayan-› flükran: teflekkür etme-
ye de¤er.
talebe: ö¤renci.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar; kesin olmayan haberler.
umumiyet: genellik.
vaziyet: durum.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhassa: özellikle.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yön.
civar: çevre, yöre, etraf.
faal: her zaman çal›flan, hare-
kette bulunan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek.

halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
Hulûsi-i sânî: ikinci Hulûsi.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
k›ymet: de¤er.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
maksat: gaye.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.

mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, abartma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
mümtaziyet: seçkinlik.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
refik: arkadafl, yoldafl.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
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talebeleriniz, Kur'ânî hizmetlerinde gayretli bir surette
çal›flmaktad›rlar. Mübareklerin yazd›klar› gibi, dört köyde
dört ay zarf›nda, elifba okumayan k›rkelli adam, Risale-
tü’n-Nur’u mükemmel yazmaya muvaffak olmalar› hari-
ka bir keramet-i Risaletü’n-Nur oldu¤una kanaatimiz gel-
di.

Risale-i Nur fiakirtlerinden

Hüsrev

* * *

HULUS‹ BEY‹N B‹R FIKRASIDIR.

Aziz Üstad›m,
On Dokuzuncu Mektubu bir mecliste ve bir Cuma ge-

cesi okumak niyetiyle üzerime alm›flt›m. fiiddetli ya¤-
murlu bir gece idi. O mecliste okumak üzere elimi cebi-
me koydum, o mübarek eser yerinde olmad›¤›n› hayret-
le gördüm. Eseri koydu¤um cep y›rt›k ve delik olmad›¤›
gibi, ben de baflka hiçbir yerde durmad›¤›ma göre bu ha-
le hayret etmemek kabil mi? O geceyi uykusuz geçirdim,
müteessir oldum. Hazret-i Gavstan bu mübarek eseri is-
tedim. Lillâhilhamd, ertesi günü, bu eseri dinlemekle na-
maza bafllam›fl olan bir muallim vas›tas›yla bulundu. fia-
k›r flak›r ya¤mur alt›nda ve çamur içinde bu mübarek
eser bulunsa bile art›k okunmayacak derece olaca¤›n›
tahmin edersiniz, de¤il mi? fiayan-› hayret ve ca-y›
dikkat ve medar-› ibrettir ki, en ufak bir leke bile olma-
m›flt›r. Haf›z-› Hakikî, o mübarek eseri, ona manen ve 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta, dikkat edilecek yer veya
fley; dikkate de¤er.
elifba: Arap dilinin seslerini ve
yaz› sistemini gösteren harfler di-
zisi.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
Haf›z-› Hakikî: hakikî muha-
faza eden ve koruyan Allah.
hârika: ola¤anüstü.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir
Geylanî (k.s) Hazretleri.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keramet-i Risaletü’n-Nur:
Risale-i Nur’un kerameti.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun,
Kur’ân’a ait.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdol-

sun ki!.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
meclis: topluluk.
medar-› ibret: ibret sebebi,
vesilesi.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

suret: biçim, flekil, tarz.

flakirt: talebe, ö¤renci.

fiayan-› hayret: flafl›lacak,
hayret verici fley.

talebe: ö¤renci.

vas›ta: arac›l›k.

zarf›nda: süresince.
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cidden ba¤l› olanlar gibi muhafaza buyurmufl. Hafîz ve
Alîm ve Hakîm isimlerinin zahir bir tecellisi böylece le-
mean etmifl oldu.

Hulusi

* * *

Mahrem olan "S›rr-› ‹nna Atayna"da cifir le istihrac›m,
aynen Münazarat risalesinde, "Bir nur ç›kacak; görece-
¤iz" diye gaybi müjdelerdeki gibi ilhami ve hak bir haki-
kati, fikrimle tatbikat›mda bir kusur vard›. O kusur, beni
bir zaman düflündürüyordu. Münazarat ve Sünuhat gibi
risalelerdeki müjde-i Nuriyeyi, Risale-i Nur halletti. Dai-
re-i siyasiye yerine, yüksek bir daire-i Nuriye ile o kusu-
ru izale etti¤i gibi; mahrem "S›rr›-› ‹nna Atayna"da, "On
iki-on üç sene sonra, ‹slâmiyete darbe vuranlar›n baflla-
r›na öyle müthifl bir patlay›fl olacak ki, K›yamete kadar
unutulmayacak" mealindeki istihrac-› cifri çok genifl bir
dairede oldu¤u halde, "nur s›rr›"n›n aksine olarak dar bir
dairede ve hususi bir hükümette tatbik etmek suretiyle
fikrim o genifl daireyi ihata edemeyerek, o hakikatin su-
retini de¤ifltirmifl.

Halbuki, o istihrac›n gösterdi¤i ayn› tarihte, o rejimin
müessisi ve bafl› dünyadan göçtü, darbesini yedi. Ve ay-
n› senede perde alt›nda, bilinmeyen ve küre-i arz›n
ekserisini ve nev-i beflerin k›sm-› azam›n› istibdad› alt›na
alan bir müthifl cereyan›n dü¤ümü ve dü¤mesi ve manen
bafl› ve en müthifl olan o göçüp giden adam tokat yedi-
¤i ayn› zamanda, daha sene tamam olmadan, o müthifl

izale: giderme, ortadan kald›rma.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
K›yamet: bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lemeân: parlama, par›ldama.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
meal: mana, anlam, mefhum.
muhafaza: koruma.
müessis: tesis edici, tesis eden,
kuran, kurucu.
müjde-i Nuriye: nurlu müjde.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› inna a’teyna: Kevser suresi-
nin s›rr›.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tatbik: uydurma, uygulama.
tatbikât: uydurmalar, uygulama-
lar.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
zahir: aç›k, âflikar.

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
daire-i Nuriye: nura ait daire,
nur dairesi.
daire-i siyasiye: siyaset da-

iresi.
ekserî: ço¤u k›sm›.
gaybî: gaybla ilgili, bilinme-
yenle ilgili.
Hafîz: yaratt›klar›n› koruyup
gözeten Allah.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.

hususî: özel.
ihata: kuflatma, içine alma.
ilhamî: ilham ile elde edilen,
ilham ile ulafl›lan.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç
bir nizama ve kanuna ba¤l›
olmadan yönetme, keyfî ida-
re sistemi.
istihrac-› cifrî: cifre ait sonuç
ç›karmalar, cifirle ilgili hesap-
lamalar.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›-
karma, sonuç ç›karma, mana
ç›karma.
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cereyan›n bütün bafllar› ve taraftarlar› öyle semavi ve
müthifl tokatlara ve fliddetli f›rt›nal› musibetlere tutulma-
ya bafllad›lar ki, K›yamete kadar azab›n› çekecekler ve
çekiyorlar; ve edyan-› semaviye ve ‹slâmiyete ettikleri ci-
nayetlerin cezas›n› çok genifl bir dairede gördüler ve gö-
rüyorlar. "Mimsiz medeniyetin bu istifra¤ ve kusmas› ile
dünyay› mülevves ettikleri için, ayn› istihrac›n gösterdi¤i
tarihte o medeniyetin bafl›na öyle semavi tokat indi ki,
en karanl›k vahfletten daha afla¤› indirdi.

Elhas›l: "S›rr-› ‹nna A’tayna"da, çok genifl bir daireyi,
dar bir dairede tatbik edilmifl. Nur müjdesi ise, dar ve
manevi, fakat yüksek bir daireyi, genifl ve maddi bir dai-
re suretinde tasvir edilmifl. Cenab-› Hakka yüz bin flükür

ediyo›um ki, bu iki kusurumu 
1 mäÉnæn°ùnM rºp¡pJÉnÄu«n°S *G o∫uónÑoj

s›rr›na mazhar eyledi.

Said Nursi

* * *

HÜSREV’‹N B‹R FIKRASIDIR.

Çok k›ymettar ve çok sevgili Üstad›m efendim,
Hazret-i ‹sa Aleyhisselâmla Deccal hakk›ndaki ehadis-i

müteflabiheden bir hadisin üç cihetle hakikî tevilini
beyan ve izah eden Mehmed Feyzi ve Emin kardeflleri-
mizin mübarek f›kralar›n› Sabri kardeflim göndermifl;
bugün ald›m, okudum. Bu hadis-i flerifin mealine ve
hakikî tevillerine o kadar muhtaçm›fl›m ki, k›zg›n kum 

Aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
azap: günahlara karfl› çekilecek
ceza, eziyet, iflkence.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
Deccal: k›yamet zaman›na yak›n
meydana ç›karak fitne ve fesada
sebep olaca¤›, ‹slâmî fleairi tahrip
edece¤i, tarihte görülmemifl zu-
lümleri nifakla aldatarak yapaca-
¤› hadis-i fleriflerde belirtilmifl ya-
lanc› ve zararl› flah›s.
edyan-› semaviye: semavî din-
ler, Allah taraf›ndan gönderilmifl
olan hak dinler.
ehadis-i müteflabihe: teflbih ve
temsil yoluyka hakikati anlatan,
mecazî manada söylenen hadis-
ler.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hakikî: gerçek.
istifra¤: kusma.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
K›yamet: bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.

mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
meal: mana, anlam, mefhum.
mimsiz medeniyet: deniyet
manas›na gelen kötü mede-
niyet.
musibet: felaket, bela.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mülevves: kirli, pis; kar›fl›k,

düzensiz.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› inna a’teyna: Kevser
suresinin s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,

gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tatbik: uydurma, uygulama.
tevil: yorumlama, yorum.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.

1. Allah onlar›n günahlar›n› silip, yerlerine iyilikler verir. (Furkan Suresi: 70.)
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sahralar›nda senelerden beri susam›fllara ab-› hayat uza-
t›r gibi ruh ve kalbim bir taze hayat buldu. Derinden de-
rine nefes ald›m, bütün letaiflerim sürurla doldu, zahirî
cesedimden manevî kalbime kadar sirayet etti. Sevgili
Üstad›m›z talebelerini ve Kastamonulu kardefllerimiz de
bizleri lütuflar›yla doyurduklar›ndan, Cenab-› Hakka had-
siz flükrettim. Baflta sevgili Üstad›m, Risaletü’n-Nur’un
kerametine ve bu f›kran›n feyzine bakan üç ikram ile
karfl›laflt›k.

Birincisi: Mektubunu birlikte takdim etti¤im Sabri kar-
deflimiz, bu âli f›kra eline vas›l olaca¤› anda, bir di¤er
kardefline hâdisattan bahsederken bu f›kran›n mündere-
cat›n› anlatmas›...

‹kincisi: Bu hakir talebeniz Hüsrev de, bu f›kran›n vu-
sulünden birgün evvel Refet Beyle konuflurken demifl-
tim: “Aziz Refet, biz Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm›n nüzulü-
ne intizar ediyoruz. Bu peygamber-i âliflan, din lehinde
hareket eden cereyan›n bafllar›na nüzul etse gerektir; ve
o millet de Müslüman olacakt›r. Sevgili Üstad›m›z›n son
mektuplar›ndan böyle anl›yorum. Bu hususta ümidim
kuvvetlidir. ‹nflaallah öyle de olacakt›r” demifltim.

Üçüncüsü: Atabeyli kardefllerimin sevgili Üstad›ma
yazd›klar› mektup ki, onu da bu akflam ald›m, okudum,
çok acip gördüm. O kardefllerim de Osman Halidî’nin
bahsetti¤i müceddid-i din ve o flerefe Cenab-› Hakk›n
nail etti¤i zat› da sevgili Üstad›m›z olan Risaletü’n-Nur 

fleyler, içindekiler.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
peygamber-i aliflan: büyük flan
ve fleref sahibi olan peygamber,
Hz. Muhammed (a.s.m.).
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sahra: genifl ve susuz arazi, çöl.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
sürur: sevinç, mutluluk.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vusul: ulaflma, eriflme, yetiflme.
zahirî: görünürde.
zat: kifli, flah›s.

âb-› hayat: hayat suyu.
acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahis: konu.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
ceset: vücut, beden.
evvel: önce.
feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakir: küçük, afla¤›, ehemmi-
yetsiz.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intizar: bekleme, gözleme.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
leh: onun taraf›na, ondan ya-

na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
letaif: manevî duygular.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
müceddid-i din: dini tecdit
eden, dini, yine dinin kayna-
¤›ndan ald›¤› ilim ve tefsirle
kuvvetlendiren.
münderecat: bir fleyin içine
derc edilmifl fleyler, bir kitap
veya derginin ihtiva etti¤i
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oldu¤undan bahsediyorlar. O mektubu da birlikte takdim
ettim.

Evet muhterem Üstad›m, bugünlerde Risaletü’n-
Nur’un, fevkalade faaliyeti içinde çok kerametlerini mü-
flahede ediyoruz. Hattâ flöyle diyebilirim ki: Herbir tale-
beniz, bafll› bafl›na, birer birer, belki de kerratla böyle ik-
rama ve böyle in’ama mazhard›rlar.

Milâsl› Mehmed Efendi, “Bir karyede, bin kalemle Nu-
ra sar›lan kardefllerimizin köyündeki faaliyeti biraz müba-
lâ¤al› görmüfller. Ben onun tahkiki için geldim” dedi.
Risaletü’n-Nur’un bir kerameti idi ki, bu köyün k›ymetli
faal bir talebesi Marangoz Ahmed yan›mda idi. Ben de-
dim: Vak›a ben bu köye gitmedim, kardefllerimden soru-
yorum, onlar da diyordu: “Kad›n-erkek, çoluk-çocuk,
Risaletü’n-Nur’u yazan bin kalem vard›r.” Sonra Maran-
goz Ahmed dedi ki: “Bizim köyümüz üç yüz elli hanedir.
‹ki hoca, bir hac›, üç adamdan baflka bütün evlerimize
Risaletü’n-Nur girmifltir. Kad›nlara, k›z çocuklar›na va-
r›ncaya kadar yaz›yorlar. Hattâ ümmilerden, k›rk yafl›n-
dan yukar› yaz› yazan on kadar kardeflimiz vard›r” ceva-
b›nda bulundu. Milâsl› Mehmed Efendi bu faaliyete hay-
ran oldu.

Talebeniz

Hüsrev

* * *

faal: çal›flkan, gayretli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hane: ev.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.
in’am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme.
karye: köy.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.

kerrat: kereler, defalar, kez-
ler.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, ‹lahî tecellilerin göründü-
¤ü yer olma.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, abartma.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.

Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vak›a: olay.
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R‹SALE-‹ NUR’UN BEfi TALEBES‹N‹N 
B‹R FIKRASIDIR.

Isparta’n›n saf menabi-i ilmiyesinden bir zat ki, tari-
kat-› aliye-i Nakfliyye rüesas›ndan ve bin iki yüz doksan
iki veya bin iki yüz doksan üç aras›nda dâr-› bekaya tefl-
rif buyuran Beflkazal›zade Osman Halidî Hazretleri, mes-
lek-i ilmiye ve ameliyesiyle alâkadarane keflfiyat ve hâdi-
sat›n› bir hüccet-i kat›a gibi vârislerine vasiyet ve mahz-›
tebfliratlar›n› flöylece tevarüs eylemifltir. Hattâ Üstad-›
muhteremimizin tevellüdüne tam isabetli olarak, tarih-i
mezkûrda “‹man› kurtaran bir müceddid ç›kacak; o da
bu sene tevellüt etmifl” demifl. Bundan baflka, dört evlâ-
d›ndan birisinin o zat ile müflerref ve mülâki olaca¤›n› ilâ-
ve etmifltir. Bu beyanat-› hakikîye flöylece cereyan etmifl-
tir: 

Bin üç yüz yirmi yedi Rumî senesi Atabey’de sünnet
ve h›fz cemiyetlerinden birinde müflarün ileyh Osman
Halidî Hazretlerinin evlâtlar›ndan sonuncusu Ahmed
Efendi merhumdan, “Müceddid, müceddid diyorsunuz.
Nerede ve kimdir?” ‹rad olunan suale cevaben, “Evet,
flimdi mevcuttur ve hem otuz befl yafllar›ndad›r” demifltir.

Saniyen: Isparta’n›n Yenice Mahallesinden ve kardefl-
lerimizden Nuri taraf›ndan merhum mumaileyh Ahmed
Efendiden “Pederiniz, ‘Benim evlâd›mdan birisi o mü-
ceddidle mükâleme ve musafahada olacakt›r’ demifl. Na-
s›ld›r?” diye sorulmufl. Cevaben, Ahmed Efendi merhu-
mun “Evet do¤rudur. Ben onunla görüfltüm” cevab›nda 

ilme ait yol.
mumâileyh: ismi geçen, bahsedi-
len.
musâfaha: selam vermek ve sev-
gisini göstermek üzere birbirine
el uzatma.
müceddit: hadis-i flerifle, her as›r
bafl›nda gelece¤i müjdelenen di-
nin yüksek hizmetkâr›; dine yeni
bir tarzla yaklaflan, asr›n flartlar›-
na göre ve ortaya at›lan yeni flüp-
he ve taarruzlara karfl› dini yo-
rumlay›p kuvvetlendiren büyük
âlim.
mükâleme: konuflma.
mülâki: görüflen, konuflan.
müflarünileyh: kendine iflaret
edilen, ismi evvelce söylenmifl
olan, sözü edilen.
müflerref: flerefli, yüce.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rumî: Rumî tarih ve sene, Rumî
takvim.
rüesa: reisler, baflkanlar.
saf: halis, temiz.
saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.
talebe: ö¤renci.
tarih-i mezkur: zikredilen, ad›
geçen tarih.
tarikat-› âliye-i Nakfliye: yüce
nakfli tarikati.
teflrif: flereflendirme; büyük biri-
nin bir yere gitmesi veya bir yer-
den gelmesi.
tevarüs: miras yoluyla geçme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
Üstad-› muhterem: muhterem,
sayg›de¤er üstad.
vâris: mirasç›.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.
zat: kifli, flah›s.

alâkadarâne: ilgilenerek, alâ-
ka göstererek.
beyanat-› hakikiye: gerçek
beyanlar, aç›klamalar.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz

dünya; ahiret.
evlât: çocuklar.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
h›fz: .
hüccet-i kat›a: kat’i ve kesin
delil, hiç bir flüpheye mahal
b›rakmayan delil.
iman: inanç, itikat.
irad: söyleme.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-

ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.
mahz-› tebflirat: müjdelerin
en güzeli, müjdelerin tâ ken-
disi.
menabi-i ilmiye: ilmin kay-
naklar›.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
meslek-i ameliye: .
meslek-i ilmiye: ilim mesle¤i,
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bulunmas›, iflbu keflfiyat ve beyanata medar olmufltur.
Müflarün ileyh Osman Halidî Hazretlerinin müstesna tes-

bihat ve tahmidat›n›n biri, 
1 »'©n°SÉne s’pG p¿Én°ùrfpÓr``pd n¢ùr«nd r¿nGnh

ayet-i kerimesinin fazl-› tevfikine s›¤›narak, Isparta’n›n
cenubunda, da¤da Sidre nam mevkide erbain eyyam-›
mübarekesini tes’id ve hasr-› tesbihata niyetle k›rk gün-
lük iafleye tahsis etti¤i ki, herbir gün için elli dirhem mik-
tar›nda bir bezdirme ekme¤inden k›rk tane olan bir tah-
sisat› bir-iki günde yer ve k›rk gün de daha yemek yeme-
den o mevki-i mahsusada imrar-› evkat ve tesbihatta bu-
lunurlar. ‹kmalinde, geri avdetlerinde mübarek dudaklar›
birbirine yap›fl›r, b›çakla tekrar açarlar. Biraz ileride flu
asr-› haz›r›n u¤rad›¤› ve u¤rayaca¤› kaviyyen me’mul ve
melhuz olan sefahet ve atalete ra¤men düsturu flüyuha-
t›n› tahdit ve ancak anas›r-› mecruha cerrah›n› unutma-
y›p ve ihmal dahi etmeyerek flehadet-i kat’iyesini göste-
rip sahife-i hayat›n› bin iki yüz doksan ikide imzalam›flt›r.

Van’da tesisine bafllanan Medrese-i Zehran›n tehiri,
“Doktor hastaya elzemdir” fetvas›yla, on dokuz bin alt›n
tahsisat ve arkas›nda Sultan Reflad, daha beride iki yüz
meb’ustan yüz altm›fl küsurun inzimam-› reyi yüz elli bin
banknot kabul ettikleri halde, maddeten mevki-i fiile isal
edilememifl. Herhalde Hakîm-i Mutlak, Kadîr-i Mutlak,
daha ahsen suretini dilemifl ki, o Sultan-› Ezelînin lûtfuy-
la, maddiyata minnet etmeden, hâzâ min fazl› Rabbi, el-
hamdü lillâh, Isparta’da Risale-i Nur’un telifine menba
olmas› ve manevî Medresetü’z-Zehra hükmüne geçmesi, 

anas›r-› mecruha: yaralanm›fl
unsurlar.
asr-› haz›r: flimdiki as›r.
avdet: geri gelme, dönüfl.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
cenup: güneyde yer alan bölge-
ler.
düstur: kaide, esas, prensip.
düstur-i fluyuhât: herkes taraf›n-
dan bilinen kurallar.
erbain: dervifllerin çile ç›karmak
için hücreye kapand›klar› k›rk
günlük mühlet.
eyyam-› mübareke: mübarek
günler.
fehvâ: mana, anlam, mefhum,
kavram.
Hakîm-i Mutlak: Sonsuz hikmet
sahibi ve her fleyi her hangi bir
kayda ve flarta ba¤l› olmaks›z›n
gayeli ve faydal› yaratan Allah.
hasr-› tesbihât: tesbihata has k›l-
ma, sadece Allah’ü Tealay› zikirle
meflgul olma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ikmal: tamamlama, bitirme.
imrar-› evkat: vakit geçirme.
inzimam-› rey: görüfl birli¤i, ayn›
görüflü paylaflma, ayn› fikre kat›l-
ma.
îsâl: ulaflt›rma, erifltirme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kaviyyen me’mul: çok kuvvetle
ümit edilen.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili
s›rlar.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mebus: milletvekili.
medar: sebep, vesile.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tulmas›n› düflündü¤ü üniversite.
melhuz: hat›ra gelen, umulan,
beklenen, muhtemel olan.
mevki-i fiil: ifl, hareket yapma
sahas›.
mevki-i mahsusa: özel olarak
ayr›lm›fl yer.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük al-
t›nda kalma, kendini manevî olarak
borçlu hissetme.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.

müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.
müflarünileyh: kendine ifla-
ret edilen, ismi evvelce söy-
lenmifl olan, sözü edilen.
sahife-i hayat: hayat sayfas›;
hayat›n devreleri.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan;
kudret, kuvvet ve hükümran-

l›¤›n›n bafllang›c› olmayan Al-
lah.
flahadet-i kat’iye: kesin ölüm
ve flehitlik.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
tahmidat: hamd etmeler,
flükretmeler.
tahsis: bir fleyi bir kimseye
veya bir yere ay›rma.
tahsisat: bir kimse ve daire
için ayr›lm›fl para, ödenek.

te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.

telif: eser yazma.

tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.

tesîd: tebrik etme, kutlama.

tesis: kurma, meydana getir-
me.

1. ‹nsan için çal›flmaktan baflka birfley yoktur. (Necm Sûresi: 39.)
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payans›z kusurlar›m›z›n belki de setrine inflaallah vesile
olmas›n› Cenab-› Erhamürrahimîn’den dileyerek, iflbu
destgâh-› manevîyi tahkimen Osman-› Halidî’nin k›ymet-
tar ve manidar, sad›k ve meflhur ihbarat›n›n hedef ve
masruf-i lehi günden daha aflikâr bir halde zuhur etmifltir.

fiu mütevali vekayi-i müsbete biz aciz hizmetçilere va-
zife-i aslîmizde ayr›ca nazar-› dikkati celbetti¤ine muttali
olduktan sonra, bin hamd ü sena ile huzur-i Üstada birer
birer vücud-i manevîmizle arz-› endam eder ve mübarek
ellerini öperiz. Ayn› gayeye yard›ma koflan ve ayn› dest-
gâh›n alâkadarlar› olan Küçük Hüsrev, Feyzi, Nazif, Emin,
Tahsin, Tevfik, Hilmi gibi kardefllerimize arz ederiz.

Risale-i Nur fiakirtlerinden

Hasan, Osman, Tahirî, Abdullah

Hulûsi-i Sani Sabri

* * *

Aziz kardefllerim
Bugünlerde Tefsirin ve Onuncu Sözün tevafukat›na

bakt›m. Kendi kendime dedim ki: "Bu ziyade tafsilat is-
raft›r. Ehemmiyetli meseleler çoktur; vakit zayi olmas›n."
Birden ihtar edildi ki: "O tevafuk alt›nda çok ehemmiyet-
li meseleler vard›r. Hem madem tevafukta bir inayet-i
hassa ve bir iltifat-› Rahmani Risaletün-Nura karfl› teza-
hür etmifl; o iltifata karfl› hüsn-i flükran ve memnuniyet
ve müteflekkirane sevinç ne kadar ifratkarane de olsa, 

iflbu: iflte bu, bu.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
manidar: nükteli, ince manal›.
masruf-i leh: faydal› ifl, dönüfl.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
mesele: önemli konu.
muttali: bir iflten haberi olan, bil-
gili, haberdar.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkür edercesine.
mütevâlî: birbiri ard›nca giden,
ard arda gelen, takib eden, ara
vermeden süren.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
payan: son, nihayet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî olan.
setr: örtme, kapama, gizleme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahkimen: sa¤lamlaflt›rarak, kuv-
vetlendirerek.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevafukat: tevafuklar, uygunluk-
lar, raslant›lar, birbirine uygun ge-
lifller.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vazife-i aslî: as›l vazife, görev.
vekayi-i müsbete: müspet, olum-
lu olaylar.
vesile: arac›, vas›ta.
vücud-i manevî: manevî vücut.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zuhur: ortaya ç›kma.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
alâkadar: ilgili, iliflki.
arz: sunma.
arz-› endam: boy-pos göster-
me.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
celp: çekme, kendine çekme.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).

destgâh: tezgah.
destgâh-› manevî: manevî
tezgah.
ehemmiyetli: önemli.
hamd ü sena: flükür ve övgü.
Hulûsi-i sânî: ikinci Hulûsi.
huzur-i Üstad: Üstad’›n huzu-
ru.
hüsn-i flükran: güzel teflek-
kür, flükür.
ifratkârâne: afl›r› giderek
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler,
haber vermeler.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-

ma, uyar›.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
iltifat-› Rahmanî: hiç bir fleyi
hariç b›rakmayarak bütün
mahlûkat›na flefkat ve mer-
hamet eden Cenab-› Hakk›n
iltifat›, teveccühü.
inayet-i hassa: özel yard›m,
Cenab-› Hakk’›n sevdi¤i kulla-
r›na yapm›fl oldu¤u hususî hi-
mayesi ve yard›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
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israf olamaz." Bu ihtar mücmelini iki cihetle izah edece-
¤im.

Birincisi: Her fleyde —ne kadar cüz i olsa da— bir
kas›t ve iradenin cilvesi bulunmas›d›r, tesadüf hakikî ola-
rak bulunmamas›d›r.

Evet, kesretin en da¤›n›k ve en ziyade tesadüfe veri-
len, kelimattaki hurufat›n vaziyetleridir. Hususan kitabet-
te, madem hiç münasebeti olmayan ve ihtiyar-› befler ka-
r›flmayan hurufat›n vaziyetlerinde bir tenasüb, bir nizam
bulunuyor; elbette bir irade-i gaybi taht›nda vaziyetler ve-
riliyor. Hiçbir fley, daire-i ilim ve kudretinden hariç olma-
d›¤› gibi, daire-i irade ve meflietten dahi hariç de¤ildir ki,
böyle cüz’i ve da¤›n›k fleylerde dahi bir tenasüb gözetili-
yor ve tanzim ediliyor. Ve o tanzim içinde irade-i amme
cilvesinden inayet-i hassa suretinde Risaletün-Nur’a bir
imtiyaz nevinden hususi bir teveccüh görülmüfl. Ben bu
derin meseleyi tam görmek için ‹flaratül-‹caz›n tevafuka-
t›na dikkat ettim ve kati bir kanaatle o s›rr› bildim ve his-
settim.

‹kincisi: Nas›l ki çok mübarek ve kudsi büyük bir zat,
gayet fakir ve muhtaç bir adama ümit edilmedi¤i bir tarz-
da iltifatkarane bir kapta baz› ka¤›tlara sar›l› bir hediye
ihsan etse, elbette o biçare adam, o pek büyük zata kar-
fl› hediyesinin binler mislinden fazla teflekkür etmek ister.
Ve bin o hediye kadar k›ymetli bulunan o hediye ile gös-
terilen iltifata karfl› ne kadar teflekkürde israf ve ifrat da
etse, makbuldür. Ve o çok mübarek zat›n hediyesine 

bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: küçük, az.
daire-i ilim ve kudret: ilim ve
kudret dairesi.
daire-i irade ve mefliet: Cenab-›
Hakk’a ait irade, arzu, dilek ve ifl-
lerin dairesi.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kalma.
hurufat: harfler.
Hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtiyar-› befler: insan›n ihtiyar,
irade ve tercihi.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
iltifatkârane: iltifat edene yak›fl›r
flekilde, iltifat edercesine, iltifat
ederek.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
inayet-i hassa: özel yard›m, Ce-
nab-› Hakk’›n sevdi¤i kullar›na
yapm›fl oldu¤u hususî himayesi
ve yard›m›.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
irade-i âmme: genel irade, güç.
irade-i gaybî: gaybî irade, Cenab-
› Hakk›n, izzeti ve imtihan s›rr› ge-
re¤ince, kâinatta yapm›fl oldu¤u
faaliyetlere sebepleri ve tabiat›
perde ederek ifl görmesi.
israf: gereksiz yere harcama, ihti-
yaçtan fazlas›n› harcama, savur-
ganl›k.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.

kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kelimat: kelimeler, sözler.
kesret: çokluk.
kitabet: kâtiplik, yazma.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
mesele: önemli konu.
misl: kat; efl.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücmel: k›sa ve az sözle ifa-
de edilmifl, öz, özet.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nev: tür, çeflit.
nizam: düzen, düzgünlük; ka-
nun.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
taht: alt.

tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarz: biçim, flekil.
tenâsüb: uyma, uygunluk,
birbirini tutma.
tesadüf: rastlant›.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.
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sard›¤› ka¤›tlar› da teberrük deyip fleker gibi yese, hatta
o hediye içindeki cevizlerin kabuklar›n› da teberrük deyip
ekmek gibi yese, bafl›na koysa, israf olmad›¤› gibi, Risa-
letün-Nur yüzünde, irade-i ammede inayet-i hassa iltifa-
t›, tevafuk zarf›yla ihsan edilmifl. Elbette tevafuka dair
tafsilat, tasvirat, füli teflekkürat›n bir nevidir ve sevincin
ve minnettarl›¤›n heyecanl› bir tereflfluhat›d›r. Evet, böy-
le, bir zat›n iltifat›n› gösteren maddi k›rk para ihsan›na
karfl›, k›rk bin liraya de¤er iltifat›na karfl› ne kadar teflek-
kür eylese, israf de¤il.

Said Nursi

* * *

Aziz s›dd›k kardefllerim
Sizin fevkalade sadakat ve uluvv-i himmetinizden te-

reflfluh eden bir hafta evvelki mektubunuza karfl› hüsn-i
zann›n›z› bir derece cerh eden benim cevab›m›n hikme-
ti fludur ki:

Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki,
herfleyi kendi hesab›na ald›¤› için, faraza hakikî bekleni-
len o zat dahi bu zamanda gelse, harekat›n› o cereyan-
lara kapt›rmamak için siyaset alemindeki vaziyetten fe-
ragat edecek ve hedefini de¤ifltirecek diye tahmin ediyo-
rum.

Hem, üç mesele var. Biri hayat, biri fleriat, biri
imand›r. Hakikat noktas›nda en mühimmi ve en azam›,
iman meselesidir. Fakat, flimdi umumun nazar›nda ve 

minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nazar: bak›fl
nev: tür, çeflit.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
fieriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tasvirat: tasvirler, resmini yap-
malar, bir fleyi çeflitli ifade flekille-
ri ile anlatmalar.
teberrük: bir fleyi bereket ve
saadet vesilesi sayarak almak ve-
ya vermek.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
teflekkürat: teflekkürler, minnet,
memnuniyt ve flükür ifade etme-
ler.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
ulüvv-i himmet: himmetin yük-
sekli¤i; yüksek himmetlilik, yük-
sek gayretlilik.
umum: bütün, hepsi.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.

âlem: dünya.
âzam: en büyük.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cerh: yaralama.
dair: alakal›, ilgili.
evvel: önce.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
fevkalâde: ola¤anüstü.

fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›-
lan ifl.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulu-
nup, iyi olaca¤›n› düflünmek.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü

çevirip bakma.
iman: inanç, itikat.
inayet-i hassa: özel yard›m,
Cenab-› Hakk’›n sevdi¤i kulla-
r›na yapm›fl oldu¤u hususî hi-
mayesi ve yard›m›.
irade-i âmme: genel irade,
güç.
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
mesele: önemli konu.

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 81 MÜH‹M PARÇALAR



hal-i alem ilcaat›nda en mühim mesele, hayat ve fieriat
göründü¤ünden, o zat flimdi olsa da, üç meseleyi birden
umum ruy-i zeminde vaziyetlerini de¤ifltirmek nev-i be-
flerdeki cari olan adetullaha muvaf›k gelmedi¤inden, her-
halde en azim meseleyi esas yap›p, öteki meseleleri esas
yapmayacak, ta ki iman hizmeti, safvetini umumun na-
zar›nda bozmas›n ve avam›n çabuk i¤fal olunabilen ak›-
llar›nda o hizmet baflka maksatlara alet olmad›¤› tahak-
kuk etsin.

Hem de, yirmi seneden beri tahripkar efledd-i zulüm
alt›nda o derece ahlak bozulmufl, o derece metanet ve
sadakat kaybolmufl ki; ondan, belki yirmiden birisine iti-
mad edilmez. Bu acib halata karfl› çok fevkalade sebat ve
metanet ve hamiyet-i ‹slâmîye lâz›md›r. Yoksa akim ka-
l›r, zarar verir.

Demek, en halis ve en selametli ve en mühim ve en
muvaffak›yetli hizmet, Risaletün-Nur fiakirtlerinin çal›fl-
t›klar› daire içindeki kudsi hizmettir.

Her ne ise, flimdilik bu meseleye bu kadar yeter.

Said Nursi

* * *

HÜSREV’‹N MEKTUBUNDAN B‹R FIKRADIR

Evet, Üstad›m, gözümüzle görüyoruz ki: Ehl-i tarikat,
bid’alara dayanamam›fllar; hem girmifller, içinden ç›kam›-
yorlar, hem salikleri ondan bir ikiye inmifl. Hem onlar da
itiraf ediyorlar ki: Zevklerinden, cezb edici güzelliklerinden 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdetullah: Allah’›n tabiata koy-
du¤u yarat›l›fla ait kanunlar.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
azîm: büyük.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
Ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
halat: haller, durumlar, vaziyet-
ler.
hâl-i âlem: flimdiki hâl ve yafla-
ma flekli.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmiyete
ait olan duygu ve ba¤lar›n korun-
ma çabas›.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ilcaat: zorlamalar, mecbur etme-
ler.

iman: inanç, itikat.
itimat: dayanma, güvenme.
kudsî: mukaddes, yüce.
maksat: gaye.
mesele: önemli konu.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
muvaf›k: uygun, münasip.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar: bak›fl.
nev’i befler: insano¤lu, insan-

lar.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safvet: safl›k, hâlislik, temiz-
lik, pakl›k.
salik: bir tarikata girmifl bulu-
nan, bir tarikata girip hidayet
yolunu takip eden, mürit.
sebat: sözünde durma, karar-
l› olma, azimlilik.
selâmet: salimlik, eminlik,

kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fieriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
tahakkuk: gerçekleflme, delil
ile ispat edilme, kesinleflme.
tahripkâr: tahrip eden, tahrip
edici, y›kan, y›k›c›.
umum: bütün, herkes.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.
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ellerinde çok fleyleri kalmam›fl. Cenab-› Hakk›n s›rf bir
ihsan› olarak Risaletü’n-Nur’un parlak, nuranî nasiyesini
müflahede ediyoruz ki, in’ikâs eden lemeat-› Nuriyesi bü-
tün ihtiyac›m›za kâfi ve vafi geliyor, herkesi hayrette b›-
rak›yor. Hem, ehl-i bid’ay› serfüru ettiriyor. Öylelerin li-
sanlar›ndan, nedamet ve teessüfü ifade eden “Bilmemi-
fliz!” kelimeleri dökülüyor.

Muhitimizde, Risaletü’n-Nur’a karfl› cazibedar ve çok
âli hakikatlerinden baflka ehl-i bid’a lisanlar› susmufl; gü-
ya karanl›kl› girdaplara sokulmufllar, konufluyorlar. Ko-
nuflsalar da tesirleri kalmam›flt›r. Cazibedar ve i’cazkâr li-
san›yla ancak Risaletü’n-Nur konufluyor. Bid’a ve dalâlet
zulmetlerine karfl› ancak onun talebeleri kuvvet-i imanla
çelikten bir kale gibi duruyorlar. Hem öyle fevkalâde fü-
tuhat yap›yor ve öyle harikulâde bir surette emir ve
nehy-i Kur'ânîyi temessük ettiriyor ki, pek çok müflahe-
dat›m›zdan yaln›z birisini bin kalemli kardeflimiz söylü-
yorlar ki... Sükût.

Hüsrev

* * *

KÂT‹P OSMAN’IN RÜYASINA A‹T B‹R FIKRASIDIR

fiaban-› fierifin on beflinci Cumartesi leyle-i Berat ge-
cesi rüyamda, büyük berrak, küçük bir deniz olan bir göl
sahilinde ‹ngiliz veyahut Almanla biz, yani Türk hükûme-
ti harp ediyormufl. Harp esnas›nda semadan bir karalt›
zuhur etmeye bafllad›. “Acaba bu semadan inen nedir?” 

rim’in yasaklamas›.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sema: gökyüzü, gök.
serfüru: bafl e¤me, söz dinleme,
itaat.
suret: biçim, flekil, tarz.
Sükût: susma, sessiz kalma.
fiaban-› fierif: flerefli fiaban ay›.
talebe: ö¤renci.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
vâfi: yeterli, tam.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.
zulmet: karanl›k.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
berrak: nurlu, pek parlak, du-
ru, aç›k.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
cazibedar: çekici, cazibeli.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
ehl-i bid’a: bid’atç›lar, do¤ru
yoldan sap›p hurafelerin pe-
flinden gidenler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-

libiyetler.
girdap: çok tehlikeli, içinden
ç›k›lmas› zor hâl.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
harikulâde: ola¤anüstü.
harp: savafl.
i’cazkâr: muar›zlar›n›n baflla-
r›n› yere e¤direcek flekilde
mu’cizeli olan.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
kâfî: yeter, elverir.

kâtip: yaz›c›.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
lemeat-› Nuriye: Risale-i
Nur’un lem’alar›, par›lt›lar›.
leyle-i Berat: Berat Gecesi,
fiaban ay›n›n 15. gecesi.
lisan: dil.
muhit: yöre, çevre.
müflahedat: gözlemler.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
nasiye: yüz.
nedamet: piflmanl›k.
nehy-i Kur’ânî: Kur’ân-› Ke-
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diye hepimizin nazar-› dikkatini celb etti. Yak›nlaflt›kça
bir insan ve sonra üzeri ihraml› yüzü bir parça esmer, ba-
fl› beyaz ve büyük tülbentle sar›l› bir kad›n fleklini alarak,
gölün ortas›nda, hemen inece¤i zaman derhal oraya bir
mermerden minber yap›larak minberin üzerine indi.
Sonra, zat-› âlinizden gelen umum mektuplar› okumaya
bafllad›. Her iki tarafta sükûnet has›l oldu. Okudu¤u
mektuplar› herkes can kula¤›yla dinledi. Sonra nihaye-
tinde “Evet, Hazret-i Kur'ân-› Azîmüflflan›n ahkâm-›
fler’iyesince amel ederseniz yakay› kurtar›rs›n›z. E¤er
Kur'ân-› Azîmüflflan›n ahkâm-› fler’iyesine riayet etmez-
seniz, hepiniz mahv ü periflan olacaks›n›z” diye söyledi.
Sonra evime geldim. Bizim Refet Beyle Rüfldü Efendi bi-
zim eve geldiler, bendenize dediler: “Bu s›rr› sen mi iffla
ettin? Bu mektuplar minber üzerinde okundu.” Bendeniz
de cevaben, “Hay›r kardefllerim, bu s›rr› siz anlamad›n›z
m›? Bu gelen zat, semadan geliyor, bu mektuplar› ora-
dan getiriyor. Ben kim oluyorum ki o havadisi oraya ç›-
karay›m?” diye onlara söyledim. Sonra bunlara bir hedi-
ye ikram edeyim diye bakt›m, evimizin deli¤inde dört
top helva gördüm. Birisini birine, di¤erini öbürüne ve iki
tanesini de kendim yedim. A¤z›m tatl› olarak uyand›m.

‹nflaallah leyle-i Berat hürmetine ve duan›z bereketiy-
le hakk›m›zda mübarektir. Lütfen tabirini beklemekteyiz.

Talebeniz

Kâtip Osman

* * *

ahkâm-› fler’iye: fler’î hükümler,
fleriat›n esas ve kanunlar›.
amel: ifl, uygulama, yapma.
celp: çekme, kendine çekme.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esmer: siyaha, karaya çalan bu¤-
day rengi.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
havadis: haberler.

hürmet: haysiyet, fleref.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi
yayma.
ihram: hac ve umre için giyi-
len, yün, pamuk ve ketenden
yap›lan dikiflsiz elbise.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kâtip: yaz›c›.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve

flerefi yüce olan Kur’ân.
leyle-i Berat: Berat Gecesi,
fiaban ay›n›n 15. gecesi.
mahv ü periflan: periflan ol-
ma ve y›k›lma.
minber: camide hatibin hut-
be okudu¤u merdivenli kür-
sü.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.

nihayet: son.
riayet: uyma, gözetme.
sema: gökyüzü, gök.
s›r: gizli tutulan, kimseye söy-
lenmeyen fley, gizli ifl veya
söz.
sükûnet: sakinlik, sessizlik.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
umum: bütün.
zat: kifli, flah›s.
zat-› âlî: yüce zât, kifli.
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KARADA⁄’IN B‹R MEYVES‹
Aziz Kardefllerim,
Bu defa mektup yerine bu meyveyi gönderiyoruz.
Bir ayetin mana-i iflarîsinin külliyetinden bir ferdi:

Hürriyetten bu ana kadard›r, Teflrin-i Sani otuzuncu gün,
bin üç yüz elli sekizde Karada¤ bafl›na ç›k›yordum. “‹n-
sanlar›n, hususan Müslümanlar›n bu teselsül eden helâ-
ketleri ve hasaretleri ne vakitten bafllad›, ne vakte ka-
dar?..” hat›ra geldi. Birden her müflkülümü halleden

Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan, Sure-i pôr°ün©rdGnh ’yi karfl›ma ç›-

kard›, “Bak!” dedi; bakt›m.
Her asra hitap etti¤i gibi, bu asr›m›za daha ziyade bakan

1môr°ùoN»/Ønd n¿Én°ùrfpp’rG s¿pG@pôr°ün©rdGnh ayetindeki môr°ùoN≈/Ønd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG
makam-› cifrîsi bin üç yüz yirmi dört edip hürriyet ink›lâ-
b›yla bafllayan tebeddül-i saltanat ve Balkan ve ‹talyan
Harbleri ve Birinci Harb-i Umumi ma¤lûbiyetleri ve mu-
ahedeleri ve fleair-i ‹slâmîyenin sars›lmalar› ve bu memle-
ketin zelzeleleri ve yang›nlar› ve ‹kinci Harb-i Umuminin
zemin yüzünde f›rt›nalar› gibi semavî ve arzî musibetlerle

hasaret-i insaniye ile môr°ùoN »/Ønd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG ayetinin bu as-

ra dahi bir hakikati, maddeten ayn› tarihiyle gösterip, bir
lem’a-i i’caz›n› gösteriyor.

2 päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG ise makam-› cifrisi

ahirdeki ä befl say›l›r, fledde say›l›r, bin üç yüz elli sekiz 

kan Kur’an.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
lem’a-i i’caz: acze düflüren par›l-
t›, mu’cizelik par›lt›s›.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
muahede: iki veya daha çok dev-
let aras›nda akdedilen anlaflma,
antlaflma.
musibet: felaket, bela.
müflkül: güçlük, zorluk.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tebeddül-i saltanat: saltanat›n
de¤iflmesi, hakimiyetin de¤iflme-
si.
teselsül: zincirleme, silsile halin-
de birbirini takip etme.
teflrin-i sani: Kas›m ay›.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zemin: yer.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

ahir: son.
arzî: yerle ilgili, yere ait.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
hakikat: gerçek, esas.
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-

cede aç›klama.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
harp: savafl.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hasaret-i insaniye: insana ait
zarar, insan›n zarar›.
helâket: y›k›lma, mahvolma.

hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
hususan: bilhassa, özellikle.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme.
Kur’ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-

1. Yemin olsun asra. ‹nsan muhakkak hüsrandad›r. (Asr Sûresi: 1-2.)
2. Ancak îman eden, güzel ifller yapanlar müstesnâ… (Asr Sûresi: 3.)
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olan bu senenin ve gelecek senenin ayn› tarihini göster-
mekle o hasaretlerden, bahusus manevî hasaretlerden
kurtulman›n çare-i yegânesi iman ve a’mal-i saliha oldu-
¤u gibi; ve mefhum-i muhalifiyle o hasaretin de sebeb-i
yegânesi küfür ve küfran, flükürsüzlük, yani imans›zl›k,

f›sk ve sefahet oldu¤unu gösterdi. Sure-i pôr°ün©rdGnh ’›n aza-

met ve kudsiyetini ve k›sal›¤›yla beraber gayet genifl ve
uzun hakaik›n hazinesi oldu¤unu tasdik ederek, Cenab-›
Hakka flükrettik.

Evet, âlem-i ‹slâm bu asr›n hasareti olan bu dehfletli
‹kinci Harb-i Umumiden kurtulmas›n›n sebebi, Kur’ân’-
dan gelen iman ve a’mal-i saliha oldu¤u gibi; fakirlere
gelen ac› açl›k ve kaht›n sebebi, orucun tatl› açl›¤›n› çek-
medikleri; ve zenginlere gelen hasarat ve zayiat›n sebebi
de, zekât yerinde ihtikâr etmeleridir. Ve Anadolunun bir

meydan-› harb olmamas›n›n sebebi, 
1 Gƒoæ`ne'G nøj/òsdG s’pG keli-

me-i kudsiyesinin hakikatini fevkalâde bir surette yüz bin
insanlar›n kalblerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-
tü’ Nur oldu¤unu, pekçok emarelerle ve flakirtlerinden
binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatleri ispat eder. Ez-
cümle, emarelerden biri, Risale-i Nur’a s›k›nt› veren ve-
yahut hizmetinden çekilen pekçok adamlar›n tokat ye-
meleri gibi, bu sene bu memleketin etraf›nda umumi bir
tarzda Risale-i Nur’un intiflar›na s›k›nt› verip flimdiki bir
nevî tevakkuf devresi vermek hatas›yla, flimdiki umumi
bir sebebi oldu¤unu göstermesidir.

* * *

a’mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah’›n r›zas›na uygun yap›lm›fl iyi
ve hay›rl› ifller.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asr: yüzy›l.
azamet: büyüklük.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
devre: dönem.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dikkat
sahipleri.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›sk: dinsizlik, ahlâks›zl›k.
gayet: son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, esas.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
ihtikâr: fazladan kazanç sa¤la-
mak amac›yla, hayat için zarurî
olan ihtiyaç maddelerini sat›n al›p
fiyat› arts›n diye k›rk gün veya
daha fazla bir süre saklama.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kaht: k›tl›k sebebiyle meydana
gelen açl›k.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kelime-i kudsiye: mukaddes, yü-
ce söz.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,

azizlik.
küfran: iyilik bilmeme, görü-
len iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mefhum-› muhalif: bir sözde
bizzat kast edilen manan›n
tersinden anlafl›lan, z›t anlam.
meydan-› harp: harp meyda-
n›, savafl meydan›, savafl ala-
n›.

nevî: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebeb-i yegâne: tek sebep.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,

gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tevakkuf: duraklama, durma.
umumî: genel.
zayiat: zarar ve ziyan; kay›p-
lar, yitikler.

1. Ancak îman edenler… (Asr Suresi: 2.)
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SÛRE-‹ VE’L-ASR’IN DA⁄ MEYVES‹
NÂMINDAK‹ NÜKTES‹NE B‹R HÂfi‹YED‹R

1 päÉnëpdÉs°üdG’daki ä , ahirdeki ta’lar ekseriyetçe vakfa

rastgelmesiyle, cifirce g say›labilir. Bu noktada s’pG bera-

berdir. Bu zaman›m›z› gösterir (1358) ve telâffuzca g
okunmad›¤›ndan, ä kalabilir. Bu noktadan fleddeler sa-

y›lmazsa ve s’pG beraber de¤il, iki yüz küsur zamana kadar

iman ve amel-i salihle beraber bir taife-i azîme hasaret-i
azîmeye karfl› mücahedeye devam edece¤ine iflaret edip,

Fatiha’n›n ahirinde 
2 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdG n•Gnô°pU gösterdi¤i

zamana; hem

@ u≥nërdG »n∏nY nøj/ôpgÉnX @ »/àseoG røpe lánØpF=ÉnW o∫GnõnJ n’
3 /√pôrenÉpH *G n»pJrÉnj »sà`nM

birinci cümle, bin befl yüz makam›yla ahirzamanda bir
taife-i mücahedenin son zamanlar›na; ve ikinci cümle,
bin befl yüz alt› makam›yla galibâne mücahedenin tari-
hine; ve üçüncü cümle, bin beflyüz k›rk befl makam›y-
la, pek az bir farkla, hem Fatiha’n›n, hem Asr
Suresinin ikinci cümlesinin gaybî iflaretlerine iflaret
edip tevafuk eder. Demek, bu hadis-i flerifin üç cümle-
sinden herbirisi, bin befl yüz tarihine ve mücahedenin ne
kadar devam edece¤ine dair iflaretlerine aynen bu

iman: inanç, itikat.
makam: yer, durak.
mücahede: savaflma, mücadele.
nam: ad.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sure-i Ve’l-Asr: Asr suresi.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
taife-i azîme: büyük bir taife, bü-
yük bir grup.
taife-i mücahede: cihat eden tai-
fe, cihat edenler toplulu¤u.
telâffuz: bir harf, hece veya keli-
meyi söylenmesi gerektirdi¤i fle-
kilde seslendirme.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vakf: durak.

ahir: son.

amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.

cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih

veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
dair: alakal›, ilgili.
ekseriyet: ço¤unluk.
galibâne: galip gelmifl gibi,
galip s›fat›yla.
gaybî: gaypla ilgili, görünme-

yenlere ait.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hasaret-i azîme: büyük zarar
ve ziyan.
hafliye: dipnot.

1. Güzel ifller yapanlar…
2. Kendilerine nîmet ve ihsanda bulundu¤un peygamberlerin ve onlara tâbî olan sâlih kulla-

r›n›n yoluna ilet. (Fâtiha Sûresi: 7.)
3. Ümmetimin içinden bir tâife gelecek, tâ k›yamete kadar gâlibâne bir flekilde devam ede-

cektir. (Buhârî, 9:125, 162; Müslim, 1:137, 2:1522, 1524, 1525.)
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1 päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òs`dnG bin beflyüz altm›fl bir maka-

m›yla, hem 
2 pôrÑs°üdÉpH Grƒn°U GnƒnJnh u≥nërdÉpH Grƒn°U GnƒnJnh bin befl yüz

altm›fl makam›yla ifltirak edip, o taife-i azîmenin müca-
hedatlar› ne kadar devam edece¤ini mana-i iflarî ve cifrî
ile gösterirler. Ve Fatiha ve hadisin irae ettikleri tarihe,
makam-› ebcedleriyle takarrüb edip, farkl› bir derece te-
vafuk ederler ve manalar›yla da, tam tetabuk ederek,
parlak bir lem'a-i i'caz-› gaybiyeyi gösteriyorlar.

* * *

B‹RDENB‹RE KALBE GELEN B‹R 
NÜKTE-‹ ‹'CAZ‹YED‹R

Kur'ân’a ait en cüz'î, en küçük bir nüktenin de k›yme-
ti büyük oldu¤undan, ‹flarat-› Kur’ânîyenin bu zaman›m›-
za tevafuk eden küçük bir flua›, bugün, Sure-i Asr nük-
te-i i'caziyesi münasebetiyle, Sure-i Fil’den, mana-i iflarî
tabakas›ndan, tevafuk düsturuna istinaden bir nüktesini
beyan etmem ihtar edildi. fiöyle ki:

Sure-i n∞r«ncnônJ rºndnG meflhur ve tarihî bir hâdise-i cüz'iye-

yi beyan ile gelen ve her as›rda efrad› bulunan o gibi ve
ona benzeyen hâdiseleri ihtar ve tabakat-› iflariyeden
herbir tabakaya göre bir manay› ifade etmek umum as›r-
larda umum nev-i beflerle konuflan Kur'ân-› Mu'cizü’l-Be-
yan›n belâgat›n›n muktezas› olmas›ndan, bu kudsî sure,
bu asr›m›za da bak›yor, ders veriyor, fenalar› tokatl›yor.
Mana-i iflarî tabakas›nda bu asr›n en büyük hâdisesini 

as›r: yüzy›l.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cüz’î: küçük, az.
düstur: kaide, esas, prensip.
efrat: fertler.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hâdise: olay.
hâdise-i cüz’iye: küçük ve basit
hâdise, olay.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
irae: gösterme.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lem’a-i i’caz-› gaybiye: mucize
derecesinde gaybî par›lt›.
makam: yer, durak.
makam-› ebced: ebced makam›,
harflere say› de¤eri verilerek elde
edilen sonuç.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
muktezâ: iktiza eden, gereken.

mücahedat: mücahedeler,
savaflmalar.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
nükte-i i’caziye: flafl›rtan,
mucizevî manas› olan söz.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
Sure-i Fil: Fil Suresi.
sure-i meflhur: meflhur sure.
Sure-i Ve’l-Asr: Asr suresi.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tabaka: derece, kat.
tabakat-› iflarîye: iflarî mana-
daki makamlar, tabakalar.
taife-i azîme: büyük bir taife,

büyük bir grup.
takarrüp: yak›nlaflma, yak-
laflma, yanaflma.
tarihî: tarihe ait, tarihle ilgili.
tetabuk: birbirine uygun gel-
me, uyma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
umum: bütün.

1. Ancak imân eden, güzel ifller yapanlar… (Asr Sûresi: 3.)

2. Ve birbirine hakk› ve sabr› tavsiye edenler müstesnâ. (Asr Sûresi: 3.)
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haber vermekle beraber, dünyay› her cihetle dine tercih
etmek ve dalâlette gitmenin cezas› olarak cifir ve hesab-›
ebced ile üç cümlesi ayn› hâdisenin zaman›na tetabuk
edip, iflaret ediyor.

B‹R‹NC‹ CÜMLES‹: Kâbe-i Muazzamaya hücum eden
Ebrehe askerlerinin bafllar›na ebabil tayyareleriyle sema-

vî bombalar ya¤d›rmas›n› ifade eden 
1 mInQÉnépëpH rºp¡«/erônJ

cümle-i kudsiyesi, bin üç yüz elli dokuz edip, dünyay› di-
ne tercih eden ve nev-i befleri yoldan ç›karan medeniyet-
çilerin bafllar›na semavî bombalar ve tafllar ya¤d›rmas›na
tevafukla iflaret ediyor.

‹K‹NC‹ CÜMLES‹: 
2 mπ«/∏r°†nJ »/a rºognór«nc rπn©rénj rºndnG kelime-i

kudsiyesi, eski zaman hâdisesindeki, Kâbe’nin nurunu
söndürmek için, hilelerle hücum edenlerin kendileri yok-
luk, zulümat, dalâlette aksülamel ile aleyhlerine dön-
mesiyle tokat yedikleri gibi; bu asr›n aynen hilelerle, de-
siselerle edyan-› semaviye kâbesini, k›blegâh›n› dalâlet
hesab›na tahribe çal›flan cebbar, ma¤rur ehl-i dalâletin
tadlil ve idlâllerine semavî bombalar tokad›yla cezalan-

mas›na, ayn› tarihi 
3 mπ«/∏r°†nJ »/a kelime-i kudsiyesi bin üç

yüz altm›fl makam-› cifrîsiyle tevafuk edip iflaret ediyor.

ÜÇÜNCÜSÜ:
4 pπ«/ØrdG pÜÉnër°UnÉpH n∂tHnQ nπn©na n∞r«ncnônJ rºndnG cüm-

le-i kudsiyesi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma
hitaben, “Senin mübarek vatan›n ve k›blegâh›n olan

eden kufllar sürüsüne verilen
isim.
edyan-› semaviye: semavî din-
ler, Allah taraf›ndan gönderilmifl
olan hak dinler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
hâdise: olay.
hesab-› ebced: harflere verilen
say› de¤erleri ile ibarelerden geç-
mifle veya gelece¤e ait iflaretler
ç›karmak, tarih düflürmek.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hücûm: sald›rma.
idlâl: dalâlete düflürme, do¤ru
yoldan ç›karma, sapt›rma, azd›r-
ma.
Kâbe-i Muazzama: büyük Kâbe.
kelime-i kudsiye: mukaddes, yü-
ce söz.
k›blegâh: k›ble taraf›, k›blenin
bulundu¤u yer.
ma¤rur: gururlu; kendini be¤en-
mifl, büyüklük taslayan.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
semavî: semaya ait, gökten ge-
len; Allah taraf›ndan olan, ‹lahî.
tadlil: do¤ru yoldan ç›kartma,
do¤ru yoldan sapt›rma, dalâlete
düflürme.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tayyare: uçak (mecaz anlamda).
tetabuk: birbirine uygun gelme,
uyma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

aksülamel: tepki, reaksiyon.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
asr: yüzy›l.

cebbar: zorba.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
cihet: yön.
cümle-i kudsiye: mukaddes

ve mübarek cümle.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ebabil: Kur’ân-› Kerîm’in Fil
Suresinde (sure no:105) ge-
çen, Kâbe’yi y›kmaya gelen
Ebrehe’nin ordusunu helâk

1. Onlara ateflte piflirilmifl tafllar att›lar. (Fîl Sûresi: 4.)
2. Onlar›n tuzaklar›n› bofla ç›karmad› m›? (Fîl Sûresi: 2.)
3. Bofla ç›karmad› m›? (Fîl Sûresi: 2.)
4. Rabbinin fil sahiplerine ne yapt›¤›n› görmedin mi? (Fîl Sûresi: 1.)
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Mekke-i Mükerremeyi ve Kâbe-i Muazzamay› harikulâde
bir surette düflmanlardan kurtarmas›n› ve o düflmanlar›
nas›l bir tokat yediklerini görmüyor musun?” diye ma-
na-i sarihiyle ifade etti¤i gibi; bu asra dahi hitap eden o
cümle-i kudsiye, mana-i iflarîsiyle der ki: “Senin dinin ve
‹slâmiyetin ve Kur'ân’›n ve ehl-i hak ve hakikatin cebbar
düflmanlar› olan dünyaperest ve dünyan›n menfaati için
mukaddesat› çi¤neyen o ashab-› dünyaya senin Rabbin
nas›l tokatlarla cezalar›n› verdi¤ini görmüyor musun?
Gör, bak!” diye, mana-i iflarîsiyle, bu cümle, aynen ma-
kam-› cifrîsiyle tam bin üç yüz elli dokuz (1359) tarihiy-
le, aynen afat-› semaviye nev'inde semavî tokatlarla,
“‹slâmiyete ihanet cezas› olarak…” diye, mana-i iflarî ifa-

de ediyor. Yaln›z, 
1 pπ«/ØrdG pÜÉnër°UnG yerinde 

2 Én«rftódG pÜÉnër°UnG
gelir. Fîl kalkar, dünya gelir. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Bu fil lâfz› kalkmas›n›n s›rr›: Eski zamanda, dehfletli fil-i mahmu-
dî azametine, heybetine dayanm›fl, hücum etmifller. fiimdi ise, dünya ser-
vetine ve mal›na ve o servetle havada ve denizde filolar teflkil edip, esâret
alt›na alm›fl. Ve Avrupa medeniyetçileri, medeniyetin mehâsiniyle, iyilikle-
riyle, menfaatleriyle de¤il, belki medeniyetin seyyiât›yla ve sefâhetiyle ve
dinsizli¤iyle üç yüz elli milyon Müslümanlar›n her tarafta hâkimiyetlerini
imhâ edip istibdâd›na serfürû' etmifl ve bu musîbet-i semâviyeye sebebiyet
vermifl. Ve dünyaperest gaddar zâlimlere zulümlerine ceza olarak tokatlar
gelmeye ve fakir ve mâsumlar ve mazlumlara, fânî mallar›n› ve hayatlar›n›
âhiretlerine çevirmek ve k›ymettar eylemek ve dünyadaki günahlar›na kef-
fâretü’z-zünûb etmeye kader-i ‹lâhîye fetvâ verdiler. fiimdi yedi senedir,
dünyaperestlerin bu musîbette vaziyetlerini ve sefâhetlerini ve Harb-i Umu-
mi sahifelerini kat'iyen bilemiyorum. Fakat, iki sene evvelki vaziyetleri, bu
sûre-i kudsiyenin mânâ-i iflârî tabakas›ndan gelen tokatlar, tam› tam›na on-
lar›n bafllar›na iniyorlar ve sûrenin bir mânâ-i iflârîsini tam tefsir ediyor.

afat-› semaviye: semavî afetler,
semavî musibetler.
ashab-› dünya: dünyal›k kimse-
ler.
azamet: büyüklük.
cebbar: zorba.
cümle-i kudsiye: mukaddes ve
mübarek cümle.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dünyaperest: dünyaya tapan,
dünyaya düflkün, tamahl›, h›rsl›
kimse.
ehl-i hak ve hakikat: hak ve ha-
kikat yolunda çal›flan ve gerçe¤i
bulan insanlar.
fânî: ölümlü, geçici.
fetva: bir konu hakk›nda verilen
hüküm, karar.
fil-i mahmudî: Habeflî Yemen va-
lisi Ebrehe’nin Kkâbe’yi y›kmak
için geldi¤i zaman, ordusunda bu-
lunan Mahmut adl› fil.
gaddar: çok fazla zulüm ve hak-
s›zl›k eden.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
harikulâde: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
heybet: korku hissi veren büyük-
lük.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç bir
nizama ve kanuna ba¤l› olmadan
yönetme, keyfî idare sistemi.
Kâbe-i Muazzama: büyük Kâbe.
kader-i ‹lâhiye: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kefaretü’z-zünup: mü’minlere,
iflledikleri günahlar›n aff› için Al-
lah taraf›ndan verilen kefaret
hükmündeki hastal›k ve musi-
betler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› sarih: aç›k mana, remiz
ve ima yoluyla de¤il aç›k anlat›m.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
menfaat: fayda.
mukaddesat: mukaddes, kutsal,
temiz ve yüce olan fleyler.

musibet: felaket, bela.
musibet-i semaviye: semavî
musibet, gökten gelen belâ-
lar, musibetler.
Rabb: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
sebebiyet: sebep olma.
sefahet: zevk, e¤lence ve ya-

sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
semavî: semaya ait, gökten
gelen; Allah taraf›ndan olan,
‹lahî.
serfüru: bafl e¤me, söz dinle-
me, itaat.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,
kötülükler.
s›r: gizli hakikat.
sure-i kudsiye: mukaddes,

yüce sure.
suret: biçim, flekil, tarz.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vaziyet: durum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Fil sahipleri.
2. Dünyaya sahip ç›kanlar, dünyay› isteyenler.
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Tahlil
1 mInQÉnépëpH rºp¡«/erônJ : ‹ki ä sekiz yüz; iki Q dört yüz; iki Ω ,

bir Ü , bir ì , bir … yüz; tenvin, vakf olmad›¤›ndan ¿
’dur, elli; bir g , bir ê , bir G , dokuz; mecmuu bin üç yüz

elli dokuz.
2 π«/∏r°†nJ »/a : ‹ki ¢V sekiz yüz, ± seksen, ä dört yüz,

iki … yirmi, iki ∫ altm›fl, tenvin —vakfa rast gelmifl— sa-

y›lmaz yekûnü bin üç yüz altm›fl.
3 pπ«/ØrdG pÜÉnër°UnÉpH n∂tHnQ nπn©na n∞r«ncnônJ rºndnG : ‹ki Q, bir ä sekiz

yüz; iki ± , iki ∑ iki yüz; iki ∫ bir Ω yüz; bir ´ , bir ¢U
yüz altm›fl; dört Ü , üç G, bir …, bir ì yirmi dokuz; pπ«/ØrdnG
yerine gelen Én«rftódnG ’daki iki O, bir G dokuz; bir ¿ elli; bir …
on; bir G bir; bu yekûn bin üç yüz elli dokuz, okunmayan

G say›lmazsa bin üç yüz elli sekiz eder. Hem Arabî, hem

Rumî tarihiyle bu semavî tokatlar›n ayr› ayr› çeflitlerinin
zamanlar›na tevafukla parmak bas›yor. (HAfi‹YE)

me, de¤erlendirme.
tarziye: hatal› bir hareketten do-
lay› aff›n› isteme, özür dileme.
tehdit: korkutma, gözda¤› verme
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vakf: Arapça bir kelimenin sonu-
nu harekesiz olarak okuma.
yekûn: toplam.

ahcar-› semaviye: semavî
tafllar, gök tafllar›, meteorlar.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili; Hicrî takvim.
befler: insan, insanl›k.
hafliye: dipnot.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
mecmu: toplam, tüm.

melâike: melekler.
pürfler: fenal›k, kötülük dolu;
çok fena, çok kötü.
rumî: Rumî tarih ve sene, Ru-
mî takvim.
semavî: semaya ait, gökten
gelen; Allah taraf›ndan olan,
‹lahî.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-

¤› 114 bölümden her biri.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tahlil: zor bir meseleyi hallet-

1. Onlara ateflte piflirilmifl tafllar att›lar. (Fîl Sûresi: 4.)
2. Bofla ç›karmad› m›? (Fîl Sûresi: 2.)
3. Rabbinin fil sahiplerine ne yapt›¤›n› görmedin mi? (Fîl Sûresi: 1.)

HAfi‹YE: Evet, bu tokattan, pürfler befler, flirkten flükre girmezse ve
Kur'ân’a tarziye vermezse, melâike elleriyle de ahcâr-› semâviye bafllar›-
na ya¤aca¤›n› bu sûre bir mânâ-i iflârî ile tehdit ediyor.

Kardefliniz
Said Nursî
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KÜÇÜK HÜSREV FEYZ‹’N‹N B‹R ‹ST‹HRACIDIR.

Otuz üçüncü ayetten Haf›z Ali’nin istihrac›n›n
bir zeyli ve lâhikas›d›r.

W
Sure-i Zümer’de

1 /¬uHnQ røpe mQƒof »'∏nY nƒo¡na pΩnÓr°SpÓr`dp o√nQrón°U *G nìnôn°T rønªnanG
ayet-i azimenin mana-y› sarihinden baflka, bir mana-y›
iflarî tabakas›n›n külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur
ve tercüman› oldu¤una kuvvetli bir delil buldum. 

nƒo¡na pΩnÓr°SppÓr̀ dp o√nQrón°U *G nìnôn°T rønªnanG cümlesi, hesab-› cifrî ve

ebcedî ve riyazîyle bin üç yüz yirmi dokuz veya sekiz

eder. Demek røne külliyetinde nƒo¡na ve iflaretinde dahil ve

medar-› nazar bir ferdi, inflirah-› sad›r nuruyla baflka bir
halete girip eski s›k›nt›dan kurtulup nuranî bir mesle¤e
giren bir flahs›, eski ve yeni Harb-i Umumînin gelmeye
haz›rlanmalar› olan o dehfletli tarihe ve o ferdin vaziyeti-

ne remzen bakar. /¬u`H nQ røpe mQƒof '¤nY nƒo¡na deki p¬uHnQ røpe mQƒof
kelimesi, Risale-i Nur ismine ve manas›na hem cifrî,
hem sureti, hem manas›, tevafuk etti¤i gibi,

nƒo¡na pΩnÓr°SpÓr`dp o√nQrón°U *G nìnôn°T rønªnanG cümlesinin de makam-›

cifrîsi gösterdi¤i tarihte Risale-i Nur tercüman› olan 

ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i azîme: büyük ve azametli
ayet.
cifrî: cifir hesab›na ait.
dahil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
hâlet: hal, durum.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hafliye: dipnot.
hesab-› cifrî: cifir hesab›.
hesab-› ebcedî: harflere verilen
say› de¤erleriyle ibarelerden geç-
mifle ve gelece¤e ait iflaretler ç›-
karmak, tarih düflürmek.
hesab-› riyazî: matemati¤e da-
yal› hesap.
inflirah-› sadr: gönül ferahl›¤›,
kalp rahatl›¤›, iç huzuru.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-

ma, sonuç ç›karma, mana ç›-
karma.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
makam-› cifrî: cifre ait ma-
kam, cifir hesab›na göre ulafl›-
lan netice, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
mana-y› sarih: aç›k mana, re-
miz ve ima yoluyla de¤il aç›k
anlat›m.

medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
Sure-i Zümer: Zümer suresi.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tabaka: derece, kat.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
vaziyet: durum.
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

1. Allah kimin kalbini ‹slama açm›flsa, o kimse Rabbinden bir nur üzere de¤im midir? (Zümer
Suresi: 22.)
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Üstad›m›n (HAfi‹YE) —tahkikat›mla— aynen vaziyetine te-
vafuk ediyor. Çünkü, o zamanda Harb-i Umumînin meb-
de’lerinde, Üstad›m, eski âdetini ve sair ulûm-i felsefeyi

ve ulûm-i âliye ( án«pdBG ) ulûm-i âliyeyi ( án«pdÉnY ) b›rak›p tam bir

inflirah-› sad›rla Risale-i Nur’un fatihas› ve birinci merte-
besi olan ‹flârâtü’l-‹’câz tefsirine bafll›yor, bütün himmeti-
ni, efkâr›n› Kur’ân’a sarf etmeye bafllad›¤›na tevafuku
kavi bir emaredir ki, bu as›rda o külli mana-y› iflarîde me-
dâr-› nazar bir ferdi, Risale-i Nur’un tercüman› ve flakirt-
lerinin flahs-› manevisini temsil eden mümessilidir.

Evet, madem Kur’ân-› Mucizülbeyan her as›rda her
ferde hitap eder bir ilm-i muhit ve bir irade-i flamileyle
herfleye bakabilir. Ve madem ulema-i ‹slâm›n ittifak›yla,
ayetlerin mana-y› sarihinden baflka iflari ve remzî ve z›m-
nî müteaddit tabakalar›nda manalar› vard›r; Ve madem 
2 Gƒoæne'G nøj/òsdG Én¡t`jnG BÉnj gibi hitaplarda, her as›r gibi, bu as›rda-

ki ehl-i iman, Asr-› Saadetteki müminler gibi dahildir.

Ve madem ‹slâmiyet noktas›nda bu as›r, gayet ehem-
miyetli ve dehfletlidir. Kur’ân ve Hadis, ihbar-› gaybîyle,
ehl-i iman› onun fitnesinden sak›nmak için fliddetle ha-
ber vermifl.

edici, kuflat›c› ilim.
inflirah-› sadr: gönül ferahl›¤›,
kalp rahatl›¤›, iç huzuru.
irade-i flamile: Cenab-› Hakk›n
bütün kâinat ve mahlûkat› kufla-
tan kudreti.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kavi: kuvvetli, güçlü.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› sarih: aç›k mana, remiz
ve ima yoluyla de¤il aç›k anlat›m.
mebde: bafllang›ç.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
mertebe: derece, basamak.
mü’min: iman eden, inanan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mümessil: temsil eden, temsilci.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma 
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
remzî: remizli, iflaretli olarak.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarf: harcama.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
ten meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerh-i sad›r: kalbi aç›klama.
tabaka: derece, kat.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ad›-
na hareket etme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
ulema-y› ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
ulûm-i âliye: yüksek, akademik
ilimler.
ulûm-i felsefe: felsefî ilimler.
vaziyet: durum.
z›mnî: üstü kapal›, dolay›s›yla an-
lat›lan.
Zümer: Kur’ân-› Kerîm’in 39. sure-
si. Mekke’de (52. 54. ayetler Me-
dine’de) nazil olmufltur. 75 ayet-
tir.

Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.
dahil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehemmiyetli: önemli.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fatiha: bafllama, girifl.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
gayet: son derece.
Hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya

davran›fl.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hafliye: dipnot.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme.
ihbar-› gaybî: gayba ait ha-
ber, geçmifl veya gelecek za-
mana ait haber.
ilm-i muhit: her fleyi ihata

1. Allah’›m kalbimi îman ve ‹slâma aç›k k›l.
2. Ey îman edenler! (Bakara Sûresi : 104, 153,… Âl-i ‹mrân Sûresi: 100, 102, 118, v.d.)

HAfi‹YE: Bu flerh-i sadra münasebettar bir tevâfuktur, Üstad›mdan anla-
›m. Yirmi befl senedir daima ve en mühim duas› 

1 pΩnÓr°Sp’rGnh p¿ÉnÁ/Ór``pd …/Qrón°U rìnôr°TG sºo¡s∏dnG münacat› olmufl.
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Ve madem hesab-› cifrî ve ebcedî ve riyazî eskiden be-
ri sa¤lam bir düsturdur ve kuvvetli bir emare olabilir. Ve
madem Risale-i Nur ve tercüman› ve flakirtleri iman ve
Kur’ân hizmetinde parlak ve tesirli vazifeleri gayet
ehemmiyet kesb etmifltir. Ve madem bu büyük ayet, he-
sab-› cifirle bu as›rda ve iki Harb-i Umumîye bakar; eski
harbin patlamas›na ve Risale-i Nur’un zuhuruna tevafuk
etti¤ini gibi manen de gösterir. Elbette mezkûr hakikat-
lere ve kuvvetli karinelere binaen, bilâtereddüt hükmede-
riz ki, Risale-i Nur’un flahs-› manevisi ve tercüman›, bu
ayet-i azimenin mana-y› iflarî tabakas›n›n külliyetinde da-
hil ve medar-› nazar bir ferdidir ve bu ayet ona iflaret
eder ve mana-y› remziyle ondan haber verir ve ihbar-›
gayb nev’inden bir lem’a-i i’caziyeyi gösterir denilebilir
ve deriz.

Tahlil
Bir ¢T iki Q yedi yüz; ∫ , ¿ , Ω , ± iki yüz; G , √ , O ,

¢U yüz; Ω , ¢S yüz; ‹sm-i Celâl ( *nG ) altm›fl yedi; iki ∫ alt-

m›fl; ƒo¡na doksan bir; ΩnÓr°SpÓr``pd ’ deki iki veya üç G , iki ve-

ya üç ì sekiz; p¬uHnQ røpe mQƒof , "Risale-i Nur" her ikisinde nur

var. Risalede Q , p¬u`HnQ ’deki Q ’ya mukabildir. E¤er mQƒof ’ de-

ki tenvin say›lsa, pQƒtædnG ’daki dahi fleddeli ¿ say›l›r yine it-

tihat ederler. mQƒof ’dan baflka p¬u`HnQ røpe doksan yedi ederek 

asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i azîme: büyük ve azametli
ayet.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dahil: girme, içinde olma.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
harp: savafl.
hesab-› cifir: cifir hesab›, harflere
verilen say› de¤erleriyle ibareler-
den geçmifle ve gelece¤e ait ifla-
retler ç›karmak.
hesab-› ebcedî: harflere verilen
say› de¤erleriyle ibarelerden geç-
mifle ve gelece¤e ait iflaretler ç›-
karmak, tarih düflürmek.
hesab-› riyazî: matemati¤e da-
yal› hesap.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
ihbar-› gayp: Kur’ân ve Hz. Pey-
gamberin bu konulara dair bildir-
mifl oldu¤u haberler.
iman: inanç, itikat.
ism-i Celâl: sonsuz büyüklük,
haflmet, ululuk ve yücelik anla-
m›nda Cenab-› Hakk’›n bir ismi.
ittihat: birleflme, birlik oluflturma
karine: delil.
kesb: kazanma.

külliyet: bütünlük, umumîlik.
lem’a-i i’câziye: mucize dere-
cesinde manevî par›lt›.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
mana-y› remz: iflaretle anla-
t›lmak istenen mana.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-

çen, an›lan.
mukabil: karfl›l›k.
nev: tür, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o

harfi iki defa okutan iflaret.
tabaka: derece, kat.
tahlil: zor bir meseleyi hallet-
me, de¤erlendirme.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
vazife: görev.
zuhur: ortaya ç›kma.
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Risale-i Nur’da kalan √ , ∫ , ¢S , iki G dahi doksan yedi

ederek tam tefavuk eder. Türkçe telaffuzda Risale-i Nur
hemzeyle okunmas› zarar vermez.

Sure-i Maide’nin on beflinci ayeti
1 *G p¬pH …/ór¡nj @ lÚ/Ñoe lÜÉnà`pcnh lQƒof $G nøpe rºocnABÉnLrónb

Sure-i Nisâ’n›n ahirinde,

rºoµ`u`HnQ røpe l¿ÉngrôoH rºocnABÉnL rónb o¢SÉsædGÉn¡t̀ jnG BÉnj
2 Ékæ«/Ñoe GkQƒof rºoµ`r«ndpG BÉ`næ`rdnòrfnGnh

ayeti gibi, Risale-i Nur’a mana ve cifir cihetiyle, mana-y›
iflarî efrad›ndan oldu¤una kuvvetli bir karine buldum.

‹kinci ayet olan Sure-i Nisâ ayeti, Birinci fiua olan ‹flâ-
rât-› Kur’ânîyede, Üstad›m iflaretini beyan etmifl. Birinci
ayet olan Sure-i Maide’nin on dördüncü ayeti hem bu-

nun iflaretini teyid ediyor, hem de 
3 *G nìnôn°T rønªnanG ayeti-

nin iflaretini tasdik ediyor.

Evet, bu as›rda mana-y› iflarî tabakas›ndan tam flu aye-
tin kudsi mefhumuna bir fert, Risale-i Nur oldu¤una, kim
insafla baksa tasdik edecek; Risale-i Nur bir ferdi oldu¤u-
na manevi münasebet kavidir. 

Madem bu ayetin makam-› cifrîsi bin üç yüz altm›fl al-
t›d›r; e¤er meddeler ve okunmayan hemzeler say›lmazsa
altm›fl ikidir. Ve madem Risale-i Nur, Kur’ân-› Mübin’in 

iflaretleri.
karine: delil.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medde: med iflareti, Kur’ân-› Ke-
rîm’de üzerine kondu¤u elifi uza-
tarak okutan iflaret.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
Nisâ: Kur’ân-› Kerîm’in 4. suresi.
Medine’de nazil olmufltur. 176
ayettir.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
Sure-i Maide: Maide Suresi.
Sure-i Nisa: Nisa suresi.
tabaka: derece, kat.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
vas›ta: arac›l›k.

ahir: son.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
beyan: aç›klama, bildirme,

izah.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
cihet: yön.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, burhan.
efrat: fertler.
hemze: elif yerine kullan›lan
iflaret, elif, vav, ye ve he üze-
rine konulan k›sa okutma ifla-
reti.
iman: inanç, itikat.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n

1. Gerçekten size bir nur ve hakk› ap aç›k bildiren bir kitap gelmifltir. Allah kendi r›zâs›na uyan
kimseleri (o kitap vâs›tas›yla selâmet yollar›na erifltirir…) (Mâide Sûresi: 15-16.)

2. Ey insanlar! Size, Rabbinizden ap aç›k bir delil olan bir peygamber geldi ve size dünyan›z›
ve âhiretinizi ayd›nlat›c› ap aç›k bir nur olarak Kur’ân’› indirdik. (Nisâ Sûresi: 174.)

3. Allah kimin kalbini ‹slâma açm›flsa… (Zümer Sûresi: 22.)
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nurunu ve hidayetini neflreden bir kitab-› mübindir. Ve
madem zahiren ondan daha ileri o vazifeyi a¤›r flerait al-
t›nda yapanlar› görmüyoruz. Ve madem ayetler, sair ke-
lamlar gibi cüz’î bir manaya münhas›r olamaz. Ve ma-
dem delâlet-i z›mnî ve iflarîyle kaideten mefhum-i kelâm-
da dahil oluyor. Ve madem Necmeddin-i Kübra ve Muh-
yiddin-i Arabî (r.a.) gibi çok ehl-i velayet mana-y› zahirî-
den baflka bat›nî ve iflarî manalarla ekser âyât› tefsir et-
mifller; hatta tefsirlerinde "Mûsa (a.s.) ve Firavundan mu-
rad, kalb ve nefistir" dedikleri halde, ümmet onlara ilifl-
memifl; büyük ulemadan çoklar› onlar› tasdik etmifller.
Elbette, ayetin delâlet-i z›mniyeyle Risale-i Nur’a kuvvet-
li karinelerle iflareti kat’îdir; flüphe edilmemek gerektir.

Tahlil

rºocnABÉnLrónb yüz altm›fl dokuz, $G nøpe yüz elli yedi, lQƒof ten-

vinle beraber üç yüz alt› ve @ lÚ/Ñoe lÜÉnà`pcnh alt› yüz otuz

bir; *G p¬pH …/ór¡nj yüz üç; yekûnu bin üç yüz altm›fl alt›, e¤er

meddeler ve okunmayan hemzeler say›lmazlarsa, bu se-
neki Muharrem tarihine, yani bin üçyüz altm›fl ikiye ta-

mam tevafuk eder. E¤er lø/Ñoe ’ deki tenvin de vakfedilse,

bin üç yüz on alt›d›r ki, hem Risale-i Nur’un mukadde-
mat›na, hem tenvinle tekemmülüne ve Birinci fiuada be-
yan edildi¤i gibi, çok âyât›n ehemmiyetle gösterdikleri
ayn› meflhur tarihe tevafuk eder.

ayat: Kur'ân ayetleri 
ayet: Kur'an'›n her bir cümlesi
bât›nî: içe ait, dahilî
beyan: aç›klama, bildirme, izah
cüz'î: küçük, az
dahil: girme, içinde olma
delâlet-i z›mnî: gizli, remizli ifla-
ret.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah'›n dostlu¤unu kazanan-
lar, velîlik s›fat›n› tafl›yanlar.
ekser: pek çok
firavun: Allahl›k iddias›nda bu-
lundu¤u için Hz. Musa'n›n (a.s.)
mücadele etti¤i M›s›r hükümdar› 
hemze: elif yerine kullan›lan ifla-
ret, elif, vav, ye ve he üzerine ko-
nulan k›sa okutma iflareti 
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kaideten: kaide ve hükümlere
göre, kurala uygun olarak
karine: delil
kat'î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
kitab-› mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah'›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
madem: ...den dolay›, böyle ise
mana-y› zahirî: zahire ait mana,
aç›k mana, görünen mana.

medde: med iflareti, Kur'ân-›
Kerîm'de üzerine kondu¤u
elifi uzatarak okutan iflaret.

mefhum-› kelâm: kelimenin
ifade etti¤i mana, sözün ma-
nas›.

mukaddemat: bafllang›çlar

murâd: maksat, meram

münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.

nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî'nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki
flerait: flartlar.
tahlil: zor bir meseleyi hallet-
me, de¤erlendirme
tasdik: do¤rulama, onaylama
tefsîr: Kur'ân'›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmelleflme
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak

üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
vakf: durak
vazife: görev
yekûn: toplam
zahiren: görünüflte
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1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Ben, senin içtihad›nda hatâ var diyenlere ve ispat

edenlere teflekkür edip ruh u canla minnettar›m. Fakat,
flimdiye kadar o içtihad›m› tamam›yla kanaatle tam tas-
dik edenler, binler ehl-i iman ve onlardan çoklar› ehl-i
ilim tasdik ettikleri ve ben de dehfletli bir zamanda kudsî
bir teselliye muhtaç oldu¤um bir hengâmda, s›rf ehl-i
iman›n iman›n› Risale-i Nur ile muhafaza niyet-i halisa-
s›yla ve Necmeddin-i Kübra, Muhyiddin-i Arabî gibi bin-
ler ehl-i iflarat gibi cifrî ve riyazî hesab›yla beyan edilen
bir müjde-i iflariye-i Kur’ânîyeyi kendine gelen bir kana-
at-i tamme ile, hem mahrem tutulmak flart›yla beyan et-
ti¤im ve o içtihad›mda en muannid dinsizlere de ispat et-
meye haz›r›m dedi¤im halde beni g›ybet etmek, dünya-
da buna hangi mezheple fetva verilebilir, hangi fetvay›
buluyorlar? Ben herfleyden vazgeçerim, fakat adalet-i ‹lâ-
hiyenin huzurunda bu dehfletli g›ybete karfl› hakk›m› he-
lal etmem. Titresin! Bütün sadat›n ceddi olan Fahr-i
Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm›n Sünnet-i Seniyesini mu-
hafaza için hayat›n› ve herfleyini feda eden bir mazlumun
flekvas›, elbette cevaps›z kalmayacak.

‹llâ bir flart ile helâl edebilirim ki: Bu Ramazan-› fierif-
te bana ve halis kardefllerime verdi¤i endifle ve telâfl›,
hakperestlik damar›yla, büyüklere lây›k ulüvv-i cenapla,
enaniyet-i taassubkârânesini hakikate ve insafa feda edip
tamire çal›flmas›d›r; müflfik ve muns›f bir hoca tavr›yla, 

hakperest: do¤ruluk ve haktan
taviz vermeyen ve ayr›lmayan.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hemze: elif yerine kullan›lan ifla-
ret, elif, vav, ye ve he üzerine ko-
nulan k›sa okutma iflareti.
hengâm: zaman, s›ra.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermeleri.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kaideten: kaide ve hükümlere
göre, kurala uygun olarak.
kanaat-i tamme: tam kanaat.
kesin, flüphe edilmeyen düflünce,
fikir.
mana-y› zahirî: zahire ait mana,
aç›k mana, görünen mana.
medde: med iflareti, Kur’ân-› Ke-
rîm’de üzerine kondu¤u elifi uza-
tarak okutan iflaret.
mefhum-› kelâm: kelimenin ifa-
de etti¤i mana, sözün manas›.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mukaddemat: bafllang›çlar.
muns›f: insaf eden, insafl›.
murâd: maksat, meram.
müjde-i iflariye-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n iflaret yoluyla müjdesi.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
niyet-i halisa: halis olan niyet,
her türlü hileden, riyadan, kötü-
lükten uzak olan niyet, samimî
olan gaye.
riyazî: hesapla, matematikle ilgili,
riyaziyeye ait.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
sâdât: seyyidler, Hz. Muham-
med’in neslinden gelenler.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
ulüvv-i cenap: âlicenapl›k, cö-
mertlik, büyüklük.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vakf: durak.

adalet-i ‹lâhîye: Allah’›n ada-
leti, ‹lâhî adalet.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
cedd: dede, büyük baba, ata.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cüz’î: küçük, az.
dahil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

delâlet-i z›mnî: gizli, remizli
iflaret.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i iflârât: Kur'ân'›n iflaretle-
ri ile u¤raflan ilim ehli.
ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu

kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
enaniyet-i taassupkârane:
gurur ve kibirden meydana
gelen tutuculuk.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü,
âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).
fetva: ‹slam’da bir mesele
hakk›nda dinî meselelere tam
vâk›f yetkili kimseler taraf›n-
dan verilen fler’i hüküm.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
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kusurumuz varsa bize lütufkârâne ihtar ve ikazd›r. Ce-
nab-› Hak, Settarü’l-Uyûbdur; hasenat seyyiata mukabil
gelse, affeder. ‹man hizmetinde yüz binler insan›n iman›-
n› tahkikî yapmak hasenesine karfl› benim gibi bir biça-
renin hüsn-i niyetle, kuvvetli emarelerle inayet-i ‹lâhiye-
den tasavvur etti¤i bir müjde-i Kur’ânîyenin tefehhümün-
de bir yanl›fl, belki yüz yanl›fl varsa da o hasenata karfl›
gelemez, setri uyûb perdesini y›rtamaz. Her neyse...

Bu mesele yaln›z flahs›ma taallûk etseydi, ben cidden
nefs-i emmaremi tam k›rmak için ona minnettar olur-
dum. Mesle¤imiz, bu zamanda hakka hizmet, bütün bü-
tün terk-i enaniyetle olabilece¤ini kat’î kanaatimiz oldu-
¤u gibi, yirmi senedir nefs-i emmarem ister istemez o
mesle¤e itaate mecbur olmufl. Risale-i Nur ve mukadde-
matlar›, buna bir hüccet-i kat›ad›r. Fakat garaz ve inat ve
bir nevi taassub-i meslekiyeyi ihsas eden ve esrar-› mes-
tureyi iflaa suretinde gelen itiraz ve ay›plara karfl› Eski
Said (r.a.) lisan›yla derim: ‹flte meydan! En mutaass›p
ulemadan ve en büyük veliden tut, tâ en dinsiz feylesof-
lara ve müdakkik hükemalara, Risale-i Nur’daki davalar›
ispat etmeye haz›r›m ve hem de ispat etmiflim ki, benim
mahv›ma ve idam›ma mütemadiyen çal›flan z›nd›k filo-
zoflar ve mülhidler, o davalar› cerh edemiyorlar ve ede-
memifller.

Hem bütün hayat›mda delilsiz davalar› zikretmedi¤im,
sizin gibi eski ve yeni arkadafllar›m biliyorlar. Bahusus,
Kur'ân-› Mu’cizü’l-Beyandan ald›¤›m bir kuvvetle Avrupa
filozoflar›na Risale-i Nur meydan okur. Risale-i Nur bu 

bîçare: çaresiz, zavall›.
cerh: yaralama.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esrar-› mesture: gizlenmifl, örtül-
müfl s›rlar.
filozof: felsefe ile u¤raflan.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
Hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat;
Allah.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hüccet-i kat›a: kat’i ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
hükema: âlimler, çok bilgili kim-
seler, feylesoflar, filozoflar.
hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
kalplilik.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ikaz: uyar›.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflaa: haber yayma, herkese du-
yurma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lisan: dil.
lütufkârane: güzellikle, iyilik ve
ihsanda bulunarak.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
mesele: önemli konu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddemat: bafllang›çlar.
mutaass›p: bir fleyi savunmada
afl›r›l›k gösteren ve inat eden; di-
nî meselelerde körü körüne bir
fikre ba¤l› olan ve baflka bir fikri
kabullenemeyen.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
müjde-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
müjdesi.

mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevî: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
setr-i uyûb: ay›plar› örtme,
kusurlar› gizleme.

settârü’l-uyûb: ay›plar›, gü-
nahlar› örten, ba¤›fllayan Al-
lah.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,
kötülükler.
suret: biçim, flekil, tarz.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
taassub-› meslekiye: mesle-
ki istibdat, tutuculuk.
tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-

killendirme, düflünme.
tefehhüm: anlamak, idrak et-
mek.
terk-i enaniyet: benlik ve
enaniyetten vazgeçme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr eden,
imans›z, münkir.
zikr: anma, bildirme.
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zamanda medar-› nazar bir hâdise-i Kur’ânîye oldu¤un-
dan, bir iki iflaret de¤il, belki benimle beraber Risale-i
Nur fiakirtleri taraf›ndan istihraç edilen befl Risalede ya-
z›lan iflaretler, bir cihette bine yaklafl›yor. Bin incecik saç-
lar dahi toplansa kuvvetli bir ip oldu¤u gibi, sarahate ya-
k›n bir delâlet oluyor. Vahdet-i mesele cihetiyle o iflaret-
ler birbirine kuvvet verir. Baz› iflarat› zay›f görmekle onu
inkâr etmek, insafa, hakperestli¤e muvaf›k olamaz. ‹n-
kâr eden mazur olamaz. Hususan lüzumsuz ve zararl› ve
müfritane bir g›ybet olsa, bu zamanda ehl-i ilim ortas›n-
da ehl-i hakikati a¤latt›racak bir hâdise-i elîmedir.

* * *
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Kardefllerim,

Kur’ân’›n birtek ayetinin birtek iflareti, ihbar-› gayb
nev’inden bir lem’a-i i’caziyeyi tevafuk suretiyle gösterdi-
¤ini manevi bir ihtarla gördüm.

1 Ékàr«ne p¬«/NnG nºrënd nπocrÉnj r¿nG rºocoónMnG tÖpëojnG
bu ayet-i kerimenin makam-› cifrîsi, fledde ve tenvin sa-

y›lmazsa, bin üç yüz elli birdir; Ékàr«ne in asl› Ékàu«ne olmas›ndan

bin üç yüz altm›fl bir ederek; bu tarihte, umur-i azimeden
bir dehfletli g›ybeti, flu ayetin mana-i iflarî külliyetinde da-
hil ediyor. Umur-i azimeden böyle bir acip g›ybet ayn› ta-
rihte, ayn› senede vukua geldi. fiöyle ki:

inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
lem’a-i i’câziye: mucize derece-
sinde manevî par›lt›.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-i iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazur: özürlü, özrü olan.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
muvaf›k: uygun, münasip.
müfritane: müfrit bir flekilde, afl›-
r› derecede, afl›r› olarak.
nev: tür, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
umur-› azîme: büyük ifller.
vahdet-i mesele: meselenin, ko-
nunun birli¤i.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
cihet: yön.
dahil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-

layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,
haz›r olmayan birisinin aley-
hinde konuflma.
hâdise-i elîme: elem verici,
üzücü hâdise.

hâdise-i Kur’âniye: Kur'ân'da
haber verilen olay.
hakperest: do¤ruluk ve hak-
tan taviz vermeyen ve ayr›l-
mayan.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihbar-› gayp: gayptan gelen
haber, geçmifl veya gelecek
zamana ait haberler.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.

2. Sizden biri, ölü kardeflinin etini yemekten hofllan›r m›? (Hucurat Suresi: 12.)
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On sekiz sene müddetinde sünnet-i seniyeyi muhafa-
za için bafl›na flapka koymad›¤›ndan, on sekiz senedir
haps-i münferit hükmünde ihtilâttan men’ ve yaln›z bir
odada hayat›n› geçirmeye mecbur edilen ve hususi iba-
detgâh›nda ezan-› Muhammedî (a.s.m.) okuyup

" (o¬odnÓnL sπnL) oônÑrcnG *nG " dedi¤inden ve " *G s’pG n¬'dpG nB’ " ha-

kikatini günefl gibi gösterdi¤inden, yüz arkadafl›yla taht-›
tevkife al›nan bir adam›, yüzer emare ve karinelere isti-
naden inayet-i ilâhiyeden geldi¤ine kat’î bir kanaatle ifla-
rat-› Kur’ânîyeden bir müjdeyi hem kendine, hem musi-
betzede arkadafllar›na teselli niyetiyle beyan etti¤i için,
g›ybet ve fena tabiratla teflhir etmek ve onun dersleriyle
imanlar›n› kurtaran, masum flakirtlerini ondan tenfir
edip flüpheler vermek; güya ortal›kta medar-› inkâr hiç-
bir fley yok ve hiçbir münkerat› ve cinayeti görmüyor gi-
bi, yaln›z o biçarenin mevhum bir hatas›n›, sekiz senede
seksen müdakkiklerin nazar›nda saklanan ve sathî ve in-
dî nazar›na göre, bir içtihadî yanl›fl›n› görüyor zann›yla
zemmetmek, elbette bu as›rda, bu memlekette Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan’›n kasten iflaretine medar olabilir azim bir
hâdisedir. Bence, Kur’ân’›n, nas›l ki her sure ve bazan
bir ayet ve bazan bir kelime bir mucize olur; öyle de, bu
ayetin tek bir iflareti, ihbar-› gayb nev’inden bir lem’a-i
i’câziyedir.

Bu ayetin bu iflareti, bu as›rda, Risale-i Nur fiakirtleri-
nin hakk›ndaki g›ybete bakt›¤›na üç emare var.

Allahü Ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
azîm: büyük.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ezan-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’in tebli¤ etti¤i dinin ezan›.
galiz: kaba, çirkin, terbiye ve ne-
zaket ölçüsünün d›fl›nda, edebe
ayk›r›.
g›ybet: arkadan çekifltirmek, ha-
z›r olmayan birisinin aleyhinde
konuflma.
güya: sanki.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
haps-i münferit: tek bafl›na yal-
n›z hapis.
Hucurat: Kur’ân-› Kerîm’in 49. su-
residir. Medine’de nazil olmufltur.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibadetgâh: ibadet yeri, mabet.
içtihadî: içtihatla ilgili, içtihada
ait.
ihbar-› gayp: gayptan gelen ha-
ber, geçmifl veya gelecek zamana
ait haberler.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
yaflama.
iman: inanç, itikat.
inâdî: inada dayanan, sözünde ›s-
rar eden, ayak direten.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karine: delil.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lâ ilâhe illallah: Allah’tan baflka
ilah yoktur.
lem’a-i i’câziye: mucize derece-

sinde manevî par›lt›.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
medar: sebep, vesile.
medar-› inkâr: inkâr sebebi.
men: yasak etme, engelleme.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.

musibetzede: musibet gör-
müfl, felâkete u¤ram›fl, belâ-
ya, kazaya u¤rayan.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
müddet: süre, zaman.
münkerat:.
nazar: bak›fl, dikkat.
nev: tür, çeflit.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-

vipleri.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabir: ifade.
tabirat: tabirler, ifadeler, te-
rimler, deyimler.
taht-› tevkif: gözetim alt›nda,
hapishanede.
tenfir: nefret ettirme, i¤ren-
dirme, tiksindirme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflhir: gösterme, sergileme.
zem: yerme, k›nama, ay›pla-
ma.
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Birincisi: Birinci fiua olan ‹flarat-› Kur’ânîye risale-

sinde, Risale-i Nur’a ve tercüman›na da iflaret eden be-
flinci ayet olan

1 ¢pSÉsædG »pa /¬pH »/°ûrªnj GkQƒof o¬ndÉnær∏n©nLnh o√Énæ r̀«`n« r̀MnÉna Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG
gayet kuvvetli karinelerle Ékàr«ne kelime-i kudsiyesi cifir ve

ebced hesab›yla ve üç cihet manas›yla Said Nursî’ye te-
vafuk etmesidir.

‹kinci emare: ºocoónMnG tÖpëojnG (ila ahir) ayetin makam-›

cifrîsi ve riyazîsi bin üç yüz altm›fl bir etmesidir, ayn› ta-
rihte o acip hâdise oldu.

Üçüncü emare: O muhterem ihtiyar zat› unutmak,

belki flahs›la karfl› tezyifat›n› ihtiyarl›¤›na ve çok cihetler-
le mabeynimizdeki uhuvvete hürmeten helal etmege ka-
rar verdi¤im ve biz hizmetkar oldu¤umuz Kur'ân’a hava-
le edip b›rakt›¤›m hengamda, birden ihtiyar›m haricinde,
befl vecihle zemmi zemmeden ve Mucizane g›ybetten al-

t› cihetle zecreden 
2 Ékàr«ne p¬«/NnG nºrënd nπocrÉnj r¿nG rºocoónMnG tÖpëojnG

ayeti karfl›mda kendini gösterip temessül eyledi. Manen
"Bana bak" dedi. Ben de bakt›m, birden tesbihat içinde
gördüm ki, bin üç yüz elli birden, ta bin üç yüz altm›fl bir
tarihini gösterdi. Halimize bakt›m; perde alt›nda elli bir-
den, ta altm›fl bire kadar Risale-i Nur medet bekledi¤i ‹s-
tanbul afak›nda, perde alt›nda bir nevi taarruz bulunmufl
ve altm›fl birde birden patlamas›d›r.

iflaretleri.
karine: delil.
kelime-i kudsiye: mukaddes, yü-
ce söz.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
makam-› riyazî: matemati¤e ait
makam, matematiksel hesaba
göre.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
nevî: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vecih: cihet, yön.
zecr: önleme, yasak etme, yasak-
lama.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.

afak: ufuklar.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.

cihet: yön.
ebced: Arap alfabesinin ilk
tertibi ve harflerinin tafl›d›¤›
say› de¤erlerine dayanan he-
sap sistemi.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gayet: son derece.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,
haz›r olmayan birisinin aley-

hinde konuflma.
hâdise: olay.
hariç: d›flar›.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
ilââhir: sona kadar, sonuna
kadar.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n

1. Ölü iken îman ile nûra kavuflturdu¤umuz ve halk içinde o nur ile do¤ru yola yürüyen kim-
se… (En’am Suresi: 122.)

2. Sizden biri, ölü kardeflinin etini yemekten hofllan›r m›? (Hucurat Suresi: 12.)
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Tahlil
ä, dört yüz, ñ alt› yüz = bin; iki … , iki Ω yüz, iki ∑

iki ∫ yüz; üçüncü Ω , ¿ , … yüz; O , Ü , üç ì otuz;

dördüncü … on, befl G bir √ ile beraber on, ahirdeki "ten-

vin" vakfen elif oldu¤u için, yekûnu bin üç yüz elli bir, as-
l› yâ-i müfleddede oldu¤undan, bin üç yüz altm›fl bir eder.
(HAfi‹YE) Ékàr«ne asl› yâ-y› müfleddede oldu¤undan bin üç yüz

altm›fl bir eder

Said Nursi

* * *
2 p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @ 1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Bu aciz kardefliniz, hem itiraz eden o eski dost zata,
hem ehl-i dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki:

Kur’ân-› Mucizü’I-Beyan›n feyziyle Yeni Said (r.a.) ha-
kaik-› imaniyeye dair o derece mant›kça ve hakikatçe
bürhanlar zikrediyor ki; de¤il Müslüman ulemas›, belki
en muannid Avrupa feylesoflar›n› da teslime mecbur edi-
yor ve etmektedir. Amma, Risale-i Nurun k›ymet ve
ehemmiyetine iflari ve remzi bir tarzda Hazret-i Ali (r.a.)
ve Gavs-› Azam›n (r.a.) ihbarat› nevinden, Kuran-› Muci-
zül-Beyan dahi bu zamanda bir mucize-i maneviyesi 

HAfi‹YE: Bu âyet, bizi fliddetli menetti¤inden, bizi g›ybet edenleri unut-
mal›y›z, medâr-› g›ybet etmemeliyiz. ‹nflâallah, daha tekerrür etmeyecek.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahir: son.
amma: ama, lakin, ancak.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dair: alakal›, ilgili.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dikkat
sahipleri.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
feylesof: dinsiz, sap›k fikirli, felse-
fe ile u¤raflan.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
g›ybet: arkadan çekifltirmek, ha-
z›r olmayan birisinin aleyhinde
konuflma.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hafliye: dipnot.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
medar-› g›ybet: g›ybet sebebi.
men: yasak etme, engelleme.

mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
nev: tür, çeflit.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remzî: remizli, iflaretli olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›l-
d›¤› 114 bölümden her biri.
tahlil: bir kelime veya cümle-
yi çeflitli yönleriyle inceleme.
tarz: biçim, flekil.
tekerrür: tekrarlanma.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki

esre.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vakfen: arapçada bir kelime-
nin sonunu harekesiz okuma.
ya-i müfleddede: fleddeli ‘ya’
harfi.
yekûn: toplam.
zat: kifli, flah›s.
zikr: anma, an›lma.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Sûresi: 44.)
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olan Risale-i Nura nazar-› dikkati celb etmesine mana-i ifla-
ri tabakas›ndan rumuz ve imalar›, icaz›n›n flenindendir ve
o lisan-› gayb›n belagat-› mucizekaranesinin muktezas›d›r.

Evet, Eskiflehir hapishanesinde, dehfletli bir zamanda,
kudsi bir teselliye pekçok muhtaç oldu¤umuz hengamda,
manevi bir ihtarla:

"Risale-i Nurun makbuliyetine eski evliyalardan flahit ge-

tiriyorsun. Halbuki, 
1 @mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc»/a s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh

s›rr›yla, en ziyade bu meselede söz sahibi Kur’ând›r. Aca-
ba Risale-i Nur’u Kur’ân kabul eder mi? Ona ne nazarla
bak›yor?" denildi. O acib sual karfl›s›nda bulundum. Ben
de, Kur’ân’dan istimdat eyledim.

Birden, otuz üç ayetin mana-i sarihinin teferruat› ne-
vindeki tabakat›ndan mana-i iflari tabakas›ndan ve o ma-
na-i iflari külliyetinde dahil bir ferdi, Risale-i Nur oldu¤u-
nu ve duhulüne ve medar-› imtiyaz›na birer kuvvetli kari-
ne bulunmas›n› bir saat zarf›nda hissettim ve bir k›sm›n›
bir derece izahl›, bir k›sm›n› mücmelen gördüm. Kana-
atime hiçbir flek ve flüphe ve vehim ve vesvese kalmad›;
ve ben de, ehl-i iman›n iman›n› Risale-i Nurla takviye et-
mek niyetiyle, o kati kanaatimi yazd›m ve has kardeflle-
rime mahrem tutulmak flart›yla verdim.

Ve o risalede, biz demiyoruz ki: "Ayetin mana-i sarihi
budur." Ta hocalar "Fihi nazar" desin. Hem, dememifliz
ki: "Mana-i iflarinin külliyeti budur." Belki diyoruz ki:
"Mana-i sarihinin taht›nda müteaddit tabakalar var; bir 

lisan-› gayp: gayb›n haberlerini
bildiren dil, ahiret ahvalini veya
bizce bilinmeyen gayp hükmün-
deki haberleri söyleyen, Kur’ân-›
Kerîm.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› sarih: aç›k mana, remiz
ve ima yoluyla de¤il aç›k anlat›m.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› imtiyaz: imtiyaz vesilesi,
farkl› ve üstün olma sebebi.
mesele: önemli konu.
muktezâ: iktiza eden, gereken.
mücmelen: k›sa ve özlü bir flekil-
de, özet olarak.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nazar: bak›fl.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nev: tür, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rumuz: remizler, iflaretler.
s›r: gizli hakikat.
sual: soru.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tabaka: derece, kat.
tabakat: tabakalar, dereceler,
katlar.
taht: alt.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar, bö-
lümler.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zarf›nda: süresince.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
belâgat-i mu’cizekârane:
mu'cize derecesinde üslup ve
ifade tarz›.
celp: çekme, kendine çekme.
dahil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
duhul: içeri girme, dahil olufl.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fîh-i nazar: ona bir bakmak
laz›md›r.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hengâm: zaman, s›ra.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa
fakat yeterli ifade etme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.

iman: inanç, itikat.
istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karine: delil.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kudsî: mukaddes, yüce.
külliyet: bütünlük, umumîlik.

1. Yafl ve kuru hiçbir fley yoktur ki, ap aç›k bir kitapta yaz›l› olmas›n. (En’âm Sûresi: 59.)
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tabakas› da, mana-i iflari ve remzidir. Ve o mana-i iflari
de, bir küllidir; her as›rda cüz’iyatlar› var. Ve Risale-i Nur
dahi, bu as›rda, o mana-i iflari tabakas›nn› külliyetinde,
bir ferddir. " Ve o ferdin, kasten bir medar-› nazar oldu-
¤una ve ehemmiyetli bir vazife görece¤ine, eskiden beri
ulema beyninde bir düstur-i cifri ve riyazi ile, karineler,
belki hüccetler gösterilmifl iken, Kur’ân’›n ayetini veya
sarahatini, de¤il incitmek; belki icaz ve belagat›na hizmet
ediyor.

Bu nevi iflarat-› gaybiyeye itiraz edilmez. Ehl-i hakika-
tin nihayetsiz iflarat-› Kuraniyeden had ve hesaba gelme-
yen istihraçlar›n› inkar edemeyen, bunu da inkar etme-
meli ve edemez.

Amma benim gibi ehemmiyetsiz bir adam›n elinde
böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini isti¤rab ve
istibad edip, böyle itiraz eden zat, e¤er bu¤day tanesi ka-
dar çam çekirde¤inden da¤ gibi çam a¤ac›n› halk eyle-
mek azamet ve kudret-i ‹lahiyeye delil oldu¤unu düflün-
se, elbette bizim gibi acz-i mutlak, fakr-› mutlakta, ihti-
yac-› fledid zaman›nda, böyle bir eserin zuhuru, "Vüsat-i
rahmet-i ‹lahiyeye delildir" demeye mecbur olur.

Ben, sizi ve muterizleri, Risale-i Nurun flerefi ve haysi-
yetiyle temin ediyorum ki; bu iflaretler ve evliyan›n imal›
haberleri, remizleri, beni daima flükre ve hamde ve ku-
surlar›mdan isti¤fara sevk etmifl. Hiçbir vakitte, hiçbir da-
kika nefs-i emmareme medar-› fahr ve gurur olacak bir
enaniyet ve benlik vermedi¤ini, size, bu yirmi senelik ha-
yat›m›n gözünüz önünde tereflfluhat›yla ispat ediyorum.

acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
azamet: büyüklük.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
beyn: aras›nda.
cüz’iyat: parçaya ait olan fleyler.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
düstur-i cifrî: cifir kaidesi, kural›.
düstur-i riyazî: matematik ka-
idesi.
ehemmiyet: önem.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fakr-i mutlak: sonsuz fakirlik,
tam muhtaçl›k, mutlak çaresizlik,
yoksulluk.
had ve hesaba gelmeme: say›s›z
ve s›n›rs›z olma.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hüccet: delil.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa fa-
kat yeterli ifade etme.
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli ihti-
yaç, fliddetli muhtaç olufl.
istib’ad: ak›ldan uzak görme,
yaklaflt›ramama.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma.
iflarat-› gaybiye: gaypla ilgili ifla-
retler; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
karine: delil.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
küllî: umumî, genel.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› remzî: iflaretlerle anla-
t›lmak istenen mana.

medar-› fahr: övünme sebe-
bi.
medar-› gurur: gururlanma
sebebi.
medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevî: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-

de eden veya bir manaya de-
lalet eden iflaret ve flekil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
sevk: yöneltme.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

tabaka: derece, kat.
temîn: flüpheyi giderme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tereflfluhat: damlamalar, s›-
z›nt›lar.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vazife: görev.
vüs’at-i rahmet-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakk’›n rahmet ve mer-
hametinin geniflli¤i, büyüklü-
¤ü.
zat: kifli, flah›s.
zuhur: ortaya ç›kma.
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Evet, bu hakikatle beraber, insan kusurdan, nisyandan
hali de¤il. Benim, bilmedi¤im çok kusurlar›m var, belki
de fikrim kar›flm›fl; risalelerde hatalar olmufl. Fakat, Ku-
ran›n hurufat-› kudsiyesinin yerine beflerin tercümesini
ikame perdesi alt›nda noksan huruflarla, yeni hat alt›n-
da, tahrifkarane, ehl-i dalaletin tevilat-› fasideleri, ayat›n
sarahatini incitmelerine bakm›yor gibi, biçare mazlum
bir adam›n, kardefllerinin iman›n› kuvvetlendirmek için
bir nükte-i icaziyeyi beyan etti¤i için hizmet-i imaniyesi-
ne fütur verecek derecede itiraz, elbette, de¤il ehl-i haki-
kat zatlar, belki zerre miktar insaf› bulunan itiraz ede-
mez.

Bunu da ilaveten beyan ediyorum: Bu zamanda gayet
kuvvetli ve hakikatli milyonlarla fedakarlar› bulunan mefl-
repler, meslekler, tarikatler, bu dehfletli dalalet hücumu-
na karfl› zahiren ma¤lubiyete düfltükleri halde; benim gi-
bi yar›m ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen tarassud al-
t›nda, karakol karfl›s›nda ve müthifl, müteaddit cihetlerle
aleyhimde propagandalar ve herkesi tenfir etmek vaziye-
tinde bulunan bir adam, o mesleklerden daha ileri, kuv-
vetli dayanan Risale-i Nura sahip de¤ildir ve o eser onun
hüneri olamaz, onunla iftihar edemez. Belki, do¤rudan
do¤ruya Kuran-› Hakimin bu zamanda bir nevi mucize-i
maneviyesi olarak, rahmet-i ‹lahiye taraf›ndan ihsan edil-
mifltir. O adam, binler arkadafl›yla beraber, o hediye-i
Kur’ânîyeye el atm›fllar; her nas›lsa birinci tercümanl›k
vazifesi ona düflmüfl. Onun fikri ve ilmi ve zekas›n›n ese-
ri olmad›¤›na delil, Risale-i Nurda öyle parçalar var ki, 

me, lütuf.
ikame: yerine koyma.
ilaveten: ilave olarak, ekleyerek.
iman: inanç, itikat.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nevî: çeflit, tür.
nisyan: unutma, unutufl.
nükte-i i’caziye: flafl›rtan, muci-
zevî manas› olan söz.
propaganda: bir inanç, düflünce,
doktrin v.b. ni baflkalar›na tan›t-
mak, benimsetmek amac›n› gü-
den ve çeflitli vas›talarla yap›lan
faaliyet.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
tahripkârane: y›k›c› flekilde.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tenfir: nefret ettirme, i¤rendirme,
tiksindirme.
tevilât-› faside: bozgunculuk ve-
ren, fitne ç›karan yorumlar.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zahiren: görünüflte.
zat: kifli, flah›s.
zerre: pek ufak parça.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
ayat: Kur’ân ayetleri.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-

dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak,

müstesna.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
hediye-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hediyesi.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
huruf: harfler.
hurufât-› kudsiye: mukad-
des harfler.
hücûm: sald›rma.
iftihar: övünme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
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baz› alt› saatte, baz› iki saatte, baz› bir saatte, baz› on da-
kikada yaz›lan risaleler var. Ben, yeminle temin ediyo-
rum ki, Eski Saidin (r.a.) (HAfi‹YEC‹K) kuvve-i haf›zas› bera-
ber olmak flart›yla, o on dakika ifli on saatte fikrimle ya-
pam›yorum, o bir saatlik risaleyi, iki günde, istidad›mla,
zihnimle yapam›yorum. Ve o bir günde alt› saatlik risale
olan Otuzuncu Sözü ne ben ve ne de en müdakkik din-
dar feylesoflar, alt› günde o tahkikat› yapamaz. Ve hake-
za...

Demek biz müflis oldu¤umuz halde, gayet zengin bir
mücevherat dükkan›n›n dellal› ve bir hizmetçisi olmufluz.
Cenab-› Hak, fazl ve keremiyle flu hizmette halisane,
muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur Talebelerini daim
ve muvaffak eylesin; amin, bihürmeti Seyyidilmürselin...

Said Nursi

* * *

2 p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Çok aziz, çok s›dd›k ve sad›k kardefllerim ve Risale-i
Nur cihetinde emin ve halis varislerim,

HAfi‹YEC‹K: Bâz› müstensihler bu bîçare Said hakk›nda (r.a.) kelimesi-
ni bir duâ niyetiyle yazm›fllar. Ben bozmak istedim; hat›ra geldi ki, “Allah
râz› olsun” mânas›nda bir duâd›r, iliflme. Bende bozmad›m.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bihürmeti seyyidi’l-mürselîn:
Peygamberlerin Efendisi Hz. Mu-
hammed (a.s.m) hürmetine.
cihet: yön.
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli.
dellâl: ilan eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
emin: inan›l›r, güvenilir.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gayet: son derece.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
halisâne: temiz kalplilikle, sami-
mî bir flekilde, s›rf Allah r›zas›n›
gözeterek.
hafliye: dipnot.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
muhlisÂne: ihlasl› bir flekilde, sa-
mimî olarak, içten gelerek, dost-
lukla.

muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mücevherat: mücevherler.
müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran.
müflis: iflas etmifl, her fleyini
kaybetmifl.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
¤altan.

raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.
talebe: ö¤renci.
temîn: flüpheyi giderme, sa¤-
lamlaflt›rma.
umum: bütün.
vâris: mirasç›.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Sûresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
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Çok manidar ve kuvvetli bir tevafuk ve flakirtlerin sa-
dakatlerine delil, bir zahir keramet-i Nuriyeyi beyan et-
meme bir ihtar ald›m. fiöyle ki:

Ben vasiyetnamemi yazd›¤›m ayn› zamanda, gizli mü-
naf›klar, benim itimad etti¤im hizmetçilerimi zab›ta tara-
f›ndan yan›ma gelmekten men ettikleri ayn› vakitte, f›r-
sat bulup, tan›mad›¤›m birisiyle, sab›k dokuz defadan da-
ha tesirli bir zehir bana yutturdular.

Hem ayn› zamanda, Tunuslu ve alim kardefllerimizden
ve buraya kadar geçen sene beni görmek için gelip gö-
rüflmeden giden Hoca Haflmet, Yozgat’tan buraya yaz›-
yor ki: "Said vefat etmifl, Risale-i Nur’un yüz otuz risale-
si muhafaza edilsin. Ta ki, ileride tab edece¤iz."

Hem ayn› zamanda Halil ‹brahim’in vefat›m hakk›nda
bir hazin mersiye hükmündeki parlak mektubu, flakirtle-
ri a¤latt›rd›.

Hem, bu zamana pek çok yak›n, Hüsrev’in, kendi
adetine muhalif benim vefat›ma dair bir-iki mektubunda,
iki-üç gün ömür gibi tabirlerle ecelime iflaretleri, bir par-
ça beni müteessir etti. Acaba ben gidiyorum diye endifle
ettim.

Hem, bu ayn› hengamlarda, en ziyade hayat-› dünye-
viyedeki vazifemi düflünüp vefat›mdan sonra flakirtler bu
dehfletli zamanda benim bedelime de o vazifeyi yapacak-
lar m› diye çok merak ederken, birden Denizli, Milas,
Isparta, ‹nebolu, ümidimin yüz derece fevkinde öyle 

¤altan.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›k: geçmifl.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab: kitap basma.
tabir: yorum, yorumlama.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet, bir
kimsenin vasiyetini yazm›fl oldu-
¤u kâ¤›t.
vazife: görev.
vefat: ölüm.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zahir: aç›k, âflikar.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bedel: karfl›l›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecel: her canl›n›n Allah tara-

f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
endifle: kayg›.
fevkinde: üstünde
hafliye: dipnot.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
hengâm: zaman, s›ra.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
itimat: dayanma, güvenme.
keramet-i Nuriye: Risale-i

Nur’a ait keramet.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
men: yasak etme, engelleme.
mersiye: birisinin ölümü hak-
k›nda yaz›lan, teessürü anla-
tan manzume, a¤›t.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
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sahabetkarane ve iltizamperverane o vazifeye koflup
baflkalar› da ve muallim ve alimleri koflturdular ki, beni
hayret hayret içinde b›rakt›lar.

Elhas›l: Bu befl cihetteki tevafuk, zahir bir keramet-i
Nuriyedir.

1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
Kardefllerim, merak etmeyiniz, Cevflen ve Evrad-› Ba-

haiye bu defa dahi o dehfletli zehirin tehlikesine galebe
etti; tehlike devresi geçti, fakat hastal›k devam ediyor.

Umum kardefllerime birer birer selâm, selametlerine
dua edip, flüphesiz makbul olan dualar›n› isterim ve ‹ne-
boluda ve civar›nda hem çok han›mlar›n, hem küçücük
yavrular›n›n Risale-i Nur’u yazmaya bafllamalar›n› ve Ku-
ran dersini çok masumlar›n almas›n› bütün ruhucan›m›z-
la tebrik ediyoruz.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Said Nursi

®
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
cihet: yön.
civar: çevre, yöre, etraf.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
devre: dönem.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
Elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
Evrad-› Bahaiye: Bahaddin Nak-
flibend'in (k.s.) zikri.

galebe: galip gelme, üstün-
lük.
iltizamperverâne: bir taraf›
tutmay› severcesine.
keramet-i Nuriye: Risale-i
Nur’a ait keramet.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.

muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruhucan: ruh ve can; ruh ve
canla.
sahabetkarane: sahip ç›kar-
cas›na, korurcas›na.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
umum: bütün.
vazife: görev.
zahir: aç›k, âflikar.

1. Allah’a hamd olsun. (Fâtihâ Sûresi: 2.) Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
2. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Birinci fiua
1 oÚ/©nà°rùnf /¬pHnh @ W

‹ki acip suale karfl› def’aten hat›ra gelen garip cevap-
t›r.

B‹R‹NC‹ SUAL: Denildi ki: “Fatiha ve Yâsin ve hatm-i
Kur’ânî gibi okunan virtler, kudsî fleyler, bazan hadsiz öl-
müfl ve sa¤ insanlara ba¤›fllan›yor. Hâlbuki böyle cüz’î
birtek hediye an-› vahidde hadsiz zatlara yetiflmek ve
herbirisine ayn› hediye düflmek, tavr-› akl›n haricinde-
dir.”

ELCEVAP: Fat›r-› Hakîm, nas›l ki unsur-i havay› keli-
melerin berk gibi intiflarlar›na ve tekessürlerine bir mez-
raa ve bir vas›ta yapm›fl ve radyo vas›tas›yla bir minare-
de okunan ezan-› Muhammedî (a.s.m.), umum yerlerde
ve umum insanlara ayn› anda yetifltirmek gibi; öyle de,
okunan bir Fatiha dahi, meselâ umum ehl-i iman emva-
t›na ayn› anda yetifltirmek için hadsiz kudret ve nihayet-
siz hikmetiyle manevî âlemde, manevî havada çok ma-
nevî elektrikleri, manevî radyolar› sermifl, serpmifl, f›trî
telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çal›flt›r›yor. Hem nas›l
ki bir lâmba yansa, mukabilindeki binler âyineye, herbi-
rine tam bir lâmba girer; aynen öyle de, bir Yasin-i fierif 

kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudsî: mukaddes, yüce.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meselâ: örne¤in.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
mukabil: karfl›l›k.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
sual: soru.
tavr-› ak›l: ak›l çizgisi, ak›l ölçüle-
ri.
tekessür: ço¤alma, kesretli olma.
umum: bütün.
unsur-› hava: hava unsuru.
vas›ta: arac›, arac›l›k.
vird: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.
Yasin-i fierif: flerefli Yasin suresi.
zat: kifli, flah›s.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem: varl›k tabakalar›ndan
her biri.
an-› vahit: pek az, pek k›sa
bir süre, bir an.
âyine: ayna.
berk: flimflek.
cüz’î: küçük, az.
def’aten: birdenbire, bir defa-
da, âni olarak.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri.
elcevap: cevap olarak.
emvat: ölüler.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
f›trî: tabiî, do¤al.

garip: tuhaf, hayret verici.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hariç: d›flar›.
hatm-i Kur’ânî: Kur’ân-› Ke-
rim’i bafltan sona okuyup bi-
tirme.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
intiflar: yay›lma, da¤›lma.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. Ve ondan yard›m dileriz.
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okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, herbirine tam
bir Yâsin-i fierif düfler.

‹K‹NC‹ SUAL: fiiddetle ve amirâne denildi ki: “Sen
Risale-i Nur’u makbuliyetine dair Hazret-i Ali (r.a.) ve
Gavs-› Azam (r.a.) gibi zatlar›n kasidelerinden flahitler
gösteriyorsun. Halbuki, as›l söz sahibi Kur’ân’d›r. Risa-
le-i Nur, Kur’ân’›n hakikî bir tefsiri ve hakikatinin bir ter-
cüman› ve meselelerinin bürhan›d›r. Kur’ân ise, sair ke-
lâmlar gibi k›fl›rl›, kemikli ve fluuru hususi ve cüz’î de¤il-
dir. Belki Kur’ân, umum iflarat›yla ve eczas›yla ayn-› flu-
urdur, k›fl›rs›zd›r, fuzulî, lüzumsuz maddeleri yoktur,
âlem-i gayb›n tercüman›d›r. Sözler hakk›nda söz onun-
dur. Görelim o ne diyor?”

ELCEVAP: Risale-i Nur do¤rudan do¤ruya Kur’ân’›n
bahir bir bürhan› ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir
lem’a-i i’caz-› manevîsi ve o bahrin bir reflhas› ve o gü-
neflin bir flua› ve o maden-i ilm-i hakikatten mülhem ve
feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi oldu¤undan,
onun k›ymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur’ân’›n
flerefine ve hesab›na ve senas›na geçti¤inden, elbette
Risale-i Nur’un meziyetini beyan etmekli¤i, hak iktiza
eder ve hakikat ister, Kur’ân izin verir. Benim gibi bir ter-
cüman›n hissesi yaln›z flükürdür. Hiçbir cihette fahre, te-
meddühe gurura hakk› yoktur ve olamaz. Gelecek ayet-
lerin iflarat›na bu nokta-i nazarla bakmak gerektir. Yoksa
beni hodbinlikle ittiham edenlere hakk›m› helâl etmem.
Bu çok ehemmiyetli suale karfl› iki-üç saat zarf›nda bir-
den Kur’ân’›n âyât-› meflhuresinden “Sözler” adedince

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
amirâne: emrederek, emreder-
cesine.
ayat-› meflhure: meflhur ayetler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayn-› fluur: tam fluurluluk.
bâhir: apaç›k, aflikar.
bahr: deniz.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dair: alakal›, ilgili.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elcevap: cevap olarak.
fahr: övünme, böbürlenme.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, irfan.
fuzulî: bofluna, yersiz, gereksiz,
lüzumsuz.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek.
hisse: pay, nasip.
hodbin: kendini düflünen, bencil.
hususî: özel.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kelâm: söz, laf›z.
k›ymet: de¤er.
lem’a-i i’caz-› manevi: manevi
mucizenin par›lt›s›.
maden-i ilm-i hakikat: hakikat
ilminin madeni, kayna¤›.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mesele: önemli konu.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-

lik vasf›.
mülhem: ilham olunmufl.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet
sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah.
reflha: s›z›nt›, damla.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
senâ: methetme, övme.
Sual: soru.
sual: soru.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
fluur: bilinç.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,

gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
temeddüh: kendi kendini öv-
me, kendini methetme, bö-
bürlenme.
tercüme-i maneviye: mane-
vî tercüme.
umum: bütün.
Yasin-i fierif: flerefli Yasin su-
resi.
zarf›nda: süresince.
zat: kifli, flah›s.
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otuz üç ayetin hem manas›yla, hem cifirle Risale-i Nur’a
iflaretleri uzaktan uza¤a icmalen görüldü. Ayr› ayr› tarz-
larda otuz üç ayet müttefikan Risale-i Nur’u remizleriyle
gösterdi¤i, hayal meyal görüldü.

* * *

‹htar: En evvel yirmi dördüncü ayetin bafl›nda zikredi-
len ihtara dikkat etmek lâz›md›r. O ihtar›n yeri baflta idi, fa-
kat orada hat›ra geldi, oraya girdi.

‹kinci bir ihtar: Tevafukla iflaretler, e¤er münasebat-›
maneviyeye istinad etmezse ehemmiyeti azd›r. E¤er mü-
nasebet-i maneviyesi kuvvetli ise, bu onun bir ferdi, bir
masadak› hükmünde olsa ve müstesna bir liyakati bulun-
sa, o vakit tevafuk ehemmiyetlidir. Ve o kelâmdan bunun
iradesine bir emare olur. Ve ondan o ferdin hususi bir su-
rette dahil oldu¤una ya remz, ya iflaret, ya delâlet hük-
münde onu gösterir. ‹flte gelecek âyât-› Kur’ânîyenin
Risale-i Nur’a iflaretleri ve tevafuklar› ekseriyetle kuvvetli
bir münasebet-i maneviyeye istinad ederler. Evet bu
gelecek âyât-› meflhure müttefikan on üçüncü asr›n ahiri-
ne ve on dördüncü asr›n evveline cifirce bak›yorlar ve
Kur’ân ve iman hesab›na bir hakikate iflaret ediyorlar. Ve
medar-› teselli bir nurdan haber veriyorlar. Ve o zaman›n
dalâlet fitnesinden gelen flübehat› izale edecek Kur’ânî bir
bürhan› müjde veriyorlar.

Ve o iflaretlere ve remizlere tam mazhar ve o vazifeleri
bihakk›n görecek, Risale-i Nur gibi bir tefsir-i Kur’ânî ola-
cak. Halbuki Risale-i Nur bu mezkûr noktada ileri oldu¤u,
onu okuyanlarca flüphesiz olmas›yla delâlet eder ki, o
ayetler, bilhassa Risale-i Nur’a bak›p ona iflaret ediyorlar.

* * *

kelâm: söz, laf›z.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun, Kur’ân’a
ait.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir su-
rette ifade etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flübehat: flüpheler.
tarz: biçim, flekil.
tefsir-i Kur’ânî: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vazife: görev.
zikretmek: anmak, bildirmek.

ahir: son.
as›r: yüzy›l.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
ayat-› meflhure: meflhur
ayetler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
bilhassa: özellikle.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
cifir: harflere verilen say› k›y-

meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.

hakikat: gerçek.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icmalen: k›saltarak, k›saca,
özetle.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
istinat: dayanma.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
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Sure-i Nur’dan Ayeti’n-Nur’dur ki, Risale-i Nur’un Re-

saili’n-Nur ve Risalei’n-Nur ve Risaletü’n-Nur namlar›yla
sebeb-i tesmiyesinin on alt› sebebinden bir sebep oldu-
¤undan, birinci olarak onu beyan etmek gerekir.

Bu Ayeti’n-Nur:

lìÉnÑ°rüe Én¡«/a mIƒ'µ°rûpªnc /√pQƒof oπnãne ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nG
røpe oónbƒoj w…uQoO lÖncrƒnc Én¡s`fnÉnc oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR »/a oìÉnÑ°rrüpªrdnG
rºnd rƒndnh oÅ=°/†oj Én¡oàrjnR oOÉnµ`nj más«pHrônZ n’nh más«pbrôn°T n’ mánfƒoàrjnR máncnQÉnÑoe mInônén°T
*G oÜpôr°†njnh oABÉ°nûnj røne /√pQƒoæpd *G …pór¡nj mQƒof »'∏nY lQƒof lQÉnf o¬r°ùn°ùrªnJ

1 lº«/∏nY rmÅn°T uπoµpH *Gnh p¢SÉsæ∏pd n∫Énãren’rG
fiu Ayet-i Nuriyenin manaca çok tabakat› ve vücuh-i

kesiresi vard›r. Ve o tabakalardan ve vecihlerden iflarî ve
remzî bir vechi manaca ve cifirce nurlu bir tefsiri olan
Risalei’n-Nur ve Risaletü’n-Nur’a dört befl cümlesiyle on
cihetten bak›yor. Ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir
tabaka ve bir perde dahi mu’cizâne elektrikten haber ve-
riyor.

• Risale-i Nur’a bakan birinci cümlesi
2 lìÉnÑ°rüpe Én¡«/a mIƒnµ`r°ûpªnc /√pQƒof oπnãne ’dur.

ayet-i Nuriye: nur ayeti.
ayetü’n-nur: Nur ayeti, Nur sure-
si 35. ayet.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
cihet: yön.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan

aç›klama.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
nam: ad.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
remzî: remizli, iflaretli olarak.

Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebeb-i tesmiye: isimlendir-
me sebebi.
Sure-i Nur: Nur suresi.

tabaka: derece, kat.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
vecih: cihet, yön.
vücuh-i kesîre: pek çok yön-
ler.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, bir lamba yuvas› gibidir ki, onda bir
kandil vard›r. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir y›ld›za
benzer ki, ne do¤uya, ne de bat›ya ait olmayan mübarek bir a¤ac›n yak›t›ndan tutuflturu-
lur. Onun yak›t›, kendisine atefl dokunmasa bile ›fl›k verecek kabiliyettedir. O nûr üstüne
nurdur. Allah diledi¤ini nuruna kavuflturur. ‹nsanlara Allah böyle misâller verir. Çünkü Al-
lah herfleyi hakk›yla bilendir. (Nur Suresi: 35.)

2. … bir lâmba yuvas› gibidir ki, onda bir kandil vard›r. (Nur Suresi: 35.)
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Yani, nur-i ‹lâhînin veya nur-i Kur’ânînin veya nur-i

Muhammedînin (a.s.m.) misali flu lìÉnÑ°rüpe Én¡«/a mIƒ'µ°rûpe ’dur.

Makam-› cifrîsi dokuz yüz doksan sekiz olarak, aynen
Risaletü’n-Nur —fleddeli nun iki nun say›lmak cihetiy-
le— tam tam›na tevafukla ona iflaret eder.

• ‹kinci cümlesi 
1 oónbƒoj w…uQoO lÖncrƒnc Én¡s`fnÉnc oánLÉnLtõdnG’dur.

Yirmi Sekizinci Lem’ada tafsilen beyan edildi¤i gibi,
‹mam-› Ali (r.a.) Kaside-i Celcelûtiyesinde sarahat dere-
cesinde Risalei’n-Nur’a bakarak ve ona iflaret ederek de-

mifl: 
2 GkQƒof pºr°Sp’rÉpH »/Ñncrƒnc rópbnG Ben tahmin ediyorum ki,

‹mam-› Ali’nin (r.a.) bu iflareti, bu cümle-i Nuriyenin rem-
zinden mülhemdir. Bu cümle-i ayetin makam›, befl yüz
k›rk alt› edip, Risale-i Nur’un adedi olan befl yüz k›rk se-
kize gayet cüz’î ve s›rl› iki farkla tevafuk noktas›ndan ifla-
ret etti¤i gibi, remzî bir manas›yla tam bak›yor.

• Üçüncü cümlesi 
3 mInônén°T røpe’dir. E¤er mInônén°T røpe ’deki

I vak›flarda gibi g say›lsa, beflyüz doksan sekiz ederek,

tam tam›na Resaili’n-Nur ve Risalei’n-Nur adedi olan

beflyüz doksan sekize tevafukla beraber,
4 lº«/µ`nM m¿Énbrôoa røpe

’in adedine yine s›rl› birtek farkla, tevafuk-i remzî ile,
hem Resaili’n-Nur’u efrad›na dâhil eder, hem yine Risa-
lei’n-Nur’un flecere-i mübareki Furkan-› Hakîm oldu¤unu
gösterir.

misal: benzer, örnek.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mülhem: ilham olunmufl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i ‹lahî: Allah’›n verdi¤i nur.
nur-i Kur’ânî: Kur’ân-› Kerim’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
nur-i Muhammedî: Hz. Muham-
med’in nuru, ›fl›¤›.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir su-
rette ifade etme.
remzî: remizli, iflaretli olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
s›r: gizli hakikat.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flecere-i mübareke: mübarek,
kutlu a¤aç; mübarek sülâle, silsi-
le.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, uzun
uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevafuk-› remzî: remizle, iflaretle
ilgili tevafuklar, uygunluklar. re-
miz derecesindeki uygunluk ve
münasebettarl›k.
vakf: Arapça bir kelimenin sonu-
nu harekesiz olarak okuma.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön, sebep, vesile.
cümle-i ayet: ayet cümlesi.
cümle-i Nuriye: Nur ayetine
ait cümle, nura ait cümle.
cüz’î: küçük, az.
dâhil: girme, içinde olma.

efrat: fertler.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu
yanl›fltan ay›ran hikmetli
Kur’ân.
gayet: son derece.
kandil: lamba.
Kaside-i Celcelûtiye: Hz.
‹mam-› Ali’nin Hz. Peygambe-

rin derslerine istinaden kale-
me ald›¤› ve asl› cifir ve ebcet
hesab› ile alâkal› olarak telif
edilen Süryanice kaside.

makam: de¤er, ölçü.

makam-› cifrî: cifre ait ma-
kam, cifir hesab›na göre ulafl›-
lan netice, say› de¤eri.

1. Cam fanus ise inci gibi parlayan bir y›ld›za benzer. (Nur Suresi: 35.)
2. Benim y›ld›z›m› nur ile parlat.
3. Bir a¤açtan. (Nur Suresi: 35.)
4. Furkan-› Hakîm’den.
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E¤er mInônén°T røpe ’deki I , I kalsa, o vakit makam-› cifrî-

si dokuz yüz doksan üç eder, tevafuka zarar vermeyen
cüz’î ve s›rl› befl farkla Risaletü’n-Nur adedi olan dokuz
yüz doksan sekize tevafukla, manas›n›n dahi muvafaka-
t›na binaen ona iflaret eder.

• Dördüncü cümlesi 
1 /√pQƒoæpd *G …pór¡nj mQƒof '¤nY lQƒof ’dir ki,

dokuz yüz doksan dokuz ederek, s›rl› birtek farkla Risa-
letü’n-Nur adedi olan dokuz yüz doksan sekize tevafuk-
la, manas›n›n kuvvetli münasebetine binaen, iflaret dere-
cesinde remzeder.

• Beflinci cümlesi,
2 oABÉ°nûnj røne cümlesi gayet cüz’î bir

farkla Risaletü’n-Nur Müellifinin ismiyle meflhur bir lâka-

b›na tevafukla, manas› bakt›¤› gibi, bak›yor. E¤er oABÉ°nûnj
’daki mukadder zamir izhar edilirse, o√ oABÉ°nûnj røne olur, tam

tam›na tevafuk eder.

Bu ayet, nas›l ki Risalei’n-Nur’a ismiyle bak›yor; öyle
de, tarih-i telifine ve tekemmülüne tam tam›na tevafukla
remzen bak›yor.

3 mánLÉnLoR »/a oìÉnÑ°rüpªrdnG lìÉnÑ°rüpe Én¡«/a mIƒ'µ°rûpªnc cümlesi

mIƒ'µ°rûpªnc ’daki tenvin vak›f yeri olmad›¤›ndan nun say›l-

mak ve mánLÉnLoR »/a vak›f yeri oldu¤undan I , g olmak ci-

hetiyle bin üç yüz k›rk dokuz ederek, Resaili’n-Nur’un en ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu yanl›fl-
tan ay›ran hikmetli Kur’ân.
izhar: gösterme, belirtme.
kandil: lamba.
lâkap: ünvan.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mukadder: takdir edilmifl.
muvafakat: müsaade etme, ka-
bul etme.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizli hakikat.

Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›l-
d›¤› 114 bölümden her biri.
tarih-i telif: eserin yaz›l›fl ta-
rihi.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak

üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
vak›f: Arapça bir kelimenin
sonunu harekesiz olarak oku-
ma.

1. O nur üstüne nurdur. Allah diledi¤ini nûruna kavuflturur. (Nur Suresi: 35.)
2. Diledi¤ini. (Nur Suresi: 35.)
3. Bir lamba yuvas› gibidir ki, onda bir kandil vard›r. Kandil de cam fânus içindedir. (Nur Sure-

si: 35.)
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nuranî cüzlerinin telifi hengâm› ve tekemmül zaman› olan
bin üç yüz k›rk dokuz tarihine tam tam›na tevafukla ifla-
ret eder.

Hem, 
1 w…uQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR »/a oìÉnÑ°rüpªrdnG

cümlesi bin üç yüz k›rk befl ederek, Resaili’n-Nur’un in-
tiflar› ve ifltihar› ve parlamas› tarihine tam tam›na teva-

fuk eder. Çünkü, fleddeli Q , iki Q ; fleddeli ¿ , iki ¿ ; fled-

deli R , asl› itibar›yle bir ∫ , bir R ve birinci 
2 mánLÉnLoR vak›f

cihetiyle g ikinci vak›f olmad›¤›ndan ä say›l›r.

E¤er fleddeli R , iki R say›lsa, o vakit bin üç yüz yirmi

iki eder ki, Risale-i Nur Müellifi, mukaddemat-› Nuriyeye
bafllad›¤› ayn› tarihe tam tam›na tevafuk eder.

Hem,
3 máncnQÉnÑoe mInônén°T røpe cümlesi; tâ-i evvel ä ikinci ä

ise, vak›f yeri oldu¤unda g olmak ve mInônén°T ’deki tenvin

¿ say›lmak cihetiyle bin üç yüz on bir eder ki, o tarihte

Resaili’n-Nur Müellifi Risaletü’n-Nur’un mübarek flece-
re-i kudsiyesi olan Kur’ân’›n basamaklar› olan ulûm-i
Arabiyeyi tedrise bafllad›¤› ayn› tarihe tam tam›na teva-
fuk ederek remzen bakar.

‹flte bu kadar manidar ve müteaddit tevafukat-› Kur’â-
niyenin ittifak› yaln›z bir emare, bir iflaret de¤il, belki

sual: soru.
flecere-i kudsiye: kutsal, müba-
rek a¤aç.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
ta-i evvel: Arap alfabesindeki ilk
te harfi.
tedrîs: okutma, ders verme.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
telif: eser yazma.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevafukat-› Kur’âniye: Kur'ânda-
ki uygunluklar.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilimler,
Arap dilini çeflitli bak›mlardan in-
celeyen çeflitli ilimler.
vakf: Arapça bir kelimenin sonu-
nu harekesiz olarak okuma.

cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hengâm: zaman, s›ra.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ifltihar: meflhur olma, flöhret
bulma, tan›nma.

ittifak: birleflme, birlik olufl-
turma.

mukaddemat-› Nuriye: Risa-
le-i Nur'un telifinin bafllang›c›.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.

Müellif: eser telif eden, ya-
zan.

müteaddit: çeflitli, bir çok.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.

Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

1. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir y›ld›za benzer. (Nur Su-
resi: 35.)

2. Cam fanus.
3. Mübarek bir a¤açtan.
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kuvvetli bir delâlettir. Belki elektrikle beraber Resaili’n-
Nur’a münasebet-i maneviyesiyle bir tasrihtir.

Bu ayetin münasebet-i maneviyesinin letafetlerinden
bir letafeti fludur ki: ‹hbar-› gayb nevinden mu’cizâne
hem elektri¤e, hem Risalei’n-Nur’a iflaret etti¤i gibi, iki-
sinin zuhurlar›na ve zaman-› zuhurlar›ndan sonraki te-
kemmül zamanlar›na ve hilâf-› âdet vaziyetlerini çok gü-
zel gösteriyor.

Meselâ, 
1 más«pHrônZ n’nh más«pbôn°T n’ mánfƒoà`rjnR cümlesi der: “Nas›l ki

elektri¤in k›ymettar meta›, ne flarktan, ne de garbdan
celb edilmifl mal de¤ildir. Belki yukar›da, cevv-i havada
rahmet hazinesinden, semavat taraf›ndan iniyor. Her ye-
rin mal›d›r. Baflka yerden aramaya lüzum yoktur” der.
Öyle de manevî bir elektrik olan Resaili’n-Nur dahi ne
fiark›n malûmat›ndan, ulûmundan ve ne Garb›n felsefe
ve fünunundan gelmifl bir mal ve onlardan iktibas edilmifl
bir nur de¤ildir. Belki, semavî olan Kur'ân’›n fiark ve
Garb›n fevk›ndeki yüksek mertebe-i arflîsinden iktibas
edilmifltir.

Hem meselâ, 
2 lQƒof lQÉnf o¬r°ùn°ùrªnJ rºnd rƒndnh oA∆/y†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnj cüm-

lesi, mana-i remziyle diyor ki: “On üçüncü ve on dördün-
cü as›rda semavî lâmbalar ateflsiz yanarlar, atefl dokun-
madan parlarlar. Onun zaman› yak›nd›r.” Yani, bin iki
yüz seksen tarihine yak›nd›r. ‹flte, bu cümle ile nas›l ki
elektri¤in hilâf-› âdet keyfiyetini ve gelece¤ini remzen
beyan eder; aynen öyle de, manevî bir elektrik olan

as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
celp: çekme, kendine çekme.
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fevkinde: üstünde.
fünun: fenler.
garp: güneflin batt›¤› taraf, bat›.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
ihbar-› gayp: gayptan gelen ha-
ber, geçmifl veya gelecek zamana
ait haberler.
iktibas: al›nt›.
kandil: lamba.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
mana-y› remz: iflaretlerle ifade
edilen mana.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mertebe-i arflî: en yüksek mer-
tebe, en yüce makam.
meselâ: örne¤in.
meta: fayda, menfaat, hay›r, ni-

met.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
Mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasebet-i manevîye: ma-
nevî münasebet, yak›nl›k, irti-
bat.
nev: tür, çeflit.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-

gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten
gelen; Allah taraf›ndan olan,
‹lahî.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›l-
d›¤› 114 bölümden her biri.
fiark: güneflin do¤du¤u yön,

do¤u.
tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.
ulûm: ilimler.
vaziyet: durum.
zaman-› zuhur: görünme, or-
taya ç›kma zaman›.
zuhur: ortaya ç›kma.

1. Ne flarka, ne de garba ait bir zeytin a¤ac›ndan. (Nur Suresi: 35.)
2. Onun yak›t›, kendisine atefl dokunmasa bile ›fl›k verecek kabiliyettedir. (Nur Suresi: 35.)
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Resaili’n-Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim oldu¤u
halde, külfet-i tahsile ve derse çal›flmaya ve baflka üstad-
lardan taallüm edilmeye ve müderrisinin a¤z›ndan iktibas
olmaya muhtaç olmadan, herkes derecesine göre o
ulûm-i âliyeyi, meflakkat atefline lüzum kalmadan anlaya-
bilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir âlim ola-
bilir. Hem iflaret eder ki, Resaili’n-Nur Müellifi dahi atefl-
siz yanar, tahsil için külfet ve ders meflakkatine muhtaç
olmadan kendi kendine nurlan›r, âlim olur.

Evet, bu cümlenin bu mu’cizâne üç iflarat› elektrik ve
Resaili’n-Nur hakk›nda hak oldu¤u gibi, müellif hakk›n-
da dahi ayn-› hakikattir. Tarihçe-i Hayat›n› okuyanlar ve
hemflehrileri bilirler ki, ‹zhar kitab›ndan sonraki medrese
usulünce on befl sene ders almakla okunan kitaplar›
Resaili’n-Nur Müellifi yaln›z üç ayda tahsil etmifl. Hem,
nas›l ki bu cümlenin manevî münasebet cihetinde kuv-
vetli ve letafetli iflareti var; öyle de, cifrî ve ebcedî teva-
fukuyla hem elektri¤in zaman-› zuhurunun kurbiyetini,
hem Resaili’n-Nur’un meydana ç›kmas›, hem de müelli-
finin velâdetini remzen haber veriyor.

Bir lem'a-i i'caz daha gösterir. fiöyle ki:

1 oA∆/y†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnj ’nun makam› bin iki yüz yetmifl dokuz

olup, 
2 lQƒof lQÉnf o¬r°ùn°ùrªnJ rºndrƒndnh k›sm› ise, iki tenvin, iki nun

say›lmak cihetiyle bin iki yüz seksen dört ederek, hem
elektri¤in taammümünün kurbiyetini, hem Resaili’n-
Nur’un yak›nl›¤›n›, hem on dört sene sonra müellifinin 

medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir flekilde.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
nü inceleyerek vak›f olan.
müderrisin: müderrisler, medre-
se hocalar›, profesörler.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
taallüm: ö¤renme, belleme.
taammüm: umumîleflme, genel
olma, yayg›nlaflma.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi edin-
me, ö¤renim.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi edin-
me, ö¤renim.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
ulûm-i âliye: din ilimleri, dinden
bahseden tefsir, k›raat, hadis, f›-
k›h, kelam gibi ilimler.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
velâdet: do¤ma, do¤ufl.
zaman-› zuhur: görünme, ortaya
ç›kma zaman›.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cihet: yön.
ebcedî: ebced hesab›na ait.
gayet: son derece.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›

memleketli.
iktibas: al›nt›.
ilim: bilgi, marifet.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n ol-
ma, yak›nl›k kazanma.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n ol-
ma, yak›nl›k kazanma.

külfet: zahmet, s›k›nt›.
külfet-i tahsil: tahsilin, e¤iti-
min getirdi¤i yük, tahsilin, ö¤-
renmenin zorlu¤u.
lem’a-i i’caz: acze düflüren
par›lt›, mu’cizelik par›lt›s›.
letafet: latiflik, hoflluk, ince-
lik.
makam: yer, durak.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

1. Yak›t› ›fl›k verecek kàbiliyettedir. (Nur Suresi: 35.)
2. Kendisine atefl dokunmasa bile… O nurdur. (Nur Suresi: 35.)
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velâdetini 
1 oOÉnµnj kelime-i kudsiyesiyle manen iflaret etti¤i

gibi, cifirle de tam tam›na ayn› tarihe tevafukla iflaret
eder. Malûmdur ki, zaif ve ince ipler içtima ettikçe kuv-
vetleflir, kopmaz bir halat olur. Bu s›rra binaen, bu aye-
tin bu iflaretleri birbirine kuvvet verir, te'yit eder. Tevafuk
tam olmazsa da, tam hükmünde olur ve iflareti delâlet
derecesine ç›kar.

TENB‹H: Ben bu Âyet-i Nuriyenin iflaretlerini elektrik ve Resai-
li’n-Nur’un hat›r› için beyan etmedim. Belki bu ayetin
i'caz-› manevîsinin bir flubesinden bir lem'as›n› göster-
mek istedim.

Elhas›l: Bu ayet-i kudsiye, sarih manas›yla nur-i ‹lâhî
ve nur-i Kur'ânî ve nur-i Muhammedîyi (a.s.m.) ders ver-
di¤i gibi, mana-i iflarîsiyle de her asra bakt›¤› gibi, on
üçüncü asr›n ahirine ve on dördüncü asr›n evveline dahi
bakar ve dikkatle bakt›r›r. Ve bu iki asr›n ahir ve evvelle-
rinden en ziyade nazara çarpan ve en ziyade münase-
bet-i maneviyesi bulunan ve bu ayetin umum cümleleri-
nin muvafakatlar›n› ve mutabakatlar›n› en ziyade kazanan
elektrik ile Resaili’n-Nur oldu¤undan, do¤rudan do¤ruya
mana-i remziyle bakar diye bana kanaat-i kat'iye verdi-
¤inden, çekinmeyerek kanaatimi yazd›m. Hatâ etmiflsem,
Erhamürrahimînden rahmetiyle affetmesini niyaz ediyo-
rum. Resaili’n-Nur’un bu ayetin iltifat›na liyakatini anla-
mak isteyen zatlar, hangi risaleye dikkatle baksalar anlar-
lar. Hiç olmazsa Eskiflehir Hapishanesinin bir meyvesi
olan Otuzuncu Lem'a nam›ndaki alt› esma-i ‹lâhiyeye da-
ir Alt› Nükte Risalesine, hiç olmazsa o Lem'adan ism-i
Hayy ve Kayyuma dair Beflinci ve Alt›nc› Nüktelere dik-
katle baksa elbette tasdik eder.

ahir: son.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i kudsiye: Kur’ân’›n kudsî
ayeti.
Ayet-i Nuriye: nur ayeti.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
dair: alakal›, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
Elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
Erhamü’r-Râhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evvel: önce.
halat: kal›n ip, urgan.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
ism-i Hayy: Cenab-› Hakk’›n ha-
yat› veren, dirilten anlam›nda is-
mi.
ism-i Kayyum: varl›¤› ve dirili¤i
her an için olup, gökleri ve yeri
her an için tutan, daimî her fleye
her hususta iktidar sahibi olan
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kanaat-› kat’iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
kelime-i kudsiye: mukaddes, yü-
ce söz.
lem’a: par›lt›.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana-y› iflarî: iflaretlerle ifade
edilen mana.
mana-y› remz: iflaret edilen ma-
na.
muvafakat: müsaade etme, ka-

bul etme.
münasebet-i manevîye: ma-
nevî münasebet, yak›nl›k, irti-
bat.
nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
nur-i ‹lahî: Allah’›n verdi¤i
nur.
nur-i Kur’ânî: Kur’ân-› Ke-
rim’in nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.

nur-i Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in nuru, ›fl›¤›.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
sarih: aç›k, âflikar.
s›r: gizli hakikat.
sualen: soru sorarak.
tasdik: do¤rulama, onayla-

ma.
tenbih: uyar›, ihtar.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
umum: bütün.
velâdet: do¤ma, do¤ufl.
zaif: zay›f.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

1. Hemen, neredeyse.
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Resaili’n-Nur’a iflaret eden ikinci ayet:

1 närôpeoG BÉnªnc rºp≤nà°rSÉna ayet-i meflhuresidir ki,

2 mOƒog oInQƒo°S »/ærànÑs«°nT hadisinin vüruduna sebep olmufl.

3 närôpeoG BÉnªnc rºp≤nà°rSpG ’nin iflareti Sekizinci Lem'ada tafsilen

beyan edildi¤i gibi, Sure-i Hud’da 
4 ló«/©°nSnh w»p≤n°T rºo¡ræpªna (ilâ

ahirihi) ayetinin iki kuvvetli iflaret veren sahifesinin mu-
kabilindeki gayet meflhur bir ayetidir. Makam-› cifrisi bin
üç yüz üç ederek, hem Sure-i fiûra’n›n ikinci sahifesinde
5 närôpeoG BÉnªnc rºp≤nà°rSGnh ise, bin üç yüz dokuz ederek, o tarih-

te umum muhataplar› içinde birisine hususan Kur'ân he-
sab›na iltifat edip istikametle emreder ki, birinci tarih ise,
Resaili’n-Nur Müellifinin Risale-i Nur’u netice veren ulû-
mun tahsiline bafllad›¤› tarihtir. Ve ikinci ayetin tarihi ise,
o müellifin harika bir surette pek az bir zamanda ilimce
tekemmül etmesi, tahsilden tedrise bafllad›¤› ve üç ayda
bir k›fl içinde on befl senede medresece okunan yüz ki-
taptan ziyade okudu¤u ve o zaman›n o muhitte en mefl-
hur ulemas›n›n yan›nda o üç ay›n mahsulü on befl sene-
sinin mahsulü kadar netice verdi¤i çok mükerrer imti-
hanlarla (HAfi‹YE) ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her 

düflünce, niyet, tutum ve davra-
n›flta Allah’›n r›zas›na uygun ola-
rak do¤ru yol üzere olma.
itimat: dayanma, güvenme.
lisan: dil.
mahsul: ürün.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
muhâtab: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
muhit: yöre, çevre.
mukabil: karfl›l›k.
müellif: eser telif eden, yazan.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
sahife: sayfa.
Sure-i Hud: Hud suresi.
Sure-i fiûrâ: fiura suresi.
suret: biçim, flekil, tarz.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, uzun
uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi edin-
me, ö¤renim.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tedrîs: okutma, ders verme.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
ulûm: ilimler.
umum: bütün.
vürud: gelme, ulaflma.
ziyade: çok, fazla.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
ayet-i meflhure: meflhur
ayet.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
beyanat-› methiye: övgü do-
lu beyanlar, övgü beyanlar›.

gayet: son derece.
hadim: hademe, hizmetçi.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hârika: ola¤anüstü.

hafliye: dipnot.
hususan: bilhassa, özellikle.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
ilim: bilgi, marifet.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
istikamet: do¤ruluk; inanç,

1. Emrolundu¤un gibi dos do¤ru ol. (Hûd Suresi: 112.)
2. Hûd Sûresi beni ihtiyarlatt›. (Tirmizî, Tefsiru’l-Vüsul: 56.)
3. Emrolundu¤un gibi dos do¤ru ol.
4. O gün insanlardan flakîler ve saîdler vard›r. (Hûd Suresi: 105.)
5. Emrolundu¤un gibi dosdo¤ru ol. (fiûrâ Suresi: 15.)

HAfi‹YE: Bu beyanat-› methiye Said’e ait de¤ildir. Belki Kur’ân’›n bir til-
mizini, bir hadimini “Said” (r.a.) lisan›yla ve hâliyle tarif eder; tâ hizmeti-
ne itimat edilsin.
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suale karfl› cevab-› savab vermekle ispat etti¤i ayn› tarihe
tam tam›na tevafukla remzen Risale-i Nur’un istikameti-
ne bir iflrettir.

Üçüncü ayet-i meflhure:
1 Énæn∏oÑ°oS rºo¡sæ`njpór¡nænd Énæ«/a GhoóngÉnL nøj/òsdGnh ayeti kuvvetli müna-

sebet-i maneviyesiyle beraber, cifirce bin üç yüz k›rk dört
eder ki, o tarihte Risale-i Nur’un flakirtleri gibi bu ayetin
manas›na daha ziyade mazhar olanlar zahiren görülmü-
yor. Demek bu ayet, manas›n›n müteaddit tabakalar›n-
dan iflarî bir tabaka ve remzî bir perdeden Kur’ân’›n par-
lak bir tefsiri olan Risale-i Nur’a bak›yor ve en evvel na-

zil olan Sure-i Alâk’ta 
2 »'¨r£n«nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG ayeti gibi mana-

s›yla ve makam-› cifriyle ifade ediyor ki, bin üç yüz k›rk
dörtte nev-i insan içinde firavunâne emsalsiz bir tu¤yan,

bir inkâr ç›kacak. 
3 Énæ«/a GhoóngÉnL nøj/òsdGnh ayeti ise, o tu¤ya-

na karfl› mücahede edenleri sena ediyor. Evet Harb-i
Umumi neticelerinden, hem âlem-i insaniyet, hem âlem-i
‹slâmiyet çok zarar gördüler. Nev-i insan›n, hususan Av-
rupa’n›n ma¤rur ve cebbarlar›, bilhassa birisi, kuvvet ve
g›naya ve paraya istinad ederek firavunâne bir tu¤yana
girdiklerinden o hususi insanlar nev-i befleri mes’ul ediyor
diye, “insan” ism-i umumisiyle tabir edilmifl.

E¤er 
4 ºo¡sæ`njpór¡nænd ’deki fleddeli ¿ , bir ¿ say›lsa bin iki 

yüz doksan dört eder ki, Risaletü’n-Nur Müellifinin 

âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam alemi, ‹s-
lam dünyas›.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i meflhure: meflhur ayet.
bilhassa: özellikle.
cebbar: zorba.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
emsalsiz: benzersiz.
evvel: önce.
firavunane: firavunca, dinsizce,
alçakça.
g›na: zenginlik, bolluk.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ism-i Umumî: .
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
istinat: dayanma.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
ma¤rur: gururlu; kendini be¤en-
mifl, büyüklük taslayan.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mücahede: savaflma, mücadele.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nazil: nüzul eden, inen.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nev’i insan: insan türü, insano¤-
lu.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
remzî: remizli, iflaretli olarak.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
senâ: methetme, övme.
sual: soru.
Sure-i Alâk: Alâk Suresi;
Kur’ân-› Kerîm’in 96. suresi.
Mekke’de nazil olmufltur. 19
ayettir.

flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
tabaka: derece, kat.
tabir: ifade.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-

m›ndan izah›, aç›klamas›.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hid-
detlenme.
zahiren: görünüflte.
ziyade: çok, fazla.

1. Bizim u¤rumuzda cihad edenlere Biz yollar›m›z› gösteririz… (Ankebut Suresi: 69.)
2. fiüphesiz ki insan azg›nlafl›r. (Alâk Suresi: 6.)
3. Bizim u¤rumuzda cihad edenler. (Ankebut Suresi: 69.)
4. Kendilerine yollar›m›z› gösteririz. (Ankebut Suresi: 69.)
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besmele-i hayat›d›r ve tarih-i velâdetinin birinci senesidir.

E¤er fleddeli ∫ , iki ∫ ve ¿ bir say›lsa, o vakit bin üç yüz

yirmi dörtte Hürriyetin ilân› hengâm›nda mücahede-i
maneviye ile tezahür eden Risalei’n-Nur Müellifinin gö-
rünmesi tarihidir.

Dördüncü ayet-i meflhure:
1 »/fÉnãnªrdG nøpe Ék©rÑn°S n∑Énær«nJ'G rón≤ndnh ayetidir. fiu cümle Kur’ân

Azîmüflflan› ve Fatiha Suresini müsenna senas›yla ifade
etti¤i gibi, Kur’ân’›n müsenna vasf›na lây›k bir bürhan›
ve alt› erkân-› imaniye ile beraber hakikat-i ‹slâmiyet
olan yedi esas›, Kur’ân’›n seb’a-i meflhuresini parlak bir

surette ispat eden ve 
2 »/fÉnãnªrdG nøpe Ék©rÑn°S nuruna mazhar bir

âyinesi olan Risalei’n-Nur’a cifirce dahi iflaret eder. Çün-

kü, 
3 »/fÉnãnªrdG nøpe Ék©rÑn°S n∑Énær«nJ'G makam-› ebcedîsi bin üç yüz

otuz befl adediyle Risalei’n-Nur’un fatihas› olan ‹flaratü’l-
‹’caz tefsirinin Fatiha Suresiyle el-Bakara Suresinin bafl›-
na ait k›sm› basmakla intiflar tarihi olan bin üç yüz otuz
befl veya alt›ya tevafukla, remzî bir perdeden ona bakt›-
¤›na bir emaredir.

Beflinci ayet:
4 p¢SÉsædG »pa /¬pH À/ûrªnj GkQƒof o¬ndÉnær∏n©nLnh o√Ér«næn«rMnÉna Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG

’dir. Bu ayetin remzi lâtiftir. Çünkü hem kuvvetli müna-
sebet-i maneviye ile, hem cifirle efrad-› kesiresi içinde 

cihad: düflmanla savaflma.
cihad: düflmanla savaflma.
efrad-› kesire: çok kifliler.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
erkân-› sualiye: .
fatiha: bafllama, girifl.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hakikat-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
asl›, esas›, gerçe¤i.
hafliye: dipnot.
hengâm: zaman, s›ra.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
itimat: dayanma, güvenme.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
lisan: dil.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgili
makam, ebcedî mana, ebcedî he-
sap.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mücahede-i maneviye: manevî
olarak yap›lan cihat.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
müsenna: iki flahsa veya iki nes-
neye delâlet eden kelime.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remiz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
remzî: remizli, iflaretli olarak.
seb’a-i meflhure: meflhur yedi;
alt› imanî rükün ile beraber haki-
kat-› ‹slâmiyet olan Kur’ân’›n
meflhur yedi esas›.
sena: methetme, övme.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tarih-i veladet: do¤um tarihi.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
vas›f: s›fat.

Alâk: Kur’ân-› Kerîm’in 96. su-
resi. ‹kra Suresi de denilir.
Mekke’de nazil olmufltur. 19
ayettir.
Ankebut: Kur’ân-› Kerîm’in
29. suresi. Mekke’de (1 ve 11.
ayetleri Medine’de) nazil ol-
mufltur. 69 ayettir.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
ayet-i meflhure: meflhur
ayet.
âyine: ayna.
besmele-i hayat: hayata ge-
lifl, hayat›n bafllang›c›.
beyanat-› methiye: övgü do-

lu beyanlar, övgü beyanlar›.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.

1. And olsun ki Biz sana, her zaman tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’y› verdik. (Hicr Suresi: 87.)
2. Tekrarlanan yedi ayeti…
3. Biz sana, her zaman tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’y› verdik. (Hicr Suresi: 87.)
4. Ölü iken îman ile diriltip nûra kavuflturdu¤umuz ve halk içinde o nur ile do¤ru yolda yürü-

yen kimse… (En’am Suresi: 122.)
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hususi bir surette Risalei’n-Nur ve müellifine bak›yor.

fiöyle ki: 
1 Ékàr«ne kelimesi, tenvin, nun say›lmak cihetiyle,

befl yüz ederek Saidü’n-Nursî adedi olan befl yüze tevafuk-
la, iflaret ediyor ki, “Saidü’n-Nursî dahi meyyit hükmünde
idi, Risaletü’n-Nur ile ihya edildi, onunla hayat buldu.”

Evet, 
2 GkQƒof o¬ndÉnær∏n©nLnh o√Énær«n«rMnÉna Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG ’deki iki ten-

vin, nun’durlar. Bin üç yüz otuz dört eder ki, o ayn› za-
manda (Arabî tarihle) Said umumi harbde maddî ve deh-
fletli bir mevtten dahi harika bir tarzda kurtulmas› ve fel-
sefe ve gafletten gelen manevî ve fliddetli bir ölümden
necat bulmas› ve Kur’ân’›n âb-› hayat›yla taze bir hayata
girmesi tarihidir. Bu tevafuk-i manevî ve muvafakat-i cif-
riye, delâlet derecesinde bir iflarettir.

Hem 
3 p¢SÉsædG »pa /¬pH À/ûrªnj GkQƒof o¬nd Énær∏n©nLnh o√Énær«n«rMnÉna ’de ten-

vin, nun; ve fleddeli ¿ iki ¿ ve p¬pH ’de telâffuz edilen … sa-

y›lmak cihetiyle bin iki yüz doksan dört eder ki, velâdeti-
nin ve hayat›n›n birinci senesidir. Demek bu cümle ile
hayat-› maddiyesine, evvelki cümle ile de hayat-› mane-
viyesine iflaret eder.

Elhas›l: Bu ayet müteaddit ve çok tabakalar›ndan, bir
iflarî tabakadan hem Risaletü’n-Nur’a, hem müellifine,
hem bu on dör düncü asr›n iptidas›na, hem iptidas›nda-
ki Risaletü’n-Nur’un mebdeine remzen, belki iflareten,
belki delâleten bakar.

* * *

âb-› hayat: hayat suyu.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
delaleten: delil olarak, delil yo-
luyla.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
evvel: önce.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hârika: ola¤anüstü.
harp: savafl.
hayat-› maddiye: maddî, cisimli
hayat.
hayat-› manevîye: manevî ha-
yat.
Hicr: Kur’ân-› Kerîm’in 15. suresi.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
iman: inanç, itikat.
iptida: bafl, bafllang›ç.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
iflarî: iflaretle ilgili, iflaretle olan.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mebde: bafllang›ç.
mevt: ölüm.
meyyit: ölmüfl, ölü.
muvafakat-› cifriye: cifir hesa-
b›ndaki uygunlutk.
müellif: eser telif eden, yazan.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
necat: kurtulufl, kurtulma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.

Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›l-
d›¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o

harfi iki defa okutan iflaret.
tabaka: derece, kat.
tarz: biçim, flekil.
telâffuz: bir harf, hece veya
kelimeyi söylenmesi gerektir-
di¤i flekilde seslendirme.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-

nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
tevafuk-› manevî: manada
uygunluk.
umumî: genel.
velâdet: do¤ma, do¤ufl.

1. Ölü iken… (En’am Suresi: 122.)
2. Ölü iken iman ile diriltip nûra kavuflturdu¤umuz kimse. (En’am Suresi: 122.)
3. ‹man ile diriltip nura kavuflturduk ve halk içinde o nur ile do¤ru yola yürüttük. (En’am Su-

resi: 122.)
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Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG ayetinin tetimmesi
p¢SÉsædG »pa /¬pH À/ûrªnj GkQƒof o¬nd Énær∏n©nLnh o√Énær«n«rMnÉna Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG

1 Én¡ræpe mêpQÉnîpH ¢nùr«nd päÉnªo∏t¶dG »pa o¬o∏nãne rønªnc
ayetinin kuvvetli iflaretini hem te'yit, hem letafetlendiren
üç münasebet birden ramazanda kalbime geldi. Katî bir

kanaat verdi ki, 
2 kÉàr«ne kelimesine tam münasip, Said’dir.

Bu ayet Risale-i Nur tercüman› olan Said’i râu«ne ünvan›y-

la göstermesinin bir hikmeti budur ki:

Mevtin muammas›n› ve t›ls›m›n› Risale-i Nur ile o aç-
m›fl, o dehfletli yüzün alt›nda ehl-i imana çok ünsiyetli,
sürurlu, nurlu bir hakikat keflfedip ispat etmifl. Ve mev-
talûd hayat-› fâniyede bo¤ulan ehl-i ilhada karfl›, bakiya-
ne, hayatalûd, muvakkat bir mevt-i zahirî ile galibâne
mukabele eder.

3 päÉnªo∏t¶dG »pa o¬o∏nãne rønªnc s›rr›na mazhar olan ehl-i ilhad,

gayr-i meflru müfltehiyat›n›n ibahesiyle süslendirmesine
mukabil, Risale-i Nur, mevti o aldat›c›, fânî hayata karfl›
ç›kar›p lezzet ve ziynetini zirüzeber eder. Ve der ve ispat
eder ki: “Mevt, ehl-i dalâlet için idam-› ebedîdir. Ve o
dehfletli dara¤ac›ndan kurtaran ve mevti mübarek bir
terhis tezkeresine çeviren yaln›z Kur'ân ve imand›r.” ‹flte
bunun içindir ki, bu hakikat-i muazzama-i mevtiye, 

gerçe¤i.
hayatâlûd: hayat dolu, canl›.
hayat-› fânîye: fânî hayat; sonu
olan dünya hayat›.
hikmet: gizli sebep, gaye.
ibaha: mübah k›lma, bir fleyi ha-
ram olmaktan ç›karak serbest b›-
rak›lmas›.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
Iman: inanç, itikat.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mevt: ölüm.
mevtâlûd: ölüm gibi, ölümlü, ölü
gibi, korkunç.
mevt-i zahirî: zahirî ölüm.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukabil: karfl›l›k.
muvakkat: geçici.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasip: uygun.
müfltehiyat: ifltahl›lar, istekliler.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›r: gizli hakikat.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sürur: sevinç, mutluluk.
terhis: askerli¤ini bitirenlerin or-
dudan gitmelerine izin verme, b›-
rakma.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
ek.
te'yit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
tezkere: askerlik görevinin bitti-
¤ini belgeleyen terhis kâ¤›d›.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
ünvan: flöhret, ad, isim.
zirüzeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.
ziynet: süs.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bâkiyâne: daimî, sonsuz bir
flekilde.
dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa,
dâr.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bât›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.
ehl-i iman: inananlar.

fânî: ölümlü, geçici.
galibâne: galip gelmifl gibi,
galip s›fat›yla.
gayrimeflru: meflru olmayan,
dine ayk›r›, kanunsuz.
hakikat: gerçek.
hakikat-i muazzama-i mev-
tiye: büyük ölüm hakikati,

1. Ölü iken iman ile diriltip nura kavuflturdu¤umuz ve halk içinde o nur ile do¤ru yolda yürü-
yen kimse, inkâr karanl›klar› içinde kal›p da ondan hiçbir zaman ç›kmayacak olan kimse
gibi olur mu? (En’am Suresi: 122.)

2. Ölü.
3. ‹nkâr karanl›klar› içinde kalan kimse gibi… (En’am Suresi: 122.)
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Risale-i Nur’da gayet mühim ve genifl bir mevki alm›fl,
hattâ ekser hücumunda mevti elinde tutup ehl-i dalâletin
bafl›na vurur, akl›n› bafl›na getirmeye çal›fl›r.

‹kincisi: Ehl-i tarikatin ve bilhassa Nakflîlerin dört esa-
s›ndan biri ve en müessiri olan rat›ba-i mevt Eski Said’i
Yeni Said’e (r.a.) çevirmifl ve daimâ hareket-i fikriyede
Yeni Said’e yoldafl olmufl. Baflta ‹htiyarlar Risalesi ola-
rak, Risalelerde o rab›ta, keflfiyat› göstere göstere, tâ
ehl-i iman hakk›nda mevtin nuranî ve hayattar ve güzel
hakikatini görüp gösterdi.

Üçüncüsü: Bu ayet, cifir ve ebced hesab›yla, her taraf-
ta Said’e hücum eden üç çeflit mevtin temas zaman›n› ve
tarihini aynen gösterip tevafuk eder. Demek ayetteki

râpq«ne kelimesinin efrad›ndan medar-› nazar bir ferdi ve ci-

firce onun ismi râqp«ne adedine tam tevafukla hususî iflare-

te mazhar bir masadak Saidü’n-Nursî’dir.

* * *

ftuÜ|ËÇ|Ç átwú~tà|Ç|Ç u|Ü ~xÜtÅxà|w|ÜA
Ben namazdan sonra bu tetimmeyi yazarken S›dd›k

Süleyman’›n halefi Emin, Sabrî’nin 
1 Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG ayeti-

ne dair parçay› ald›¤›n› ve Ramazan’›n feyzinden onun
izah› gibi nurlar istedi¤ini gördüm. Ne yazd›¤›m› Emin’e
gösterdim. Hayretle dedi: “Bu hem Sabri’nin, hem
Risale-i Nur’un bir kerametidir.”

ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
bilhassa: özellikle.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
dair: alakal›, ilgili.
ebced: Arap alfabesinin ilk tertibi
ve harflerinin tafl›d›¤› say› de¤er-
lerine dayanan hesap sistemi.
efrat: fertler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
ekser: pek çok.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
halef: o¤ul, soy, nesil.
hareket-i fikriye: düflünülerek
yap›lan hareket.
hayattar: canl›, yaflayan.
hususî: özel.
hücûm: sald›rma.
hücûm: sald›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili

s›rlar.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik
etmek.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
mevki: yer, makam.
mevt: ölüm.
müessir: tesirli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-
ta mensup olan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
rab›ta-i mevt: ölüm ba¤›,
ölümünü düflünerek dünya-
n›n fânî oldu¤unu mülâhaza
etmekle nefsin desiselerin-

den kurtulma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
yoldafl: yol arkadafl›.

1. Ölü olan kimse… (En’am Suresi: 122.)
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Bu ayetteki esrarl› muvazene-i Kur’ânîyeyi düflü-

nürken, Sure-i Hud’daki Gƒo≤n°T nøj/òsdGÉsenÉna f›kras›na karfl›

1 pásænérdG»pØna Ghoóp©o°S nøj/òsdG ÉsenGnh ’deki muvazene hat›ra geldi ve

bildirdi ki: Nas›l ki bu ikinci ayet ve birinci f›kra Risale-i
Nur’un mesle¤ine, flakirtlerine tam tam›na manen ve ci-
firce bak›yor; öyle de,

2 l≥«/¡n°Tnh lÒ/anR Én¡«/a rºo¡nd pQÉsædG »pØna Gƒo≤n°T nøj/òsdGÉsenÉna
ayeti dahi, Risale-i Nur’un muar›zlar›na ve düflmanlar›na
ve onlar›n cereyanlar›n›n mebdeine ve faaliyet devresine
ve müntehas›na cifirle, tevafukle iflaret eder. fiöyle ki:

3 rºp¡pgGnƒranÉpH $G nQƒof GoDƒpØr£oj r¿nG n¿hoój/ôoj gibi ayetlerin bahsin-

de Birinci fiuada yedi sekiz ayat›n ehemmiyetle göster-
dikleri bin üç yüz on alt› ve yedi tarihi —ki, Kur'ân’a kar-

fl› olan su-i kast›n mebdeidir— Gƒo≤n°T nøj/òsdG ÉsenÉna cifirce ay-

n› tarihi gösteriyor. E¤er fleddeli mim, iki mim say›lsa bin
üç yüz elli yedi, e¤er fleddeli lâm, iki lâm say›lsa bin üç
yüz k›rk yedi ki, bu asr›n tâ¤iyâne faaliyet tarihidir. Her
iki fleddeli ikifler say›lsa bin üç yüz seksen yedi ki, 
4 *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’ dehfletli bir cereyan›n müntehas› ta-

rihi olmak ihtimali var. 
5 l≥«/¡n°Tnh lÒ/anR Én¡«/a rºo¡nd pQÉsædG »pØna ise

bin üç yüz alm›fl bir, e¤er pQÉsædG »pØna ’daki okunmayan …

mebde: bafllang›ç.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muvazene: mukayese, karfl›lafl-
t›rma; ölçü, denge.
muvazene-i Kur’âniye: Kur’ân
hakikatlerindeki ölçü, denge.
müntehâ: bitifl, sona erme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sualen: soru sorarak.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
Sure-i Hud: Hud suresi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
ta¤îyane: azg›nca, azm›flças›na,
isyan ederek.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.

as›r: yüzy›l.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.

cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

devre: dönem.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
ihtimal: olabilirlik.

1. Saîdlere gelince, onlar da Cennette kalacaklard›r. (Hûd Suresi: 108.)
2. fiakîlere gelince, Cehennem ateflinde efle¤in an›rmas› gibi nefes al›p verirler. (Hûd Suresi:

106.)
3. Allah’›n nurunu üflemekle söndürmek isterler. (Tevbe Suresi: 32.)
4. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilemez.
5. [fiakîlere gelince] Cehennem ateflinde efle¤in an›rmas› gibi nefes al›p verirler. (Hûd Suresi:

106.)
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say›lmazsa bin üç yüz elli bir tarihini, e¤er fleddeli ¿, as›l

itibar›yla bir ∫, bir ¿ say›lsa yine bin üç yüz otuz bir tari-

hini ve Harb-i Umumî âfetinin feryad ü fizar içindeki
yang›n›n› göstererek Cehennem ateflinde zefir ve flehik
eden ehl-i flekavetin azab›n› haber verip, ehl-i iman› fit-
nelere düflüren flakilerin hem dünyada, hem ahirette ce-
zalar›na iflaret eder. Aynen öyle de, bu asra da zahiren

bakan, esrarl› olan Sure-i 
1 pêhoôoÑrdG päGnP pABÉnªs°ùdGnh ’den flu

ayetin

GƒoHƒoànj rºnd sºoK päÉnæperDƒoªrdGnh nÚ/æperDƒoªrdG Gƒoænàna nøj/òsdG s¿pG
2 p≥j/ônërdG oÜGnònY rºo¡ndnh nºsæ`n¡nL oÜGnònY rºo¡n∏na

ifadesi gibi hem ‹stanbul’un iki harik-› kebîri, hem Harb-i
Umumînin dehfletli yang›n›n› Cehennem azab› gibi o fit-
nenin bir cezas›d›r diye iflaret eder.

Elhas›l: Bu ayet her asra bakt›¤› gibi bu asra daha zi-
yade nazar-› dikkati celb etmek için cifirce bu asr›n üç
dört devresinin tarihlerine ve hâdiselerine iflaret ve ma-
nas›n›n suretiyle ve tarz-› ifadesiyle iki cereyan›n keyfi-
yetlerine ve vaziyetlerine ima eder.

Sabri’nin mektubu yolda iken ve gelmeden evvel o

mektubun manevî tesiriyle bu ayeti ve 
3 Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG

ayetiyle beraber düflünürken hat›r›ma geldi. Risale-i Nur
bu derece kuvvetli iflaret-i Kur’ânîyeye ve flakirtleri bu

afet: belâ, musibet, büyük felâ-
ket.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
a›sr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
celp: çekme, kendine çekme.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i iman: inananlar.
ehl-i flekavet: ‹slamiyetin yasak-
lad›¤› kötülükleri ve rezaletleri ifl-
leyen kimse.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evvel: önce.
feryad ü fîzar: yüksek sesle ba¤›-
r›p hayk›rmak, imdat istemek.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
hâdise: olay.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
harik-› kebir: büyük yang›n.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.

iflaret-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
iflareti.

keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, nitelik.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flaki: flikâyetçi, flikâyette bu-
lunan, flikâyet eden.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehîk: nefesi çekerken ses

verme, h›çk›r›k.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyle-
yifl, anlat›fl flekli.
tesir: etki.
vaziyet: durum.
zahiren: görünüflte.
zefir: gö¤üs geçirme.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Yemin olsun burçlarla dolu gökyüzüne. (Büruc Suresi: 1.)
2. Mü’min erkeklere ve mü’min kad›nlara eziyet eden, sonra tevbe de etmemifl olan kimse-

ler için Cehennem azâb›yla beraber bir baflka yang›n azâb› daha vard›r. (Büruc Suresi: 10.)
3. Ölü olan kimse… (En'am Suresi: 122.)
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kadar k›ymetli beflaret-i Furkaniyeye ve aktablar›n iltifa-
t›na mazhariyetin s›rr› ve hikmeti, musibetin azameti ve
dehfletidir ki, hiçbir eserin mazhar olmad›¤› bir kudsî tak-
dir ve tahsin alm›fl. Demek ehemmiyet onun fevkalâde
büyüklü¤ünden de¤il, belki musibetin fevkalâde dehfleti-
ne ve tahribat›na karfl› mücahedesi cüz’î ve az oldu¤u
halde gayet büyük öyle bir ehemmiyet kesb etmifl ki, bu
ayette iflaret ve beflaret-i Kur’ânîyede ifade eder ki,
Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanla-
r›n› kurtar›yorlar ve imanla kabre giriyorlar ve Cennete
gidecekler diye müjde veriyorlar. Evet, baz› vakit olur ki,
bir nefer gördü¤ü hizmet için bir müflirin fevk›ne ç›kar,
binler derece k›ymet al›r.

‹‹HHTTAARR:: Geçmifl ve gelecek ayetlerin iflaretleri yaln›z te-
vafukla de¤il, belki herbir ayetin mana-i küllisindeki
cüz’iyat-› kesiresinden bir cüz’î ferdi Risale-i Nur oldu¤u-
na imaen, münasebet-i maneviyeye göre cifrî ve ebcedî
bir tevafukla o münasebeti teyiden ve ona binaen hususi
ona bakar demektir.

Alt›nc› ayet:
Sure-i Hadîd’de 

1 /¬pH n¿ƒo°ûrªnJ GkQƒof rºoµnd rπn©rénjnh yani,

“Karanl›klar içinde size bir nur ihsan edece¤im ki, o nur
ile do¤ru yolu bulup onda gidesiniz.” Lillâhilhamd,
Risale-i Nur bu kudsî ve küllî manas›n›n parlak bir ferdi

oldu¤u gibi, GkQƒof deki tenvin ¿ say›lmak cihetiyle bin üç

yüz on sekiz adediyle Resaili’n-Nur Müellifi tedristen, te-
lif vazifesine ve mücahidâne seyahate bafllad›¤› zaman›n 

k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
mana-y› küllî: genel mana.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
musibet: felaket, bela.
mücahede: savaflma, mücadele.
mücahidâne: mücahitçe, cihat
ederek, gayret göstererek.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
müflir: en yüksek askerî derece,
mareflal.
nefer: asker, er.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
s›r: gizli hakikat.
sure-i Hadit: Hadid Suresi;
Kur’ân’›n 57. suresidir. Medine’de
nazil olmufltur. 29 ayettir.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tedrîs: okutma, ders verme.
telif: eser yazma.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
teyiden: tasdik ederek, kuvvet-
lendirerek.
vazife: görev.

aktap: kutuplar; belli bir yer
veya memleketteki evliyan›n
bafl› olan en büyük velî.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
azamet: büyüklük.
beflaret-i Kur’âniye: Kur’ân-
’›n müjdelemesi.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cihet: yön.

cüz’î: küçük, az.
cüz’iyat-› kesire: pek çok
parçac›k, birçok bölüm.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
ebcedî: ebced hesab›na ait.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fevk: üst.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.

hikmet: gaye, maksat.
hususî: özel.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-
ma.
imaen: ima yoluyla, ima ede-
rek, sezdirerek, iflaretle.
iman: inanç, itikat.
kesb: kazanma.

1. Hadid Suresi: 28.
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befl sene evvelki zaman›na ve çok ayetlerin iflaret ettikle-
ri bin üç yüz on alt› tarihindeki mühim bir ink›lâb-› fikrî-
den iki sene sonraki zamana tevafuk eder ki, o zaman
istihzarat-› Nuriyeye bafllad›¤› ayn› tarihtir. ‹flte flu nurlu
ayet, hem manaca, hem cifirce tevafuku ise, umum vü-
cuhu ayn› fluur olan Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyanda elbette
ittifak› ve tesadüfi olamaz.

Yedinci ayet:
1 /¬pJÉnªp∏nµpH s≥nërdG *G t≥pëojnh flu ayet-i meflhuresinin küllî

manas›n›n bu zamanda zahir bir mâsadak› Risaletü’n-
Nur oldu¤u gibi Lâfzullahtaki fleddeli lâm, bir lâm; ve
2 /¬pJÉnªp∏nµpH ’deki melfuz yâ say›lmak flart›yla dokuz yüz dok-

san sekiz adediyle Risaletü’n-Nur’un dokuz yüz doksan
sekiz adedine tam tam›na tevafukla münasebet-i mane-
viyeye binaen remzen ona bakar. Ve bu remzi lâtifleflti-
ren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi fludur ki,
Risaletü’n-Nur’un eczalar› Sözler nam›yla ifltihar etmifl-
ler. Sözler ise Arapça kelimat’t›r ve o kelimat ile
Kur’ân’›n hakaik›n› o derece mahz-› hak ve ayn-› hakikat
oldu¤unu ispat etmifl ki, bu zaman›n dinsiz feylesoflar›n›
tam susturuyor.

Sekizinci ayet:
3 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U »'dpG »q/HnQ »/æj'óng »/æsfpG rπob ’dir. fiu ayet-i

meflhure külli manas›n›n bu as›rda muvaf›k ve münasip 

as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i meflhure: meflhur ayet.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
evvel: önce.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe ile
u¤raflan.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
ink›lâb-› fikrî: fikrî de¤ifliklik.
istihzarat-› Nuriye: Risale-i Nur
hizmetinin bafllang›ç, haz›rl›k
devresi.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
ittifak: birleflme, birlik oluflturma.
kelimat: kelimeler, sözler.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
Lâfzullah: Allah lâfz›.
lâtif: tatl›, flirin.
mahz-› hak: hakk›n tâ kendisi.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
melfuz: söylenmifl, söylenilen,
okunan.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muvaf›k: uygun, münasip.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebet-i manevîye: ma-
nevî münasebet, yak›nl›k, irti-
bat.
münasip: uygun.
nam: ad.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
remzen: remiz ile, iflaret ede-

rek, iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›l-
d›¤› 114 bölümden her biri.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.

fluur: bilinç.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rast-
gele, tesadüf olarak.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
umum: bütün.
vücuh: vecihler, yönler; mü-
nasebetler.
zahir: aç›k, âflikar.

1. Allah, delil ve mu’cizeleriyle hakk› ortaya ç›kar›r. (Yunus Suresi: 82.)
2. Kelimeleriyle.
3. De ki: Elbette Rabbim beni dos do¤ru bir yola erifltirdi. (En'am Suresi: 161.)
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bir ferdi Risaletü’n-Nur odu¤u gibi, cifirle 
1 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U

kelimesi, m•Gnô°pU ’deki tenvin nun say›lmak cihetiyle

Risaletü’n-Nur adedi olan dokuz yüz doksan sekize yine

iki s›rl› (HAfi‹YE) fark ile bakt›¤› gibi, 
2 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '‹/G »q/HnQ

»/æj'óng cümlesinin makam-› ebcedîsi ile bin üç yüz on al-

t› ederek, Risale-i Nur Müellifinin tedrisiyle istihzarat-›
Nuriyede bulundu¤u en hararetli tarihi olan bin üç yüz
on alt› adedine tam tam›na tevafuk eder.

Dokuzuncu ayet:
Hem el-Bakara Suresinde, hem Lokman Suresinde 

3 »'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH n∂°nùrªnà°rSG pón≤na cümlesidir. Yani, “Allah’a

iman eden, hiç kopmayacak bir zincir-i nuranîye yap›fl›r,
temessük eder.” Risale-i Nur ise, iman-› billah›n Kur'ânî
bürhanlar›ndan bu zamanda en nuranîsi ve en kuvvetlisi

oldu¤u tahakkuk etti¤inden, bu 
4 »'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH külliyetin-

de hususî dahil oldu¤una teyiden, makam-› cifrîsi bin üç
yüz k›rk yedi ederek Risaletü’n-Nur intiflar›n›n fevkalâde
parlamas› tarihine tam tam›na tevafukla bakar. Ve bu on
dördüncü as›rda Kur'ân’›n i'caz-› manevîsinden nefl'et
eden bir urvetü’l-vüska ve zulümattan nura ç›karacak bir
vesile-i nuraniye Risalei’n-Nur oldu¤unu remzen bildirir.

dan insan›n kalbine veya zihnine
indirilen mana.
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma 
istihzarat-› Nuriye: Risale-i Nur
hizmetinin bafllang›ç, haz›rl›k
devresi.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
Lokman: Kur’ân-› Kerîm’de 31.
sure, Mekke’de nazil olmufltur.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgili
makam, ebcedî mana, ebcedî he-
sap.
mertebe: derece, basamak.
müellif: eser telif eden, yazan.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
sual: isteme.
tahakkuk: gerçekleflme, delil ile
ispat edilme, kesinleflme.
tedrîs: okutma, ders verme.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
teyiden: tasdik ederek, kuvvet-
lendirerek.
urvetü’l-vüska: kopmaz ve sa¤-
lam kulp; Müslümanl›k.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vesile-i nuraniye: nurlu sebep.
zincir-i nuranî: nurlu zincir.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
Bakara: Kur’ân-› Kerîm’in 2.
suresi. Medine-i Münevve-
re’de nazil olmufltur. 286
ayettir.
bürhan: bir fleyi ispatlamak

için kullan›lan kesin delil.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.

fevkalâde: ola¤anüstü.
hararet: s›cakl›k.
hafliye: dipnot.
hususî: özel.
i’caz-› manevî: manen muci-
ze olufl.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-

1. Dosdo¤ru bir yol.
2. Rabbim beni dosdo¤ru bir yola erifltirdi. (En’am Suresi: 161.)
3. Bakara Suresi: 256; Lokman Suresi: 22.
4. Hiç kopmayacak bir zincir-i nuranî.

HAfi‹YE: Yani, mertebesine iflaret için iki fark var. Risâle-i Nur vahiy de-
¤il, ilham ve istihraçt›r.
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bÇâÇvâ tçxàM 1 oABÉ°nûnj røne nánªrµpërdG ≈pJrDƒoj
bÇ u|Ü|Çv| tçxàM 2 rºp¡«ucnõojnh nánªrµpërdGnh nÜÉnà`pµ`rdG oºo¡oªu∏n©ojnh
On ikinci ayet: 3 nánªrµpërdGnh nÜÉnà`pµrdG oºoµoªu∏n©ojnh rºoµ« ùcnõojnh

ayetleridir.

Meal-i icmalileri der ki: “Kur'ân hikmet-i kudsiyeyi si-
ze bildiriyor, sizi manevî kirlerden temizlendiriyor.”

Bu üç ayetin küllî ve umumî manalar›nda Risalei’n-
Nur kastî bir surette dâhil oldu¤una iki kuvvetli emare
var.

Birisi fludur ki: Risalei’n-Nur’un müstesna bir has-
sas› ism-i Hakem ve Hakîmin mazhar› olup, bütün safa-
hat›nda, mebahisinde nizam ve intizam-› kâinat›n âyine-
sinde ism-i Hakem ve Hakîmin cilveleri olan hikmet-i
kudsiyeyi ve hikemiyat-› Kur’ânîyeyi ders veriyor. Mevzu-
u ve neticesi hikmet-i Kur’ânîyedir.

‹kinci emare: Birinci ayet, bin üç yüz yirmi iki
ederek, makam-› ebcedî ile Risalei’n-Nur Müellifinin

do¤rudan do¤ruya ulûm-i âliyeden ( n¬«pdyG ) bafl›n› kald›r›p

hikmet-i Kur’ânîyeye müteveccih olarak hâdimü’l-Kur'ân
vaziyetini ald›¤› tarihtir ki; bir sene sonra ‹stanbul’a git-
mifl, manevî mücahedesine bafllam›fl.

‹kinci ayet ise, makam-› cifrîsi bin üç yüz iki ederek,
Risale-i Nur Müellifinin Kur'ân dersini ald›¤› tarihe tam 

ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
âyine: ayna.
cilve: tecelli, görüntü.
dâhil: girme, içinde olma.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hâdimü’l-Kur’ân: Kur’ân hizmet-
kâr›, Kur’ân’a hizmet eden.
hâssa: bir kimseye has olan özel-
lik, nitelik veya tesir.
hikemiyat-› Kur’âniye: Kur’ân’da
geçen ibret verici hâdiseler.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikme-
ti.
hikmet-i kutsiye: kusursuz ve
eksiksiz hikmet.
intizam-› kâinat: kainattaki dü-
zen, sistem.
ism-i Hakem: Cenab-› Hakk’›n
hakl› ile haks›z› ay›ran ve her ifli
hikmete göre yapan anlam›nda
ismi.
ism-i Hakîm: Hakîm ismi; Cenab-
› Hakk›n hikmetle, faydalar› takip
ederek ifl gören manas›ndaki is-
mi.
kasdî: bile bile yap›lan.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgili
makam, ebcedî mana, ebcedî he-
sap.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme,
‹lahî tecellilerin göründü¤ü yer ol-
ma.
meal-i icmalî: k›saca anlam, özet

olarak anlam.
mebahis: mebhaslar, bahis
olunanlar, konular.
mevzu: konu.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.

müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
nizam: düzen, düzgünlük; ka-
nun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
safahat: safhalar, devreler.
suret: biçim, flekil, tarz.
ulûm-i âliye: din ilimleri, din-
den bahseden tefsir, k›raat,
hadis, f›k›h, kelam gibi ilimler.
umumî: genel.
vaziyet: durum.

1. Allah hikmeti diledi¤ine verir… (Bakara Suresi: 269.)
2. Onlara Kitab›n› ö¤retecek, kâinat›n yarat›l›fl s›rlar›n› ve gayesini bildirecek ve onlar› inkâr

ve isyan kirlerinden temizleyecek. (Bakara Suresi: 129.)
3. Sizi inkâr ve günah kirlerinden temizler, size Kur'ân’›, kâinat›n gayesini ve s›rlar›n› ö¤retir.

(Bakara Suresi: 151.)
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tam›na tevafukla remzen Kur'ân’›n bahir bir bürhan›
olan Resaili’n-Nur’a bakar.

Üçüncü ayet ise, bin üç yüz otuz sekiz oldu¤undan,
hikmet-i Kur’ânîyeyi Avrupa hükemas›na karfl› parlak bir
surette gösterebilen ve gösteren Risalei’n-Nur Müellifi
Dârü’l-Hikmeti’l-‹slâmîyede hikmet-i Kur’ânîyeyi müda-
faa etmekle, hattâ ‹ngiliz’in Baflpapaz› sual etti¤i ve alt›
yüz kelime ile cevap istedi¤i alt› sualine alt› kelime ile ce-
vap vermekle beraber, inzivaya girip bütün gayretiyle
Kur'ân’›n ilhamat›ndan Risale-i Nur’un meselelerini ikti-
basa bafllad›¤› ayn› tarihe tam tam›na tevafukla remzen
bakar.

bÇ ≤†≤Çv≤ tçxàM Sure-i Âl-i ‹mran’da,
1 pºr∏p©rdG »pa n¿ƒoîp°SGsôdGnh *G s’pG o¬n∏j/hrÉnJ oºn∏r©nj Énenh

bÇ w≠Üw≤Çv≤ tçxàM Sure-i Nisâ’da
2 rºo¡ræpe pºr∏p©rdG »pa n¿ƒoîp°SGsôdG pøpµ'd

Bu iki ayet bu asra da hususî bakarlar.

Birincisinin meali gösteriyor ki: Ehl-i dalâlet müteflabi-
hat-› Kur’ânîyeyi yanl›fl tevilât ile tahrifine ve flüpheleri
ço¤altmas›na çal›flt›¤› bir zamanda, ilimde rüsuhu bulu-
nan bir taife, o müteflabihat-› Kur’ânîyenin hakikî teville-
rini beyan edip ve iman ederek o flübehat› izale eder. Bu
küllî manan›n her as›rda mâsadaklar› ve cüz’iyatlar› var.
Harb-i Umumî vas›tas›yla, bin seneden beri Kur’ân 

hükema: filozoflar.
iktibas: al›nt›.
ilhâmât: ilhamlar, gönle do¤ma-
lar, kalbe gelmeler.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
meal: mana, anlam, mefhum.
mesele: önemli konu.
müdafaa: savunma.
müellif: eser telif eden, yazan.
müteflâbihât-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n müteflâbih olan ayetleri.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rüsuh: bir ilmin derinli¤ine, inceli-
¤ine varma ilim ve fende genifl
bilgi sahibi olma.
sual: sorma.
Sure-i Âl-i ‹mrân: Âl-i ‹mran su-
resi; Kur’ân-› Kerim’in üçüncü su-
resi.
Sure-i Nisa: Nisa suresi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flübehat: flüpheler.
tahrif: de¤ifltirme, bozma.
taife: tak›m, güruh.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
tevilât: teviller, yorumlamalar.
vas›ta: arac›l›k.

aleyh: karfl›, karfl›t.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bâhir: apaç›k, aflikar.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.

cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.

Dârülhikmeti’l-‹slâmiye:
1918-1922 y›llar› aras›nda bü-
yük hizmetler yapm›fl olan ‹s-
lam akademisi veya Yüksek
‹slam fiuras› manas›ndaki dinî
müessese.

Ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-

dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
hakikî: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hik-
meti.
hususî: özel.

1. Halbuki o âyetlerin tefsirini Allah’tan ve Allah’›n kendilerine ilimde derinlik ve istikamet ih-
san etti¤i kimselerden baflkas› bilemez. (Âl-i ‹mrân Suresi: 7.)

2. Fakat onlardan ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar… (Nisâ Suresi: 162.)
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aleyhinde teraküm eden Avrupa itirazlar› ve evhamlar›
âlem-i ‹slâm içinde yol bulup yay›ld›lar. O flübehat›n bir
k›sm› fennî fleklini giydi, ortaya ç›kt›. Bu flübehat› ve iti-
razlar› bu zamanda def eden baflta Risalei’n-Nur ve fla-
kirtleri göründü¤ünden, bu ayet bu asra da bakt›¤›ndan,
Risalei’n-Nur ve flakirtlerine remzen bakmakla beraber,

ulema-i müteahhirînin mezhebine göre 
1 *G s’pG ’da vak-

fedilmez. O halde makam-› cifrîsi aynen 
2≈'¨r£n«nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG

’n›n makam› gibi bin üç yüz k›rk dört ederek, Resaili’n-
Nur ve flakirtlerinin meydan-› mücahede-i maneviyeye
at›lmalar› tarihine tam tam›na tevafukla, onlar› da bu
ayetin harîm-i kudsîsinin içine al›yor. Hem haflrin en
kuvvetli ve parlak bir bürhan› olan Onuncu Sözün etrafa
yay›lmas› tarihine ve Kur'ân’›n k›rk vecihle mu'cize oldu-
¤unu beyan eden Yirmi Beflinci Sözün ifltihar› hengâm›-

na, hem »'¨r£n«nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG adedine tam tam›na tevafukla

bakar. E¤er mezheb-i selef gibi *G s’pG da vakfolsa, o hal-

de 
3 rºo¡ræpe pºr∏p©rdG »pa n¿ƒoîp°SGsôdnG ’deki fleddeli Q iki Q say›lsa bin

üç yüz altm›fl küsur ederek, Risaletü’n-Nur fiakirtlerinin
bundan on befl yirmi sene sonraki rasihâne ve mu-
hakkikane olan ilimlerine ve imanlar›na remzen bakt›¤›

gibi, fleddeli Q as›l itibariyle bir ∫ bir Q say›lsa bin iki yüz

on iki ederek, bundan bir buçuk as›r evvel Mevlâna Ha-
lid Zülcenaheyn’in Hindistan’dan getirdi¤i parlak bir 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
beyan: aç›klama; izah; anlatma
bürhan: delil.
evham: olmayan birfleyi olur
zann› ile meraklanmak, vehimler,
kuruntular
fennî: fenne ilgili ve fene ait.
Müsbet ilme dayanan
flakirt: talebe
flübehat: flüpheler
haflr: insanlar›n öldükten sonra
tekrar diriltilip bir yerde toplan-

malar›
harîm-i kudsî: kutsal olan,
herkesin girmesine izin veril-
meyen yerler.
hengâm: zaman, an.
ifltihar: meflhur olma, tan›n-
ma, ün alma
makam-› cifrî: cifre ait ma-
kam, cifir hesab›na göre ulafl›-
lan netice, say› de¤eri.

meydan-› mücahede-i ma-
neviye: manevi cihad mey-
dan›.
mezheb-i selef: önceden bu-
lunan mezhepler.
mu'cize: ola¤anüstü olay.
muhakkikane: gerçe¤i araflt›-
ran birine yak›fl›r bir halde.
rasihâne: sa¤lamca, sa¤lam
olarak.

remzen: iflaret yoluyla, remiz
ile

teraküm: birikme, y›¤›lma,
toplanma.

tevafuk: uygun gelmek

ulema-i müteahhirîn: son
zamanlarda yetiflen büyük
alimler.

vakf: durak

1. Allah’tan baflka.
2. fiüphesiz ki insan azg›nlafl›r. (Alâk Suresi: 6.)
3. Derinleflenler.
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ilm-i hakikat rüsuhuyla o zamanda meydan alan tevilât-›
fasideyi ve flübehat› da¤›tarak yüz senede elli milyondan
ziyade insanlar› daire-i irflad›na ald›¤› ve tenvir etti¤i za-
man›n tarihine tam tam›na tevafukla bakar.

‹kinci ayet olan 
1 ºo¡ræpe pºr∏p©rdG »pa n¿ƒoîp°SGsôdnG , fleddeli Q as-

l›na nazaran bir ∫ bir Q say›lmak cihetiyle, makam-› eb-

cedîsi bin üç yüz k›rk dört etmekle her asra bakt›¤› gibi,
bu asra da hususi remzen bakar. Ve ilm-i hakikatte rasi-
hâne çal›flan ve kuvvetli iman eden bir taifeye iflaret
eder. Ve çok ayetlerin ehemmiyetle gösterdikleri bu bin
üç yüz k›rk dörtte Risaletü’n-Nur ve flakirtlerinden daha
ziyade bu vazifeyi müflkül flerait içinde sebatkârâne ya-
pan zahirde görülmüyor. Demek bu ayet onlar› dahi dai-
re-i harîmine hususi dahil ediyor.

On beflince ayet:
2 Ékæ«/Ñoe GkQƒof rºoµr«ndpG BÉnærdnõrfnGnh rºoµuHnQ røpe l¿ÉngrôoH rºocnAyÉnLrónb o¢SÉsædG Én¡tjnG BÉnj

fiu ayet bu zamana dahi hitap eder. Çünkü tamam 

—
3 Ékæ«/Ñoe hariç kalsa— bin üç yüz altm›fl küsur eder. E¤er 

4 rºocnAyÉnLrónb ’den sonraki olsa, 
5 ¿ÉngrôoH ve 

6 GkQƒof kelimelerin-

deki tenvinler nun say›lsa bin üç yüz on eder. Demek bu

asra da hitap eder. Hem, 
7 l¿ÉngrôoH rºocnA=ÉnLrónb cümlesi yaln›z

dört farkla Furkan adedine tevafukla sarihan bakt›¤› gibi, 

flerait: flartlar.
flübehat: flüpheler.
Furkan: hak ile bât›l› birbirinden
ay›ran anlam›nda Kur’ân’›n bir is-
mi.
hariç: d›flar›.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
hususî: özel.
ilm-i hakikat: hakikat ilmi.
iman: inanç, itikat.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgili
makam, ebcedî mana, ebcedî he-
sap.
müflkül: güçlük, zorluk.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
rasihane: sa¤lamca, sa¤lam ola-
rak.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
rüsuh: bir ilmin derinli¤ine, ince-
li¤ine varma ilim ve fende genifl
bilgi sahibi olma.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
sebatkârane: sab›r ve sebat ede-
rek.
taife: tak›m, güruh.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevilât-› faside: bozgunculuk ve-
ren, fitne ç›karan yorumlar.
vazife: görev.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
ziyade: çok, fazla.

asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.

daire-i harîm: mahrem, husu-
sî daire.
daire-i irflat: irflat dairesi.
ehemmiyet: önem, de?er,
k›ymet.

flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.

1. Onlardan ilimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar… (Nisâ Suresi: 162.)
2. Ey insanlar! Size, Rabbinizden ap aç›k bir delil olan peygamber geldi ve size, dünyan›z› ve

âhiretinizi ayd›nlat›c› ap aç›k bir nur olarak Kur’ân’› indirdik. (Nisâ Suresi: 174.)
3. Apaç›k.
4. Size geldi.
5. Apaç›k bir delil.
6. Apaç›k bir nur.
7. Size apaç›k bir delil geldi.
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o kudsî bürhan-› ‹lâhînin bu zamanda parlak ve kuvvetli
bir bürhan› olan Resaili’n-Nur’a dahi ikinci cümlesi olan 
1 Ékæ«/Ñoe GkQƒof rºoµr«ndpG BÉnærdnõrfnG adedi, iki tenvin vak›fta iki elif say›l-

mak cihetiyle beflyüz doksan sekiz ederek aynen tam ta-
m›na Resaili’n-Nur’a ve Risale-i Nur adedine tevafuk ile
o semavî bürhan-› kudsînin yerde bir bürhan›, Resaili’n-
Nur oldu¤unu remzen haber veriyor.

‹HTAR: Sözlerin üç ismi olan Risalei’n-Nur veya Resai-

li’n-Nur veya Risaleti’n-Nur’daki fleddeli ¿ , iki ¿ say›lmak,

cifirce a¤lebî bir kaidedir. fieddeli harf bazan bir, bazan
iki say›labilir.

On alt›nc› ayet:
2 lABÉnØp°Tnh Gkóog Gƒoæne'G nøj/òs∏pd ’dur. fiu flifal› ayet çok zamand›r

benim dertlerimin flifas› ve ilâc› oldu¤u gibi, eczahane-i
kübra-i ‹lâhiye olan Kur’ân-› Hakîmin tiryakî ilâçlar›n-
dan, Risalei’n-Nur eczalar›n›n kavanozlar›ndan alarak
belki bin manevî dertlerime bin kudsî flifay› buldum ve
Resaili’n-Nur fiakirtleri dahi buldular. Ve fenden ve felse-
fenin batakl›¤›ndan ç›kan ve tedavisi çok müflkül olan ve
z›nd›ka hastal›¤›na müptelâ olanlardan çoklar› onunla fli-
falar›n› buldular.

‹flte her derde flifa olan Kur’ân’›n ilâçlar›n›n bu zaman-
da bir k›s›m kavanozlar› hükmünde bulunan Resaili’n-
Nur dahi bu flifadar ayetin bir medar-› nazar› oldu¤una
kuvvetli bir emare fludur ki: Bu ayetin makam-› cifrîsi 

a¤lebî: ço¤unlukla, ekseriya.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil.
bürhan-› ‹lâhî: ‹lâhî, mukaddes
delil.
bürhan-› kudsî: kudsî delil, kudsî
bürhan.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
cihet: yön.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
eczahane-i kübra-y› ‹lahiye: Al-
lah’›n büyük eczahanesi.
emare: alâmet, belirti, niflan.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
Fussilet: Kur’ân-› Kerîm’in 41. Su-
resi. Mekke’de nazil olmufltur.
Secde, Sure-i Akvat ve Mesabih
suresi de denir. 54 ayettir.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
kaide: kural, esas, düstur.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
müflkül: güç, zor, çetin.
Nisâ: Kur’ân-› Kerîm’in 4. suresi.
Medine’de nazil olmufltur. 176
ayettir.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi.
Rabb: besleyen, yetifltiren, verdi-
¤i nimetlerle mahlûkat› ›slah ve
terbiye eden Allah.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,

iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
semavî: semaya ait, gökten
gelen; Allah taraf›ndan olan,
‹lahî.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›l-
d›¤› 114 bölümden her biri.
fiakirt: talebe, ö¤renci.

fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.

flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na
kavuflma.

flifadar: flifa verici, flifal›.

tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak

üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

vak›f: Arapça bir kelimenin
sonunu harekesiz olarak oku-
ma.

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Size ap aç›k bir nur indirdik.
2. O, îman edenler için bir hidâyet rehberi ve bir flifâd›r. (Fuss›let Suresi: 44.)
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olan bin üç yüz k›rk alt› adedi Resaili’n-Nur’un bin üç yüz
k›rk alt›da flifadarâne etrafa intiflar›n›n tarihine ve mu’-
cizat-› Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm nam›nda olan
risale-i harikan›n zaman-› telifine tam tam›na tevafuku-
dur. fiu tevafuk hem münasebet-i maneviyeyi teyid ve
onunla teeyyüd eder, hem remizden iflaret derecesine ç›-
kar›yor.

On yedinci ayet:
1 oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’pG n¬'dpG ny’ *G n»pÑ°rùnM rπo≤na GrƒsdnƒnJ r¿pÉna ’deki 

2 oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’pG n¬ndpG nB’ *G n»pÑ°rùnM rπob ’nün makam-› cifrî-

si, fleddeli lâm’lar birer lâm ve fleddeli kâf, bir kâf say›l-
mak cihetiyle bin üç yüz yirmi dokuz ederek, Harb-i
Umuminin bafllang›c› zaman›nda Resaili’n-Nur’un bafl-
lang›c› olan ‹flaratü’l-‹’caz tefsirinin tarih-i telifine tam ta-
m›na tevafukla beraber, fleddeli kâf, iki kâf say›lmak cihe-
tiyle bin üç yüz k›rk dokuz ederek Harb-i Umuminin ver-

di¤i sars›nt›lar zaman›nda Resaili’n-Nur’un
3 *G n»pÑr°ùnM di-

yerek ehl-i dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden bel-
ki tehacüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek yaln›z
bafllar›yla müflkülât içinde envar-› Kur’ânîyeyi neflrettik-
leri ayn› tarihe tam tam›na tevafuku ise, her cihetiyle
ayn-› fluur olan âyâtta elbette tesadüfi olamaz. Belki bu gi-
bi ayetler, en müflkül zaman olan bu asra dahi hususi ba-
karlar ve o âyât› kendilerine rehber ittihaz eden bir k›s›m
flakirtlerine hususi iltifat edip, iltifatlar›yla teflci ederler.

iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
intiflarat: yay›lmalra, da¤›lmalar,
neflrolunmalar.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
Mu’cizat-› Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) gösterdi¤i
mu’cizeler. Risale-i Nur'da bir eser.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
müflkül: güç, zor, çetin.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar.
nam: ad.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
risale-i harika: harika risale, hari-
ka kitapç›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
flifadarane: flifa verircesine, flifal›
olarak.
tarih-i telif: eserin yaz›l›fl tarihi.
teeyyüd: do¤ru ç›kma, gerçek-
leflme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tehacüm: hücum etme, sald›rma.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
teflci: cesaret verme, cesaretlen-
dirme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
zaman-› telif: yaz›l›fl zaman›.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.

asr: yüzy›l.

ayat: Kur’ân ayetleri.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-

si.
ayn-› fluur: tam fluurluluk.
cihet: yön.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân

nurlar›, Kur’ân’›n saçt›¤› par›l-
t›lar, ›fl›klar.

Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.

himaye: koruma, muhafaza
etme.

hususî: özel.

1. Ey Peygamber, e¤er insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: “Allah bana yeter. Ondan bafl-
ka ibâdete lay›k hiçbir ilâh yoktur. Ben ona tevekkül ettim.” (Tevbe Suresi: 129.)

2. De ki: “Allah bana yeter. Ondan baflka ibâdete lay›k hiçbir ilâh yoktur. Ben ona tevekkül
ettim.” (Tevbe Sûresi: 129.)

3. Allah bana yeter. (Tevbe Suresi: 129.)
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Bu ayet, sab›k ayetler gibi münasebet-i maneviyesi
gerçi zahiren görünmüyor, fakat bir cihetle Resaili’n-Nur
ile bir nevî münasebeti vard›r. fiöyle ki: On üç senedir (HÂ-

fi‹YE) bu ayet Risaletü’n-Nur Müellifinin ve sonra has fla-
kirtlerinin, ma¤ribden sonra, bir vird-i hususileridir. Hem
bu ayetin manas›na bu zamanda tam mazhar ve herkes

onlardan çekinmesinden fütur getirmeyerek, *G n»pÑr°ùnM
deyip mütevekkilâne müflkülât-› azîme içinde envar-› ima-
niyeyi ve esrar-› Kur’ânîyeyi neflreden ehl-i iman› me’yu-
siyetten kurtaran baflta Risaletü’n-Nur ve flakirtleridir.

On sekizinci ayet:
1 n¿ƒoÑpdÉn¨rdG oºog $G nÜrõpM s¿pG ’dir. Bu ayet mealiyle hizbulla-

h›n zahirî ma¤lûbiyetinden gelen me’yusiyeti izale için
kudsî bir teselli verir ve hizbullah olan hizb-i Kur’ânînin
hakikatte ve ak›bette galebesini haber verir. Ve bu as›rda
hizb-i Kur’ânînin hadsiz efrad›ndan Resaili’n-Nur fiakirt-
leri tezahür ettiklerinden bu ayetin küllî manas›nda husu-
si dahil olmalar›na bir emare olarak makam-› cifrîsi olan
bin üç yüz elli adedi ile Resaili’n-Nur fiakirtlerinin zahirî
ma¤lûbiyetleri ve bir sene sonra mahpusiyetleri içinde
manevî galebeleri ve metanetleri ve haklar›nda yap›lan
müthifl imha plân›n› akim b›rakan ihlâslar› ve kuvve-i ma-
neviyeleri tezahür etmesinin Rumî tarihi olan bin üç yüz
elli ve elli bir ve elli iki adedine tam tam›na tevafuku el-
bette flefkatkârâne, teselliyettarâne bir remz-i Kur’ânîdir.

HAfi‹YE: Telif tarihine göredir.

ak›bet: nihayet, son.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
efrat: fertler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›rla-
r›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hafliye: dipnot.
hizb-i Kur’ânî: Kur’ân ayetlerin-
den bir k›sm›n›n bir araya getiril-
mifl hâli.
hizbullah: Allah’›n taraftar›, Al-
lah’a ba¤l› olan topluluk.
hususî: özel.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilâh: kendisine ibadet edinilen ta-
p›n›lan Mabud, Allah.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kudsî: mukaddes, yüce.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
ma¤rip: güneflin batma vakti, ak-
flam.
mahpûsiyet: tutukluluk hâli.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mazhar: nail olma, flereflenme.
me’yusiyet: ümitsizlik.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
müflkilât-› azîme: çok büyük
zorluklar.
mütevekkilâne: tevekkül içinde
olarak, kendi gücünü aflan k›sm›-
n› Allah’a havale ederek.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nevî: çeflit, tür.
Peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi.

1. fiüphesiz Allah’a tâbî olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir. (Mâide Suresi: 56.)

remz-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait
remiz, iflaret.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rumî: Rumî tarih ve sene, Ru-
mî takvim.
sab›k: geçmifl.
flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.
telif: eser yazma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-

me.
teselliyettarane: teselli ede-
ne, teselli verene yak›fl›r fle-
kilde.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
Tevbe: Kur’ân-› Kerîm’in 9.
suresi. Berae Suresi de denir.
Medine’de nazil olmufltur.
104 ayettir.
tevekkül: bir ifli gerçeklefl-

mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

vird-i hususî: özel vird, dua,
zikir.

zahiren: görünüflte.

zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
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On dokuzuncu ayet:
n¿ƒodƒo≤nj rºp¡pfÉnªrjnÉpHnh rºp¡j/órjnG nør«nH»'©r°ùnj rºogoQƒof o¬n©ne Gƒoæne'G nøj/òsdGnh

1 Énænd rôpØrZGnh ÉnfnQƒof Énænd rºpªrJnG BÉnæsHnQ
fiu ayetin umum manas›ndaki tabakalar›ndan bir

tabaka-i iflariyesi bu asra dahi bak›yor. Çünkü 
2 ÉnfnQƒof Énænd rºpªrJnG BÉnæsHnQ n¿ƒodƒo≤nj hem manaca kuvvetli münase-

beti var, hem cifirce bin üç yüz yirmi alt› ederek o tarih-
teki Hürriyet ink›lâb›ndan nefl’et eden f›rt›nalar›n hengâ-
m›nda herfleyi sarsan o f›rt›nalar›n ve harblerin zulüma-
t›ndan kurtulmak için nur arayan mü’minler içinde,
Resaili’n-Nur fiakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettik-
lerinden bu ayetin efrad-› kesiresinden bu as›rda bir mâ-

sadak› onlar oldu¤una bir emaredir. 
3 Énænd rôpØrZGnh cümlesi

bin üç yüz altm›fla bak›yor. Demek bundan befl alt› sene
sonra isti¤far devresidir. Resaili’n-Nur fiakirtleri o za-
manda isti¤far dersini verece¤ini remzen bir îmâd›r.

Yirminci ayet:
4 nÚ/æperDƒoªr∏pd lánªrMnQnh lAyÉnØp°T nƒogÉne p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõnæofnh

fiu ayet-i azîme sarihan Asr-› Saadette nüzul-i Kur'ân’a
bakt›¤› gibi, sair as›rlara dahi mana-i iflarîsiyle bakar. Ve
Kur’ân’›n semas›ndan ilhamî bir surette gelen flifadar nur-
lara iflaret eder. ‹flte do¤rudan do¤ruya tabib-i kulûb olan
Kur’ân-› Hakîm’in feyzinden ve ziyas›ndan iktibas olunan 

ilhamî: ilham ile elde edilen, il-
ham ile ulafl›lan.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Mâide: Kur’ân’› Kerîm’in 5. suresi.
Medine-i Münevvere’de nazil ol-
mufltur. 120 ayettir.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nüzul-i Kur’ân: Cenab-› Hakk›n
kelâm› olan Kur’ân-› Kerîm’in in-
dirilmesi, insanl›¤a ihsan edilmesi
ve gönderilmesi.
Peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
sema: yücelik, yükseklik, gök.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flifadar: flifa verici, flifal›.
tabaka: derece, kat.
tabaka-i iflariye: iflarî tabaka;
Kur’ân’›n iflarî manas›.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tabib-i kulub: kalplerin tabibi,
kalplerin doktoru; kalp doktoru.
Tahrim: Kur’ân-› Kerîm’in 66. su-
resi. Medine’de nazil olmufltur. 12
ayettir.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
umum: bütün.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

as›r: yüzy›l.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

ayet-i azîme: büyük ve aza-
metli ayet.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.

devre: dönem.
efrad-› kesire: çok kifliler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl.
harp: savafl.
hengâm: zaman, s›ra.

1. (Peygamberle) beraber olan mü’minlerin nurlar› önlerinden ve arkalar›ndan koflarak Cen-
nete yol gösterirken, onlar da, “Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla ve bizi ba¤›flla” derler.
(Tahrim Suresi: 8.)

2. Ey Rabbimiz, “Nurumuzu tamamla” derler. (Tahrim Suresi: 8.)
3. Bizi ba¤›flla. (Tahrim Suresi: 8.)
4. Biz Kur'ân’dan mü'minler için bir flifâ ve rahmet olan fleyi indiriyoruz. (‹sra Suresi: 82.)
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Risaletü’n-Nur, benim çok tecrübelerimle umum manevî
dertlerime flifa oldu¤u gibi, Resaili’n-Nur fiakirtleri dahi
tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek Resaili’n-Nur
bu ayetin bir mana-i iflarîsinde dahildir. Ve bu duhulüne

bir emare olarak, 
1 nÚ/æperDƒoªr∏pd lánªrMnQnh lA=ÉnØp°T nƒogÉne ’nin makam-

› cifrîsi bin üç yüz otuz dokuz ederek, ayn› tarihte
Kur’ân’dan ilham olunan Resaili’n-Nur bu asr›n manevî
ve müthifl hastal›klar›na flifa olmakla meydana ç›kmaya
bafllamas›ndan, bu ayet ona hususî remzetti¤ine bana
kanaat veriyor. Ben kendi kanaatimi yazd›m; kanaate iti-
raz edilmez.

Yirmi birinci ayet veya ayetler:
2@ mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '‹pG =»uHnQ »/f'óng »/æsfpG rπob

3 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '‹pG o¬j'óngnh
sekiz-dokuz ayetlerde s›rat-› müstakîme nazar› çeviri-
yorlar. Ve bu do¤ru, istikametli yolu bulmak için daima
Kur’ân’›n nurundan, her as›rda o asr›n zulmetlerini da¤›-
tacak ve istikamet yolunu tenvir edecek, Kur’ân’dan ge-
len nurlar olmakla ve bu dehfletli ve f›rt›nal› as›rda ve o
do¤ru yolu flafl›rtmayacak bir surette gösteren baflta flim-
dilik Risaletü’n-Nur tezahür etti¤inden, hem bu “s›rat-›
müstakîm” kelimesinin makam-› cifrîsi —tenvin, nun
say›lmak cihetiyle— bin eder. Medde olmazsa, dokuz yüz
doksan dokuz ederek, yaln›z bir veya iki farkla (HAfi‹YE) 

HAfi‹YE: Yani Risaleti’n-Nur’un mertebesi ikinci ve üçüncüde oldu¤una
iflarettir. Vahiy de¤il ve olamaz, belki ilham ve istihraçt›r.

as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
duhul: içeri girme, dahil olufl.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hafliye: dipnot.
hususî: özel.
iktibas: al›nt›.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma 
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medde: med iflareti, Kur’ân-› Ke-
rîm’de üzerine kondu¤u elifi uza-
tarak okutan iflaret.
mertebe: derece, basamak.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl, dikkat.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-

l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na
kavuflma.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-

ma, ›fl›kland›rma.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
umum: bütün.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Mü'minler için flifâ ve rahmet olan fley. (‹sra Suresi: 82.)
2. De ki: Elbette Rabbim beni dos do¤ru bir yola erifltirdi. (En'am Suresi: 161.)
3. Allah da onu dosdo¤ru bir yola iletti. (Nahl Suresi: 121.)
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Risaletü’n-Nur adedi olan dokuz yüz doksan sekize te-
vafukla, sekiz dokuz ayetlerde “s›rat-› müstakîm” kelime-
leri bu mezkûr iki ayet gibi Risaletü’n-Nur’u s›rat-› müs-
takîmin efrad›na hususî idhal edip remzen ona bakt›r›r

ve istikametine iflaret eder. E¤er m•nGôp°U ’daki tenvin say›l-

mazsa, pQƒtædnG ’daki fleddeli nun, bir nun say›l›r, yine teva-

fuk eder. Hem nas›l ki bu ayet Risalei’n-Nur’a ismiyle ba-
k›yor; öyle de, onun istihzarat zaman›na da bakar. Çün-

kü, 
1 mº«/≤nà°rùoe m•Gnô°pU '‹pG »BuH nQ »/f'óng ’in makam-› cifrîsi bin üç

yüz on alt› ederek Risaletü’n-Nur Müellifinin ihtiyars›z
olarak istihzarat-› Nuriyede bulundu¤u ve umum malû-
mat›n› Kur’ân’›n fehmine basamaklar yapt›¤› en hararet-
li tarihi olan bin üç yüz on alt› adedine tam tam›na teva-
fuku elbette evvelki iflarat› teyid ve onunla teeyyüd ede-
rek Risaletü’n-Nur’u daire-i harîmine remzen belki iflare-
ten dahil ediyor.

Cay-› dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki, Risale-
tü’n-Nur Müellifi bin üç yüz on alt› s›ralar›nda mühim bir
ink›lâb-› fikrî geçirdi. fiöyle ki:

O tarihe kadar ulûm-i mütenevviay›, yaln›z ilimle tenev-
vür için merak ederdi, okurdu, okuturdu. Fakat birden o
tarihte merhum vali Tahir Pafla vas›tas›yla Avrupa’n›n
Kur’ân’a karfl› müthifl bir su-i kastlar› var oldu¤unu bildi.
Hattâ bir gazetede ‹ngilizin bir müstemlekât naz›r› de-
mifl: “Bu Kur’ân, ‹slâm elinde varken biz onlara hakikî 

makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
müellif: eser telif eden, yazan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müstemlekât: müstemlekeler,
sömürgeler.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
naz›r: vekil, bakan.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
teeyyüd: do¤ru ç›kma, gerçek-
leflme.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
ulûm-i mütenevvia: çeflitli ilim-
ler.
umum: bütün.
vas›ta: arac›l›k.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta, dikkat edilecek yer ve-
ya fley; dikkate de¤er.
dâhil: girme, içinde olma.
daire-i harîm: mahrem, hu-
susî daire.
efrat: fertler.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
fehm: anlay›fl.

hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden, üstün
olan.
hararet: atefllilik, coflkunluk,
heyecanl›l›k.
hususî: özel.
idhal: dahil etme, içine alma,
sokma.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ilim: bilgi, marifet.
ink›lâb-› fikrî: fikrî de¤ifliklik.
istihzarat: haz›rl›klar.

istihzarat-› Nuriye: Risale-i
Nur hizmetinin bafllang›ç, ha-
z›rl›k devresi.
istikamet: do¤ruluk; inanç,
düflünce, niyet, tutum ve
davran›flta Allah’›n r›zas›na
uygun olarak do¤ru yol üzere
olma.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
iflareten: iflaret ederek, belir-
terek.

1. Rabbim beni dos do¤ru bir yola erifltirdi. (En’am Suresi: 161.)
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hâkim olamay›z. Bunun sukùtuna çal›flmal›y›z”dedi¤ini
iflitti, gayrete geldi. Birden makam-› cifrîsi bin üç yüz on

alt› olan 
1 rºo¡rænY r¢VpôrYnÉna ferman›n› manen dinleyerek bir

ink›lâb-› fikrî ile merak›n› de¤ifltirdi. Bütün bildi¤i ulûm-i
mütenevviay› Kur’ân’›n fehmine ve hakikatlerinin ispat›-
na basamaklar yaparak hedefini ve gaye-i ilmiyesini ve
netice-i hayat›n› yaln›z Kur’ân bildi; ve Kur’ân’›n i’caz-›
manevîsi ona rehber ve mürflid ve üstad oldu. Fakat, ma-
attessüf, o gençlik zaman›nda çok aldat›c› ar›zalar yüzün-
den bilfiil o vazifenin bafl›na geçmedi. Bir zaman sonra
Harb-i Umuminin tarraka ve gürültüsüyle uyand›. O sa-
bit fikir canland›, bilkuvveden bilfiile ç›kmaya bafllad›.

‹flte, hem ona, hem Risaletü’n-Nur’a çok alâkas› bulu-
nan bu bin üç yüz on alt› tarihine çok ayetler müttefikan

bakarlar. Meselâ, nas›l ki, 
2 mº«/≤nà°rùoe m•Gnô°pU '‹pG »BuH nQ »/f'óng

ayeti tam tam›na tevafukla iflaret eder; aynen öyle de,

bir ayet-i meflhure olan, 
3 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '¤nY »uH nQ s¿pG

makam-› cifrîsi, fleddeli nun, bir nun say›lsa ve tenvin sa-
y›lmazsa bin üç yüz on alt› ederek, aynen tam tam›na o
tarihe iflaret eder.

Hem, nas›l ki yedi sekiz surelerde gelen ayetler ve o
ayetlerde gelen “s›rat-› müstakîm” cümleleri Risaletü’-
Nur ismine tevafukla beraber, bu mezkûr iki ayet gibi 
bir k›sm› Risaletü’n-Nur telifinin tarihini de gösterir;
aynen öyle de, yedi adet surelerin bafllar›nda yedi defa 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i meflhure: meflhur ayet.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
bilkuvve: fiil mertebesine geç-
meden potansiyel halde, düflün-
ce halinde.
fehm: anlay›fl.
ferman: emir, buyruk.
gaye-i ilmiye: ilmî gaye ve mak-
sat.
hakikat: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
ink›lâb-› fikrî: fikrî de¤ifliklik.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
meselâ: örne¤in.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
netice-i hayat: hayat›n neticesi
ve gayesi.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
sualen: soru sorarak.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme; susma.

fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
tarraka: gümbürtü.
telif: eser yazma.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-

nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
ulûm-i mütenevvia: çeflitli
ilimler.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vazife: görev.

1. Art›k sen onlara ald›rma. (Nisâ Sûresi: 81; En’am Suresi: 68.)
2. Rabbim beni dos do¤ru bir yola erifltirdi. (En’am Suresi: 161.)
3. fiüphesiz ki benim Rabbim hak ve adâlet üzeredir. (Hûd Suresi: 56.)
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1 pÜÉnà`pµ`rdG oäÉnj'G n∂r∏pJ cümle-i kudsiyesi makam-› cifrîsi olan

bin üç yüz on alt› veya yedi ederek aynen tam tam›na o
bin üç yüz on alt› tarihine tevafukla iflaret etti¤i gibi, 
2 p¿'Grôo≤rdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ ¢BùnW ayeti dahi aynen bin üç yüz on alt›

ederek, o bin üç yüz on alt› tarihine tevafukla iflaret eder.
Güya, nas›l ki Asr-› Saadette Kur’ân’daki iman hakikat-
lerine alâmetler, deliller ve o Kitab-› Mübin’in davalar›na
bürhanlar› ve hüccetleri gözlere de göstermek manas›n-
da tekrar ile

@ pÜÉnà`pµrdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ @ p¿'Grôo≤rdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ
3 pÜÉnà`pµ`rdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ

fermanlar›yla Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan ilânat yap›yor.
Öyle de, bu dehfletli as›rda dahi bir mana-i iflarîsiyle o
âyât-› Furkaniyenin bürhanlar› ve hakkaniyetinin alâmet-
leri ve hakikatlerinin hüccetleri ve hak Kelâmullah oldu-
¤una delilleri olan Resaili’n-Nur’a mana-i iflarîsiyle alâ-
met ve bürhan ve emare ve delil manas›yla âyât›n ayet-

leri diye tekrar ile 
4 pÜÉnà`pµ`rdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ ferman ederek na-

zar-› dikkati Kur’ân hesab›na bu asra ve bu as›rdaki Re-
saili’n-Nur’a çeviriyor itikad ediyorum. Evet herbir cihet-
le ayn-› fluur olan âyât-› Kur’ânîyenin böyle yirmi vecih-
le ve yirmi parmakla ayn› fleye müttefikan iflaretleri tas-
rih derecesinde bana kanaat veriyor. Benim kanaatime
ifltirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? 

dava: iddia.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ferman: emir, buyruk.
güya: sanki.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüccet: delil.
ilânât: ilânlar.
iman: inanç, itikat.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
itikat: kesin inanma, iman.
ittifak: birleflme, birlik oluflturma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
müttefikan: ittifak ederek, hep
beraber, birlikte.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
Nisâ: Kur’ân-› Kerîm’in 4. suresi.
Medine’de nazil olmufltur. 176
ayettir.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vecih: cihet, yön.
Yunus: Kur’ân-› Kerîm’in 10. sure-
sidir. Mekke’de (40, 94, 95 ve 96.
ayetleri Medine’de) nazil olmufl-
tur.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, düzenli ve dengeli olufl.

alâmet: belirti, iflaret, iz.

asr: yüzy›l.

Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)

peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.

ayat: Kur’ân ayetleri.

ayat-› Furkaniye: hak ile ba-
t›l› ay›ran Kur’ân ayetleri.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

ayn-› fluur: tam fluurluluk.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cihet: yön.
cümle-i kudsiye: mukaddes
ve mübarek cümle.

1. Bu (hikmetle dolu) kitab›n âyetleridir. (Yunus Suresi: 1.)
2. Tâ sîn. Bu yüce Kur’an’›n âyetleridiri. (Neml Suresi: 1.)
3. Bu (hikmetle dolu) kitab›n âyetleridir. (Yunus Suresi: 1.) • Bu ap aç›k kitab›n âyetleridir. (Yu-

suf Suresi: 1.) • Bu, yüce Kur’ân’›n ayetleridir. (Neml Suresi: 1.)
4. Bu ap aç›k kitab›n âyetleridir. (Yusuf Suresi: 1.)
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Hangi kuvvet bu ittifak› bozar? Resaili’n-Nur bu asra ge-
len iflarat-› Kur’ânîyeye hususi bir medar-› nazar oldu¤u-
na kimin flüphesi varsa, Kur’ân’›n k›rk vecihle mu’cizesi-
ni ispat eden mu’cizat-› Kur’ânîye nam›ndaki Yirmi Be-
flinci Söz ve Yirminci Sözün ‹kinci Makam›na ve haflre
dair Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Sözlere baks›n,
flüphesi izale olmazsa, gelsin parma¤›n› gözüme soksun.

Yirmi ikinci ayet ve ayetler:

Hem Yunus, hem Yusuf, hem Ra’d, hem Hicr, hem
fiuara, hem Kasas, hem Lokman surelerinin bafllar›nda

bulunan 
1 pÜÉnà`pµrdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ ilân-› kudsîsidir.

Yirmi birinci ayetin hatimesinde bunun münasebet-i
maneviyesi bir derece beyan edilmifl. Cifrîsi ise, bu ayet-

te üç ä bin iki yüz eder ve iki ∑ , iki ∫ yüz eder, yekû-

nu bin üç yüz; bir … , bir Ü dört veya befl, mecmuu bin

üç yüz on alt› veya on yedi ederek, Resaili’n-Nur Müelli-
fi bir ink›lâb-› fikrî ile ulûm-i mütenevviay› Kur’ân’›n
hakaik›na ç›kmak için basamaklar yapt›¤› bir tarihe tam
tam›na tevafuku münasebet-i maneviyesinin kuvvetine
istinaden deriz:

O tevafuk remzeder ki, “Bu as›rda Resaili’n-Nur deni-
len otuz üç adet Söz ve otuz üç adet Mektub ve otuz bir
adet Lem’alar, bu zamanda, Kitab-› Mübin’deki ayetlerin
ayetleridir. Yani, hakaik›n›n alâmetleridir ve hak ve

alâmet: belirti, iflaret, iz.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cifrî: cifir hesab›na ait.
dair: alakal›, ilgili.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hatime: son, nihayet.
Hicr: Kur’ân-› Kerîm’in 15. suresi.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hususî: özel.
ilan-› kutsî: mukaddes ve yüce
ilan.
ink›lâb-› fikrî: fikrî de¤ifliklik.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
ittifak: birleflme, birlik oluflturma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
Kasas: Kur’ân-› Kerîm’in 28. sure-
si. Mekke’de (52 ve 55. ayetler
Medine’de) inmifltir. 88 Ayettir.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah’›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap; kudret kitab›.
Lokman: Kur’ân-› Kerîm’de 31.
sure, Mekke’de nazil olmufltur.
makam: yer, durak.
mecmu: toplam, tüm.
medar-› nazar: göz önünde bu-

lundurulmas› gereken.
Mu’cizat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n mu’cizeleri.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
münasebet-i manevîye: ma-
nevî münasebet, yak›nl›k, irti-
bat.
nam: ad.
Neml: Kur’ân-› Kerîm’in 27.

suresi. Mekke’de nazil olmufl-
tur. 93 ayettir.
Ra’d: Kur’ân-› Kerîm’in 13. su-
resi. Medine’de nazil olmufl-
tur. 43 ayettir.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›l-
d›¤› 114 bölümden her biri.
fiuara: Kur’ân-› Kerîm’in 26.
suresi. Mekke’de (224-227.
Ayetleri Medine’de) nazil ol-

mufltur. 227 ayettir.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
ulûm-i mütenevvia: çeflitli
ilimler.
vecih: cihet, yön.
yekûn: toplam.
Yunus: Kur’ân-› Kerîm’in 10.
suresidir. Mekke’de (40, 94, 95
ve 96. ayetleri Medine’de) na-
zil olmufltur.

1. Bu ap aç›k kitab›n âyetleridir. (Yusuf Suresi: 1.)
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hakikat oldu¤unun bürhanlar›d›r ve o ayetlerdeki hakaik-›

imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir. Ve n∂r∏pJ kelime-i

kudsiyesinin iflaret-i hissiyesiyle, gözlere dahi görünecek
derecede zahir oldu¤unu ifade eden böyle iflarete lây›k
delilleridir” diye, remzen Resaili’n-Nur’u bir iflarî mana-
s›n›n küllî dairesine hususî ve medar-› nazar bir ferdi ola-
rak dahil ediyor.

Elhas›l: Nas›l ki bu ayette bulunan iflarî mana yedi su-
rede yedi iflaret hükmünde olup, delâlet, belki sarahat

derecesine ç›k›yor; aynen öyle de, 
1 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U ’deki

remiz dahi, yedi-sekiz surelerde bulunmakla, yedi-sekiz
remiz hükmünde olarak o remzi iflaret, belki delâlet, bel-
ki sarahat derecesine ç›kar›yor.

‹HTAR: Külfetsiz olmak üzere, birden hat›ra gelen iflarat
kaydedildi; tekellüfe girmemek için iflaretli otuz üç
ayetin çok iflarat› kaydedilmedi.

Yirmi üçüncü ayet:
2 Gkôr«nN Énænd pórÑ òj r¿nG BÉn`ætH nQ À'ùnY fiu ayet her asra bakt›¤› gibi

bu asra da bak›yor ve bu as›rda kâbuslu bir rüya gibi mu-
sibetlere düflen ve Rabb-i Rahîminden onu hayra tebdil
etmesini rica edenler içinde Resaili’n-Nur flakirtlerine hu-
susî remzetti¤ine bir emaresi fludur ki:

Bu ayetin makam-› cifrîsi olan bin üç yüz k›rk beflte
ehemmiyetli risaleler telif ile beraber, fevkalâde hâdiseler 

ile yap›lan aç›klama.
kelime-i kudsiye: mukaddes, yü-
ce söz.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
musibet: felaket, bela.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
fiakirt: talebe, ö¤renci.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k, sah-
te tav›r.
telif: eser yazma.
zahir: aç›k, âflikar.

asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
ehemmiyetli: önemli.

elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek.
hususî: özel.
hüccet: delil.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
iflaret-i hissiye: hissî iflaret,
hisle ilgili belirti; duygu yoluy-
la yap›lan ve alg›lanan iflaret.
iflarî: bir kelimenin aç›k ma-
nas›na ba¤l› olarak ikinci ve
üçüncü derecede iflaret yolu

1. Dos do¤ru bir yol. (En’am Suresi: 161.)
2. Umulur ki Rabbimiz bize bundan daha hay›rl›s›n› verir. (Kalem Suresi: 32.)
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vukua gelmeye haz›rland›lar. Ve o Resaili’n-Nur’un mer-
kez-i intiflar› olan Barla karyesinde ziyade s›k›nt› müelli-
fine verildi. Ve hususan küçük mescidine iliflildi¤i zaman
Resaili’n-Nur fiakirtleri kuvvetli bir rica ile dergâh-› ‹lâhi-
yeye iltica edip, “Yâ Rab! Bu müthifl rüyay› hayra tebdil
eyle” deyip yalvard›lar. Herkesin me’yusiyetlerine muka-
bil, pek kuvvetli bir ümit ve rica ile Müslümanlar›n kuv-
ve-i maneviyelerini takviye ettiler. Bu ayetin birden kül-
fetsiz hat›ra geleni bu kadard›r, yoksa esrar› çokur. Tekel-
lüf olmas›n diye k›sa kestim.

Yirmi dördüncü ayet ve ayetler:

Hem Sure-i Zümer, hem Sure-i Casiye, hem Sure-i Ah-

kâf’›n bafllar›nda bulunan
1pº«/µnërdG/õjpõn©rdG $G nøpe pÜÉnàpµrdG oπj/õrænJ

âyât-› azîmeleridir. fiu ayetler dahi yirmi ikincideki ayet-
ler gibi Risaletü’n-Nur’un ismine ve zat›na, hem telif ve
intiflar›na bir mana-i remziyle bak›yorlar.

* * *

‹zahtan evvel mühim bir ihtar

Lüzumlu dört befl nokta beyan edilecek.

B‹R‹NC‹ NOKTA: Hadiste varid oldu¤u gibi, “Herbir
ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir bat›n›, bir had-
di, bir muttala› vard›r. Bu dört tabakadan herbirisinin,

(hadisçe 
2 m¿ƒo°ùoZnh m¿ƒoéo°T tabir edilen) füruat›, iflarat›, dal 

ayat-› azîme: azîm, büyük mana-
lar ihtiva eden ayetler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
bât›n: iç mana, aç›k ve görünür
manan›n içindeki as›l mana, yal-
n›z kabiliyeti olanlar›n anlayabil-
di¤i hakikat.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
dergâh›, kap›s›, kat›.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evvel: önce.
füruat: ayr›nt›lar, esastan olma-
yan meseleler.
had: s›n›r, hudut.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: emir, buyruk.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
karye: köy.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
mana-y› remz: iflaretle anlat›l-
mak istenen mana.
me’yusiyet: ümitsizlik.
meal: mana, anlam, mefhum.
merkez-i intiflar: yayma, yay›nc›-
l›k merkezi.
mertebe: derece.
mukabil: karfl›l›k.
muttala: anlama, bilgilenme yeri.
müellif: eser telif eden, yazan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Sure-i Ahkâf: Ahkâf suresi.
Sure-i Câsiye: Câsiye suresi.

Sure-i Zümer: Zümer suresi.
fiakirt: talebe, ö¤renci.
tabaka: derece, kat.
tabir: yorum, yorumlama.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.

tekellüf: gösterifl, yapmac›k,
sahte tav›r.
telif: eser yazma.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
ya Rab: Ey Allah!.
zahir: aç›k, görünür.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Bu Kur’ân, kudreti herfleye gàlip olan ve hikmeti herfleyi kuflatan Allah taraf›ndan indiril-
mifltir. (Zümer Suresi: 1.)

2. ‹hya-i Ulûmi’d-Din, 1: 377; ‹tkan, 2:184, 174, 175, (Et-t›byân fî Ulûmü’l-Kur'ân, Mekke, 1985.)
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ve budaklar› vard›r” mealindeki hadisin hükmüyle, Kur'ân
hakk›nda nazil olan bu ayet-i kudsiye, fer’î bir tabakadan
ve bir mana-i iflarîsiyle de Kur’ân’la münasebeti çok kuv-
vetli bir tefsirine bakmak, fle'nine bir nakîse de¤il, belki o
lisanü’l-gaybdaki i’caz-› manevîsinin muktezas›d›r.

‹K‹NC‹ NOKTA: Bir tabakan›n mana-i iflarîsinin külliye-
tindeki efrad›n›n bu as›rda tezahür eden ve münasebeti
pek kuvvetli bir ferdi Risaletü’n-Nur oldu¤unu, onu oku-
yan herkes tasdik eder.

Evet, ben Risaletü’n-Nur’un has flakirtlerini iflhad ede-
rek derim:

Risaletü’n-Nur sair telifat gibi ulûm ve fünundan ve
baflka kitaplardan al›nmam›fl. Kur'ân’dan baflka me'haz›
yok, Kur'ân’dan baflka üstad› yok, Kur’ân’dan baflka
mercii yoktur. Telif oldu¤u vakit hiçbir kitap müellifinin
yan›nda bulunmuyordu. Do¤rudan do¤ruya Kur’ân’›n
feyzinden mülhemdir ve sema-i Kur’ânîden ve âyât›n›n
nücumundan, y›ld›zlar›ndan iniyor, nüzul ediyor.

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Resaili’n-Nur bafltan bafla ism-i Ha-
kîm ve Rahîmin mazhar› oldu¤undan bu üç ayetin ahir-
leri ism-i Hakîm ile ve gelecek yirmi beflinci dahi Rah-
man ve Rahîm ile ba¤lamalar› münasebet-i maneviyeyi
cidden kuvvetlendiriyor. ‹flte bu kuvvetli münasebet-i ma-

neviyeye binaen deriz ki: 
1 pÜÉnà`pµrdG oπj/õrænJ cümlesinin sa-

rih bir manas› Asr-› Saadette vahiy suretiyle Kitab-› Mü-
bin’in nüzulü oldu¤u gibi, mana-i iflarîsiyle de, her as›rda 

Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
lisanü’l-gayb: gaybî bir dil; gayb-
dan, görünmeyenlerden haber
veren dil.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
muktezâ: iktiza eden, gereken.
müellif: eser telif eden, yazan.
mülhem: ilham olunmufl.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
nakîse: eksiklik, noksanl›k, kusur.
nazil: nüzul eden, inen.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
nücum: y›ld›zlar.
nüzul: Kur’ân’›n vahiy yoluyla Hz.
Muhammed’e indirilmesi.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarih: aç›k, âflikar.
sema-y› Kur’ânî: Kur’an’›n sema-
s›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
tabaka: derece, kat.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
telif: eser yazma.
telifât: telifler.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ulûm: ilimler.
üstat: ö¤retici, ö¤retmen.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.

1. Bu Kur’ân indirilmifltir. (Zümer Suresi: 1.)

ahir: son.
as›r: yüzy›l.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
ayet-i kudsiye: Kur’ân’›n
kudsî ayeti.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
efrat: fertler.
fer’î: teferruat, ayr›nt›.
feyiz: bolluk, bereket; ilim, ir-
fan.
fünun: fenler.
hâs: hususî, mahsus, özel.
i’caz-› manevî: manen muci-

ze olufl.

ism-i Hakîm: Hakîm ismi; Ce-
nab-› Hakk›n hikmetle, fayda-
lar› takip ederek ifl gören ma-
nas›ndaki ismi.

ism-i Rahîm: bütün mahlû-
kat› sonsuz rahmet ve mer-
hameti ile kuflatan anlam›nda
Cenab-› Hakk’›n bir ismi.

iflhat: flahit gösterme, tan›k
getirme.
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o Kitab-› Mübin’in mertebe-i arfliyesinden ve mu'cize-i
maneviyesinden feyz ve ilham tarik›yla onun gizli haki-
katleri ve hakikatlerinin bürhanlar› iniyor, nüzul ediyor
diyerek flu as›rda bir flakirdini ve bir lem'as›n› cenah-› hi-
mayetine ve daire-i harimine bir hususî iltifat ile al›yor.

DÖRDÜNCÜ NOKTA: ‹flte bu Risalede mezkûr otuz üç
ayet-i meflhurenin bilittifak, tekellüfsüz, manaca ve cifir-
ce Resaili’n-Nur’un bafl›na parmak basmalar› ve baflta
Âyeti’n-Nur on parmakla ona iflaret etmesi, eskiden be-
ri ulema ortas›nda ve edibler mabeyninde meflhur bir
düstur ve hakikatli bir medar-› istihracat ve hattâ hususî
tarihlerde ve mezar tafllar›nda ediblerin istimal ettikleri
maruf bir kanun-i ilmî iledir. E¤er o kanuna tasannu ka-
r›flmazsa, iflaret-i gaybiye olabilir. E¤er sun'î ve kastî ya-
p›lsa, yaln›z bir letafet, bir zerafet, bir cezalet olur.

Evet, edibler hususî ve flahsî tarihlerde onun taklidini
yapmakla kelâmlar›n› güzellefltirdikleri; hem cifir ilminin
en esasl› bir kaidesi ve mühim bir anahtar› olan makam-›
ebcedî ile iflaret ise, her cihetle ayn-› fluur ve nefs-i ilim ve
mahz-› irade ve tesadüfî halleri olmayan ve lüzumsuz
maddeleri bulunmayan Kur'ân’›n bu kadar âyât-› meflhu-
resi icma ile ve ittifakla Risalei’n-Nur’a iflaret ve tevafukla-
r› sarahat derecesinde onun makbuliyetine bir flahadettir
ve hak oldu¤una bir imzad›r ve flakirtlerine bir beflarettir.

BEfi‹NC‹ NOKTA: Bu hesab-› ebcedî, makbul ve umu-
mi bir düstur-i ilmî ve bir kanun-i edebî oldu¤una deliller
pekçoktur. Burada yaln›z dört befl tanesini numune için
beyan edece¤iz.

as›r: yüzy›l.
ayet-i meflhure: meflhur ayet.
Ayetü’n-Nur: Nur ayeti, Nur su-
resi 35. ayet.
ayn-› fluur: tam fluurluluk.
beflaret: müjde.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilittifak: ittifakla, beraberce, el-
birli¤iyle.
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil.
cenah-› himayet: koruma yönü,
himayet taraf›.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve güzel
ifade.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
cihet: yön.
daire-i harîm: mahrem, hususî
daire.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
düstur: kaide, esas, prensip.
düstur-i ilmî: ilmî düstur, kaide,
kural.
edib: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hesab-› ebcedî: harflere verilen
say› de¤erleriyle ibarelerden geç-
mifle ve gelece¤e ait iflaretler ç›-
karmak, tarih düflürmek.
hususî: özel.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
istimâl: kullanma.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kanun-› edebî: edebiyat kaidesi,
edebiyat kural›.
kanun-› ilmî: ilmî kanun, ilimle il-
gili kaide.
kasdî: kastederek, isteyerek, bile
bile yap›lan.
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm.
lem’a: par›lt›.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
mabeyn: ara.
mahz-› irade: iradenin kendisi,
gerçek irade kuvveti.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgili
makam, ebcedî mana, ebcedî he-

sap.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
maruf: herkesçe bilinen.
medar-› istihracat: ç›k›fllar,
bir fleyden bir fleyi ç›karma
sebebi.
mertebe-i arfliye: yüksek de-
rece, yüksek mevki.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mu’cize-i manevîye: manevî

mucize.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nefs-i ilim: ilmin ta kendisi.
nümune: örnek.
nüzul: Kur’ân’›n vahiy yoluyla
Hz. Muhammed’e indirilmesi.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-

sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarik: yol.
tasannu: yapmac›k.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k,
sahte tav›r.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rast-
gele, tesadüf olarak.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
zerâfet: incelik, zariflik.
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Birincisi: Bir zaman benî ‹srail âlimlerinden bir k›sm›
huzur-i Peygamberîde surelerin bafllar›ndaki 
1 y¢ü©'«'¡yc @ y⁄G gibi mukattaat-› hurufiyeyi iflittikleri vakit,

hesab-› cifrî ile dediler:

“Ya Muhammed! Senin ümmetinin müddeti azd›r.”

Onlara mukabil dedi:

“Az de¤il.” Sair surelerin bafllar›ndaki mukattaat› oku-
du ve ferman etti: “Daha var.” Onlar sustular… 2

‹kincisi: Hazret-i Ali Rad›yallahü Anh›n en meflhur
Kaside-i Celcelûtiyesi, bafltan nihayete kadar bir nevi he-
sab-› ebcedî ve cifir ile telif edilmifl ve öyle de matbaalar-
da bas›lm›fl.

Üçüncüsü: Cafer-i Sad›k Rad›yallahü Anh ve Muhyid-
din-i Arabî (r.a.) gibi esrar-› gaybiye ile u¤raflan zatlar ve
esrar-› huruf ilmine çal›flanlar, bu hesab-› ebcedîyi gaybî
bir düstur ve bir anahtar kabul etmifller.

Dördüncüsü: Yüksek edibler bu hesab›, edebî bir ka-
nun-i letafet kabul edip eski zamandan beri onu istimal
etmifller. Hattâ letafetin hat›r› için iradî ve sun'î ve takli-
dî olmamak lâz›m gelirken, sun'î ve kastî bir surette o
gaybî anahtarlar›n taklidini yap›yorlar.

Beflincisi: Ulûm-i riyaziye ulemas›n›n münasebet-i
adediye içinde en lâtif düsturlar› ve avamca harika görü-
nen kanunlar›, bu hesab-› tevafukînin cinsindendirler.
Hattâ f›trat-› eflyada Fât›r-› Hakîm bu tevafuk-i hesabîyi

hârika: ola¤anüstü.
hesab-› cifrî: cifir hesab›.
hesab-› ebcedî: harflere verilen
say› de¤erleriyle ibarelerden geç-
mifle ve gelece¤e ait iflaretler ç›-
karmak, tarih düflürmek.
hesab-› tevafuki: tevafuklar› her
hangi bir flekil ve sebeple ayn›
çizgi, do¤rultu veya flekil dahilin-
de muvaf›k ve uygun gelen harf,
kelime veya daha fazlas›n›, baz›
hesap teknikleriyle bulma, he-
saplama.
huzûr-i Peygamberî: Peygambe-
rin huzuru, sohbeti.
iradî: irade ile alâkal›, iradeye da-
ir, zor ve bask› alt›nda yap›lma-
yan, ihtiyarî.
istimâl: kullanma.
kanun-› letafet: letafet kanunu,
güzellik, lâtiflik, hoflluk, fleffafl›k
kanunu.
kasdî: bile bile yap›lan.
Kaside-i Celcelûtiye: Hz. ‹mam-›
Ali’nin Hz. Peygamberin dersleri-
ne istinaden kaleme ald›¤› ve as-
l› cifir ve ebcet hesab› ile alâkal›
olarak telif edilen Süryanice kasi-
de.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
mukabil: karfl›l›k.
mukattaat: Kur’ân-› Kerim’de ba-
z› surelerin bafllar›nda bulunan
kesik kesik ikisi üçü birleflik veya
tek tek yaz›l› harfler.
mukattaat-› hurûfiye: sure bafl-
lar›nda bulunan ve birer ilâhî flifre
mahiyetini tafl›yan harfler. (yâ sin.
elif lâm mîm. V.d.).
müddet: süre, zaman.
münasebet-i adediye: say›ca
meydana gelen denklik, uygun-
luk.
nevî: çeflit, tür.
nihayet: son.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sun’î: yapmac›k, uydurma, sahte.
suret: biçim, flekil, tarz.
taklidî: taklitle yap›lan.
telif: eser yazma.
tevafuk-› hesabî: hesaplamada
uygunluk, harflere rakam de¤eri
vererek manalar bulma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
Ulûm-i riyaziye: riyazî ilimler,
matematikle ilgili ilimler.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
zat: kifli, flah›s.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
benîisrail: ‹srailo¤ullar›, Yahu-
diler.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih

veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
düstur: kaide, esas, prensip.
edebî: edebiyatla ilgili, edebi-
yata ait.
edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.
esrar-› gaybiye: gaybî s›rlar,
görünmeyen s›rlar.
esrar-› huruf: harflerin s›rlar›.

Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah (c.c.).
ferman: emir, buyruk.
f›trat-› eflya: eflyan›n f›trat›,
eflyan›n yarat›l›fl›na uygun,
eflyan›n tabiat›na uygun.
gaybî: gaybla ilgili, bilinme-
yenle ilgili.

1. Elif, lâm, mîm. (Bakara Suresi: 1.) • Kef, hâ, yâ, ayn, sâd. (Meryem Suresi: 1.)

2. ‹bni Kesir, Tefsirü'l-Kur'âni'l-Azim, 1:38; Tefsirü't-Taberi, 1:71-72.
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bir düstur-i nizam ve bir kanun-i vahdet ve insicam ve bir
medar-› tenasüb ve ittifak ve bir namus-i hüsün ve ittisak
yapm›fl. Meselâ, nas›l ki iki elin ve iki aya¤›n parmakla-
r›, âsaplar›, kemikleri, hattâ hüceyratlar›, mesamatlar›
hesapça birbirine tevafuk ederler; öyle de, bu a¤aç, bu
baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece te-
vafuk etti¤i gibi, bu baharda dahi az bir farkla geçen ba-
hara tevafuk ve istikbal baharlar› dahi mazi baharlar›na
ihtiyar ve irade-i ‹lâhiyeyi gösteren s›rl› ve az farkla mu-
vafakatleri, Sâni-i Hakîm-i Zülcemalin vahdetini göste-
ren kuvvetli bir flahid-i vahdaniyettir.

‹flte madem bu tevafuk-i cifrî ve ebcedî, bir kanun-i il-
mî ve bir düstur-i riyazî ve bir namus-i f›trî ve bir usul-i
edebî ve bir anahtar-› gaybî oluyor. Elbette menba-› ulûm
ve maden-i esrar ve f›trat›n tercüman-› âyât-› tekviniyesi
ve edebiyat›n mu'cize-i kübras› ve lisanü’l-gayb olan
Kur'ân-› Mu'cizü’l-Beyan, o kanun-i tevafukîyi iflarat›nda
istihdam, istimal etmesi, i'caz›n›n muktezas›d›r.

‹htar bitti, flimdi sadede geliyoruz.

* * *

Sure-i Zümer, Casiye, Ahkâf’›n bafllar›ndaki
1 pº«/µnërdG /õjpõn©rdG $G nøpe pÜÉnàpµrdG oπj/õrænJ olan ayetler, sab›k ih-

tar›n ikinci noktas›nda, münasebet-i maneviyesi beyan
edildi¤inden, burada yaln›z cifrî remzini beyan edece¤iz.
fiöyle ki:

anahtar-› gaybî: gayp anahtar›,
gayb› açacak anahtar.
asap: sinirler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az.
dair: alakal›, ilgili.
düstur-i nizam: düzgünlük düs-
turu, tertip prensibi.
düstur-i riyazî: matematik ka-
idesi.
ebcedî: ebced hesab›na ait.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
gayet: son derece.
hüceyrat: hücrecikler.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
insicam: anlat›lanlar›n birbirleriy-
le olan uyumlulu¤u, tutarl›l›¤›,
düzgünlü¤ü.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n iradesi,
Cenab-› Hakk›n diledi¤ini yapabil-
me gücü, kudreti.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istikbal: gelecek zaman.
istimâl: kullanma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
ittisâk: dizilme, s›ralanma, bir ni-
zam dahilinde s›ralanma.
kanun-› ilmî: ilmî kanun, ilimle il-
gili kaide.
kanun-› tevafukî: tevafuka ait
prensip, denk gelmeye ait kanun.
kanun-› vahdet: birlik kanunu.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lisanü’l-gayb: gaybî bir dil; gayb-
dan, görünmeyenlerden haber
veren dil.
maden-i esrar: s›rlar›n kayna¤›,
merkezi.
mazi: geçmifl zaman.
medar-› tenasüp: uygunluk se-
bebi.
menba-› ulûm: ilimlerin menba›,
kayna¤›.
mesamat: mesamlar, delikler,
gözenekler.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
muktezâ: iktiza eden, gereken.
muvafakat: uyma, uyuflma, uy-
gunluk.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.

namus-i f›trî: yarat›l›fl kanu-
nu.
namus-i hüsün: güzellik ka-
nunu.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
sab›k: geçmifl.
sadet: konuflulan madde, as›l
konu.
Sâni-i Hakîm-i zülcemal: gü-

zellik ve hikmet sahibi olan
ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.

s›r: gizli hakikat.

flahid-i vahdâniyet: Allah’›n
tek ve benzersiz oluflunun,
kusur ve noksanlardan uzak
oluflunun flahidi ve delili.

tercüman-› ayat-› tekviniye:
oluflla ve yarat›l›flla ilgili ayet-

lerin terecüman›.
tevafuk-› cifrî: cifirle ilgili te-
vafuk, cifrî hesaba göre birbi-
rine denklik, uygunluk, mü-
nasebet.
umumiyet: genellik.
usul-i edebî: edebiyatla ilgili
bir usul, kaide.
vahdet: birlik ve teklik.
yekûn: toplam.

1. Bu Kur'ân, kudreti herfleye galip olan ve hikmeti herfleyi kuflatan Allah taraf›ndan indiril-
mifltir (Zümer Suresi: 1.)
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‹ki ä 800, iki ¿ 100, iki Ω 80, iki ∑ 40, üç R 21, üç

… 30, bir Ü , bir ì 10, Lâfzullah ( *G ) 67, bir ´ 70,

dört ∫ , dört G 124 olup yekûnu bin üç yüz k›rk iki ede-

rek, bu asr›n flu tarihine nazar-› dikkati celb etmekle bera-
ber; Kur'ân’›n tenziliyle çok alâkadar bir Nura parmak ba-
s›yor. Ve o tarihten az sonra mu’cizat-› Ahmediye (a.s.)
Risalesi ve Yirminci ve Yirmi Dördüncü Mektublar gibi
Risaletü’n-Nur’un en nuranî cüzleri meydan-› intiflara
ç›kmalar› ve Kur'ân’›n k›rk vecihle i'caz›n› ispat eden
mu’cizat-› Kur’ânîye Risalesiyle haflre dair Onuncu Sö-
zün ikisinin k›rk ikide intiflarlar› ve k›rk alt›da fevkalâde
ifltiharlar› ayn› tarihte olmas› bir kuvvetli emaredir ki, bu
ayet ona hususi bir iltifat› var.

Hem nas›l ki, bu ayetler telif ve intiflar›na iflaret eder-

ler; öyle de, yaln›z pÜÉnàp`µrdG oπj/õrænJ kelimesi Risaletü’n-

Nur’un ismine —fleddeli nun, bir nun say›lmak cihetiy-
le— gayet cüz'î bir farkla tevafuk edip remzen bakar,

kendine kabul eder. Çünkü, pÜÉnà`pµrdG oπj/õrænJ kelimesi dokuz

yüz elli bir ederek, Risaletü’n-Nur’un makam› olan dokuz
yüz k›rk sekize s›rl› üç farkla tevafuk noktas›ndan bakar.

Birden hat›ra geldi ki: Bu üç fark›n s›rr› ise, Risaletü’n-
Nur’un mertebesi üçüncüde olmas›d›r. Yani, vahiy de¤il ve
olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham de¤il. Belki ekseri-
yetle Kur'ân’›n feyziyle ve medediyle kalbe gelen sünuhat

münevver.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sünuhat: sünuhlar, akla gelen,
içe do¤an fleyler.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
telif: eser yazma.
tenzil: Kur’ân-› Kerîm’in vahiy yo-
luyla Peygamberimize (a.s.m.) ya-
vafl yavafl indirilmesi.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vecih: cihet, yön.
terme.
yekûn: toplam.

alâkadar: ilgili, iliflki.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
celp: çekme, kendine çekme.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.

hususî: özel.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
ifltihar: meflhur olma, flöhret

bulma, tan›nma.
Lâfzullah: Allah lâfz›.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mertebe: derece.
meydan-› intiflar: yay›lma
alan›.
Mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân-
’›n mu’cizeleri.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
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ve istihracat-› Kur’ânîyedir. Cây-› dikkattir ki, birinci yº'M
olan Sure-i Mü'min’de 

1 pº«/∏n©rdG põj/õn©rdG $G nøpe pÜÉnà`pµ`rdG oπj/õrænJ
makam-› cifrîsi, baz› mühim ayetler gibi, bin üç yüz yet-
mifle bak›yor. Acaba on befl yirmi sene sonra baflka bir
nur-i Kur'ân zuhur mu edecek, yahut Resaili’n-Nur’un bir
inkiflaf-› fevkalâde ile bir fütuhat› m› olacak bilmedi¤im-
den, o kap›y› açam›yorum.

Yirmi beflinci ayet:
2 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG nøpe lπj/õrænJ @y º'M ayet-i kudsiyesidir. Bu

ayetin mana-i iflarîsi, Resaili’n-Nur ile münasebeti çok
kuvvetlidir. Bir ciheti fludur ki:

Risaletü’n-Nur’un ve flakirtlerinin mesle¤i dört esas
üzerine gidiyor.

Birincisi tefekkürdür; Hakîm ismine bak›yor.

Biri de flefkattir, hadsiz olan fakr›n› hissetmektir ki,
Rahman ve Rahîm isimlerine bak›yor.

Hem flu ayet, nas›l ki Resaili’n-Nur’un telif ve tekem-

mül tarihine tevafukla parmak bas›yor; öyle de, lπj/õrænJ
kelimesiyle (vakf mahalli olmad›¤›ndan tenvin nun say›l-
mak cihetiyle) makam› befl yüz k›rk yedi olarak Sözlerin
ikinci ve üçüncü ismi olan Resaili’n-Nur ve Risale-i
Nur’un adedi olan befl yüz k›rk sekiz veya k›rk dokuza,
fleddeli nun, bir nun say›lmak cihetiyle, pek cüz'î ve s›rl› 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kudsiye: Kur’ân’›n kudsî
ayeti.
cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta, dikkat edilecek yer veya
fley; dikkate de¤er.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
inkiflaf-› fevkalade: ola¤anüstü
aç›l›mlar, geliflmeler.
istihracat-› Kur’âniye: Kur’ân’dan
farkl› farkl› manalar ç›karma.
mahal: yer.
makam: de¤er.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
Sure-i Mü’min: Mü’min suresi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin

üzerine konulan ve o harfi iki
defa okutan iflaret.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben

düflünme.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.
telif: eser yazma.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki

esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
vakf: Arapça bir kelimenin
sonunu harekesiz olarak oku-
ma.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.

1. Bu Kur'ân, kudreti herfleye galip olan ve hikmeti herfleyi kuflatan Allah taraf›ndan indiril-
mifltir. (Zümer Suresi: 1.)

2. Bu kitap, kudreti herfleye galip olan, ilmi herfleyi kuflatan Allah taraf›ndan indirilmifltir.
(Mü'min Suresi: 2.)
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bir veya iki farkla tevafuk ederek, remzen ona bakar, da-
iresine al›r.

Hem, 
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG nøpe lπj/õrænJ @ yº'M ’in makam-› cif-

rîsi, bir vecihle, yani tenvin nun say›lsa ve fleddeli iki Q
’daki lâm-› aslî hesap edilse, yº'M , rº«/eÉnM telâffuzda oldu-

¤u gibi olsa, bin üç yüz elli dört veya befl eder. Ve di¤er
bir vecihte, yani tenvin say›lmazsa, bin üç yüz dört eder.
Üçüncü vecihte, yani telâffuzda bulunmayan iki lâm he-
saba girmezse, bin iki yüz doksan dört eder.

Birinci vecihte, tam tam›na Resaili’n-Nur’un telifçe bir
derece tekemmülü ve fevkalâde ehemmiyet kesb etmesi
ve f›rt›nalara tutulmas› ve flakirtleri kudsî bir teselliye
muhtaç olduklar› Arabî tarihiyle, flu bin üç yüz elli befl ve
elli dört tarihine, hem otuz bir adet Lem'alardan ibaret
olan “Otuz Birinci Mektubun telif zaman›na, hem o
mektubun Otuz Birinci Lem'as›n›n vakt-i zuhuruna ve o
lem'adan Birinci fiuan›n telifine ve o fluan›n yirmi dokuz
makam›nda otuz üç adet âyât›n Risale-i Nur’a îmalar› ya-
z›ld›¤› flu zamana, flu dakikaya, flu hale tam tam›na teva-
fuku ise, Kur'ân’›n i'caz-› manevîsine yak›fl›yor. Gayet
lâtif ve müjdeli bir tevafuktur.

‹kinci vecihte, yani bin üç yüz dört makam›yla Risale-i
Nur’un tercüman›, Risale-i Nur’un basamaklar› olan
mebadi-i ulûma besmelekefl oldu¤u ve fütuhat-› Nuriye-
de besmelesini çekti¤i ve fatiha-i hayat-› ilmiyede 

ilimlerin evveli; ilk ilimler.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
telâffuz: bir harf, hece veya keli-
meyi söylenmesi gerektirdi¤i fle-
kilde seslendirme.
telif: eser yazma.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vakt-i zuhur: ortaya ç›kma za-
man›.
vecih: cihet, yön.

Arabî: Arap diline ait.
ayat: Kur’ân ayetleri.
besmelekefl: Besmele çeken.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fatiha-i hayat-› ilmiye: ilmî
hayat›n bafllang›c›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat-› Nuriye: Nur’un za-
ferleri, Risale-i Nur ile yap›lan

iman ve Kur’ân hizmetinin
ak›l ve kalpleri kendine cezp
etmesi, kalpleri fethetmesi.
gayet: son derece.
i’caz-› manevî: manen muci-
ze olufl.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.

kesb: kazanma.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
makam: yer.
makam-› cifrî: cifre ait ma-
kam, cifir hesab›na göre ulafl›-
lan netice, say› de¤eri.
mebadi-i ulûm: ilimlerin çe-
kirde¤i, ilimlerin bafllang›c›,
ilimlerin usûl ve prensipleri,

1. Hâ, mîm. • Bu kitap, Rahmân ve Rahîm olan Allah taraf›ndan indirilmifltir. (Fuss›let Suresi:
1-2.)
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1 º«/M sôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH okudu¤u zaman›na tam tam›na

tevafukla parmak bas›yor, arkas›n› s›vat›yor, “Haydi git,
selâmetle çal›fl” remzen diyor.

Üçüncü vecihte, yani bin iki yüz doksan üç veya dört
olan makam-› cifrîsiyle, o tercüman›n besmele-i hayat-›
dünyeviyesinin iptidas›na tam tam›na tevafuk s›rr›yla îma
eder ki, onun hayat› çok dehfletli da¤da¤alar› ve f›rt›na-
lar› görmek ve çekmekle beraber daima Rahman ve
Rahîm isimlerinin mazhar› olarak rahmetle muhafaza ve
flefkatle terbiye edilece¤ini remzen mün'imane haber ve-
riyor. Bu suretle Kur'ân’›n manevî i'caz›ndan ihbar-› gay-
bî nev'inin bir flua›n› gösteriyor.

Yirmi alt›nc› ayet:
Sure-i Hud’da 

2 ló«/©n°Snh w»p≤n°T rºo¡ræpªna ayetinin iki sat›r son-

ra gelen 
3 pásæ`nérdG »pØna Ghoóp©o°S nøj/òsdG ÉsenGnh ayetidir.

fiu ayetin fleddeli Ω ve fleddeli ∫ ve fleddeli ¿ ikifler sa-

y›lmak ve pásænérdnG ’deki ä vak›fta g oldu¤undan olmak ci-

hetiyle, makam-› cifrîsi bin üç yüz elli iki olmakla tam ta-
m›na Resaili’n-Nur fiakirtlerinin en me'yusiyetli ve musi-
betli zamanlar› olan bin üç yüz elli iki tarihine tam tam›-
na tevafukla o ac›nacak hallerinde kudsî ve semavî bir te-
selli, bir beflarettir. Ve ayetin münasebet-i maneviyesi bir
iki Risalede, yani Keramat-› Aleviyede ve Gavsiyede be-
yan edilmifltir.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
besmele-i hayat-› dünyeviye:
dünya hayat›n›n bafllang›c›.
beflaret: müjde.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
da¤da¤a: gürültü, beyhude telafl
ve ›zt›rap.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
hâl: durum, vaziyet.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
iptida: bafl, bafllang›ç.
Keramat-› Aleviye ve Gavsiye:
Hz. Ali’ye ve Abdulkadir Geylanî
hazretlerine ait kerametler, ola-
¤anüstü, fevkalâde haller.
kudsî: mukaddes, yüce.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhafaza: koruma.
musibet: felaket, bela.
mün’imane: nimet verircesine;
nimet verene, ikram edene yak›-
fl›r flekilde.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
nev: tür, çeflit.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.

semavî: semaya ait, gökten
gelen; Allah taraf›ndan olan,
‹lahî.
s›r: gizli hakikat.
Sure-i Hud: Hud suresi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci .
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir

harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.

flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.

flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.

terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

vakf: Arapça bir kelimenin
sonunu harekesiz olarak oku-
ma.

vecih: cihet, yön.

1. Rahman ve Rahim olan Allah'›n ad›yla.
2. O gün insanlardan flakîler ve saîdler vard›r. (Hûd Suresi: 105.)
3. Saîdlere gelince, onlar da Cennette kalacaklard›r. (Hûd Suresi: 108.)
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1 pásæn`érdG »pØna Ghoóp©o°S nøj/òsdG ÉsenGnh ’deki Ghoóp©o°S kelimesi, 

2 ló«/©n°Snh w»p≤n°T rºo¡ræpªna ’deki ló«/©n°S kelimesine Kur'ân sahife-

sinde tam muvazi ve mukabil gelmesi, bu tevafuka bir le-
tafet daha katar. Bu ayetin küllî ve çok genifl mana-i kud-
sîsinin cüz'iyat›ndan Risale-i Nur fiakirtleri gibi teselliye
çok muhtaç bir cüz'îsi bu as›rda, bin üç yüz elli ikide
bulundu¤una tam tam›na tevafukla iflaret ederek bafl›na
parmak bas›yor.

E¤er 
3 pásænérdG »pØna kelimesinde vakfedilmezse ve 

4 nøj/ópdÉnN
kelimesiyle rabt edilse, o vakit ä olmaz. Fakat daha lâtif

tesellikâr bir tevafuk olur. Çünkü, 
4 Ghoóp©o°S nøj/òsdG ÉsenGnh kai-

de-i nahviyece müptedad›r, 
5 nøj/ópdÉnN pásænérdG »pØna onun ha-

beridir. Bu haber ise, makam-› cifrîsi olan bin üç yüz k›rk
dokuz adediyle, bin üç yüz k›rk dokuz tarihinden beflaret-
le remzen haber verir. Ve o tarihte bulunan Kur'ân hiz-
metkârlar›ndan bir taifenin ashab-› Cennet ve ehl-i saa-
det oldu¤unu mana-i iflarîsiyle ve tevafuk-i cifrî ile ihbar
eder ve bu tarihte Risale-i Nur fiakirtleri Kur'ân hesab›-
na fevkalâde hizmetleri ve tenevvürleri ve çok mühim
Risalelerin telifleri ve bafllar›na gelen flimdiki musibetin,
düflmanlar› taraf›ndan ihzarat› tezahür etti¤inden, elbet-
te bu tarihe müteveccih ve iflarî, tesellikâr bir beflaret-i
Kur’ânîye en evvel onlara bakt›¤›n› gösterir.

kimse, hizmetçi.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihzarat: haz›rl›klar, haz›rlanmalar.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kaide-i nahviye: gramer, dilbilgi-
si kaidesi.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› kudsî: mukaddes mana.
mukabil: karfl›l›k.
musibet: felaket, bela.
muvâzî: paralel, birbirine denk.
mühim: önemli, ehemmiyetli .
müpteda: isim cümlelerinde öz-
ne.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me .
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sahife: sayfa.
flakirt: talebe, ö¤renci .
taife: tak›m, güruh.
telif: eser yazma.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tesellikâr: teselli bulan.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevafuk-› cifrî: cifirle ilgili teva-
fuk, cifrî hesaba göre birbirine
denklik, uygunluk, münasebet.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vakf: Arapça bir kelimenin sonu-
nu harekesiz olarak okuma.

ashab-› Cennet: Cennet asha-
b›, Cennetlikler.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
beflaret: müjde.
beflaret-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

müjdelemesi.
cüz’î: az, parçaya ait olan.
cüz’iyat: parçaya ait olan
fleyler.
ehl-i saadet: saadete ulaflan-
lar, mutlulu¤u yakalayanlar,
bahtiyar olanlar.

evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haber: Arapça dilbilgisinde,
isim cümlelerinde yüklem va-
zifesi gören kelime veya keli-
me grubu .
hizmetkâr: hizmet yapan

1. Saîdlere gelince, onlar da Cennette kalacaklard›r. (Hûd Suresi: 108.) 
2. O gün insanlardan flakîler ve saîdler vard›r. (Hûd Suresi: 105.)
3. Cennettedirler.
4. Saîdlere gelince...
4. Ebedî olarak kal›c›d›rlar.
5. Ebedî olarak Cennette kalacaklard›r. (Hûd Suresi: 108.)
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Evet, nøj/ópdÉnN pásænérdG »pØna ’de fleddeli ¿ , bir ¿ say›lmak

cihetiyle, ä dört yüz, ñ alt› yüz; bin eder. ‹ki ¿ yüz; bir

… , iki ± , bir ∫ iki yüz; di¤er ∫ otuz, ikinci … on, iki G
iki, bir ê üç, bir O dört; k›rk dokuz eder ki, yekûnu bin

üç yüz k›rk dokuz eder.

Bu müjde-i Kur’ânîyenin binden bir vechi bize temas›,
bin hazineden ziyade k›ymettard›r. Bu müjdenin bir müj-
decisi bir sene evvel görülmüfl bir rüya-i sâd›kad›r. fiöyle
ki:

Isparta’da bafl›m›za gelen bu hâdiseden bir ay evvel bir
zata, rüyada ona deniliyor ki: “Resaili’n-Nur fiakirtleri
imanla kabre girecekler, imans›z vefat etmezler.”

Biz o vakit o rüyaya çok sevindik. Demek o müjde, bu
müjde-i Kur’ânîyenin bir müjdecisi imifl. (HAfi‹YE)

Yirmi yedinci ayet:
Sure-i Sâf’ta

1 n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh /√pQƒof tºpàoe *Gnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£o«pd n¿hoój/ôoj
dur. Bu ayetteki 

2 /√pQƒof tºpàoe *Gnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof cümlesinin

makam-› cifrîsi, bin üç yüz on alt› veya yedidir. Ve bu 

HAfi‹YE: Cihan saltanat›ndan daha ziyâde k›ymettar bir müjde-i Kur'âni-
ye, bir beflâret-i semâviye bu sayfada vard›r.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beflaret-i semaviye: ‹lâhî, sema-
dan gelen müjde.
cihet: yön.
evvel: önce.
hâdise: olay.

hafliye: dipnot.
iman: inanç, itikat.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
makam-› cifrî: cifre ait ma-
kam, cifir hesab›na göre ulafl›-
lan netice, say› de¤eri.
müjde-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
müjdesi.

rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya,
makbul ve muteber kimsele-
rin gördükleri flekilde, dünya-
da hakikatlar› ç›kan sad›k rü-
ya.

sure-i Saff: Saff suresi.

flakirt: talebe, ö¤renci .

fledde: Arapça ve Farsçada iki

defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
vecih: cihet, yön.
vefat: ölme.
yekûn: toplam.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

1. Onlar Allah’›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacakt›r—
kâfirler isterse hofllanmas›nlar. (Sâf Suresi: 8.)

2. Allah’›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacakt›r. (Sâf
Suresi: 8.)
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tarih ise, sab›kan yirmi birinci ayetin hatimesinde zikre-
dilen ink›lâb-› fikrî sadedinde, Avrupa’n›n bir müstemle-
kât naz›r›, Kur'ân’›n nurunu söndürmesine çal›flmas› tar-
ihine ve Resaili’n-Nur müellifi dahi ona karfl› o ink›lâb-›
fikrî sayesinde o nuru parlatmaya çal›flmas› ayn› tarihe,

hem yedi surede yedi defa 
1 pÜÉnà`pµ`rdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ ayn› tari-

he, hem 
2 p¿'Grôo≤rdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ¢yù'W dahi ayn› tarihe, hem

3 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '‹pG =»uHnQ »/f'óng dahi ayn› tarihte, hem

4 mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '¤nY »u`HnQ s¿pG dahi fleddeli bir ¿ , bir ¿ say›l-

mak ve tenvin say›lmamak cihetiyle ayn› tarihe, hem 
5 ºo¡rænY r¢VpôrYnÉna ferman› dahi ayn› tarihe, hem

6 /√pQƒof tºpàoe *Gnh rºp¡pgGnƒranÉpH $G nQƒof dahi ayn› tarihe bilittifak

muvafakatleri elbette remizden, iflaretten, delâletten zi-
yade bir sarahattir ki, Risale-i Nur o nur-i ‹lâhînin bir
lem'as› olaca¤›n› ve düflmanlar› taraf›ndan gelen flübehat
zulümat›n› da¤›taca¤›n› mana-i iflarîsiyle müjdeliyor.
Hem bu cifrî ve müteaddit ve manidar tevafuklar ise,
kuvvetli bir münasebet-i maneviyeye istinad ederler.

Evet Resaili’n-Nur’un yüz yirmi dokuz Risaleleri, yüz
yirmi dokuz elektrik lâmbalar›n›n flifleleri misillü, Kur'ân
nur-i âzam›ndan uzanan tellerin bafllar›na tak›l›p, o nuru
neflrettikleri meydandad›r. Risale-i Nur’un yar› ismi iki 

kabul etme.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet-i manevîye: manevî
münasebet, yak›nl›k, irtibat.
müstemlekât: müstemlekeler,
sömürgeler.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
naz›r: vekil, bakan .
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i azam: en büyük nur, en bü-
yük ›fl›k, muazzam ayd›nl›k.
nur-i ‹lahî: Allah’›n verdi¤i nur.
remiz: kelime ve cümleye yükle-
nilmifl gizli mana, flifre, sembol .
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›kan: evvelce, bundan önce.
sadet: konuflulan madde, as›l ko-
nu.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik .
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
flübehat: flüpheler.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
zikr: anma, bildirme.
ziyade: çok, fazla.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
elbirli¤iyle.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cihet: yön.

delâlet: delil olma, gösterme .
ferman: emir, buyruk .
hatime: son, nihayet.
ink›lâb-› fikrî: fikrî de¤ifliklik.
istinat: dayanma .
lem’a: par›lt›.

mana-y› iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
misillü: gibi, benzeri.
muvafakat: müsaade etme,

1. Bu [hikmetle dolu] kitab›n ayetleridir. (Yunus Suresi: 1.)
2. Tâ, sîn. Bunlar yüce Kur’ân’›n ayetleridir. (Neml Suresi: 1.)
3. Rabbim beni dos do¤ru bir yola erifltirdi. (En’am Suresi: 161.)
4. fiüphesiz ki benim Rabbim hak ve adâlet üzeredir. (Hûd Suresi: 56.)
5. Onlara ald›rma. (Nisâ Suresi: 81; En’am Suresi: 68.)
6. Allah’›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacakt›r.(Sâf Su-

resi: 8.)
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defa bu cümle-i ayette bulunmas›yla o münasebeti pek
letafetlendiriyor.

Yirmi sekizinci ayet:
Sure-i Tevbe’de

sºpàoj r¿nG sB’pG *G »nHrÉnjnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GGnQƒof GoDƒpØr£oj r¿nG n¿hoój/ôoj
1 n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh o√nQƒof

ayetindeki 
2 o√nQƒof sºpàoj r¿nG sB’pG *G »nHrÉnjnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GGnQƒof cümle-

si, kuvvetli ve letafetli münasebet-i maneviyesiyle bera-
ber fleddeli lâm’lar,birer lâm ve fleddeli mim as›l kelime-
den oldu¤undan iki mim say›lmak cihetiyle bin üç yüz
yirmi dört ederek, Avrupa zalimleri devlet-i ‹slâmîyenin
nurunu söndürmek niyetiyle müthifl bir su-i kast plân›
yapt›klar› ve ona karfl› Türkiye hamiyetperverleri, hürri-
yeti yirmi dörtte ilân›yla o plân› akim b›rakmaya çal›flt›k-
lar› halde, maatteessüf, alt›-yedi sene sonra, Harb-i
Umumî neticesinde yine o su-i kast niyetiyle, Sevr Mu-
ahedesinde Kur'ân’›n zarar›na gayet a¤›r fleraitle kâfirâ-
ne fikirlerini yine icra etmek olan plânlar›n› akim b›rak-
mak için Türk milliyetperverleri cumhuriyeti ilânla muka-
beleye çal›flt›klar› tarihi olan bin üç yüz yirmi dörde, tâ
otuz dörde, tâ elli dörde tam tam›na tevafukla, o herc ü
merc içinde Kur'ân’›n nurunu muhafazaya çal›flanlar
içinde Resaili’n-Nur müellifi yirmi dörtte ve Resaili’n-
Nur’un mukaddemat› otuz dörtte ve Resaili’n-Nur’un nu-
ranî cüzleri ve fedakâr flakirtleri elli dörtte mukabeleye
çal›flmalar› göze çarp›yor. Hatta hakikat-i hâli bilmeyen 

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z .
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cihet: yön.
cümle-i ayet: .
cüz: k›s›m, parça.
devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm devleti.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
gayet: son derece.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
hamiyetperver: hamiyet sahibi,
din ve millet gibi önemli de¤erle-
ri seven, koruyan ve bunlara hiz-
met eden.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
herc ü merc: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me.
ilân: yayma, duyurma.
kâfirâne: kâfircesine, Allah’› inkar
edercesine.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
milliyetperver: milletini seven,
ulusçu, milliyetçi.
muahede: antlaflma.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama .
mukaddemat: bafllang›çlar.
müellif: eser telif eden, yazan.

münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebet-i manevîye: ma-
nevî münasebet, yak›nl›k, irti-
bat.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,

münevver.
su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma .
Sure-i Tevbe: Tevbe suresi.
flakirt: talebe, ö¤renci .
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir

harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.

flerait: flartlar.

tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

1. Allah’›n nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamaktan baflka bir-
fleye râz› olmaz—kâfirler isterse hofllanmas›nlar. (Tevbe Suresi: 32.)

2. Allah’›n nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamaktan baflka bir-
fleye raz› olmaz (Tevbe Suresi: 32.)
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bir k›s›m ehl-i siyaseti telâfla sevk ettiler ve bu itfa su-i kas-
t›na karfl› tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden, bu ayetin
mana-i iflarîsi cihetinde bir medar-› nazar› olduklar›na
kuvvetli bir emaredir. fiimdi ‹slâmlar içinde nur-i Kur'ân’a
muhalif hâletlerin ekserisi o suikastlar›n ve Sevr Muahe-
desi gibi gaddarâne muahedelerin vahim neticeleridir.

E¤er fleddeli mim dahi fleddeli lâm’lar gibi bir say›lsa,
o vakit bin iki yüz seksen dört eder. O tarihte Avrupa kâ-
firleri devlet-i ‹slâmîyenin nurunu söndürmeye niyet ede-
rek on sene sonra Ruslar› tahrik edip Rusun doksan üç
muharebe-i mefl'umesiyle âlem-i ‹slâm›n parlak nuruna
muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resaili’n-
Nur fiakirtleri yerine Mevlâna Halid’in (k.s.) flakirtleri o
bulut zulümat›n› da¤›tt›klar›ndan, bu ayet, bu cihette on-
lar›n bafllar›na remzen parmak bas›yor. fiimdi hat›ra gel-

di ki, e¤er fleddeli ∫ ’lar ve Ω ikifler say›lsa, bundan bir

as›r sonra zulümat› da¤›tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdî-
nin flakirtleri olabilir. Her ne ise… Bu nurlu ayetin çok

nuranî nükteleri var. 
1 pôrënÑrdG n¤nY t∫oónJ oInôr£n≤rdnG s›rr›yla k›sa

kestik.

Yirmi dokuzuncu ayet:
Sure-i ‹brahim’in bafl›nda

päÉnªo∏t¶dG nøpe n¢SÉsædG nêpôrîoàpd n∂r«ndpG o√Énæ r̀dnõrfnG lÜÉnà`pc 'ôdBG
2 pó«/ªnërdG põj/õn©rdG p•Gnôp°U '‹pG rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH pQƒtædG n‹pG

lerle ifade edilen mana.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
Mehdî: hadislere göre ahir za-
manda tevhidi esas alarak iman›
muhafaza edip ‹slâmiyeti hurafe-
lerden ve bid’alardan ar›nd›rarak
zaman›n anlay›fl›na göre yenile-
yecek olan âlim ve önder zat .
muahede: antlaflma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muharebe-i mefl’ume: u¤ursuz
savafl.
muvakkat: geçici.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver .
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
sevk: yöneltme.
s›r: gizli hakikat.
suikast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma .
Sure-i ‹brahim: ‹brahim suresi.
flakirt: talebe, ö¤renci .
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma .
vahim: a¤›r, sonu tehlikeli ve kor-
kulu, dehflet verici .
zat: kifli, flah›s.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cihet: yön.
devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm dev-
leti.

ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.

ekserî: ço¤u k›sm›.

emare: alâmet, belirti, niflan.

gaddarane: zalimce, gaddar-
ca, merhametsizce, haincesi-
ne.

hâlet: hal, durum.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
itfa: bast›rma, dindirme, tes-
kin etme .
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaret-

1. Damla, denizin varl›¤›na delâlet eder.

2. Elif, lâm râ. Bu bir kitap ki, insanlar› Rablerinin izniyle inkâr karanl›klar›ndan iman nuruna
ç›karan, kudreti herfleye galip olan ve her türlü hamde lây›k olan Allah’›n yoluna kavufl-
turman için sana indirdik. (‹brahim Suresi: 1.)
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ayetidir. fiu ayetin dört befl cümlesinde dört befl îmâ var.
Mecmuu bir iflaret hükmüne geçer.

Birincisi: rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH pQƒtædG n‹pG cümlesi ifade eder ki: “Ki-

tab-› Mübîn vas›tas›yla, on dördüncü as›rdaki zulümat-
tan, insanlar biiznillâh Kur'ân’dan gelen bir nura ç›kar-
lar.” Bu meal ve hususan nur lâfz›, Resaili’n-Nur’a muta-
b›k oldu¤u gibi, makam-› cifrîsi, fleddeli nun, iki nun ol-
mak üzere, bin üç yüz otuz sekiz veya dokuz ederek,
Harb-i Umumî zulümat›nda telif edilen Resaili’n-Nur’un
fatihas› olan ‹flaratü’l-‹'caz tefsiri o zulmetler içindeki
zuhuru tarihine tam tam›na tevafuku ve ayetteki nur ke-
limesi Risale-i Nur’daki nur lâfz›na îmâ ile bak›yor.

‹kincisi: pó«/ªnërdG põj/õn©rdG p•Gnôp°U '‹pG cümlesi evvelki cümle-

deki nuru tarif ederek der: O nur Cenab-› Hakk›n izzet
ve mahmudiyetini gösteren yoldur. Bu cümlenin ma-
kam-› ebcedîsi beflyüz k›rk sekiz veya elli olarak, Resai-
li’n-Nur’un fleddeli nun, bir nun olmak üzere adedi olan
befl yüz k›rk sekize tam tam›na tevafuk eder. E¤er okun-
mayan iki elif say›lsa, mertebesine iflaret eden iki farkla
yine tam tam›na tevafuk eder. Bu îmay› teyid eden, hem
letafetlendiren bir münasebet var. fiöyle ki:

Âlem-i ‹slâm için en dehfletli as›r, alt›nc› as›r ile Hülâ-
gû fitnesi ve on üçüncü asr›n ahiri ve on dördüncü as›r
ile Harb-i Umumî fitneleri ve neticeleri oldu¤u müna-
sebetiyle, bu cümle makam-› ebcediyle alt›nc› asra ve

ahir: son.
Âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
biiznillah: Allah’›n izni ile.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
evvel: önce.
fatiha: bafllama, girifl.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm .
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.

mahmudiyet: hamd ve övgü-
ye lay›k olma.
makam-› cifrî: cifre ait ma-
kam, cifir hesab›na göre ulafl›-
lan netice, say› de¤eri.
makam-› ebced: ebced ma-
kam›, harflere say› de¤eri ve-
rilerek elde edilen sonuç.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecmu: toplam, tüm.
mertebe: derece.
mutab›k: birbirine uyan, uy-

gun.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-

tap.
telif: eser yazma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vas›ta: arac›l›k .
zuhur: ortaya ç›kma.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür.
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evvelki cümle gibi pó«/ªnërdG põj/õn©rdnG kelimeleri ile bu asra,

Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid devirlerine îmâ
eder.

Hem, sab›k ayetlerde ise, Resaili’n-Nur’un ikinci ismi-
ne tevafukla iflaret eden umum o ayetler, dehfletli as›r
olan Hülâgû ve Cengiz asr›na dahi îmâ ederler. Hattâ o
ayetlerin hem o asra, hem bu asra îmâlar› içindir ki,
Hazret-i Ali (r.a.) Ercuze’sinde ve Gavs-› Âzam (r.a.) Ka-
sîde’sinde Resaili’n-Nur’a kerametkârâne iflaret ettikleri
vakit, hem o asra, hem flu asra bak›p hiddetle iflaret et-
mifller.

Üçüncüsü: päÉnªo∏t¶dG nøpe kelimesindeki päÉnªo∏t¶dnG ’›n

adedi bin üç yüz yetmifl iki ederek, bu asr›n zulümleri,
zulmetleri ne vakte kadar devam edece¤ini, o zulmetle-
rin içinde bir nur daima tenvire çal›flaca¤›na ima ile
Risale-i Nur’un tenvirine remzen bakar.

Dördüncüsü: n¢SÉsædG nêpôrîoàpd cümlesi diyor ki: “Bin üç

yüz k›rk beflte Kur'ân’dan gelen bir nur ile insanlar ka-
ranl›klardan ›fl›klara ç›kar›lacak” Bu meal ise, bin üç yüz
k›rk beflte fevkalâde tenvire bafllayan Resaili’n-Nur’a tam
tam›na cifirce, hem mealce muvaf›k ve mutab›k olmak-
la, Risale-i Nur’un makbuliyetine îmâ, belki remzediyor.

Beflincisi: n∂r«ndpG o√ÉnærdnõrfnG lÜÉnà`pc y'ôdG ’deki ∂r«ndpG kelimesi

Kur'ân’a has bakt›¤› için hariç kalmak üzere, 

rek, iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›k: geçmifl.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma .
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
umum: bütün.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ercûze: Hz. Ali taraf›ndan ya-
z›lan ve istikbalden haber ve-
ren vezinli kaside.

evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.
hâs: hususî, mahsus, özel.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.
kerametkârane: kerametli

bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
meal: mana, anlam, mefhum.
mutab›k: birbirine uyan, uy-
gun.
muvaf›k: uygun, münasip.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
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o√ÉnærdnõrfnG lÜÉnàp`c y'ôdG cümlesinin makam› Risaletü’n-Nur’un bi-

rinci ismine tam tam›na tevafuk etmesi, Risaletü’n-
Nur’un, Kitab-› Münzelin tam bir tefsiri ve manas› oldu-
¤unu ve ondan yabanî olmad›¤›n› remzen ifade eder.

Çünkü y'ôdG üç yüz seksen iki, lÜÉnà`pc dört yüz yirmi üç,

o√ÉnærdnõrfnG yüz k›rk dört, yekûnu dokuz yüz k›rk dokuz; e¤er

tenvin nun say›lsa dokuz yüz doksan dokuz ederek,

Risaletü’n-Nur’un (e¤er fleddeli ¿ , bir ¿ say›lsa) adedi

olan dokuz yüz k›rk sekize, (e¤er fleddeli ¿ , iki ¿ olsa)

dokuz yüz doksan sekize s›rl›, yani vahiy olmad›¤›n› ifa-
de için birtek farkla tevafuk edip ona ima eder.

Elhas›l: Bu birtek ayette mezkûr befl cümlenin müna-
sebet-i maneviyeyi gözeterek befl adet îmâlar› bir kuvvet-
li iflaret, belki bir delâlet hükmüne geçebilir kanaati bana
bunu yazd›rd›. Hata etmiflsem, Kitab-› Mübin’i flefaatçi
edip Erhamürrahimînden kusurumun aff›n› niyaz ede-
rim.
1 oº«/µn◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG yÉ`nænà`rªs∏nYÉne s’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑo°S

®
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
Erhamü’r-Râhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi olan
Allah.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm .
Kitab-› Münzel: inzal edilmifl, in-
dirilmifl ‹lâhî kitap.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.

münasebet-i manevîye: ma-
nevî münasebet, yak›nl›k, irti-
bat.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizli hakikat.

fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak

üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
yabanî: ayr›, farkl›, yabanc›.
yekûn: toplam.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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Küçük bir sehivden kuvvetli bir iflaret-i gaybiye gör-

düm. Ondan bildim ki, o sehiv bunun içinmifl. fiöyle ki:

Birinci fiua olan ‹flarat-› Kur’ânîyenin yirmi dokuzun-
cu ayet Sure-i ‹brahim’in bafl›nda,

päÉnªo∏t¶dG nøpe n¢SÉsædG nêpôrîoàpd n∂r«ndpG o√ÉnærdnõrfnG lÜÉnà p̀c y'ôdG
1 rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH pQƒtædG n‹pG

içinde 
2 rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH pQƒtædG n‹pG cümlesine makam-› cifrîsi seh-

ven “Bin üç yüz otuz dört ederek, Risale-i Nur’un fatiha-
s› olan ‹flaratü’l-‹’caz tefsirinin zuhuru ve tab’› tarihine te-
vafukla bakar” denilmifl. Hâlbuki, melfuz harflerinin
makam› bin üç yüz otuz dokuz olup, o tefsirin fevkalâde
ifltihar› ve Dârü’l-Hikmet taraf›ndan ekser müftülere
gönderilen nüshalar, müteaddit ve maddî ve manevî in-
k›lâplar›n sars›nt›lar›ndan vikaye noktas›nda -çok emare-
ler ve müftülerin îtiraf›yla- birer kal’a ve ekser müftülerin
ellerinde birer elmas k›l›nç hükmüne geçmeleri tarihine
tevafukla takdirkârâne bakar. Okunmayan iki elif say›lsa,
bin üç yüz k›rk bir edip, Risale-i Nur’un mebde-i zuhuru-
na tam tam›na tevafukla bakar.

makam: de¤er.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mebde-i zuhur: ortaya ç›kma,
meydana ç›kmas›n›n bafllang›c›.
melfuz: söylenmifl, söylenilen,
okunan.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sehiv: hata, yanl›fll›k.
sehven: yanl›fll›kla, yan›larak, ha-
taen.
Sure-i ‹brahim: ‹brahim suresi.
tab: kitap basma.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
takdirkârâne: takdir edene yak›-
fl›r flekilde, takdir ederek.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tevafuk: uyma, uygunluk, birbiri-
ne denk gelme.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
zuhur: ortaya ç›kma.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
dair: alakal›, ilgili.
Dârü’l-Hikmet: Osmanl›larda
fieyhülislaml›k makam›n›n bir
ismi.
ekser: pek çok.
elmas: çok de¤erli .
emare: alâmet, belirti, niflan.

fatiha: Kur’ân-› Kerim’in birin-
ci suresi.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
iflaretleri.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili

iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
ifltihar: meflhur olma, flöhret
bulma, tan›nma.
kal’a: büyük hisar.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.

1. Elif, lâm râ. Bu bir kitap ki, insanlar› Rablerinin izniyle inkâr karanl›klar›ndan imân nuruna
ç›karan, kudreti herfleye galip olan ve her türlü hamde lây›k olan Allah’›n yoluna kavufl-
turman için sana indirdik. (‹brahim Suresi: 1.)

2. Rablerinin izniyle nura...
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Bu küçük sehiv flöyle bir manay› birden kuvvetli ihtar
etti ki: O Sure-i ‹brahim’in (a.s.) bafl›ndaki ayetin Risale-i
Nur’a remzen bakan yaln›z onun dört cümlesi de¤il, bel-
ki o birinci sahife ahirine kadar münasebat-› maneviye
cihetinde bir mana-i remzî ile -efrad› kesiresi içinde-
Risale-i Nur’a gizli bir hususiyetle îmâ eder, remzen ba-
kar. Ben flimdilik o hakikat-i remziyeyi beyan edemem.
Yaln›z k›sa bir iflaret edilecek.

Evet, Risale-i Nur’un mayas› ve meflrebi tefekkür ve
flefkat oldu¤u cihetle, Hazret-i ‹brahim’in (a.s.) hususi
meflrebi olan tefekkür ve flefkat noktas›nda tam tevafuk
etmek s›rr›yla, flu surede daha ziyade Risale-i Nur’u ku-
ca¤›na al›yor. Bafltaki ayet, dört cümle ile en karanl›k bir
asr›n kara kara içinde, zulmet zulmet içinde insanlar› nu-
ra ç›karan ve Kur’ân’dan ç›kan bir nura parmak bast›¤›
gibi, en karanl›k içinde bulunan ve Risale-i Nur’un cera-
yan›na muhalif gidenleri tarif eder.

ÜÇÜNCÜ AYET:

rønY n¿htóo°ünjnh pInôpN'’rG n¤nY Én«rftódG nIƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj nøj/òsdnG
1 mó«/©nH m∫nÓn°V »/a n∂BpÄ'dhoG ÉkLnƒpY Én¡nfƒö rÑnjnh $G pπ«/Ñn°S

Bu dahi, üç cümlesiyle baz› münasebat-› maneviye ve
muvafakat-i mefhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur’un
mesle¤ine, hem mülhidlerin mesle¤ine îmâen bakar.

Ve birinci cümlesiyle der ki: “O bedbahtlar, baz› ehl-i
îmân›n (imanlar› beraber oldu¤u halde) ve bir k›s›m ehl-i
ilmin (ahireti tam bildikleri halde) onlara iltihak delâletiyle, 

ahir: son.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön, sebep, vesile.
delâlet: delil olma, gösterme.
efrad-› kesire: çok kifliler.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
hakikat-› remziye: iflaretlerle ifa-
de edilen hakikat, gerçek.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hususî: özel.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik .
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
imaen: ima yoluyla, ima ederek,
sezdirerek, iflaretle.
iman: inanç, itikat.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mana-y› remzî: iflaretlerle anla-
t›lmak istenen mana.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
muvafakat-› mefhûmiye: söz-
den ç›kar›lan manalar›n uygunlu-
¤u.
mülhit: ‹slam dininden ayr›lan,
Allah’› inkar eden, dinsiz, imans›z.

münasebat-› manevîye: ma-
nevî münasebetler.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah .
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
sahife: sayfa.
sehiv: hata, yanl›fll›k.

s›r: gizli hakikat.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
Sure-i ‹brahim: ‹brahim sure-
si.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n

s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

ziyade: çok, fazla.

zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Onlar dünya hayat›n› seve seve ahirete tercih edeler, halk› Allah yolundan al›koyarlar ve
do¤ru yolu e¤ri göstermeye çal›fl›rlar. Öyleleri, haktan pek uzak bir sap›kl›k içindedirler. (‹b-
rahim Suresi: 3.)
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bilerek ve severek hayat-› dünyeviyeyi dine ve ahirete,
yani elmas› tan›d›¤› ve buldu¤u halde befl paral›k flifleyi
ona tercih etmek gibi, sefahet-i hayat› dinî hissiyata mu-
annidâne tercih edip, dinsizlikle iftihar ederler.” Bu cüm-
lenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir as›r böyle
bir tarz› göstermemifl. Sair as›rlarda o ehl-i dalâlet, ahi-
reti bilmiyor ve inkâr ediyor, elmas› elmas bilmiyor, dün-
yay› tercih ediyor.

Ve ikinci cümlesi olan 
1 $G pπ«/Ñn°S rønY n¿htóo°ünjnh ile der ki:

“O bedbahtlar›n dalâleti, muhabbet-i hayattan ve temer-
rüdden nefl’et etti¤i için, kendi halleri ile durmuyorlar, te-
cavüz ediyorlar. Bildikleri ve onunla ecdatlar› ba¤l› olan
dine, adavetkârâne, menbalar›n› kurutmak ve esasat›n›
bozmak ve kap›lar›n› ve yollar›n› kapatmak istiyorlar.”

Ve üçüncü cümlesi olan 
2 ÉkLnƒpY Én¡nfƒo¨rÑnjnh ile der ki: “On-

lar›n dalâleti fenden, felsefeden geldi¤i için acip bir gu-
rur ve garip bir firavunluk ve dehfletli bir enaniyet onla-
ra verip, nefislerini öyle fl›martm›fl ki, kâinat› idare eden
‹lâhî kanunlar›n flualar›n› ve insan âleminde o hakaik›n
düsturlar›n› süflî hevesatlar›na ve müfltehiyatlar›na müsa-
it görmediklerinden —hafla, hafla— e¤ri, yanl›fl, noksan
bulmak istiyorlar.”

‹flte bu ayet, üç cümlesiyle manen bu as›rda acip bir
taife-i dâlleye tam bir tevafuk-i manevî ile mana-i iflarîsiy-
le çok efrad› içinde hususi bakt›¤› gibi, tevafuk-i cifrîsiyle
dahi bafllar›na parmak bas›yor. Evet evvelki cümle olan 

fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad .
firavunluk: nefsini ve benli¤ini fi-
ravun gibi ilâh seviyesine ç›kara-
cak derecede büyük görme.
garip: tuhaf, hayret verici.
gurur: kibir, böbürlenme.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hevesat: hevesler.
hissiyat: hisler, duygular.
hususî: özel.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik .
idare: döndürme, çevirme, yö-
netme .
iftihar: övünme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair .
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
menba: kaynak.
muannidane: inatç›l›kla, inatç›ya
yak›fl›r flekilde, inatç› bir flekilde.
muhabbet-i hayat: dünyaya tam
ba¤l›l›k, yaflama sevgisi.
müsait: uygun, münasip.
müfltehiyat: ifltahl›lar, istekliler.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
neflet: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sefahet-i hayat: meflru olmayan
e¤lenceli hayat.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, âdi.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
taife-i dâlle: dalâlete sapan taife,
grup.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
temerrüt: inatç›l›k, hakk› kabul-
de direnme.
tevafuk-i cifrî: cifirle ilgili teva-
fuk, cifrî hesaba göre birbirine
denklik, uygunluk, münasebet.
tevafuk-i manevî: manevi uy-
gunluk.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adavetkârâne: düflmancas›-
na, kin duyarak.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: varl›k tabakalar›ndan
her biri.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur: kaide, esas, prensip.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
efrat: fertler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n

kimseler.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher .
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
esâsât: esaslar, kökler, te-
meller.
evvel: önce.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.

1. Halk› Allah yolundan al›koyarlar.
2. Do¤ru yolu e¤ni olarak göstermeye çal›fl›rlar.
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1 n¿ƒtÑpënà°rùnj nøj/òsdnG ’nin makam› bin üç yüz yirmi yedi, e¤er

fleddeli ∫ ve Ü ikifler say›lsa, Arabî tarihiyle bin üç yüz

elli dokuz edip o tu¤yanl› taifenin savletli zaman›n› gös-

tererek tam tevafukla bakar. 
2 ÉkLnƒpY Én¡nfƒo¨rÑnjnh ’nin

makam›, tenvin nun olmak cihetiyle, bin iki yüz dokuz
ederek fleriat-› ‹slâmîyeye su-i kast olarak ecnebî kanun-
lar›n› adliyeye sokmak fikri ve teflebbüsü tarihine tam ta-
m›na tevafukla bakar. Ve bu emareler gibi çok îmâlarla
bafltaki ayetin kuvvetli iflaret etti¤i Risale-i Nur’un mua-
r›zlar›na zahir bir surette bakt›¤› gibi, mefhum-i muhalifi
delâletiyle dahi Risale-i Nur’a tam bakar. Hattâ dördün-
cü ayette Risale-i Nur’un Türkçe olmas›n› tahsin eder ve
beflincide Arabî ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürflidleri
ve âlimleri periflan olan vilâyat-› flarkiyede Risale-i Nur
imdatlar›na ve her taifeden ziyade bafllar›na gelen hâdi-

seler ve ayette 
3 $G pΩÉsjnÉpH tabir edilen elîm vak›alar› hat›r-

lar›na getirmekle ikaz ve irflad etmelerine bir mana-i ifla-
rî ve remzî ile emrediyor.

Bu ahirki ehemmiyetli iflareti beyan etmeme flimdilik
izin olmad›¤›ndan yaln›z herbirinin birtek remzi gayet k›-
sa beyan edilecek. fiöyle ki:

DÖRDÜNCÜ AYET‹N
4 rºo¡nd nøu«nÑo«pd /¬perƒnb p¿Én°ùp∏pH s’pG m∫ƒo°SnQ røpe Énær∏n°SrQnG BÉnenh cümlesi ma-

kam-› cifrîsiyle ve bafltaki ayetin iflaretleri karinesiyle,

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire .
ahir: son.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam› .
Arabî: Arap diline ait.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah .
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme .
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyetli: önemli.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat;
Allah.
ikaz: uyar›.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
imdat: yard›m.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
makam: .
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› remzî: iflaretlerle anla-
t›lmak istenen mana.
mefhum-› muhalif: bir sözde biz-
zat kast edilen manan›n tersin-
den anlafl›lan, z›t anlam.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
mürflit: bir tarikat›n bafl›nda bu-
lunan, tarikat ba¤l›lar›n› uyaran,
onlar› manevî bir terbiyeyle ye-
tifltiren, marifet ve irfan nuruyla
ayd›nlatan kimse, fleyh .
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
savlet: fliddetli hücum, sald›rma.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma .
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
fleriat-› ‹slâmiye: ‹slâm fleriat›.

tabir: ifade.

tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma .

taife: tak›m, güruh.

tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-

nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.

teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

tu¤yan: azma, azg›nl›k, hid-
detlenme.
vak›a: olay.
vilayat-› flarkiye: flark vila-
yetleri, do¤u illeri.
zahir: aç›k, âflikar.
ziyade: çok, fazla.

1. Seve seve tercih ederler.
2. Do¤ru yolu e¤ri olarak gösterirler.
3. Allah’›n geçmiflteki nimet ve azap günleri. (‹brahim Suresi: 5.)
4. Hak dini onlara aç›klas›n diye, her peygamberi Biz kendi kavminin lisan›yla gönderdik. (‹b-

rahim Suresi: 
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risalet ve nübüvvetin her as›rda veraset noktas›nda naib-
leri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir mana-i remzî cihe-
tinde vazife-i irsiyeti yapan Risale-i Nur’u, efrad› içine
hususi bir iltifatla dahil edip, lisan-› Kur’ân olan Arabî ol-
mayarak Türkçe olmas›n› takdir ediyor.

Evet, bunun makam› m∫ƒo°SnQ ’deki tenvin ¿ say›lmak ve

fleddeli ∫ iki say›lsa ve fleddeli … bir say›lsa bin üç yüz el-

li sekiz, her ikisi bir Q say›lsa bin üç yüz yirmi sekiz; fled-

deliler iki say›lsa, tenvin say›lmazsa, bin üç yüz on sekiz,
hem tenvin, hem fleddeliler say›lsa bin üç yüz altm›fl se-
kiz ederek, Risale-i Nur’un befl devresine ve befl vaziye-
tine remzen ve îmaen bakar.

BEfi‹NC‹ AYETTE
1 $G pΩÉsjnÉpH rºogrôucnPnh pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe n∂nerƒnb rêpôrNnG r¿nG
2 $G pΩÉsjnÉpH rºogrôucnPnh pQƒtædG n‹pG cümlesinde makam-› cifrîsi,

fleddeliler birer say›lmak cihetinde bin üç yüz elli bir ede-
rek Risale-i Nur’un flimdilik beyan›na iznim olmayan
ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamir-i Kur’ânîyeyi imti-
salinin tarihine tam tam›na tevafuk-i cifrî ve muvafakat-i
maneviye karinesiyle ve k›ssadan hisse almak münase-
bat-› mefhumiye remziyle Risale-i Nur’a îmaen bakar.
Daha yaz›lacak çok gaybî iflaretler var; fakat izin verilme-
di, flimdilik kald›.

* * *

âdet, örf, kültür birli¤i olan insan
toplulu¤u.
k›ssa: anlat›lan olay, hikaye.
lisan: dil.
lisan-› Kur’ân: Kur’ân’›n dili.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
mana-y› remzî: iflaretlerle anla-
t›lmak istenen mana.
muvafakat-i manevîye: manevî
uygunluk, denklik.
münasebat-› mefhumiye: kav-
ramlar›n, manalar›n birbiriyle
münasebetleri.
naip: vekil, bir kimsenin yerini tu-
tan, ifllerini yürüten kimse.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi .
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir su-
rette ifade etme.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme .
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevafuk-› cifrî: cifirle ilgili teva-
fuk, cifrî hesaba göre birbirine
denklik, uygunluk, münasebet.
vazife: görev.
vazife-i irsiyet: yap›s›nda olan
görev, var olufl görevi.
vaziyet: durum.
veraset: vârislik, mirasç›s› olma.

Arabî: Arap diline ait.
asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.

devre: dönem.
efrat: fertler.
ehemmiyetli: önemli.
evamir-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
emirleri.
gaybî: gaybla ilgili, bilinme-
yenle ilgili.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat .
hisse: pay, nasip.
hususî: özel.

iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
imaen: ima yoluyla, ima ede-
rek, sezdirerek, iflaretle.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me .
kaide: kural, esas, düstur.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kavim: millet; aralar›nda dil,

1. Kavmini karanl›klardan nura ç›kar ve Allah’›n geçmiflteki nimet ve azap günlerini onlara ha-
t›rlat. (‹brahim Suresi: 5.)

2. Nura ç›kar ve Allah’›n geçmiflteki nîmet ve azap günlerini hat›rlat. (‹brahim Suresi: 5.)

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 165 B‹R‹NC‹ fiUA



Sekizinci fiua
Üçüncü Bir Keramet-i Aleviye

Bir ‹fade-i Meram
Malûm olsun ki, ben Risale-i Nur’un k›ymetini ve ehemmi-

yetini beyan etmekle Kur’ân’›n hakikatlerini ve iman›n rükün-
lerini ilân etmek ve zaaf-› imana düflenleri onlara davet etmek
ve onlar›n kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyo-
rum. Yoksa, hâflâ, kendimi ve hiçbir cihetle be¤enmedi¤im
nefs-i emmaremi be¤endirmek ve methetmek de¤ildir. Hem,
Risale-i Nur zahiren benim eserim olmak haysiyetiyle sena et-
miyorum. Belki yaln›z Kur’ân’›n bir tefsiri ve Kur’ân’dan mül-
hem bir tercüman-› hakikîsi ve iman›n hüccetleri ve dellâl› ol-
mak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum. Hatta, bir k›-
s›m risaleleri ihtiyar›m haricinde yazd›¤›m gibi, Risale-i Nur’un
ehemmiyetini zikretmekte ihtiyars›z hükmündeyim. ‹mam-›
Ali’nin (rad›yallahü anh), Ayetü’l-Kübra nam›n› verdi¤i Yedin-
ci fiua risalesini yazmakta çok zahmet çekti¤ime bir mükâfat-›
acile ve bir alâmet-i makbuliyet ve bir medar-› teflvik olarak bu
keramet-i Celcelûtiye, inayet-i ‹lâhiye taraf›ndan verildi¤ine
flüphem kalmam›fl. Tahdis-i nimet kabîlinden bunu Sekizinci
fiua olarak yazd›m. Yoksa haflre dair mühim bir ayetin mu’ci-
zeli olan bürhanlar›n› yazacakt›m.

@ @ @

alâmet-i makbuliyet: kabul
olundu¤unu belirtilen iflaret, ni-
flan v.b.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beyan etmek: aç›klamak, bildir-
mek, izah etmek.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
hakikat: gerçek, esas.
hakkaniyet: hak ve adakete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama.
hariç: d›flar›.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
haysiyet: itibar.
hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ifade-i meram: dilek ve maksad›
ifade etme; kitaplara yaz›lan ön-
söz.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
iman: inanma, itikat.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
kabil: tür, gibi.
keramet-i Aleviye: Hz. Ali’ye ait
keramet, ola¤anüstü, fevkalâde
hâl.
keramet-i Celcelûtiye: Hz. Ali’nin
kaleme ald›¤› Celcelûtiye duas›-
n›n kerameti.
k›ymet: de¤er.
malûm: bilinen, bilinir olan.
medar-› teflvik: flevklendirme se-
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bebi, teflvik kayna¤›.
medih: övmek.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mükâfat-› âcile: âcil, peflin,
acele bir mükâfat.
mülhem: içine do¤mufl, il-
ham olunmufl.
nam: ad.

nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis, insana
kötü ve günah olan ifllerin ya-
p›lmas›n› emreden nefis.
rad›yallahü anh: Sahabe ve-
ya ‹slâm büyüklerinin ad›
geçti¤inde söylenilen “Allah
ondan raz› olsun” manas›nda
dua. Tek erkek için söylenir.
rükn: bir fleyi meydana geti-
ren unsurlardan her biri, esas.
senâ: methetme, övme.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve

teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma.

tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

tercüman-› hakikî: gerçek
tercüman.

zaaf-› iman: iman zay›fl›¤›.

zahiren: görünüflte.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

zikretmek: anmak, bildir-
mek.



1 W
[‹mam-› Ali’nin (rad›yallahü anh) Risale-i Nur’a dair üçün-
cü bir kerametidir.]

Evet, On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem’alarda izah
ve ispat edilen iki zahir kerametini teyit ve takviye ede-
rek kaside-i Celcelûtiye’sinde, Siracünnur’dan sarahat
derecesinde haber verdi¤i gibi, yine o kasidede Siracün-
nur’un en namdar risalelerine parmak bas›yor, âdeta al-
k›fll›yor ve sekiz adet remiz ile meflhur bir k›s›m risalele-
rini gösteriyor.

Birincisi:

Risale-i Nur’a tasrih eden 
2 kánfÉn«nH Gvôp°S pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ f›k-

ras›ndan sonra Süryanî lisan›yla Esma-i Hüsnadan istim-
dat ve suver-i Kur’âniye ile bir münacat yap›yor. Tam
otuz üç surelerle öyle garip ve manidar bir tarzda zikre-
diyor ki, bir k›s›m s›rlar› ve gaybî haberleri dahi bildirmek
istedi¤i anlafl›l›yor. Ben s›k›nt›l› bir zamanda ‹mam-›
Ali’nin (rad›yallahü anh) Ayetü’l-Kübra nam›n› verdi¤i
Yedinci fiua› bitirdi¤im ayn› vakitte —itikad›mca bana
acele bir mükâfat ve bir ücret olarak— geceleyin Celce-
lûtiye’yi okudum.

Birden bir ihtar-› gaybî gibi kalbime denildi:

‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh Risale-i Nur ile çok mefl-
guldür. Mecmuundan haber verdi¤i gibi k›ymettar risale-
lerine de iflaret derecesinde remzedip ima ediyor. E¤er 
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ler veya tabiatüstü hâdiseler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lisan: dil.
manidar: nükteli, ince manal›.
mecmu: toplam, tüm.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
meflhur: flöhretli, herkesin bildi¤i,
yayg›nl›k kazanm›fl.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
münacat: Allah’a dua ve yalvar-
ma maksad›yla yaz›lan fliir.
nam: ad.
namdar: meflhur, ünlü, flöhretli,
naml›.
rad›yallahü anh: Sahabe veya ‹s-
lâm büyüklerinin ad› geçti¤inde
söylenilen “Allah ondan raz› ol-
sun” manas›nda dua. Tek erkek
için söylenir.
remiz: kelime ve cümleye yükle-
nilmifl gizli mana, flifre, sembol.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
s›r: gizli hakikat.
Siracünnur: Risale-i Nur Külliya-
t›ndan, Said Nursî’nin bir eseri.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suver-i Kur’âniye: Kur’ân’›n sure-
leri.
süryanî: Suriye ve Türkiye’nin
güney do¤usunda yaflayan, Sami
›rk›ndan bir H›ristiyan toplulu¤u.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasrih: aç›k aç›k söyleme, aç›ktan
aç›¤a bildirme, aç›kça anlatma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
zahir: aç›k, âflikar.
zikretmek: anmak, bildirmek.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
2. Nurun kandili gizli olarak yak›l›p ayd›nlat›l›r.

âdeta: sanki.
dair: alakal›, ilgili.
esma-y› hüsna: Allah’›n adla-
r›, Allah’›n doksan dokuz gü-
zel ismi.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gaybî: gaypla ilgili, görünme-
yenlere ait.
ihtar-› gaybî: gaybî olarak
yap›lan hat›rlatma, uyar›.

ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma.
itikat: kesin inanma, iman.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
Kaside: belli bir amaçla yaz›l-

m›fl divan fliiri ve bu fliirin na-
z›m flekli.

kaside-i Celcelûtiye: Hz.
‹mam-› Ali’nin Hz. Peygambe-
rin derslerine istinaden kale-
me ald›¤› ve asl› cifir ve ebcet
hesab› ile alâkal› olarak telif
edilen Süryanice kaside.

keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-



sarih bir surette gayptan haber vermek, çok zararlar› bu-
lundu¤undan, hikmete münafi oldu¤u cihetle hikmet-i
‹lâhiye taraf›ndan yasak olmasa idi tasrih edecekti.

Meselâ, sureleri tadat ederken, yirmi beflinciye geldi¤i
vakit diyor ki:

@ ränQuƒoc o¢ùrªs°ûdGnh põ«/ªr¡sàdG pInQƒ°oùpHnh @ mπpFBÉ°nSnh m¿ƒof sºoK n∑nQÉnÑnJ u≥nëpH
@ rânHsôn≤nJ oQƒoeo’rG n≈pd rânHnônàrbpÉpHnh @ …'ƒng GnPpG pºrésædGnh GkhrQnP päÉnjpQGsòdÉpHnh
@ rândsõnænJ rónb Énenh …/QÉn≤rdG nCGnônb Éne nOnónY @ Ékàn`j'Gnh ÉkHrõpM p¿'Grôo≤rdG pInQƒo°ùpHnh
1@ rân∏°s†nØnJ ÉkÑrà`oc nârdnõrfnG BÉne uπoc '¤nY @ …/òsdG n∂p∏r°†nØpH n…n’rƒne Énj n∂o∏nÄ°rSnÉna

‹flte bu f›kralarda Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesini
hayrette b›rakan ve üstünde gözle görünen bir kerame-
tiyle ve k›yamet ve haflri ispat eden harika hüccetleriyle
ifltihar eden Yirmi Dokuzuncu Söze Hazret-i ‹mam-› Ali
Rad›yallahü Anh, zikir ve tadat etti¤i surelerin yirmi do-

kuzuncu mertebesinde 
2 ränQuƒoc o¢ùrªs°ûdGnh ile ona iflaret

eder. Çünkü, k›yamet kopmas›ndan gayet dehfletli haber

veren 
3 ränQuƒoc o¢ùrªs°ûdG GnPpG suresine tam mutab›k bir suret-

te o Yirmi Dokuzuncu Söz, k›yametin ve harab-› âlemin
ve mevt-i dünyan›n ve hayat-› ahiretin ve ihya-i emvat›n
kat’î hüccetlerini beyan ederken, bu surenin dehfletli tas-
virini zikretmesi, hem manada, hem yirmi dokuzuncu
mertebede tetabuklar› o iflareti ispat eder.

beyan etmek: aç›klamak, bildir-
mek, izah etmek.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve alemler.
harab-› âlem: âlemin y›k›lmas›,
k›yametin kopmas›.
hârika: ola¤anüstü.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hayat-› âhiret: âhiret hayat›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah’›n gayeleri.
hüccet: delil.
ihya-y› emvat: ölüleri diriltme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
kandil: lamba.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mevt-i dünya: dünyan›n ölümü.
mutab›k: uygun.
münâfi: z›t, ayk›r›.
rad›yallahü anh: Sahabe veya ‹s-
lâm büyüklerinin ad› geçti¤inde
söylenilen “Allah ondan raz› ol-
sun” manas›nda dua. Tek erkek
için söylenir.
Rahim: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-

1. Mülk (Tebareke), Kalem (Nun), Mearic, Hümeze, Tekvir, Zariyat, Necm ve Kamer (Ikterabet)
Surelerinin hürmetine her ifl bana yak›n oldu. Ve hizip hizip, ayet ayet nazil olan Kur’ân su-
relerinin hakk› için, bunlar› okuyanlar›n okumalar› adedince ve nazil olan ayet ve surele-
rin say›s›nca, indirdi¤in bütün faziletli kitaplar›n faziletleri hürmetine Senden yard›m dili-
yorum ey Rabbim!

2. Tekvir Suresi hürmetine…

3. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.)
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z›kland›ran Allah.
sarih: aç›k, âflikar.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.

tadat: sayma.
tasrih: aç›k aç›k söyleme,
aç›ktan aç›¤a bildirme, aç›kça
anlatma.
tasvir: resmini yapma.

tetabuk: birbirine uygun gel-
me, uyma.
zikir: anma, bildirme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.



Hem, tahavvülât-› zerratta bo¤ulan maddiyyunlar› sus-
turan ve zerrat›n tahavvülât› ve harekât›n›, vazife ve inti-
zamlar›n› emsalsiz bir tarzda ispat eden Otuzuncu Söz
nam›ndaki Zerrat Risalesine Hazret-i ‹mam-› Ali Rad›yal-

lahü Anh, otuzuncu mertebede 
1 GkhrQnP päÉnj pQGsòdG ÉpHnh kase-

miyle ona iflaret eder. Evet bu iflarette lâfzen ve sureten

Sure-i päÉnj pQGsòdGnh ve Risale-i Zerrat, birbirine müflabehet-

le beraber mana cihetiyle dahi münasebet var. Çünkü,

sure-i 
2 GkhrQnP päÉnj pQGsòdGnh ’›n bafl›nda “Tesadüfî ve intizam-

s›z zannedilen temevvücat-› havaiye, gayet hikmetli ve
vazifedar olarak rububiyetin tekvinî emirlerini etrafa ye-
tifltirir” diye ifade etti¤i gibi, Risale-i Zerrat dahi maddiy-
yunlar taraf›ndan tesadüfî ve intizams›z telâkki edilen ha-
rekât-› zerrat dahi, gayet hikmetli ve o zerreler munta-
zam vazifelerle vazifedar olduklar›n› gayet kuvvetli ve
kat’î bürhanlar ile ispat ediyor.

Hem, Mirac-› Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm›
delâil-i akliye ile gayet makul ve kat’î bir surette ispat
eden ve Otuz Birinci Söz nam›nda ve mertebesinde
bulunan Risale-i Miraç’a, Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) otuz
birinci mertebede Mirac-› Ahmedî (a.s.m.) ve Kab-› Kav-
seyndeki müflahede ve mükâlemeyi sarih bir surette

bafllayan Sure-i 
3 …'ƒng GnPpG pºrésædGnh ’n›n bafl›nda bulunan

…'ƒng GnPpG pºrésædGnh cümlesi ile sarahate yak›n bir tarzda o
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lafzen: sözlü olarak.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
makul: akla yak›n, akla uygun,
akl›n kabul edece¤i.
mertebe: derece, basamak.
Mirac-› Ahmedî: Peygamberimi-
zin (a.s.m) Cenab-› Hakk’›n huzu-
runa ruhen, cismen ve hâlen ç›k-
mas› mucizesi.
Mirac-› Muhammedî: Peygam-
berimizin (a.s.m) Cenab-› Hakk’›n
huzuruna ruhen, cismen ve hâlen
ç›kmas› mucizesi.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
mükâleme: konuflma.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
müflahede: ‹lahî s›rlar› ve tecell-
leri seyretme.
nam: ad.
rad›yallahü anh: Sahabe veya ‹s-
lâm büyüklerinin ad› geçti¤inde
söylenilen “Allah ondan raz› ol-
sun” manas›nda dua. Tek erkek
için söylenir.
Risale-i Mirac: Mirac Risalesi, Ri-
sale-i Nur Külliyat›ndan 31. söz.
Risale-i Zerrât: Risale-i Nur Külli-
yat›ndan zerreler risalesi anla-
m›nda 30. söz.
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n her
zaman, her yerde, her mahluka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
sarih: aç›k, âflikar.
suret: biçim, flekil, tarz.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bar›yla, flekilce, flekil olarak.
tahavvülât: tahavvüller, de¤ifl-
meler.
tahavvülât-› zerrat: zerrelerin
de¤iflmesi, atomlardaki bir hâl-
den baflka bir hâle geçme, de¤i-
fliklik.
tarz: biçim, flekil, suret.
tekvinî: tekvin ile ilgili, yaratma-
ya, var etmeye dair.
telâkki: anlama, kabul etme.
temevvücât-› havaiye: havadaki
dalgalanma.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli, vazifesi olan,
ifl gören.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

1. Zariyat Suresi hürmetine…
2. Yemin olsun esip savuran rüzgâra. (Zariyat Suresi: 1.)
3. Kayan y›ld›za yemin olsun. (Necm Suresi: 1.)

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
delâil-i akliye: ak›l ile bulu-
nan deliller, akla ait deliller,
ak›lla anlafl›labilen deliller.
emsalsiz: benzersiz.

gayet: son derece.
harekât: hareketler.
harekât-› zerrat: zerrelerin,
atomlar›n hareketleri.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
intizams›z: düzensiz, düzgün
olmama.

ispat: kan›tlama.
Kab-› Kavseyn: iki yay mesa-
fesi; Hz. Muhammed’in Mi-
rac’a ç›k›fl›yla vard›¤› son nok-
ta; bütün yarat›lanlar› arkas›-
na al›p  Yaratanla müflerref
ve muhatap oldu¤u makam.
kasem: yemin, ahit.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.



ahir: son.
akabinde: arkas› s›ra, peflinden,
pefli s›ra, ard›ndan, ard› s›ra.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
f›kra: bent, madde, paragraf.
hatime: son, nihayet, bitifl.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
iktibas: al›nt›.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mertebe: derece, basamak.
mevk›f: bölüm.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen, imans›z, din-
siz.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.

müfltehir: ifltihar eden, flöh-
ret bulan, flöhret kazanan,
meflhur, ünlü.
nam: ad.
nass-› sarîh: dinin apaç›k
hükmü, emri.
risale-i câmia: toplay›c› risa-
le.
risale-i harika: harika risale,
harika kitapç›k.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi; Hz. Muhammed’in

(a.s.m.) Cenab-› Hakk›n izniy-
le, bir parmak iflaretiyle ay›
ikiye bölmesi suretiyle gös-
terdi¤i büyük mu’cize.
telâkki: anlama, kabul etme.
yâd: anma.
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. K›yamet yaklaflt›, ay yar›ld›. (Kamer Suresi: 1.)

2. Ve Kamer (Ikterabet) Surelerinin hürmetine, her ifli bana yak›n k›l.
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risaleye iflaret eder ve Sure-i  pQƒt£dGnh ’yi b›rakarak 

päÉnj pQGsòdGnh ’tan sonra pºrésædGnh Suresini zikretmesi bu iflare-

ti kuvvetlendirir.

Hem, fiakk-› Kamer mu’cizesini münkirlere karfl› kuv-
vetli deliller ile ispat eden Miraç Risalesinin zeyli bulunan
fiakk-› Kamer Risalesi nam›nda otuz birinci mertebenin
ahirinde olan o risaleye, Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) flakk-›
kameri nass-› sarih ile zikreden sure-i 
1 oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh oánYÉs°ùdG pânHnônàrbpG ’den iktibas ederek, otuz

birinci mertebenin akabinde zikredilen 
2 rânHsôn≤nJ oQƒoeo’rG n≈pd rânHnônàrbpÉpHnh f›kras›yla sarahate yak›n iflaret

eder.

Malûmdur ki, Risale-i Nur, baflta otuz üç adet Sözler-
dir ve Sözler nam›yla yâd edilir. Fakat, Otuz Üçüncü Söz
müstakil de¤il, belki otuz üç adet Mektubattan ibarettir
ve Mektubat nam›yla zikredilir. Sonra Otuz Birinci Mek-
tup dahi müstakil de¤il, belki otuz bir adet Lem’alardan
mürekkeptir ve Lem’alar ad› ile müfltehirdir. Sonra Otuz
Birinci Lem’a dahi müstakil olmam›fl, o da inflaallah otuz
bir adet fiualardan mürekkep olacak. El-Ayetü’l-Kübra
Yedinci ve bu risale Sekizinci fiualar›d›r. Demek Sözler’in
hatimesi Otuz ‹kinci Sözdür.

Hem, Risale-i Nur’un y›ld›zlar› içinde bir günefl hük-
münde flakirtlerince telâkki edilen Otuz ‹kinci Söz 



nam›ndaki Üç Mevk›fl› risale-i harika ve camia ve Söz-
ler’in bir cihette hatimesi ve cemiyetli neticesi olan o ri-
saleye Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) onun fevkalâde ehemmi-
yetini ve camiiyetini göstermek için Kur’ân’›n çok surele-

riyle birden otuz ikinci mertebede
1 Ékàn`j'Gnh ÉkHrõpM p¿'Grôo≤rdG pInQƒo°ùpHnh

kasemiyle otuz ikinci mertebede bulunan o cami risaleye
iflaret eder. Risale-i Nur’un Otuz Üçüncü Sözü ise, bun-
dan evvel beyan etti¤imiz gibi otuz üç adet mektuplardan
ibaret ve Mektubat nam›nda otuz üç kitap ve yüzden zi-
yade risalelerdir.

‹flte Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) otuz üçüncü mertebede
ve kaseminde Otuz Üçüncü Sözün eczalar› olan o yüz on
kitap ve Mektubata birden iflaret etmek için yüz on se-
mavî suhuf nam›nda yüz on muhtasar kitaplar ve o bü-
yük mukaddes kitaplardan istimdat manas›nda olan flu 
2 rân∏°s†nØnJ ÉkÑrà`oc nârdnõrfnG BÉne uπoc '¤nY @ …/òsdG n∂p∏r°†nØpH n…n’rƒne Énj n∂o∏nÄ°rSnÉna
kelâm›yla iflaret eder.

Malûmdur ki, ilm-i belâgatte ve fenn-i beyanda uzak
ve gizli manalara delâlet etmek için karine tabir ettikleri
emarelerden ve münasebetlerden birisi bulunsa, uzak bir
mana ve gizli ve iflarî olan bir mefhum, karinenin kuvve-
tine göre sarih ve zahir manas› gibi kabul edilir. ‹flte bu
kaideye binaen, bu iflarî manalar›n her birisine mütead-
dit karineler, emareler bulundu¤u gibi sair arkadafllar› da
ona karineler olur. Risale-i Nur’un mecmuundan haber 
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f›kra: bent, madde, paragraf.
hatime: son, nihayet, bitifl.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kaide: kural, esas, düstur.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kasem: yemin, and.
kelâm: söz, laf›z.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecmu: toplam, tüm.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana.
mertebe: derece, basamak.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nam: ad.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarih: aç›k, âflikar.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
suhuf: dört büyük kitap d›fl›nda
sahifeler fleklinde, baz› peygam-
berlere vahiy ile gelen emirler.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabir: ifade.
zahir: aç›k, görünür.
ziyade: çok, fazla.

1. Hizip hizip, ayet ayet Kur’ân Suresinin hürmetine…

2. ‹ndirdi¤in bütün faziletli kitaplar›n faziletleri hürmetine Senden yard›m diliyorum ey Rab-
bim!

beyan etmek: aç›klamak, bil-
dirmek, izah etmek.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cemiyetli: bir çok fleyi bir

arada bulunduran, pek çok
özellikleri içine alan, kapsam-
l›.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyet: önem, de¤er,

k›ymet.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
fenn-i beyan: belâ¤at ilminin
üç bölümünden ikinci bölü-
müdür. ‹fade etme yollar›
olan teflbih, mecaz ve kinaye-
den bahseden ilim.
fevkalâde: ola¤anüstü.



veren sarih f›kralar dahi her birisine kuvvetli bir karine-
dir.

‹kinci Remiz:

Kur’ân’›n el-Ayetü’l-Kübras› olan oäGnƒ'ª°sùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ
1 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh søp¡«/a rønenh ¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG ’nin

hakikat-i kübras›n› ve tefsir-i ekberini gösteren ve Rama-
zan-› fierif’in ilhamî bir hediyesi bulunan Yedinci fiua ri-
salesine Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) Mektubat’a iflaretten
sonra Lem’alar’a iflaret içinde fiualar’a bakarak 
(HAfi‹YE) 2 rânénØrdG nøpe » uæpenG …'ôrÑoµrdG pân`j'’rÉpHnh deyip ilm-i be-

lâgatçe “müstetbeatü’t-terakip” ve “maarizü’l-kelâm” de-
nilen mana-i zahirînin tebaiyetiyle ve perdesinin arkas›y-
la müteaddit karinelerin kuvvetine göre iflaret eder. Ve o
acip ve yüksek ve tevhidin hüccetü’l-kübras› ve el-Aye-
tü’l-Kübran›n bir alâmet-i kübras› ve bir tefsir-i azam›
olan risaleye Ayetü’l-Kübra nam› veriyor. Ve o namla
hem menba› olan Ayetü’l-Kübran›n azametini, hem bu
Yedinci fiua olan vahdaniyetin ve tevhidin bürhan-› aza-
m›n›n fevkalâde kuvvetini ilân eder, haber verir. Hazret-i
‹mam-› Ali’nin (r.a.) bu büyük iltifat›na bu risalenin liya-
katine her kimin bir flüphesi varsa, gelsin, bir defa o 

HAfi‹YE: ‹mam-› Ali bu f›kra ile iflaret eder ki, Ayetü’l-Kübra risalesi yü-
zünden flakirtleri bir musibete düflecekler ve onun kerameti ve bereketiy-
le emniyete ve selâmete ç›kacaklar. Evet, bu keramet-i Aleviye tam tam›-
na ç›kt› ki, o risale için hapse düflüp ve onun kuvvetli hakikatleriyle kur-
tuldular.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâmet-i kübra: en büyük iflaret,
en büyük belirti.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser.
azamet: büyüklük.
bürhan-› azam: en büyük delil.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakikat-› kübra: en büyük olan
gerçek.
hafliye: dipnot.
hüccetü’l-kübra: en büyük hüc-
cet, delil.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilhamî: ilham ile elde edilen, il-
ham ile ulafl›lan.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
kamer: Kur’ân-› Kerîm’in 54. sure-
si.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
liyakat: lây›k olma, de¤erlilik, ya-
rarl›l›k, uygunluk.
maarîzü’l-kelâm: bir sözün as›l
manas› d›fl›nda, baflka manay›
ifade etmesi, baflka manalar›n is-
tenmesi.
mana-i zahirî: zahire ait mana,

1. Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu
tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

2. Yâ Rab! Ayetü’l-Kübra hürmetine beni kurtar, emân ve emniyet ver.
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aç›k mana, görünen mana.
menba: kaynak.
müstetbeâtü’t-terâkîb: söz-
deki, birbirine ba¤l›, iflaretli
manalar. kelimelerin kullan›fl
ve tarzlar›ndan hareketle on-
lar›n z›mn›nda bulundu¤u an-
lafl›lan manalar.
müteaddit: çeflitli, bir çok.

nam: ad.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
remiz: kelime ve cümleye
yüklenilmifl gizli mana, flifre,
sembol.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tebaiyet: tâbilik, tâbi olma,

uyma.

tefsir-i azam: büyük tefsir.

tefsir-i ekber: en büyük tef-
sir.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.



risaleyi okusun. E¤er, “Evet, lây›kt›r” demezse, bana tuh
desin!

Evet, Kur’ân’›n aleyhinde bin seneden beri müntaki-
mâne haz›rlanan dinsizlerin itirazlar›n› ve kâfir feylesofla-
r›n teraküm edip flimdi yol bularak intiflar eden flüphele-
rini ve Kur’ân’›n dehfletli darbelerinden intikam besleyen
muannit Yahudîlerin ve ma¤rur bir k›s›m Hristiyanlar›n
hücumlar›n› def' edip mukabele eden ve her as›rda
Kur’ân’›n pek çok kahramanlar› ve manevî kal’alar› var-
d›. fiimdi ihtiyaç bir-ikiden, yüze ç›km›fl; ve müdafiler
yüzden, iki üçe inmifl.

Hem, hakaik-› imaniyeyi ilm-i kelâmdan ve medrese-
den ö¤renmek çok zamana muhtaç bulundu¤undan, bu
zamanda o kap› dahi kapand›. Hem çabuk, hem herkes
anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri talim eden Ri-
sale-i Nur, elbette ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh›n bu iltifa-
t›na lây›kt›r.

Hem ‹mam-› Ali (r.a.) onuncu mertebe-i tadad›nda
onuncu sure olarak ve k›yamet ve Leyle-i Berata bakan
1 rânªpµ`rMoG rónb Gvôp°S Én¡«/a p¿ÉnNtódG pInQƒ°oùpHnh deyip, mana-i iflarî-

siyle, “Onuncu Söz” nam›nda ve mertebesinde olan Ha-
flir Risalesine iflaretle beraber, o risalenin fevkalâde
ehemmiyetini ve gayet muhkem oldu¤unu ve o zaman›n
dumanl› karanl›klar›n› izale eden bir Leyle-i Berat›n bir
kandili hükmünde bulunmas›na ve haflir ve k›yametin bir
alâmeti olan duhan, hem Leyle-i Berat›n senevî olarak

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 173 SEK‹Z‹NC‹ fiUA

rek, sezdirerek, iflaretle.
intikam: öç alma, kendisine, bu-
lundu¤u toplulu¤a veya benim-
seci¤i bir fleye karfl› yap›lan kötü-
lü¤e karfl›l›k verme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kal’a: büyük hisar.
kandil: lamba.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
Leyle-i Berat: Berat Gecesi, fia-
ban ay›n›n 15. gecesi.
ma¤rur: gururlu; kendini be¤en-
mifl, büyüklük taslayan.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
flu.
mertebe: derece, basamak.
mertebe-i tadat: say› mertebesi.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
müdafi: müdafaa eden, savunan,
koruyan, dayanan.
müntakimane: intikam al›rcas›-
na, öç alana yak›fl›r flekilde.
nam: ad.
rad›yallahü anh: Sahabe veya ‹s-
lâm büyüklerinin ad› geçti¤inde
söylenilen “Allah ondan raz› ol-
sun” manas›nda dua. Tek erkek
için söylenir.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
senevî: senelik, y›ll›k.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
taksim-i umur: ifllerin bölünme-
si.
talim: ders verme, ö¤retme.
tarz: biçim, flekil, suret.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
teraküm: birikme, y›¤›lma, top-
lanma.

1. Ve içine muhkem s›rlar yerlefltirilen Duhan Suresinin hürmetine.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
aleyh: karfl›, karfl›t.
asr: yüzy›l.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
duhan: duman.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fevkalâde: ola¤anüstü.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe

ile u¤raflan.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hücûm: sald›rma.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Ce-
nab-› Hakk›n zat ve s›fatlar›n-
dan, nübüvvet, haflir, kader
gibi imana ait meselelerden
‹slâmî esaslar dairesinde delil
ve bürhana dayal› olarak
bahseden ilim.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
imaen: ima yoluyla, ima ede-



hikmetli tefrik ve taksim-i umur noktalar›yla ve baflka ka-
rineler ile imaen ve remzen haber veriyor.

Evet, Onuncu Söz çok ehemmiyetli bir belây› defetti.
Hürriyet-i efkâr serbestiyeti ve Harb-i Umumî sars›nt›s›
vaktinde haflri inkâr eden münaf›klar, f›rsat bulup çok
yerlerde zehirli fikirlerini izhara bafllad›klar› bir zamanda
Onuncu Söz ç›kt› ve tab edildi. Bin nüshas› etrafa yay›l-
d›; onu gören herkes kemal-i ifltiyak ve merakla okudu.
Z›nd›klar›n kâfirâne fikirlerini tam k›rd› ve onlar› sustur-
du, ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh›n bu takdirine liyakatini
ispat etti. Kimin flüphesi varsa, gelsin, onu dikkatle oku-
sun, haflrin ne kadar kuvvetli bir bürhan› oldu¤unu gör-
sün.

Hem Hazret-i ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh on doku-

zuncu sure olarak Suretü’n-Nur’u pÜÉnàp̀µ`rdG nº«/eGnƒnM uô°pùpHnh
1 rânªp°ùrboG nQƒofÉnj pQƒtædG pπr°†nØpH n∂r«n∏nY @ Én¡p©«/ªnL f›kras›yla zik-

rederek, pek muhtasar olan On Dokuzuncu Söze ve pek
mükemmel bulunan On Dokuzuncu Mektuba iflaret için
nur lâfz›n› tekrar etmekle mektuplar›n mertebesi, yani
On Dördüncü Mektup noksan kalmas›na imaen Sure-i
Nur’u on beflincide yine zikretmesiyle gayet lâtif ve mü-
dakkikane haber veriyor. Ve o iki risaleleri, Risale-i
Nur’un, büyük nurlar› olduklar›n› bildiriyor.

Evet, risalet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâma
dair olan On Dokuzuncu Söz, hem üç cihetle kerametli 

alâmet: belirti, iflaret, iz.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
def: mani olma, kovma, ortadan
kald›rma.
duhan: duman .
ehemmiyetli: önemli.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm .
gayet: son derece.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hürriyet-i efkar: fikir ve düflünce
hürriyeti.
imaen: ima yoluyla, ima ederek,
sezdirerek, iflaretle.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâfirâne: kâfircesine, Allah’› inkar
edercesine.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kemal-i ifltiyak: istek ve arzunun
son derecesi, tam bir istek ve ar-
zu.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
Leyle-i Berat: Berat Gecesi, fia-
ban ay›n›n 15. gecesi.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
mertebe: derece, basamak .
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
müdakkikane: dikkatlice, ince-
den inceye araflt›rarak.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-

1. Kur’ân’da geçen bütün “Hâ, mîm”lerde bulunan s›rlar›n hürmetine ey Nur, risalelere bölün-

müfl Nurun hürmetine beni koru!..
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lerin her biri.
Rad›yallahü Anh: Allah on-
dan raz› olsun.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
risalet-i Muhammediye: kâ-
inat›n nuru ve fluuru olan Hz.

Muhammed’in (a.s.m.) pey-
gamberli¤i.
senevî: senelik, y›ll›k .
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli .
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
Sure-i Nur: Nur suresi.
Suretü’n-Nur: Nur Suresi.
tab: kitap basma.

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme .
taksim-i umur: ifllerin bölün-
mesi.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir .
zikr: anma, bildirme.



ve harika olan On Dokuzuncu Mektup, elhak, Risale-i
Nur’un en parlak birer nurudurlar. Ve Aifle-i S›dd›ka Ra-
d›yallahü Anhan›n beraati münasebetiyle, Ayet-i Nur’un
1 /√pQƒof oπnãne kelimesindeki zamir, üç vecihten birisiyle Mu-

hammed Aleyhissalâtü Vesselâma raci olmak haysiyetiy-
le, Sure-i Nur, zat-› Muhammediye Aleyhissalâtü Vesse-
lâm ile ziyade alâkadar bulundu¤undan, o sure ile risa-
let-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm› ispat eden o
iki risaleye iki nur lâfz›yla, belki üç nur kelimeleriyle yine
aynen risalet-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm› ispat
eden Miraç Risalesine dahi iflaret etmifl.

Ben itiraf ediyorum ki, On Dördüncü Mektup noksan
kald›¤›n› unutmufltum. Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) ayn› su-
reyi iki defa tekrar etmesiyle tahattur ettim ve iflarat›nda-
ki dikkatine hayran oldum. Fakat o tekrar, yaln›z On Do-
kuzuncu Söz ve Mektup için say›l›r; ondan sonrakilere
nispeten say›lmaz.

Üçüncü Remiz:
Yirmi Sekizinci Lem’ada izah ve ispat edilen 

2
@ ränQsƒnænJ Gvôp°S pêrô°tùdG oêGnôp°S oOÉn≤oJ @ kánfÉn«nH Gvô°pS pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ

3@ ränópªrNoG oQÉsædG p¬pH mäƒoc rônH ¢pShtóo≤pH @ mïn£rfnôn°Tnh mñpRÉnH m∫nÓnL pQƒoæpH
f›kralar›yla Risale-i Nur’un üç ehemmiyetli vaziyetini
haber veriyor. Bu f›kralar›n sarahate yak›n bir surette
hem cifir, hem mana cihetiyle Risale-i Nur’a iflaretini On
Sekizinci Lem’ada izah›na binaen, burada ise orada 
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
raci: bir flah›stan kinaye olan za-
mir, flah›s zamirlerinin gösterdi¤i.
Rad›yallahü Anha: Allah ondan
raz› olsun. (kad›n için.).
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
risalet-i Muhammediye: kâina-
t›n nuru ve fluuru olan Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
Sure-i Nur: Nur suresi.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
vaziyet: durum.
vecih: cihet, yön.
zat-› Muhammediyye: Hz. Mu-
hammed’in zat›, kiflili¤i.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Onun nurunun misali… (Nur Suresi: 35.)

2. Nurun kandili gizli olarak yak›l›p ayd›nlat›l›r. Kandiller kandili gizli olarak tutuflturulur; o da
tenevvür eder.

3. Celâl, Raûf, Kuddüs, Rahman, Rahîm ve Hakîm isimlerinden ald›¤› onun nuruyla dalâlet ve
fitne atefli söndürülür.

alâkadar: ilgili, iliflki.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
ayet-i Nur: Nur ayeti; Nur Su-
resi 35. ayet.
beraat: .

cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
cihet: yön.
ehemmiyetli: önemli.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam

do¤rusu; do¤rusu ya .
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hârika: ola¤anüstü.
haysiyet: itibar.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.



zikredilmeyen ve ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh›n nazar-›
dikkatini celp eden yaln›z üç s›rr› beyan edilecek.

• Birincisi: ‹slâmlar içinde, dellâllar elinde teflhir sure-
tinde gezdirmeye lây›k olan Risale-i Nur, maatteessüf,
gayet gizli perde alt›nda intiflar ve istitara mecbur olmas›-

na iflareten ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh, iki defa kánfÉn«nH Gvô°pS
ve ränQsƒnænJ Gvô°pS kelimeleriyle Gvô°pS , yani “Gizli intiflar edebi-

lir” müteaccibâne haber veriyor.

• ‹kincisi: Risale-i Nur, ‹sm-i Azam cilvesiyle ve ism-i
Rahîm ve Hakîm’in tecellisiyle zuhur etti¤inden, imtiyaz-

l› hassas› 
1 oônÑrcnG *nG ’den iktibasen celâl ve kibriya, 

2 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH ’den istifazaten merhamet ve flef-

kat, 
3 lº«/µn◊rG oõj/õn©rdG nƒognh ’den istifadeten hikmet ve intiza-

m›n esaslar› üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayat› onlar-
d›r. Sair meflreplerdeki aflk yerinde, Risale-i Nur’un mefl-
rebinde müfltakane flefkattir ve re’fetkârâne muhabbet-
tir. Nas›l ki Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) sarih bir surette Si-
racünnur’un tarih-i telifini ve tekemmül zaman›n› ve

meflhur ismini pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ f›kras›yla haber vermifl;

öyle de, mïn£rfnôn°Tnh mñpRÉnH m∫nÓnL pQƒoæpH (ilâahir) f›kras›yla da

Siracünnur’un esaslar›ndan haber veriyor. Çünkü 

aflk: fliddetli sevgi, sevda, gönül
verme.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
celp: çekme, kendine çekme.
cilve: tecelli, görüntü.
dellâl: ilan eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
hâssa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
iktibasen: iktibas ederek, al›nt›
yaparak.
ilââhir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
ism-i Hakîm: Hakîm ismi; Cenab-
› Hakk›n hikmetle, faydalar› takip
ederek ifl gören manas›ndaki is-
mi.
ism-i Rahîm: bütün mahlûkat›
sonsuz rahmet ve merhameti ile
kuflatan anlam›nda Cenab-›
Hakk’›n bir ismi.
istifadeten: istifade ederek, fay-
dalanarak, yararlanarak.
istifazaten: feyiz alarak; feyizli
olarak; ilim, irfan ve manevî zen-
ginlik kazamarak.
istitar: gizlenme.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kibriya: Cenab-› Allah’›n azameti
ve kudreti, her cihetle büyüklü-
¤ü.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhabbet: sevgi, aflk derecesin-
de sevme.
müfltakane: ifltiyak ve arzu ile,
çok isteyerek.
müteaccibâne: flaflarak, flaflk›n
flaflk›n, taaccüp eder flekilde.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
re’fetkârâne: merhamet edene

1. Allah en büyüktür, en yücedir.

2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)

3. Onun kuvveti herfleye gàliptir ve O herfleyi hikmetle yapar. (Nahl Suresi: 60; ‹brahim Sure-
si: 4.)
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yak›fl›r flekilde, çok ac›yarak.
ruh: can, dirilik kayna¤›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarih: aç›k, âflikar.
s›r: gizli hakikat.
siracü’n-nur: Nurun lambas›
anlam›nda Risale-i Nur külli-
yat›ndan bir eser.

suret: biçim, flekil, tarz.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tarih-i telif: eserin yaz›l›fl ta-
rihi.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.

tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.
teflhir: ilan etme, herkese du-
yurma; sergileme.
zikr: anma, bildirme.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



mñpRÉnH m∫nÓnL izzet, azamet ve celâl ve kibriyad›r. mïn£rfnôn°T
Süryanîce Raûf ve mäƒoc rônH Rahîm’dir. Demek Hazret-i

‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh Siracünnur’u tarif ediyor.
“Hayat›n› ve nurunu, kibriya ve azamet ve re’fet ve rahî-
miyetten al›yor” diye mümtaz hasiyetini beyan eder.

• Üçüncüsü: Hazret-i ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh, bu

f›krada 
1 ränópªrNoG oQÉsædG p¬pH cümlesiyle diyor ki: Bin üç yüz elli

dörtte Siracünnur, (yani Risale-i Nur’un nuru) ile
dalâletin tecavüz eden nâr› inflaallah sönecek. Yani,
fitne-i diniye ateflini ya tahribattan vazgeçirecek veya ile-
ri tecavüzat›n› k›racak.

E¤er Hicrî tarihi olsa, bundan iki sene evvel, dini dün-
yadan tefrik f›rsat›ndan istifade ile, dinin ve Kur’ân’›n za-
rar›na olarak ilerleyen dehfletli tasavvurat›n tecavüzat› te-
vakkuf etmesi, elbette karfl›lar›nda kuvvetli bir seddin bu-
lunmas›ndand›r. O set ise, bu zamanda çok intiflar eden
Risale-i Nur’un keskin hüccetleri ve kuvvetli bürhanlar›
oldu¤u çok emarelerle hissediliyor. Ve bu ikinci ihtimal-
deki iflaret-i Aleviye dahi onu teyit ediyor. (HAfi‹YE)
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intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
iflaret-i Aleviye: Hz. Ali’nin iflaret
etti¤i.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
kibriya: Cenab-› Allah’›n azameti
ve kudreti, her cihetle büyüklü-
¤ü.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
Mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
nâr: atefl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahîmiyet: merhamet edicilik.
Rauf: çok ac›yan, flefkat ve mer-
hamet sahibi olan Allah.
re’fet: esirgeme, koruma, ac›ma,
merhamet, flefkat etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rükn: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas.
set: mani, perde, engel.
s›r: gizli hakikat.
siracü’n-nur: Nurun lambas› an-
lam›nda Risale-i Nur külliyat›ndan
bir eser.
süfyaniyet: dinsizlik ak›m›.
Süryanî: Suriye ve Türkiye’nin
güney do¤usunda yaflayan, Sami
›rk›ndan bir H›ristiyan toplulu¤u.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tasavvurat: tasavvurlar, düflün-
celer.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tecavüzat: tecavüzler, sald›r›lar,
sataflmalar.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tevakkuf: duraklama, durma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
azamet: büyüklük.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
bâkî kalan: geride kalan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
bürhan: bir fleyi ispatlamak

için kullan›lan kesin delil.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk, yücelik.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fitne-i diniye: dine sokulan

fitne, fesat.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
Hafliye: dipnot.
hüccet: delil.
hükmetme: hakim olma, ifl-
leme.
ihtimal: olabilirlik.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

HAfi‹YE: Hem de 
2 Énær«n£rYnG BÉs`fpG ’n›n s›rr› k›smen tahakkuk etmifl. Çünkü,

süfyaniyetin dört rüknünden en kuvvetlisi ve dehfletlisi bütün bütün çekil-
di, kabir alt›nda azap çekiyor; ve en büyü¤ü dahi alâkas› bilfiil çekilmifl,
Mason komitesinin mahkûmu ve aleti olup azab›yla meflguldür. Yaln›z
onun gölgesi hükmediyor. ‹leri tecavüz etmemekle beraber k›smen gerili-
yor. Bakî kalan iki flah›s ise ellerinden gelse tamire çal›flacakt›r.

1. Onun nuruyla dalâlet ve fitne atefli söner.

2. fiüpheziz ki, [Biz sana Kevser’i] verdik. (Kevser Suresi: 1.)



Evet, cifirce ränópªrNoG oQÉsædG p¬pH ; ñ alt› yüz, ä dört yüz, Q
iki yüz, fleddeli ¿ yüz, Ω k›rk, O ve üç G yedi, p¬pH ’deki Ü
iki, √ befl, yekûnu bin üç yüz elli dört eder. Lillâhilhamd,

Siracünnur’un el-Ayetü’l-Kübras› gibi çok risaleleri var.
Her biri kuvvetli birer lâmba hükmünde s›rat-› müstakimi
gösterip ‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh›n haberini tasdik
ediyorlar.

Bu üçüncü s›rr›n münasebetiyle aynen 
1 ränópªrNoG oQÉsædG p¬pH

gibi bin üç yüz elli dört tarihine makam-› cifrîsiyle bakan
ve Said’in (r.a.) iki maruf lâkab›na remzen ve ismen ima
eden ve “Kendini muhafaza et” emrini veren ve tarihte
herkesten ziyade müteaddit tehlikelere maruz bulunaca-
¤›n› telvih eden Ercûze’nin ahirlerindeki 

n∂«/≤oj r¿nÉpH p¿ÉnesõdG n∂pd'òpd ÉkcpQróoe Énj p¿És°ûdG pº«/¶n©rdG n∑n’rƒnªpd rπnÄ°rSÉna
2 mán`ærëpenh mánHrôoc uπoc sô°nTnh pánæràpØrdG n∂r∏pJ sô°nT f›kras›yla diyor: “Ya

Said el-Kürdî! Bin üç yüz elli dört tarihine yetiflirsen
Mevlâ-i Azîm’inden, o zaman›n ve asr›n fitne ve flerlerin-
den muhafazan› iste ve yalvar.”

Evet, On Sekizinci Lem’ada, Birinci Keramet-i Alevi-
yenin izah›nda, Kaside-i Ercûziye’nin Risale-i Nur ve mü-
ellifine dair iflarat-› gaybiyesi beyan edilmifl. ‹sm-i Azam
ve “Sekîne” tabir etti¤i esma-i sitte-i meflhuruyla daima
meflgul olan bir flakirdiyle konufltu¤u ve teselli verdi¤i ve 

ahir: son.
asr: yüzy›l.
ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
dair: alakal›, ilgili.
Ercûze: Hz. Ali taraf›ndan yaz›lan
ve istikbalden haber veren vezin-
li kaside.
esma-y› sitte-i meflhure: Cenab-
› Hakk›n meflhur olmufl alt› bü-
yük ismi. Kuddüs, Adl, Hakem,
Ferd, Hayy, Kayyum.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
ismen: isim olarak, ad›n›, ismini
söyleyerek, yaln›z isimle.
‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
iflarat-› gaybiye: gaypla ilgili ifla-
retler; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
Kaside-i Ercûziye: Hz. Ali taraf›n-
dan yaz›lan ve istikbalden haber
veren kaside.
keramet-i Aleviye: Hz. Ali’ye ait
keramet, ola¤anüstü, fevkalâde
hâl.
lâkap: ünvan.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
maruf: herkesçe bilinen.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
Mevlâ-y› Azîm: Yüce Mevlâ.
muhafaza: koruma.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-

1. Onun nuruyla dalâlet ve fitne atefli söner.

2. Ey fitne ve felâket asr›na eriflen! Mevlâ-i Azîm’inden o zaman›n ve asr›n fitne ve fler-
lerinden muhafazan› iste ve yalvar.
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zaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sekine: içerisinde on dokuz
harfi on dokuz ayet bulunan,
sükûnet ve emniyet veren bir
dua.
s›r: gizli hakikat.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.

siracü’n-nur: Nurun lambas›
anlam›nda Risale-i Nur külli-
yat›ndan bir eser.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
fler: kötülük.

tabir: ifade.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
telvih: söz aras›nda manal›
söz söyleme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
yekûn: toplam.
ziyade: çok, fazla.



çok emareler ve karinelerle o flakirt Said oldu¤u ispat
edilmifl. Ve orada o flakirdine demifl:

1 GkÒ/≤nØrdGnh oÒ/en’rG Én¡pÑsàpH GkÒ/£r°ùnJ ränôu£°oS mºéoY o±oôrMnG
Yani, ecnebi huruflar› bin üç yüz k›rk sekizde tamim

edilecek, çoluk çocuk emirler ve fakirler icbar suretinde,
gece dersleriyle ö¤renmeye çal›flacaklar.

Evet, GkÒ/£r°ùnJ ränôu£°oS cümlesi, tam tam›na iki ä sekiz

yüz, iki ¢°S yüz yirmi, iki Q dört yüz, iki • on sekiz, bir

i on, mecmuu bin üç yüz k›rk sekizdir. Ayn› tarihte Lâ-

tinî huruflar›na gece dersleriyle cebren çal›flt›r›ld›.

Sonra ‹mam-› Ali (r.a.) Sekîne ile meflgul olan Said’e

(r.a.) bakar, konuflur. Akabinde 
2 p¿ÉnesõdG n∂pd'òpd ÉkcpQróoe Énj der.

‹ki-üç yerde kuvvetli iflaretle Said (r.a.) ismini verdi¤i fla-
kirdine hitaben, “Kendini Sekîne ile dua edip muhafaza-
ya çal›fl.” Yâ-i nidaîden sonra müteaddit karineler ve

emarelerle Said var. Demek 
3 p¿ÉnesõdG n∂pd'òpd ÉkcpQróoe oó«/©n°S Énj

olur. Bu f›kra, nas›l ki ÉkcpQróoe kelimesiyle “el-Kürdî” lâka-

b›na hem lâfzen, hem cifren bakar. Çünkü mim’siz ÉkcrQnO
“Kürd” kalbidir. (HAfi‹YE) Ω ise, ∫ ve i ’ye tam muvaf›kt›r. 
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muvaf›k: uygun, münasip.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
Sekine: içerisinde on dokuz harfi
on dokuz ayet bulunan, sükûnet
ve emniyet veren bir dua.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tamim: umumilefltirme, genellefl-
tirme.
ya-i nidâî: Arap dilinde Nida, ses-
lenme için kullan›lan ‘yâ’.

1. Ecnebî harfleri tamim edilir, çoluk çocuk, emirler ve fakirler gece derslerinde zorla çal›flt›-
r›larak onu ö¤renirler.

2. Ey fitne ve dalâlet asr›na eriflen!
3. Ey fitne ve dalâlet asr›na eriflen Said!.

HAfi‹YE: Yani tersinden okunufludur.

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›-
ra, peflinden.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.
cifren: cifir ile, harflere veri-
len say› k›ymetiyle ibareler-
den geçmifle ve gelece¤e ait
iflaretler ç›karmak suretiyle,.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

ecnebi: yabanc›.
emare: alâmet, belirti, niflan.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hafliye: dipnot.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
huruf: harfler.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda yapt›rma.

ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
lafzen: sözlü olarak.
lâkap: ünvan.
Latinî: Latin harfleri, Latinlile-
re ait harfler.
mecmu: toplam, tüm.
muhafaza: koruma.



Öyle de, di¤er bir ismi olan “Bediüzzaman” lâkab›na da-

hi p¿ÉnesõdnG kelimesiyle ima etmekle beraber, bin üç yüz el-

li dört veya bin üç yüz elli befl makam-› cifrîsiyle, Said’in
(r.a.) hakikat-i hâlini ve hilâf-› âdet vaziyetini ve h›fzüvi-
kaye için kesretli duas›n› ve halvet ve inzivas›n› tamam›y-
la tabir ve ifade etti¤inden, sarahate yak›n bir surette
parma¤›n› onun bafl›na o kasidede teselli için bas›yor.

Burada da 
1 ränópªrNoG oQÉsædG p¬pH s›rr›na mazhar olan Risale-i

Nur’u alk›fll›yor.

Malûm olsun ki, Celcelûtiye’nin esas› ve ruhu olan 
2 oºn¶rYn’rG oºr°Sp’rGnh oánØj/ô°sûdG oInƒrYsódGnh o™peÉn÷r G oº°nùn≤rdnG ‹mam-› Ali

Rad›yallahü Anh›n en mühim ve en müdakkik Üveysî bir
flakirdi ve ‹slâmiyetin en meflhur ve parlak bir hücceti
olan Hüccetü’l-‹slâm ‹mam-› Gazalî (r.a.) diyor ki: “Onlar
vahiyle Peygambere (a.s.m.) nazil oldu¤u vakit, ‹mam-›
Ali’ye (r.a.) emretti, ‘Yaz!’; o da yazd›, sonra nazmetti.”

‹mam-› Gazalî (r.a.) diyor:

nºr°Sp’rGnh n™penÉ÷r G nº°nùn≤rdGnh nº«/¶n©rdG n≥ranƒrdGnh nánØj/ôs°ûdG nInƒrYsódG p√pò'g s¿pG
pRƒoæ`oc røpe lõræ`nc x∂n°T nÓpH nºs¶n©oŸrG n¿ƒoær̀ µnŸrG sô°uùdGnh nºn¶rYn’rG

3 pInôpN'’rGnh Én«rftódG
‹mam-› Gazalî, ‹mam-› Nureddin’den ders alarak bu

Celcelûtiye’nin hem Süryanî kelimelerini, hem k›ymetini
ve hasiyetini flerh etmifl.

Bediüzzaman: zaman›n, ça¤›n
eflsiz güzelli¤i.
Celcelûtiye: Peygamberimiz Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) derslerine
istinaden, asl› cifir ve ebcet hesa-
b› ile alâkal› olarak Hz. Ali (r.a.) ta-
raf›ndan telif edilen Süryanice bir
kasidedir.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hakikat-› hâl: durumun gerçek
yönü, iflin asl›.
halvet: ibadet, riyazet, zikir mak-
sad›yla bir hücreye kapanma.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
h›fz ü vikaye: koruma ve ayakta
tutma.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hüccet: delil.
hüccetü’l-‹slâm: ‹slam’›n delili,
hücceti, ‹mam-› Gazâlî’nin lakâb›.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ymet: de¤er.
lâkap: ünvan.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nazil: nüzul eden, inen.
nazm: kafiyeli, vezinli söz.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
ruh: öz, can al›c› nokta.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
Süryanî: Suriye ve Türkiye’nin
güney do¤usunda yaflayan, Sami
›rk›ndan bir H›ristiyan toplulu¤u.
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flakirt: talebe, ö¤renci.
flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.
tabir: yorum, yorumlama.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-

me.
Üveysî: Üveysî tarz›, Veysel
Karanî Hazretleri gibi, kalbî
ba¤l›l›k ve muhabbetle yafla-
yan, Veysel Karanî gibi sevdi-

¤i ve kendisine ba¤l› oldu¤u
zat› görmeden, gaybî olan
sevgi ve ba¤l›l›k.

vaziyet: durum.

1. Onun nuruyla dalâlet ve fitne atefli söner.
2. Cami manalar› tafl›yan kasem, dua-i flerif ve ‹sm-i Azam.
3. fiüphesiz, bu dua-i flerif ve münacat-› azîme ve kasem-i camia ve ‹sm-i Azam ve muazzam

esrar, dünya ve ahiret hazinelerinden bir hazinedir.
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cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
derc: toplama, bir araya getirme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esmâ: adlar, isimler.
Haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hatm: her hangi bir fleyi sonuna
kadar okuyup bitirme.
imaen: ima yoluyla, ima ederek,
sezdirerek, iflaretle.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
siracü’n-nur: Nurun lambas› an-
lam›nda Risale-i Nur külliyat›ndan
bir eser.
Süryanî: Suriye ve Türkiye’nin
güney do¤usunda yaflayan, Sami
›rk›ndan bir H›ristiyan toplulu¤u.
fiakk-› Kamer: ay›n ikiye bölün-
mesi; Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
Cenab-› Hakk›n izniyle, bir par-
mak iflaretiyle ay› ikiye bölmesi
suretiyle gösterdi¤i büyük mu’ci-
ze.
tadat: sayma.
telvihen: telvih yoluyla, kinaye
fleklindeki iflaretlerle.
zeyl: ek, bir eserin devam› olarak
yaz›lan k›s›m.

Dördüncü Remiz:

‹mam-› Ali (r.a.) Siracünnur’dan haber verdikten son-
ra yine otuz üç ve bir cihetle otuz iki adet Süryanîce es-
may› tadat ederken, Risale-i Nur’un en kuvvetli, en k›y-
mettar olan Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesine ve Otuz ‹kin-
ci Söze kuvvetli iflaret etti¤i gibi, sair risalelere de rem-
zen veya imaen veya telvihen bakar.

Evet Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) Risale-i Nur’a bakarak
Süryanî isimleri derç ederek diyor:

ränQsƒnænJ Gvôp°S pêrô°tùdG oênôp°S oOÉn≤oJ @ kánfÉn«nH Gvô°pS pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ
ränópªrNoG oQÉsædG p¬pH mäƒocrônH ¢pShtóo≤pH @ mïn£rfnôn°Tnh mñpRÉnH m∫nÓnL pQƒoæpH
rânªn°SGnóp©rdG pQÉnæpd ¢mTGnôr¡pe mΩÉn£rªn£pH @ Ék«pdÉn°UnG m√ƒoªnf m√ƒojÉnjnh m√Én«pH
rân¡n£s«nW mÜƒo¡n£r«nW mÜƒo¡nW x»p¡nW @ m™pdÉn°T mÜƒo©r∏n°T m™r∏n°T mπ«/gnG m∫Én¡pH
rânîsªn°ûnJ mñƒoªn°T mäÉn`j'G mï«/∏rªnàpH @ rânªp°ùrboG mñhoôrHnGnh mñƒo∏rªn«pH mñƒofnG
rânîsªn°ûnJ mñrönûpH mñhoörûnj mñhoQÉnªnN @ Éngnór©nH mñƒoªrjnPnh mñhoòr«nH nïj/PÉnH'G
ränôuªoY o¿rƒnµrdG p¬pH mñƒoªr°TnG mñƒoªrjnòpH @ Éngnór©nH mñhoRÉnHnh m¿Én«rªp°Snh mïr∏nÑpH

1 ...»/FÉnYoO rπnÑrbpG mânînªr∏°nûnH
diye dua ile hatmeder. Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) baflta
sarahatle haber verdi¤i Risale-i Nur’u, Siracünnur ve 

(HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Haflre dair meflhur Yirmi Dokuzuncu Söze, sonra Miraç ve
zeyli fiakk-› Kamere bakar.

1. Nurun kandili gizli olarak yak›l›p apaç›k ayd›nlat›l›r. • Kandiller kandili gizli olarak tutufltu-
rulur; o da tenevvür eder.
Celâl ve Hâl›k isimlerinin nuru, Kuddüs isminin bereketi ve kibriyan ile dalâlet ve fitne ate-
fli söndürülür.
Allah, Hû, Samed, Kahhar isimleriyle ve savafl deniziyle, yükselen düflmanl›k atefli
söndürülür.
Allah, Hak, Cemîl, Vedûd ve Mucîb isimlerinin hürmetine;
Mürîd, Cemîl, Zahir isminle taksim edilen, yüce olan ve yüceltilen ayetlerin (ve tefsirlerinin)
flan› hürmetine;
……………



Siracüssürc nam›yla birinci mertebede aflikâr onu göste-
rip tadat ederken, tâ yirmi befle geldi¤i vakit 
1 rânîsªn°ûnJ mñƒoªn°T mäÉn`j'G mï«/∏rªnàpH der. Âyât-› Kur’âniyenin

i’cazlar›n› beyan ve Kur’ân’›n k›rk vecihle mu’cize oldu-
¤unu yedi adet küllî vecihlerde ispat eden Risale-i Nur’-
un en meflhur ve parlak risalesi olan Yirmi Beflinci Söz
nam›ndaki Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesine iflaret eder.
Çünkü baflta Siracünnur’un birinci mertebede say›lmas›,

hem mäÉn`j'G mï«/∏rªnàpH f›kras›nda mäÉn`j'G kelimesinin bulunmas›,

hem yirmi beflinci mertebede zikretmesi, kuvvetli bir ka-
rinedir ki, pek çok ayetleri zikredip i’cazlar› ve s›rlar› be-
yan eden Yirmi Beflinci Söze mana-i mecazî ile bakar.
Ve surelerin tadad›nda dahi yine yirmi beflinci mertebe-

de ibareyi de¤ifltirip, bafltan bafllar gibi 
2 n∑nQÉnÑnJ u≥nëpH diye-

rek Risale-i Nur’un en mübarek ve bereketli olan Yirmi
Beflinci Sözün ehemmiyetini gösteriyor. Sonra yirmi alt›

ve yedide Éngnór©nH mñƒoªrjnPnh mñhoòr«nH nïj/PÉnH'G der. Sonra otuz ve

otuz birincide Éngnór©nH mñhoRÉnHnh m¿Én«rªp°Snh mïr∏nÑpH deyip, yine iba-

reyi de¤ifltirip Éngnór©nH kelimesini zikreder. Gayet zahir ve

kuvvetli bir karineyle, içtihada dair Yirmi Yedinci Sözün
Sahabeler hakk›ndaki çok mühim ve k›ymettar zeylini ve
Miraca dair Otuz Birinci Sözün flakk-› kamere dair ve

aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dair: alakal›, ilgili.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mana-y› mecazî: mecazî mana,
bir kelimenin veya lâfz›n gerçek
anlam›n›n d›fl›nda baflka bir an-
lamda kullan›ld›¤›ndaki mana.
mertebe: derece, basamak.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.

2. Yüce olan ve yüceltilen ayetlerin (ve tefsirlerinin) flan› hürmetine.

2. Mülk Suresi (Tebareke) hakk› için.
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mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.

s›r: gizli hakikat.
siracü’n-nur: Nurun lambas›
anlam›nda Risale-i Nur külli-
yat›ndan bir eser.
siracü’s-sürüc: kandillerin
kandili, lâmbalar›n lâmbas›,
en parlak nur, en parlak lâm-
ba.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bö-

lünmesi; Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Cenab-› Hakk›n izniy-
le, bir parmak iflaretiyle ay›
ikiye bölmesi suretiyle gös-
terdi¤i büyük mu’cize.
tadat: sayma.
vecih: cihet, yön.
zahir: aç›k, âflikar.
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.
zikr: anma, bildirme.



ona ihtiyaç bulunan ehemmiyetli zeylini Éngnór©nH kelimesiy-

le gösterir gibi kuvvetli iflaret eder.

Ben itiraf ediyorum ki, ben bu zeyilleri unutmufltum.
‹mam-› Ali’nin (r.a.) bu ihtar› ile tahattur ettim. fiakk-› ka-
meri sab›kan yazd›m. fiimdi bu anda Sahabeler hakk›n-
daki zeyli hat›rlad›m. ‹flte madem ilm-i belâgat ve fenn-i
beyanda bir tek karineyle mecazî bir mana murat oluna-
bilir ve bir tek münasebetle bir mefhuma iflaret bulunsa,
o mefhum bir mana-i iflarî olarak kabul edilir. Elbette za-
hir ve çok karinelerden ve emarelerden kat-› nazar, yal-
n›z bu iki yerde tam zeyillerin bulundu¤u ayn› makamda

ve zeyil manas›nda olan Éngnór©nH kelimesini tekrar suretin-

de ifadeyi de¤ifltirerek söylemesi tam bir karinedir ki,
Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) mana-i hakikîsinden baflka, bir
mana-i mecazî ve iflarîyi dahi ifade etmek istiyor.

Sonra yirmi dokuzuncu mertebede, heybetli bir tarzda

rânîsªn°ûnJ mñrönûpH mñhoörûnj mñhoQÉnªnN der. Yirmi beflte geçen

ve s›rlar› bilmek manas›nda olan rânîsªn°ûnJ kelimesini tek-

rarla, sab›kan beyan etti¤imiz harikal› Yirmi Dokuzuncu
Söze kuvvetli bir karine ile iflaret eder.

Sonra otuz ikinci mertebede surelerin tadad›nda
ehemmiyetle iflaret etti¤i risale-i camia olan Otuz ‹kinci
Söze yine nazar-› dikkati kuvvetli celp etmek için 
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ma, dikkatli bak›fl.
risale-i câmia: toplay›c› risale.
sab›kan: evvelce, bundan önce.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
s›r: gizli hakikat.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
fiakk-› kamer: ay›n ikiye bölün-
mesi; Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
Cenab-› Hakk›n izniyle, bir par-
mak iflaretiyle ay› ikiye bölmesi
suretiyle gösterdi¤i büyük mu’ci-
ze.
tadat: sayma.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
tarz: biçim, flekil.
zahir: aç›k, âflikar.
zeyl: ek, bir eserin devam› olarak
yaz›lan k›s›m.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
celp: çekme, kendine çekme.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fenn-i beyan: belâ¤at ilminin
üç bölümünden ikinci bölü-
müdür. ‹fade etme yollar›
olan teflbih, mecaz ve kinaye-
den bahseden ilim.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.

heybet: sayg› ile birlikte kor-
ku hissini veren hal, büyük-
lük.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kat-› nazar: bak›fl› kesme,
bakmama, alâkay› kesme.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
makam: de¤er.
mana-i hakikî: gerçek, do¤ru,
as›l, mana.
mana-i iflarî: yaz› ve iflaret-

lerle ifade edilen mana.
mana-i mecazî: mecazî ma-
na, bir kelimenin veya lâfz›n
gerçek anlam›n›n d›fl›nda
baflka bir anlamda kullan›ld›-
¤›ndaki mana.
mecazî: mecaza ait, gerçek
olmayan.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana.
mertebe: derece, basamak.
murâd: maksat, meram.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-



adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
attar: güzel kokular, güzel koku-
lu fleyler satan.
âyine: ayna.
Celcelûtiye: Peygamberimiz Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) derslerine
istinaden, asl› cifir ve ebcet hesa-
b› ile alâkal› olarak Hz. Ali (r.a.) ta-
raf›ndan telif edilen Süryanice bir
kasidedir.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, esas.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ifade-i mana: manay› ifade et-
me; bir manan›n ifadesi.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ism-i Adl: Cenab-› Hakk’›n adalet-
le hükmetme manas›ndaki ismi.
ism-i Hakem: Cenab-› Hakk’›n
hakl› ile haks›z› ay›ran ve her ifli
hikmete göre yapan anlam›nda
ismi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mana-y› mecazî: mecazî mana,
bir kelimenin veya lâfz›n gerçek

1. Y›ld›z›m› parlat.

2. Nurun kandili yan›p ayd›nlan›r.
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ränôuªoY o¿rƒnµ`rdG p¬pH mñƒoªr°TnG mñoƒrÁnP ve bir nüshada 

ränôu§oY o¿rƒnµ`rdG p¬pH , yani “‹sm-i Adl ve ism-i Hakem’in te-

cellisiyle ve adalet ve mizan›yla ve intizam ve hikmetiyle
dünya tamir edilir, tahripten kurtulur.” ‹kinci nüsha ile,
“O iki ismin rayiha-i tayyibesiyle ve çok hofl kokular›yla,
dünya güzel kokular al›r, attar dükkân› gibi rayiha-i tay-
yibe verir.”

‹flte, ism-i Adl ve ism-i Hakem’in parlak bir âyineleri
ve bir tefsirleri hükmünde olan Otuz ‹kinci Söze parmak

bas›yor ve mana-i mecazî suretinde ifade eder. mñoƒrÁnP ke-

limesinin tekrar›yla, Sözler otuz üç iken bir mertebesi
Mektuplardan ibaret oldu¤una ve Otuz ‹kinci Söz son
mertebesi bulundu¤una ima eder.

Ben Süryanî kelimelerinin manalar›n› tamam›yla bile-
medi¤imden ve ‹mam-› Gazalî (r.a.) dahi tamam›yla izah
etmedi¤inden Hazret-i ‹mam-› Ali’nin (r.a.) o kelimelerle
sair risalelere iflarat›n› flimdilik b›rak›yorum.

Beflinci Remiz:

Madem Celcelûtiye vahiyle Peygamber Aleyhissalâtü
Vesselâma nazil olmufl ve Allâmü’l-Guyûb’un ilmiyle ifa-

de-i mana eder. Hem madem Celcelûtiye
1 »/Ñncrƒnc rópbnG ve

2 pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ f›kralar›nda mana-i mecazî ile o kaside-

nin hakikatini ispat eden Risale-i Nur’a sarihan ve onun 

anlam›n›n d›fl›nda baflka bir
anlamda kullan›ld›¤›ndaki
mana.
mertebe: derece, basamak.
mizan: terazi, ölçü.
nazil: nüzul eden, inen.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
rayiha-i tayyibe: güzel, hofl
koku.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-

de eden veya bir manaya de-
lalet eden iflaret ve flekil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
Süryanî: Suriye ve Türki-
ye’nin güney do¤usunda ya-
flayan, Sami ›rk›ndan bir H›ris-

tiyan toplulu¤u.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.



on üç ehemmiyetli risalelerine iflareten haber vermekle

beraber 
1 o√oQrónb sÓnL …/òsdG pºr°Sp’rG nπpªnMÉn«na ’de dahi o kaside-

nin bir esas› olan oºs¶n©oŸrG oºr°Sp’rGn ile çok ifltigal ve istimdat

eden Risale-i Nur müellifine ve bunun on üç ehemmiyet-
li vak›at-› hayat›na imaen, remzen, iflareten mana-i me-
cazî ile haber veriyor. Hem madem mana-i mecazî ile ve
mefhum-i iflarînin murat olmas›na bir zay›f karine ve bir
gizli emare ve bir tek münasebet kâfi geliyor. Hem ma-
dem Risale-i Nur ve risalelerine ve müellifi ve ahvaline
olan iflaretler birbirine karine olur. Belki meselenin vah-
deti itibar›yla umum iflaretler, karineleriyle beraber her
birisine kuvvetli bir karine ve kavi bir emare hükmünde-
dir. Elbette diyebiliriz ki, Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) nas›l ki
baflta
2 ränƒn£rfG p¬pæpWÉnÑpH mQGnôr°SnG p∞r°ûnc '‹pG @ ränónàrdG p¬pH ≈/MhoQ $G pºr°ùpÑpH oârFnónH

yani, “Hazine-i esrar olan 
3 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH ile

bafllad›m. Ruhum onunla o hazineyi keflfetti” diyerek sa-
ir iflarat›n karinesiyle bir mana-i iflarî ve bir medlûl-i me-
cazî suretinde Risale-i Nur’un bismillâh› hükmünde ve fa-

tihas› ve besmelesi ve $G pºr°ùpH ’taki büyük s›rr›n hakikati-

ni beyan eden ve k›sa ve gayet kuvvetli Birinci Söz na-
m›nda olan Bismillâh Risalesine ima, belki remiz, belki
iflaret ediyor. Aynen öyle de, sair iflarat›n karine ve mü-
nasebetiyle ve huruf-i Kur’âniyenin esrar›ndan bahseden 
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iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kâfî: yeter, elverir.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kavi: kuvvetli, güçlü.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› mecazî: mecazî mana,
bir kelimenin veya lâfz›n gerçek
anlam›n›n d›fl›nda baflka bir an-
lamda kullan›ld›¤›ndaki mana.
medlûl-i mecazî: mecaz yoluyla
delil getirmek.
mefhum-› iflarî: iflaret edilen ma-
na.
mesele: önemli konu.
murâd: maksat, meram.
müellif: eser telif eden, yazan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nam: ad.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
umum: bütün.
vahdet: birlik ve teklik.
vak›at-› hayat: hayatta yaflanan
hâdiseler, olaylar.
zaif: zay›f.

1. Ey ismiyle müsemma kadri yüce zat!
2. Kur’ân’›n özeti, listesi, anahtar› ve pek çok ‹lâhî s›rr›n k›ymetli, kudsî bir hazinesi olan “Bis-

millâh” ile bafllad›m. Ruhum, içinde gizlenmifl s›rlar› bu sayede keflfetti.
3. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)

ahval: haller, durumlar.
besmele: bafllang›ç.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bismillâh: Besmele, Allah’›n
ad› ve izni ile (bafllang›ç anla-
m›nda).
ehemmiyetli: önemli.

emare: alâmet, belirti, niflan.
fatiha: bafllama, girifl.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hazine-i esrar: s›rlar›n hazi-
nesi.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.

imaen: ima yoluyla, ima ede-
rek, sezdirerek, iflaretle.

istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.

iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.



ve Rumuzat-› Semaniye nam›nda bulunan sekiz küçük ri-
salelerin mahiyetlerini and›r›r bir tarzda, ibareyi de¤iflti-
rerek huruflar›n esrar›yla istimdat etmeye bafllamas›, ka-
rine-i lâtifesiyle muazzam dua ve münacat ve cami
kasem-i istimdadînin ahirlerinde ve Sözlere ve Mektup-

lara iflaretten sonra 
1 rânYnôr°SnG pôr°üsædGnh pírànØrdÉpH ÉnMnƒrdG pìGnƒpH f›k-

ras›yla Yirmi Dokuzuncu Mektubun bir k›s›m esrar-› hu-
ruf-i Kur’âniyeyi beyan eden Rumuzat-› Semaniye
nam›nda sekiz küçük risalelerin en mühimleri ve feth-i
Mekke ve feth-i fiam ve feth-i Kudüs ve feth-i ‹stanbul gi-
bi çok fütuhat-› ‹slâmiyeden gaybî haber veren sure-i 
2 oírànØrdGnh $G oôr°ünf nABÉnLGnPpG ’nun esrar›n› beyanla, fütuhat-› ‹s-

lâmiyenin pehlivan› olan Hazret-i ‹mam-› Ali’nin (r.a.)
nazar-› dikkatini celbeden Fetih ve Nasr risalesine, hem
Sure-i Fethin en mühim ve en ahir ayetin befl vecihle
i’caz›n› beyan ve ispat ile, kahraman-› ‹slâm Hazret-i
‹mam-› Ali’nin (r.a.) nazar-› dikkatini celp eden gayet k›y-
metli olan ayet-i Fetih risalesi nam›ndaki küçük bir risa-
leye ima, belki iflaret eder itikad›nday›m. Böyle itikada ifl-
tirak edilmezse de itiraz edilmemeli.

Alt›nc› Remiz:

Madem Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.), üstad-› kudsîsinden
ald›¤› derse binaen, Kur’ân’a taallûk eden gelecek hâdi-
sattan haber veriyor. Ve “Benden sorunuz” diye mütead-
dit ve do¤ru haberleri verip bir flah-› velâyet oldu¤unu 

ahir: son.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
ayet-i Feth: Fetih ayeti.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
celp: çekme, kendine çekme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
esrar-› huruf-i Kur’âniye: Kur’ân
harflerinin s›rlar›.
feth-i ‹stanbul: ‹stanbul’un müs-
lümanlarca fethedilmesi.
feth-i Kudüs: Kudüs’ün müslü-
manlarca fethedilmesi.
feth-i Mekke: Mekke’nin Pey-
gamber Efendimiz taraf›ndan fet-
hi.
feth-i fiam: fiam’›n Müslümanlar-
ca fethi.
f›kra: k›s›m, bölüm.
fütuhat-› ‹slâmiye: ‹slâm›n zafer-
leri, fetihleri.
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
gayet: son derece.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
huruf: harfler.
huruf-› Kur’âniye: Kur’ân’›n harf-
leri.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
itikat: inanç, iman.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kahramân-› ‹slâm: ‹slâm kahra-
man›, mücahit.
karine-i lâtife: anlafl›lmay› kolay-
laflt›ran güzel nükte.
kasem-i istimdâdî: yard›mc›,
kuvvetlendirici manas›ndaki ye-
min.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.

1. Fetih ve ‹lâhî yard›m, Esma-i Hüsnan›n s›rr›yla sür'atli sonuç verirler.

2. Allah’›n yard›m› ve fetih geldi¤i zaman. (Nasr Suresi: 1.)
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muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müteaddit: çeflitli, bir çok.

nam: ad.

nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.

remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lalet eden iflaret ve flekil.

Rumuzat-› Semaniye: sekiz
iflaret anlam›nda Bediüzza-
man Said Nursî’ye ait bir ese-
rin ismi.

Sure-i Feth: Fetih Suresi;
Kur’ân’›n 48. suresi. Medi-
ne’de nazil olmufltur. 29 ayet-
tir.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tarz: biçim, flekil.
üstad-› kudsî: kudsî, yüce üs-
tat.
vecih: cihet, yön.



öyle kerametlerle ispat etmifl. Ve madem bu as›rda
Avrupa dinsizleri ve ehl-i dalâlet münaf›klar›, dehfletli bir
surette Kur’ân’a hücumu hengâm›nda Risale-i Nur o
seyl-i dalâlete karfl› mukavemet edip, Kur’ân’›n t›ls›mla-
r›n› keflfederek hakikatini muhafaza ediyor. Ve madem

@ kánér¡nHnh GkQƒof pºr°Sp’rÉpH »/Ñncrƒnc rópbnG
1 pΩÉs`jn’rGnh rân∏nér∏nL oQƒof Énj pôrgsódG…nóne

f›kras›yla, Yirmi Sekizinci Lem’ada ispat edildi¤i gibi, sa-
rahate yak›n bir surette Risale-i Nur’a iflaret etmekle be-
raber Sure-i Nur’daki Ayetü’n-Nur’un Risale-i Nur’a

iflaretine iflaret eder. Ve madem 
2 GkQƒof pºr°Sp’rÉpH »/Ñncrƒnc rópbnG

mana ve cifirce tam tam›na Risale-i Nur’a tevafuk ediyor.
Elbette diyebiliriz ki, bu f›kran›n akabinde

rânLnôr¡nªnJ m√ÉnªnL mäƒt«p∏nér∏nL mπ«/∏nL @ mándnÓnL mêƒo¡nªr∏nL mêƒognG mê'ÉpH
3 râncsônÑnJ xΩoGnh mõjpôrÑpJ pInôr¡nHnh @ mΩnôrHnG mRGnôrªp°Snh mΩhoôrHnG pOGnór©nàpH

f›kras›yla Risale-i Nur’un bidayette On ‹ki Söz nam›nda

ifltihar ve intiflar eden on iki küçük risalelerine 
4»/Ñncrƒnc rópbnG

karinesiyle, bu f›kradaki on iki Süryanî kelimeler onlara
birer iflarettir. Gerçi elimde bulunan Celcelûtiye nüshas›
en sahih ve en mutemettir. ‹mam-› Gazalî (r.a.) gibi çok
imamlar Celcelûtiye’yi flerh etmifller. Fakat, bu Süryanî 

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 187 SEK‹Z‹NC‹ fiUA

f›kra: k›s›m, bölüm.
hakikat: gerçek, esas.
hengâm: zaman, s›ra.
hücûm: sald›rma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
muhafaza: koruma.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
seyl-i dalâlet: dalâlet, sap›kl›k,
sapk›nl›k seli.
Sure-i Nur: Nur suresi.
suret: biçim, flekil, tarz.
Süryanî: Suriye ve Türkiye’nin
güney do¤usunda yaflayan, Sami
›rk›ndan bir H›ristiyan toplulu¤u.
flâh-› velâyet: velili¤in flah› olan
Hz. Ali (r.a.).
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.

1. Ey sürekli parlayan Nur olan Allah’›m! Y›llar ve as›rlar boyu benim y›ld›z›m› nur ve güzel-
likle parlat.

2. Y›ld›z›m› nur ile parlat.
3. Senin Allah, Ehad, Celâl, Celîl, Bedî isimlerin hep parlamaktad›r.

Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini say›yor; o isimlerinin zahir olup parlamas›yla
ve umumun bereketiyle

4. Y›ld›z›m› parlat.

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›-
ra, peflinden.

asr: yüzy›l.

ayetü’n-Nur: Nur ayeti, Nur
suresi 35. ayet.

bidayet: bafllang›ç.

cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-

mak ilmî.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.



kelimelerin manas›n› tam bilmedi¤imden ve nüshalarda
ihtilâf bulundu¤undan, her birisinin vech-i iflaretini ve
münasebetini flimdilik bilmedi¤imden b›rak›yorum.

Elhâs › l : Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) bir defa 
1 »/Ñncrƒnc rópbnG

f›kras›yla ahir zamanda Risale-i Nur’u dua ile Allah’tan
niyaz eder, ister ve bidayette on iki risaleden ibaret bu-
lundu¤undan, yaln›z on iki risalesine iflaret ediyor. ‹kinci

defada 
2 pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤ òJ f›kras›yla daha sarih bir surette

Risale-i Nur’u methüsena ile göstererek tekemmülüne
iflareten, umum Sözleri ve Mektuplar› ve Lem’alar› rem-
zen haber verir.

Hem On ‹ki Söz nam› ile çok intiflar eden o küçücük
risaleler bu f›kradaki kelimeler gibi birbirine ismen ve su-
reten benzedikleri gibi, “bedî” manas›nda olan Celcelûti-
ye kelimesine mutab›k olarak her biri gayet bedî bir tarz-
da, güzel bir temsille, büyük ve derin bir hakikat-i
Kur’âniyeyi tefsir ve ispat eder.

E¤er bir muannit taraf›ndan denilse, “Hazret-i ‹mam-›
Ali (r.a.) bu umum mecazî manalar› irade etmemifl.”

Biz de deriz ki: Faraza Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) irade
etmezse, fakat kelâm delâlet eder. Ve karinelerin kuvve-
tiyle iflarî ve z›mnî delâletle manalar› içine dâhil eder.

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
bedî: eflsiz güzel.
bidayet: bafllang›ç.
Celcelûtiye: Peygamberimiz Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) derslerine
istinaden, asl› cifir ve ebcet hesa-
b› ile alâkal› olarak Hz. Ali (r.a.) ta-
raf›ndan telif edilen Süryanice bir
kasidedir.
dâhil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
f›kra: k›s›m, bölüm.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtilâf: farkl› olufl, iki fleyi aras›n-
daki ayr›l›klar.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ismen: isim olarak, ad›n›, ismini
söyleyerek, yaln›z isimle.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kelâm: söz, laf›z.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
meth ü sena: methedip övme.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mutab›k: uygun.
mutemet: itimat edilir, güvenilir.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nam: ad.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-

1. Y›ld›z›m› parlat.
2. Nurun kandili tutuflturulur.

188 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎSEK‹Z‹NC‹ fiUA

ma.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahih: do¤ru, kusursuz, tam,
sa¤lam.
sarih: aç›k, âflikar.

suret: biçim, flekil, tarz.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibariyle.
Süryanî: Suriye ve Türki-
ye’nin güney do¤usunda ya-
flayan, Sami ›rk›ndan bir H›ris-
tiyan toplulu¤u.
flerh: aç›k ve ayr›nt›l› anlat-
ma.
tarz: biçim, flekil.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-

m›ndan izah›, aç›klamas›.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
umum: umumî, genel olma,
herkese ait olma.
vech-i iflaret: iflaret yönü.
z›mnî: üstü kapal›, dolay›s›yla
anlat›lan.



Hem madem o mecazî manalar ve iflarî mefhumlar
hakt›r, do¤rudur ve vak›a mutab›kt›r; ve bu iltifata lây›k-
t›rlar ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazret-i ‹mam-›
Ali’nin (r.a.) böyle bütün iflarî manalar› irade edecek kül-
lî bir teveccühü faraza bulunmazsa —Celcelûtiye vahiy
olmak cihetiyle— hakikî sahibi, Hazret-i ‹mam-› Ali’nin
(r.a.) üstad› olan Peygamber-i Zîflan’›n (a.s.m.) küllî te-
veccühü ve üstad›n›n Üstad-› Zülcelâl’inin ihatal› ilmi on-
lara bakar, irade dairesine al›r. Bu hususta benim hususî
ve kat’î ve yakin derecesindeki kanaatimin bir sebebi flu-
dur ki:

Müflkülât-› azîme içinde el-Ayetü’l-Kübra’n›n tefsir-i
ekberi olan Yedinci fiua› yazmakta çok zahmet çekti¤im-
den, bir kudsî teselli ve teflvike cidden çok muhtaç idim.
fiimdiye kadar mükerrer tecrübelerle bu gibi hâletlerim-
de inayet-i ‹lâhiye imdad›ma yetifliyordu. Risaleyi bitirdi-
¤im ayn› vakitte hiç hat›r›ma gelmedi¤i hâlde birden bu
keramet-i Aleviyenin zuhuru bende hiçbir flüphe b›rak-
mad› ki, bu dahi benim imdad›ma gelen sair inayet-i ‹lâ-
hiye gibi Rabb-i Rahîm’in bir inayetidir. ‹nayet ise aldat-
maz, hakikatsiz olmaz.

Yedinci Remiz:
Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) nas›l ki

Énæn¡dpG BÉnj mánªrîne n™ne mèn≤na u≥nëpHnh @ rânénØrdG nøpe»uæpenG…'ôrÑoµrdG pânj'’rÉpHnh
rânfln Én°ûnJnh rân∏nY mΩGnôr¡nÑpd l±hoôoM @ rânà°sûdG nøpe≈/frôpLnG»'æ°rùo◊rG n∂pFBÉnªr°SnÉpHnh

1 @ rân∏nérfG oânªr∏t¶dG p¬pH À'Sƒoe Én°ünY oºr°SGnh
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inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet-i Aleviye: Hz. Ali’ye ait
keramet, ola¤anüstü, fevkalâde
hâl.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana.
mutab›k: birbirine uyan, uygun.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
müflkilât-› azîme: çok büyük
zorluklar.
Peygamber-i Zîflan: flan ve fleref
sahibi olan Peygamber; Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
tefsir-i ekber: en büyük tefsir.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teveccüh: yüzünü bir yöne çevir-
me, yönelme, yönelifl.
Üstad-› Zülcelâl: Celâl sahibi üs-
tat, Celâl ve ihtiflamla ö¤reten üs-
tat; Cenab-› Allah.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vak›a: vuku bulan, olan fley, olay.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zuhur: ortaya ç›kma.

1. Yâ Rab! Ayetü’l-Kübra hürmetine beni bütün s›k›nt›lardan kurtar, eman ve emniyet ver. •
Ey ‹lâh›m›z! Zuhur ve kemalât›n›n hakk› için ve Esma-i Hüsnan hürmetine beni periflan ol-
maktan koru. • Bu harfler ki, Nur harfleridir; Merih y›ld›z› gibi yüce ve yüksektir. Asa-y› Mû-
sa ismiyle de karanl›klar da¤›l›r.

Ayetülkübra: Risale-i Nur'da
bir eser (7. fiua).

Celcelûtiye: Peygamberimiz
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) ders-
lerine istinaden, asl› cifir ve
ebcet hesab› ile alâkal› olarak
Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan telif
edilen Süryanice bir kaside-

dir.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cihet: yön.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

hakikî: gerçek.
hâlet: hal, durum.
hususî: özel.
ihatal›: kuflat›c›.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-
ma.
imdat: yard›m.



diye birinci f›kras›yla Yedinci fiuaa iflaret etmifl. Öyle de,
ayn› f›kra ile “Âlî Bir Tefekkürname ve Tevhide Dair
Yüksek Bir Marifetname” nam›nda olan Yirmi Dokuzun-
cu Arabî Lem’aya dahi iflaret eder. ‹kinci f›kras›yla ‹sm-i
Azam ve Sekîne denilen esma-i sitte-i meflhuresinin ha-
kikatlerini gayet âlî bir tarzda beyan ve ispat eden ve Yir-
mi Dokuzuncu Lem’ay› takip eyleyen Otuzuncu Lem’a
nam›nda alt› nükte-i esma risalesine 
1 rânà°sûdG nøpe≈/frôpLnG »'æ°rùo◊r G n∂pFBÉnªr°SnÉpH cümlesiyle iflaret etti-

¤inden, sonra akabinde risale-i esmay› takip eden Otuz
Birinci Lem’an›n Birinci fiua› olarak otuz üç ayet-i
Kur’âniyenin Risale-i Nur’a iflarat›n› kaydedip hesab-›
cifrî münasebetiyle bafltan bafla ilm-i huruf risalesi gibi
görünen ve bir mu’cize-i Kur’âniye hükmünde bulunan

risaleye 
2 rânîneÉn°ûnJnh rân∏nY mΩGnôr¡nÑpd l±hoôoM kelimesiyle iflaret

edip, derakap 
3 rân∏nérfG oânªr∏t¶dG p¬pH À'Sƒoe Én°ünY oºr°SGnh kelâ-

m›yla dahi risale-i hurufiyeyi takip eden ve el-Ayetü’l-
Kübra’dan ve baflka Resail-i Nuriyeden terekküp eden ve
Asa-y› Mûsa nam›n› alan ve asa-i Mûsa gibi dalâletin ve
flirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur’un flimdilik en
son ve ahir risalesine Asa-y› Mûsa nam›n› vererek iflaret-
le beraber, manevî karanl›klar› da¤›taca¤›n› müjde edi-
yor.

Evet, 
4 …'ôrÑoµrdG pân`j'’rÉpHnh kelimesiyle Yedinci fiuaa iflare-

ti kuvvetli karinelerle ispat edildi¤i gibi, ayn› kelime, 

ahir: son.
akabinde: arkas› s›ra, pefli s›ra,
peflinden.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
ayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ayeti.
ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Dair: alakal›, ilgili.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
derakab: hemen, derhal, akabin-
de.
esma-y› sitte-i meflhure: Cenab-
› Hakk›n meflhur olmufl alt› bü-
yük ismi. Kuddüs, Adl, Hakem,
Ferd, Hayy, Kayyum.
f›kra: k›s›m, bölüm.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hesab-› cifrî: cifir hesab›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilm-i huruf: harflerden mana ç›-
kar›p yorumlama ilmi.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kelâm: söz, laf›z.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
Marifetname: Allah’› tan›maya
dair yaz›, eser.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nam: ad.
nükte-i esma: Allah’›n isimleri ile
alâkal› nükte.

1. Esma-i Hüsnan hürmetine beni periflan olmaktan koru.
2. Bu harfler ki, Nur harfleridir; Merih y›ld›z› gibi yüce ve yüksektir.
3. Ve Asa-y› Mûsa ismiyle de karanl›klar da¤›l›r.
4. Ayetü’l-Kübra hürmetine.
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risale-i esma: Allah’›n ism-i
âzamlar›ndan bahseden risa-
le.

risale-i hurufiye: harfleri tah-
lil eden risale.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

Sekine: içerisinde on dokuz
harfi on dokuz ayet bulunan,
sükûnet ve emniyet veren bir
dua.

flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.

tarz: biçim, flekil.

Tefekkürnâme: tefekkür ya-
z›s›, tefekküre sevk edici eser,
yaz›.

terekküp: kar›fl›p birleflme,
birden fazla fleyin birleflme-
sinden oluflma.

Tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.



di¤er bir mana ile elhak Risale-i Nur’un Ayetü’l-Kübras›
hükmünde ve ekser risalelerin ruhlar›n› cemeden ve Ara-
bî bulunan Yirmi Dokuzuncu Lem’aya bu kelâm “müs-
tetbeatü’t-terakip” kaidesiyle ona bak›yor, efrad›na dâhil
ediyor. Öyle ise, Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) dahi bu f›kra-
dan ona bak›p iflaret eder diyebiliriz.

Hem sair iflarat›n karinesiyle, hem Mektubat’tan son-
ra Lem’alar’a, baflka bir tarz-› ibare ile ima ederek
Lem’alar›n en parla¤›n›n telifi dehfletli bir zamanda ve
hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selâmet bul-
mak için mana-i mecazî ve mefhum-i iflarî ile Hazret-i Ali
(r.a.) kendi lisan›n› büyük tehlikelerde bulunan müellifin

hesab›na istimal ederek 
1 rânénØrdG nøpe » uæpenG …'ôrÑoµrdG pânj'’rÉpHnh

yani, “Yâ Rab, beni kurtar, emân ve emniyet ver” diye
dua etmesiyle, tam tam›na Eskiflehir Hapishanesinde
idam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif edilen Yirmi Do-
kuzuncu Lem’an›n ve sahibinin vaziyetine tevafuk kari-
nesiyle kelâm-› z›mnî ve iflarî delâlet etti¤inden diyebiliriz
ki, Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) dahi bundan, ona iflaret
eder.

Hem Otuzuncu Lem’a nam›nda ve alt› nükte olan ri-

sale-i esmaya bakarak 
2 »'æ°rùo◊r G n∂pFBÉnªr°SnÉpH deyip sair ifla-

rat›n karinesiyle, hem Yirmi Dokuzuncu Lem’aya takip
karinesiyle, hem ikisinin isimde ve esma lâfz›nda tevafuk
karinesiyle, hem teflettüt-i hâle ve s›k›nt›l› bir gurbete ve
periflaniyete düflen müellifi onun telifi bereketiyle teselli
ve tahammül bulmas›na ve mana-i mecazî cihetinde 
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karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kelâm: söz, laf›z.
kelâm-› z›mnî ve iflârî: gizli bir
manaya iflaret eden kelime.
lisan: dil.
mana-y› mecazî: mecazî mana,
bir kelimenin veya lâfz›n gerçek
anlam›n›n d›fl›nda baflka bir an-
lamda kullan›ld›¤›ndaki mana.
mefhum-› iflarî: iflaret edilen ma-
na.
müellif: eser telif eden, yazan.
müstetbeâtü’t-terâkîb: sözdeki,
birbirine ba¤l›, iflaretli manalar.
kelimelerin kullan›fl ve tarzlar›n-
dan hareketle onlar›n z›mn›nda
bulundu¤u anlafl›lan manalar.
nam: ad.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
periflaniyet: periflanl›k, kar›fl›k ve
da¤›n›k olma, ac›nacak halde bu-
lunma.
Risale-i esma: Allah’›n ism-i
âzamlar›ndan bahseden risale.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: öz, can al›c› nokta.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tarz-› ibare: ibare tarz›, tabir flek-
linde.
telif: eser yazma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teflettüt-i hâl: da¤›n›k olma hâli,
darmada¤›n›kl›k.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vaziyet: durum.
ya Rab: Ey Allah!.

Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’-
da 7. fiua adl› eser.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
efrat: fertler.
ekser: pek çok.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
eman: eminlik, korkusuzluk.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.

esmâ: adlar, isimler.
f›kra: k›s›m, bölüm.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.
istimâl: kullanma.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
kaide: kural, esas, düstur.

1. Yâ Rab! Ayetü’l-Kübra hürmetine beni bütün s›k›nt›lardan kurtar, eman ve emniyet ver

2. Esma-i Hüsnan için...



Hazret-i ‹mam-› Ali’nin (r.a.) lisan›yla kendisine dua olan
2 rânàs°ûdG nøpe »/frôpLnG »'æ°rùo◊r G n∂pFBÉnªr°SnÉpH yani, “‹sm-i Azam

olan o esma risalesinin bereketiyle beni teflettütten, pe-
riflaniyetten h›fz eyle yâ Rabbi” meali, tam tam›na o ri-
sale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelâm-›
mecazî delâlet ve ‹mam-› Ali’nin (r.a.) ise gaybî iflaret
eder diyebiliriz.

Hem madem Celcelûtiye’nin asl› vahiydir ve esrarl›d›r
ve gelecek zamana bak›yor ve gaybî umur-i istikbaliye-
den haber veriyor.

Ve madem Kur’ân itibar›yla bu as›r dehfletlidir ve
Kur’ân hesab›yla Risale-i Nur bu karanl›k as›rda ehem-
miyetli bir hâdisedir.

Ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emare-
lerle Risale-i Nur Celcelûtiye’nin içine girmifl, en mühim
yerinde yerleflmifl.

Ve madem Risale-i Nur ve eczalar› bu mevkie lây›kt›r-
lar ve Hazret-i ‹mam-› Ali’nin (r.a.) nazar-› takdirine ve
tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatleri ve k›y-
metleri var.

Ve madem Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) Siracünnur’dan,
zahir bir surette haber verdikten sonra, ikinci derecede
perdeli bir tarzda Sözlerden, sonra Mektuplardan, sonra
Lem’alardan risalelerdeki gibi ayn› tertip, ayn› makam,
ayn› numara taht›nda kuvvetli karinelerin sevkiyle, kelâm

asr: yüzy›l.
Celcelûtiye: Peygamberimiz Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) derslerine
istinaden, asl› cifir ve ebcet hesa-
b› ile alâkal› olarak Hz. Ali (r.a.) ta-
raf›ndan telif edilen Süryanice bir
kasidedir.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esmâ: isimler.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hâdise: olay.
h›fz: koruma, muhafaza etme, hi-
maye etme.
‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kelâm: söz, laf›z.
kelâm-› mecâzî: mecazî kelime.
k›ymet: de¤er.
lisan: dil.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makam: yer, de¤er, mevki.
meal: mana, anlam, mefhum.
mevki: yer, makam.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nazar-› takdir: k›ymet veren, de-
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¤er bilen, takdir eden bak›fl.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
halde bulunma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
sevk: yöneltme.
siracü’n-nur: Nurun lambas›
anlam›nda Risale-i Nur külli-

yat›ndan bir eser.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
taht: alt.
tarz: biçim, flekil.
tertip: s›ra, dize, düzen.
teflettüt: da¤›n›k olma, peri-
flaniyet.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

umur-› istikbâliye: gelecek-
teki ifller.

vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.

vaziyet: durum.

ya Rabbî: Ey her fleyi en gü-
zel flekilde terbiye ve idare
eden Rabb’im.

zahir: aç›k, âflikar.

1. Esma-i Hüsnan hürmetine beni periflan olmaktan koru.



delâlet ve Hazret-i ‹mam-› Ali’nin (r.a.) iflaret etti¤ini is-
pat eylemifl.

Ve madem baflta, @ ränónà r̀gG p¬pH ≈/MhoQ $G pºr°ùpÑpH oârFnónH
1 ränƒn£rfG p¬pæpWÉnÑpH mQGnôr°SnG p∞°rûnc '‹pG risalelerin bafl› ve Birinci

Söz olan Bismillâh Risalesine bakt›¤› gibi, kasem-i cami-i
muazzam›n ahirinde, risalelerin k›sm-› ahirleri olan son
Lem’alara ve fiualara, hususan bir ayetü’l-kübra-i tevhid
olan Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i harika-i Arabiye ve risa-
le-i esma-i sitte ve risale-i iflarat-› huruf-i Kur’âniye ve bil-
hassa flimdilik en ahir fiua ve Asa-y› Mûsa gibi, dalâlet-
lerin bütün manevî sihirlerini iptal edebilen bir mahiyet-
te bulunan ve bir manada Ayetü’l-Kübra nam›n› alan ri-
sale-i harikaya bak›yor gibi bir tarz-› ifade görünüyor.

Ve madem, bir tek meselede bulunan emareler ve ka-
rineler, meselenin vahdeti haysiyetiyle, emareler birbiri-
ne kuvvet verir, zay›f bir münasebetle bir tereflfluh dahi
menba›na ilhak edilir.

Elbette, bu yedi adet esaslara istinaden deriz:

Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) nas›l ki meflhur Sözlere ter-
tipleri üzerine iflaret etmifl ve Mektubattan bir k›sm›na ve
Lem’alardan en mühimlerine tertiple bakm›fl; öyle de, 
2 rânà°sûdG nøpe »/frôpLnG »'æ°rùo◊r G n∂pFBÉnªr°SnÉpH cümlesiyle 

Otuzuncu Lem’aya, yani müstakil Lem’alardan en son
olan Esma-i Sitte Risalesine tahsin ederek bak›yor ve 
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yanarak.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kasem-i câmi’-i muazzam: bir-
çok fleyi içeren büyük yemin.
k›sm-› âhir: son k›s›m.
lem’a-i hârika-i Arabiye: Arapça
yaz›lm›fl olan mükemmel lem’a.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menba: kaynak.
mesele: önemli konu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.
nam: ad.
Risale-i Esma-y› Sitte: Cenab-›
Allah’›n alt› ism-i âzam›n› anlatan
risale.
risale-i harika: harika risale, hari-
ka kitapç›k.
risale-i iflarat-› hurûf-› Kur’âni-
ye: Kur’ân harflerindeki iflaretler-
den bahseden risale.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyleyifl,
anlat›fl flekli.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
tertip: düzenleme, düzene koy-
ma.
vahdet: birlik ve teklik.
zaif: zay›f.

ahir: son.
Ayetü’l-Kübra-y› Tevhid:
Tevhidin en büyük ayeti, deli-
li.
Ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur-
’da 7. fiua adl› eser.
bilhassa: özellikle.
Bismillâh: Besmele, Allah’›n

ad› ve izni ile (bafllang›ç anla-
m›nda).

delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.

emare: alâmet, belirti, niflan.

Esma-y› Sitte: Cenab-›
Hakk’›n alt› büyük ismi; Kud-
düs, Adl, Hakem, Ferd, Hayy,
Kayyum.

haysiyet: itibar.
hususan: bilhassa, özellikle.
ilhak: ilâve etme, ekleme,
katma.
iptal: bofl, hükümsüz b›rak-
ma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istinaden: istinat ederek, da-

1. Kur’ân’›n özeti, listesi, anahtar› ve pek çok ‹lâhî s›rr›n k›ymetli, kudsî bir hazinesi olan “Bis-
millâh” ile bafllad›m. Ruhum, içinde gizlenmifl s›rlar› bu sayede keflfetti.

2. Esma-i Hüsnan hürmetine beni periflan olmaktan koru



1 rânîneÉn°ûnJnh rân∏nY mΩGnôr¡nÑpd l±hoôoM kelâm›yla dahi Otuzuncu

Lem’ay› takip eden ‹flarat-› Huruf-i Kur’âniye risalesine
takdir edip iflaretle tasdik ediyor. 
2 rân∏nérfG oânªr∏t¶dG p¬pH À'Sƒoe Én°ünY oºr°SGnh kelimesiyle dahi flim-

dilik en ahir risale ve tevhid ve iman›n elinde Asa-y› Mû-
sa gibi harikal› en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesi-
ni senakârâne remzen gösteriyor gibi bir tarz-› ifadeden
bilâperva hükmediyoruz ki, Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.)
hem Risale-i Nur’dan, hem çok ehemmiyetli risalelerin-
den mana-i hakikî ve mecazî ile iflarî ve remzî ve imaî ve
telvihî bir surette haber veriyor. Kimin flüphesi varsa, ifla-
ret olunan risalelere bir kere dikkatle baks›n. ‹nsaf› var-
sa flüphesi kalmaz zannediyorum.

Buradaki mana-i iflarî ve medlûl-i mecazîlere karinele-
rin en güzeli ve lâtifi, ayn› tertibi muhafaza ile verilen
isimlerin münasebetidir. Meselâ, yirmi dokuz, otuz ve
otuz bir ve otuz iki mertebe-i tadatta Yirmi Dokuz ve
Otuz ve Otuz Bir ve Otuz ‹kinci Sözlere gayet münasip
isimlerle ve baflta Sözlerin bafl› olan Birinci Söze, ayn›
besmele s›rr›yla ve ahirde flimdilik risalelerin ahirine, ma-
hiyetini gösterir lây›k birer isim vererek iflaret etmesi
gerçi gizli ise de, fakat çok güzeldir ve letafetlidir.

Ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin maz-
har› olmak, hiçbir vecihle o makama liyakatim yoktur.
Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca da¤ gi-

ahir: son.
besmele: Bismillâhirrahmânirra-
hîm (Rahman ve Rahim olan Al-
lah’›n ad›yla.) cümlesinin ad›.
bilâperva: korkusuzca, çekinme-
den.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ehemmiyetli: önemli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
gayet: son derece.
gerçi: her ne kadar.
hârika: ola¤anüstü.
hükmetme: karar vermek, inan-
ca varmak.
iman: inanç, itikat.
iflarat-› huruf-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n harflerinin iflaretleri.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kelâm: söz, laf›z.
lâtif: tatl›, flirin.
letafet: latiflik, hoflluk, incelik.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
makam: büyük yer, mevkî.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
mana-y› hakikî: gerçek, do¤ru,
as›l, mana.
mana-y› imaî: ima yolu ile, üstü
kapal› anlat›lmak istenen mana.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-y› mecazî: mecazî mana,
bir kelimenin veya lâfz›n gerçek
anlam›n›n d›fl›nda baflka bir an-
lamda kullan›ld›¤›ndaki mana.

1. Bu harfler ki, Nur harfleridir; Merih y›ld›z› gibi yüce ve yüksektir.
2. Asa-y› Mûsa ismiyle de karanl›klar da¤›l›r.
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mana-y› remzî: iflaretlerle
anlat›lmak istenen mana.
mana-y› telvihî: .
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-
lenme.
mecmua: .
medlûl-i mecazî: mecaz yo-
luyla delil getirmek.
mertebe-i tadat: say› merte-
besi.

meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasip: uygun.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
senâkârâne: sena ederek, se-
nakârl›kla, övercesine.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
takdir: k›ymet verme, be¤en-

me.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyle-
yifl, anlat›fl flekli.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tertip: düzenleme, düzene
koyma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vecih: cihet, yön.



bi bir a¤ac› halk etmek, kudret-i ‹lâhiyenin fle’nindendir
ve âdetidir ve azametine delildir.

Ben kasemle temin ederim ki, Risale-i Nur’u senadan
maksad›m, Kur’ân’›n hakikatlerini ve iman›n rükünlerini
teyit ve ispat ve neflirdir. Hâl›k-› Rahîm’ime yüz binler
flükrolsun ki, kendimi kendime be¤endirmemifl, nefsimin
ay›plar›n› ve kusurlar›n› bana göstermifl. Ve o nefs-i em-
mareyi baflkalara be¤endirmek arzusu kalmam›fl. Kabir
kap›s›nda bekleyen bir adam, arkas›ndaki fânî dünyaya
riyakârâne bakmas›, ac›nacak bir hamakatt›r ve dehfletli
bir hasarettir. ‹flte bu hâlet-i ruhiye ile yaln›z hakaik-›
imaniyenin tercüman› olan Risale-i Nur’un do¤ru ve hak
oldu¤una lâtif bir münasebet söyleyece¤im. fiöyle ki:

Celcelûtiye, Süryanîce “bedî” demektir. Ve bedî ma-
nas›ndad›r. ‹bareleri bedî olan Risale-i Nur, Celcelûti-
ye’de mühim bir mevki tutup, ekser yerlerinde tereflflu-
hat› göründü¤ünden, kasidenin ismi ona bak›yor gibi ve-
rilmifl. Hem flimdi anl›yorum ki, eskiden beri benim liya-
katim olmad›¤› hâlde, bana verilen “Bediüzzaman” lâka-
b› benim de¤ildi. Belki Risale-i Nur’un manevî bir ismi
idi. Zahir bir tercüman›na ariyeten ve emaneten tak›l-
m›fl. fiimdi o emanet isim, hakikî sahibine iade edilmifl.
Demek, Süryanîce bedî manas›nda ve kasidede tekerrü-
rüne binaen kasideye verilen Celcelûtiye ismi, iflarî bir
tarzda bid’at zaman›nda ç›kan bediülbeyan ve bediüzza-
man olan Risale-i Nur’un hem ibare, hem mana, hem
isim noktalar›yla bedîli¤ine münasebettarl›¤›n› ihsas et-
mesine ve bu isim bir parça ona da bakmas›na ve bu 
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hamakat: ahmaks›zl›k, beyinsiz-
lik, budalal›k.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
iade: geri verme.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
ihsas: hissetirme, sezdirme.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kasem: yemin, and.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
lâkap: ünvan.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mevki: yer, makam.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
neflir: yayma,yay›m, herkese du-
yurma.
nokta: yön, cihet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyakârane: riyakarca, iki yüzlü-
lükle.
rükn: esas, kaide, prensip.
senâ: methetme, övme.
Süryanî: Suriye ve Türkiye’nin
güney do¤usunda yaflayan, Sami
›rk›ndan bir H›ristiyan toplulu¤u.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
tarz: biçim, flekil.
tekerrür: tekrarlanma.
temîn: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
zahir: aç›k, görünür.

âdet: kanun.
ariyeten: i¤reti olarak, ema-
neten, ödünç.
azamet: büyüklük.
bedî: eflsiz güzel.
bediülbeyan: beyan›n, ifade-
nin benzersiz güzelli¤i, ifade-
nin çok güzel oluflu.
Bediüzzaman: zaman›n, ça-
¤›n eflsiz güzelli¤i.
bid’at: dinin asl›nda olmay›p
sonradan icat edilen fleyler,
yeni âdet.
binaen: -den dolay›, bu se-

bepten.
Celcelûtiye: Peygamberimiz
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) ders-
lerine istinaden, asl› cifir ve
ebcet hesab› ile alâkal› olarak
Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan telif
edilen Süryanice bir kaside-
dir.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
ekser: pek çok.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.

fânî: ölümlü, geçici.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.



ismin müsemmas›nda Risale-i Nur çok yer iflgal etti¤i
için hak kazanm›fl olmas›na tahmin ediyorum.

1 Én`frÉn£rNnG rhnG BÉ ǹæ«°/ùnf r¿pG BÉnfròpNGnDƒoJ n’ Énæs`HnQ
Sekizinci Remiz:

Bu remzin beyan›ndan evvel en mühim iki suale cevap
yaz›lacak.

Birinci Sual: Bütün k›ymettar kitaplar içinde Risale-i
Nur, Kur’ân’›n iflaretine ve iltifat›na ve Hazret-i ‹mam-›
Ali’nin (r.a.) takdir ve tahsinine ve Gavs-› Azam›n tevec-
cüh ve tebflirine vech-i ihtisas› nedir? O iki zat›n kera-
metle Risale-i Nur’a bu kadar k›ymet ve ehemmiyet ver-
menin hikmeti nedir?

Elcevap : Malûmdur ki, baz› vakit olur, bir dakika, bir
saat ve belki bir gün, belki seneler kadar; ve bir saat, bir
sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli
olur. Meselâ, bir dakikada flehit olan bir adam, bir velâ-
yet kazan›r. Ve so¤u¤un fliddetinden incimat etmek za-
man›nda ve düflman›n dehflet-i hücumunda bir saat nö-
bet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. ‹flte aynen öyle
de, Risale-i Nur’a verilen ehemmiyet dahi, zaman›n
ehemmiyetinden, hem bu asr›n fleriat-i Muhammediyeye
(a.s.m.) ve fleair-i Ahmediyeye (a.s.m.) etti¤i tahribat›n
dehfletinden, hem bu ahir zaman›n fitnesinden eski za-
mandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden,
hem o fitnelerin savletinden mü’minlerin imanlar›n› kur-
tarmas› noktas›ndan, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet 

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
asr: yüzy›l.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön.
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma.
dehflet-i hücum: sald›r›n›n deh-
fleti.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elcevap: cevap olarak.
evvel: önce.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk, az-
g›nl›k.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iltifat: güzel sözler söyleyerek bi-
rini samimî olarak okflama.
iman: inanç, itikat.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
istiaze: s›¤›nma, ba¤lanma, gü-
venme.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meselâ: örne¤in.
mü’min: iman eden, inanan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-

1. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.

(Bakara Suresi: 286.)
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zaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
savlet: fliddetli hücum, sald›r-
ma.
sual: soru.
fleair-i Ahmediye: islam›n
alametleri.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.

fleriat-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) fleriat›;
Hz. Muhammed’in (a.s.m.) ta-
rif etti¤i, getirdi¤i ve bildirdi¤i
fleriat; ‹slâm dini.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.

tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
vech-i ihtisas: özel, hususi
olma yönü.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
zat: kifli, flah›s.



kesbetmifl ki, Kur’ân ona kuvvetli iflaretle iltifat etmifl. Ve
Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) üç kerametle ona beflaret ver-
mifl. Ve Gavs-› Azam (r.a.) kerametkârâne ondan haber
verip tercüman›n› teflci etmifl.

Evet, bu asr›n dehfletine karfl› taklidî olan itikad›n isti-
nat kal’alar› sars›lm›fl ve uzaklaflm›fl ve perdelenmifl oldu-
¤undan, her mü’min, tek bafl›yla dalâletin cemaatle hü-
cumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-›
tahkikî lâz›md›r ki, dayanabilsin. Risale-i Nur, bu vazifeyi
en dehfletli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakit-
te, herkesin anlayaca¤› bir tarzda, hakaik-› Kur’âniye ve
imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bür-
hanlarla ispat ederek, o iman-› tahkikîyi tafl›yan halis ve
sad›k flakirtleri dahi, bulunduklar› kasaba, karye ve flehir-
lerde, hizmet-i imaniye itibar›yla, âdeta birer gizli kutup
gibi mü’minlerin manevî birer nokta-i istinad› olarak, bi-
linmedikleri ve görünmedikleri ve görüflülmedikleri hâlde
kuvve-i maneviye-i itikatlar› cesur birer zabit gibi, kuvve-
i maneviyeyi ehl-i iman›n kalplerine verip mü’minlere
manen mukavemet ve cesaret veriyorlar.

‹kinci Sual: Keramet izhar edilmezse daha evlâ oldu-
¤u hâlde, neden sen ilân edersin?

Elcevap : Bu, bana ait bir keramet de¤ildir. Belki,
Kur’ân’›n i’caz-› manevîsinden tereflfluh ederek has bir
tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehl-i imana bir
ikram-› Rabbanî ve in’am-› ‹lâhîdir. Elbette mu’cize-i
Kur’âniye ve onun lem’alar› izhar edilir. Ve nimet ise, 
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ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
in’am-› ‹lahî: Cenab-› Hakk’›n ni-
metlendirmesi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istinat: dayanak.
itikat: inanç, iman.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kal’a: büyük hisar.
karye: köy.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
kerametkârane: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
kesb: kazanma.
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
kuvve-i maneviye-i itikad: inan-
c›n verdi¤i manevî güç ve moral.
lem’a: par›lt›.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.
mü’min: iman eden, inanan.
nazik: narin, ince; dikkat gerekti-
ren, önemli.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taklidî: taklitle yap›lan.
tarz: biçim, flekil.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yapma.
teflci: cesaret verme, cesaretlen-
dirme.
vazife: görev.
zabit: subay.

âdeta: sanki.
asr: yüzy›l.
beflaret: müjde.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elcevap: cevap olarak.
evlâ: daha uygun, daha lây›k,
daha iyi.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.

halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hâs: hususî, mahsus, özel.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hücûm: sald›rma.
i’caz-› manevî: manen muci-
ze olufl.
ikram-› Rabbanî: bütün var-
l›klar› terbiye ve idare eden
Allah’›n ikram›, ihsan› ve fle-
reflendirmesi.



flükür niyetiyle ilân etmek, bir tahdis-i nimettir; 
1 rçuónëna n∂uHnQ pánªr©pæpH ÉsenGnh ayeti, izhar›na emreder.

Benim için medar-› fahir ve gurur olacak bir liyakatim
ve istihkak›m olmad›¤›n› kasemle itiraf ediyorum. Ben
çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün k›ymet ve ha-
yat ve fleref, o çekirdekten ç›kan flecere-i Risale-i Nur ve
mu’cize-i maneviye-i Kur’âniyeye geçmifl biliyorum. Ve
öyle itikat etti¤imden, i’caz-› Kur’ânî hesab›na izhar ede-
rim. Bütün k›ymet bir mu’cize-i Kur’âniye olan Risale-i
Nur’dad›r. Hatta eskiden beri tafl›d›¤›m “Bediüzzaman”
ismi onun imifl; yine ona iade edildi.

Risale-i Nur ise, Kur’ân’›n mal›d›r ve manas›d›r. Bu re-
mizde hususî kanaatimi teyit eden ve kendime mahsus
çok emare ve karineler var. Fakat baflkalara ispat
edemedi¤imden yazam›yorum. Yaln›z iki üçüne iflaret et-
meye münasebet gelmifl.

• Birincisi: Ben Celcelûtiye’yi okudu¤um vakit, sair
münacatlara muhalif olarak kendim bizzat hissiyat›mla
münacat ediyorum diye hissederdim. Ve baflkas›n›n lisa-
n›yla taklitkârâne olmuyordu. Benim için gayet f›trî ve
dertlerime alâkadar ve tefekkürat-› ruhiyeme hofl bir ze-
min oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i
Nur ile münasebetini gördüm ve anlad›m ki, o hâlet, bu
münasebetten ileri gelmifl.

• ‹kincisi: Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) baflta, 

ränƒn£rædG p¬pæpWÉnÑpH mQGnôr°SnG p∞r°ûnc '‹pG ränónàrgG p¬pH ≈/MhoQ

alâkadar: ilgili, iliflki.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
Bediüzzaman: zaman›n, ça¤›n
eflsiz güzelli¤i.
bizzat: kendisi, flahsen.
Celcelûtiye: Peygamberimiz Re-
sul-i Ekrem’in (a.s.m.) derslerine
istinaden, asl› cifir ve ebcet hesa-
b› ile alâkal› olarak Hz. Ali (r.a.) ta-
raf›ndan telif edilen Süryanice bir
kasidedir.
emare: alâmet, belirti, niflan.
f›trî: tabiî, do¤al.
gayet: son derece.
hâlet: hal, durum.
hissiyat: hisler, duygular.
hususî: özel.
i’caz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n mucizeli-
¤i, Kur’ân’›n yüksek, eriflilmez ifa-
desi.
iade: geri verme.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
itikat: inanç, iman.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kasem: yemin, and.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
k›ymet: de¤er.
lisan: dil.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
medar-› fahr: övünme sebebi.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
mu’cize-i mâneviye-i Kur’âniye:
Kur’an’›n manevî bir mu’cizesi.
muhalif: z›t, ayk›r›.

1. Rabbinin nimetini de yâd et. (Duha Suresi: 11.)
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münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.

münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.

remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lalet eden iflaret ve flekil.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sâir: di¤er, baflka, öteki.
flecere-i Risale-i Nur: Risale-i
Nur a¤ac›.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve

teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma.
taklidkârane: taklit edene
yak›fl›r flekilde, teklit ederek.
tefekkürat-› ruhiye: ruha ait
tefekkürler, ruhen tefekkürde
bulunmak.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
zemin: temel, dayanak.
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hazine-i ulûm: ilimler hazinesi.
hususî: özel.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
kâfî: yeter, elverir.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meth ü sena: methedip övme.
misal: örnek.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›k: geçmifl.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sîne: gö¤üs.
Süryanî: Suriye ve Türkiye’nin
güney do¤usunda yaflayan, Sami
›rk›ndan bir H›ristiyan toplulu¤u.
flerait: flartlar.
tadat: sayma.
vazife: görev.
velet: çocuk.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zahir: aç›k, görünür.

1. Ey Halîm olan Allah’›m! Senin yard›m›nla aç›kl›¤a kavuflan bir ilmin s›rlar›yla bana bir
kerem lütfet, ey Celâl Sahibi!

2. Bu Hazret-i Muhammed’in amcas› o¤lu Ali’nin sözleri ve insanlar için, toplanm›fl ilimlerin
s›rr›d›r.

ve ortalar›nda, 
1 rân∏nérfG n∂pH oº«/∏nM Énj mºr∏pY pQGnôr°SnÉpH @ ÉkàneGnônc p∫nÓn÷r G GnP Énj »/ærëpæreGnh
ve ahirde,
2 rân©uªoL p≥pF nBÓnîr∏pd mΩƒo∏oY tô°pSnh @ mósªnfio uºnY oørHGnh x≈p∏nY o∫Én≤ne
bir hazine-i ulûm olarak gösteriyor. Hâlbuki, zahirinde
yaln›z bir münacatt›r. Hatta ‹mam-› Ali’nin (r.a.) hakikat-
feflan sair kasideleri ve ilmî baflka münacatlar› gibi, es-
rar-› ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Benim hu-
susî kanaatim fludur ki:

Celcelûtiye madem Risale-i Nur’u içine alm›fl ve si-
nesine bas›p manevî velet gibi kabul etmifl; elbette 

rân©uªoL p≥pF nBÓnîr∏pd mΩƒo∏oY töpSnh f›kras›yla, kendi hazinesinin bir k›-

s›m p›rlantalar›n› ahir zamanda neflreden Risale-i Nur’u
flahit gösterip Celcelûtiye’yi bir hazine-i ulûm ve bir defi-
ne-i ilmiyedir diye bihakk›n methüsena edebilir.

• Üçüncüsü: Malûmdur ki, bazen gayet küçük bir ema-
re, baz› flerait dâhilinde gayet kuvvetli bir delil hükmüne
geçer, yakin derecesinde kanaat verir. Bana böyle kana-
at veren çok misallerinden yaln›z sab›k beyan etti¤im bir
tek misal bana kâfi geliyor. fiöyle ki:

Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.) pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ f›kras›yla Ri-

sale-i Nur’u tarihiyle ve ismiyle ve mahiyetiyle ve esasla-
r›yla ve hizmetiyle ve vazifesiyle gösterdikten sonra, Sür-
yanîce isimleri tadat ederek münacat eder. Otuz iki veya 

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
ahir: son.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.

Celcelûtiye: Peygamberimiz
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) ders-
lerine istinaden, asl› cifir ve
ebcet hesab› ile alâkal› olarak
Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan telif
edilen Süryanice bir kaside-
dir.
dâhil: içeri, iç.
define-i ilmiye: ilim hazinesi.

delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esrar-› ilmiye: ilmî s›rlar, gizli
hakikatler.
f›kra: k›s›m, bölüm.
gayet: son derece.
hakikatfeflan: gerçekleri sa-
çan, hakikat serpen.



otuz üç adet isimlerde iki defa Éngnór©nH kelimesini tekrar

eder. Biri yirmi yedincide Éngnór©nH mñƒoªrjnPnh di¤eri otuz birde

Éngnór©nH mñoRÉnHnh der.

‹flte Risale-i Nur’un Sözleri otuz üç ve bir cihette otuz
iki ve Mektubat nam›ndaki risalelerin dahi bir cihette
otuz iki ve bir cihette otuz üç olup bu münacatla muta-
b›k olmas› ve yaln›z risale fleklinde iki adet zeyilleri bu-
lunmas› ve o zeyillerin birisi Yirmi Yedinci Sözün ehem-
miyetli zeyli ve di¤eri Otuz Birinci Sözün k›ymettar zeyli
olmas› ve o iki zeyil risalesinin müstakil mertebe ve nu-

maralar› bulunmamas› ve Éngnór©nH kelimesi dahi ayn› yerde,

ayn› manada tevafuk etmesi, bana iki kere iki dört eder
derecesinde kanaat veriyor ki, Hazret-i ‹mam-› Ali (r.a.)
tebeî bir mana ile ve iflarî bir mefhum ile Risale-i Nur’a,
hatta zeyillerine bakmak için öyle yapm›fl. Daha çok ka-
rineler ve birer Söze iflaret eden münasebetler var. Fakat
gizli ve ince olduklar›ndan zikredilmedi. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Meselâ, yirmi sekizinci mertebe põ«/ªr¡sàdG pInQƒ°oùpHnh kelimesiyle Yir-

mi Sekizinci Sözün ahiri olan Cehennem meselesinin çok kuvvetli bir
bürhan›na iflaret edip bafltaki Cennet meselesinin yaln›z iki üç sual ve ce-
vaba dair bahsi ise, baflka yerde iflaret etti¤inden münasebet gizlen-

mifl.Hem meselâ, ikinci mertebede ¢=ù'j kelimesiyle, hem ‹kinci Söze,

hem ‹kinci Mektuba, hem ‹kinci Lem’aya, hem ‹kinci fiuaya bakt›¤›ndan
münasebet geniflledi¤inden gizlenmifl.
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ahir: son.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
ehemmiyetli: önemli.
hafliye: dipnot.
iflarî: bir kelimenin aç›k ma-
nas›na ba¤l› olarak ikinci ve
üçüncü derecede iflaret yolu
ile yap›lan aç›klama.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mefhum: bir sözün ifade etti-

¤i mana.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mesele: önemli konu.
mutab›k: birbirine uyan, uy-
gun.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müstakil: bafll› bafl›na, ba-
¤›ms›z.
nam: ad.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sual: soru.

tebeî: takip eden, öncekine
uyan.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

zikr: anma, bildirme.



røpe %GoôpØr¨nàr°SnG @ pÜGnƒ°südÉpH oºn∏rYnG *Gnh @ *G s’pG nÖr«n̈ rdG oºn∏r©njn’
pánªr©pf '¤nY ! oórªn◊rGnh ≈/JÉn£n∏nZnh …/ƒr¡n°S røpenh ≈/JBÉnÄ«/£nNnh ≈/FBÉn£nN
pánFhoôr≤nŸrG pQƒtædG pπpFBÉ°nSnQ p±hoôoM pÜrönV pπ°pUÉnM pOnón©pH p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG
Én«rftódG≈pa ≈/JÉn«nM p¥pABÉnbnO päGnôp°TÉnY ≈/a pABGnƒn¡rdG≈pa pán∏uãnªnàoŸrGnh pánHƒoà`rµ`nŸrGnh

InôpN'’rGnh pñnRrônÑrdGnh
ÉnærªnMrQGnh ÉngpOnón©pH /¬pHÉnër°UnGnh /¬pd'G ='¤nYnh mósªnëoe '¤nY rºu∏n°Snh uπ°nU sºo¡s∏dnG
1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊r Gnh nÚ/e'G BÉngpOnón©pH pQƒtædG pπpFÉn°SnQ nánÑn∏nW rºnMrQGnh
2 oº«/µn◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑ°oS

@
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ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.

1. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilmez. Do¤rusunu Allah bilir. Hata ve günahlar›mdan, yan›l-
g› ve yanl›fll›klar›mdan dolay› Allah’tan ma¤firet diliyorum. Risale-i Nur’un okunan, yaz›lan
ve havada temessül eden harflerinin dünyada, berzahta ve ahiretteki hayat›m›n
dakikalar›n›n aflireleriyle çarp›m›ndan ç›kan netice kadar, iman ve Kur'ân ni'metinden
dolay› Allah’a hamd olsun.

Allah›m, Hazret-i Muhammed’e, onun Âl ve Ashab›na da o kadar salât ve selâm eyle.
Bize ve Nur Talebelerine de o kadar rahmet eyle. Âmin. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan
Allah’a mahsustur.

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bil-
gimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

Hem meselâ, ¢yüy©'«'¡`=c ; yani, r±Énc ve Éng ve Énj ve ÚnY ve OÉn°U beflinci

mertebede bulunmas›, hem Beflinci Söze, hem Beflinci Mektuba, hem
Beflinci Lem’aya ve Dördüncü fiua olan Ayet-i Hasbiye Risalesine, hem
Üçüncü fiua olan Münacat’a bakt›¤› cihetle münasebet genifllenmifl, giz-
lenmifl. Buna baflkalar› k›yas edilsin.

aflire: dakikan›n onuncu kuv-
veti, 60 üzeri 10.

berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile

ahiret aras›ndaki yer.
cihet: yön.



OTUZ B‹R‹NC‹ MEKTUBUN OTUZ B‹R‹NC‹ LEM’ASININ

OTUZ B‹R MESELES‹NDEN B‹R MESELED‹R

Birtek cümle olan k›sac›k bu hadisin befl lem'a-i i'cazi-
yesine dair bir nüktedir. Buraya bir münasebetle girmifl.

1 kánæn°S n¿ƒoã'∏nK …/ór©nH oánanÓpîrdnG hadis-i flerifin ihbar-› gaybî

nev'inden tarihçe musaddak befl lem'a-i i'caziyesi vard›r.

Birincisi: Hulefa-i Raflidînin hilâfetleri ile Hazret-i

Hasan Rad›yallahü Anh›n alt› ayl›k hilâfetinin müddeti
otuz sene olaca¤›n› ihbard›r; aynen ç›km›fl.

‹kincisi: Otuz senelik halifeleri olan Hazret-i Ebu

Bekir Rad›yallahü Anh, Hazret-i Ömer Rad›yallahü Anh,
Hazret-i Osman Rad›yallahü Anh ve Hazret-i Ali Rad›-
yallahü Anh›n ebcedî ve cifrî hesaplar› bin üç yüz yirmi
alt› eder ki, o tarihten sonra flerait-i hilâfet daha takarrür
etmedi. Hilâfet-i Âliye-i Osmaniye bitti.

Üçüncüsü:
2 n¿ƒoã'∏nK kelimesi, cifir hesab› bin seksen

yedi eder ki, tarihçe-i hilâfet-i Abbasiyenin ink›raz›yla hi-
lâfet-i Osmaniyenin takarrürüne kadar olan zaman-› fet-
ret tayyedilse bin seksen küsur kal›r. E¤er nak›s hilâfetler

say›lsa, kánæn°S n¿ƒoã'∏nK ’deki “sene” lâfz› ilâve olur; o halde bin

iki yüz iki eder ki, Rumuzat-› Semaniye-i Kur’ânîye Risa-

lelerinde hem 
3 n∂ndÉnærënànaÉsfpG hem Fatiha, hem Sure-i Nasr, 

Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri (a.s.m.) görmüfl ve onunla ko-
nuflmufl olan Müslüman kimseler.
aflire: dakikan›n onuncu kuvveti,
60 üzeri 10.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
ebcedî: ebced hesab›na ait.
gayp: görünmeyen, fakat varl›¤›
kesin olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka âlemler; ma-
nevî âlem.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
halife: Hz. Muhammed’in vekili
olarak Müslümanlar›n yöneticisi
olan kimse.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilâfet: halifelik, ‹slam devlet re-
isli¤i.
hilâfet-i Osmaniye: Osmanl›lar
dönemindeki hilafet.
hulefa-y› raflidin: do¤ru yolda
olan dört büyük halife. Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
ink›raz: sönme, yok olma, tüken-
me; bir fleyin kökünün kaz›nmas›.
lem’a-i i’câziye: mucize derece-
sinde manevî par›lt›.
ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n gü-
nahlar›n› ba¤›fllamas›, örtmesi, af-
fetmesi; ‹lâhî merhamet, gufran.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl, do¤rulu¤u kabul edilmifl.
nak›s: noksan, eksik.
nev: tür, çeflit.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
Rabb: besleyen, yetifltiren, verdi-
¤i nimetlerle mahlûkat› ›slah ve
terbiye eden Allah.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
rahmet: flefkat, merhamet, ba¤›fl-
lama ve esirgeyicilik.
rumuzat-› semaniye-i Kur’âni-
ye: Kur’ân’›n sekiz iflareti.

salât: Hz. Peygambere dua;
Hz. Muhammed’e Ashab›na,
ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤-
far›n› ve mü’minlerin dualar›-
n› dileme.

Sure-i Nasr: Nasr Suresi.

flerait-i hilafet: halifeli¤in

flartlar›.
takarrür: yerleflme, kararl›
hale gelme.
takarrür: yerleflme, kararl›
hale gelme.
tarihçe-i hilâfet-i Abbasiye: .
tayy: ç›karma, atma.
temessül: bir flekil ve surete

girme, cisimlenme.

tenzih: Allah’› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.

zaman-› fetret: fetret zama-
n›, fetret devri.

1. Benden sonra hilâfet otuz sene devam edecektir. (Müsned, 5:220, 221, 273; Ebû Dâvud, Sün-
net: 8; Tirmizî, Fiten: 48.)

2. Otuz.

3. Biz sana bir fetih yolu açt›k. (Fetih Suresi: 1.)
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hem Sure-i Alâk gibi çok yerlerde aynen hilâfetle bera-
ber Devlet-i ‹slâmiyenin hem terakki, hem galibiyet dev-
resi olan bin iki yüz iki tarihini gösterir. Hem nak›s hilâ-
fetle beraber bütün müddet-i hilâfet-i ‹slâmiye bin iki yüz
ikidir ki, tam tam›na tevafukla haber verir.

1 mΩrƒnj o∞r°üpæna s’pGnh lΩrƒnj Én¡n∏na »/àseoG râneÉn≤nà°rSG p¿pGnh hadisinin

mu’cizâne ihbar-› gaybîsini izah eder. Yani, bu hadis, k›-
yametten de¤il, belki galibâne hâkimiyet-i ‹slâmiyeden
haber veren On Sekizinci Lem’ada ve baflka yerde bu
hadisin üç lem’a-i i’caziyesini beyan etti¤imden burada
k›sa kesiyoruz.

Dördüncüsü: …/ór©nH oánanÓpîrdG s¿pG ilâahir, fleddeli s¿pG yüz

bir, oánanÓpîrdnG bin yüz k›rk bir, …/ór©nH seksen alt› eder. Yekû-

nu: Arabîce bin üç yüz yirmi sekiz olur ve Rumîce bin üç
yüz yirmi alt›d›r ki Hulefa-i Raflidînin isimleri ikinci vecih-
te gösterdi¤i ayn› tarihe ve hürriyetin üçüncü senesinde-
ki ink›ta-› hilâfetin tarihine tam tam›na tevafuku, elbette
o lisanü’l-gayp olan zat›n lisan›nda tesadüfî olamaz; bel-
ki onu da görmüfl, ona da iflaret etmifl.

Beflincisi: oánanÓpîrdG s¿pG fleddeli nun bir nun say›lsa bin

yüz doksan iki eder ki, aynen kánæn°S n¿ƒoã`'∏nK cümlesinin gös-

terdi¤i gibi bin iki yüz iki tarihine on farkla tam tevafuk
ederek tam ve nak›s bütün müddet-i hilâfeti göstermesi 

lem’a-i i’caziye: mucize derece-
sinde manevî par›lt›.
lisan: dil.
lisanü’l-gayp: gaybî bir dil; gayb-
dan, görünmeyenlerden haber
veren dil.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
müddet-i hilâfet: halifelik süresi,
halifelik müddeti.
müddet-i hilafet-i ‹slamiye: ‹s-
lam devletinin halifelik süresi.
nak›s: noksan, eksik.
Sure-i Alâk: Alâk Suresi; Kur’ân-›
Kerîm’in 96. suresi. Mekke’de na-
zil olmufltur. 19 ayettir.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vecih: cihet, yön.
yekûn: toplam.
zat: kifli, flah›s.

Arabî: Arap diline ait.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
Devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm dev-
leti.
devre: dönem.
galibâne: galip gelmifl gibi,
galip s›fat›yla.
galibiyet: üstün gelme, yen-
me.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya

Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâ-
m›n hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâ-
kim olmas›.
hilâfet: halifelik, ‹slam devlet
reisli¤i.
Hulefa-i Raflidîn: do¤ru yolda
olan dört büyük halife. Hz.
Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Os-
man, Hz. Ali.

ihbar-› gaybî: gayba ait ha-
ber, geçmifl veya gelecek za-
mana ait haber.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
ink›ta-› hilâfet: hilâfetin ke-
silmesi, sona ermesi.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.

1. E¤er ümmetim istikameti mahfaza etse, ona, bir gün etmezse de yar›m gün vard›r.
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ve yaln›z “oánanÓpN” kelimesi bin yüz on bir edip tam hilâ-

fetin müddetine tam tevafukla beraber o müddete iflaret

eder. n¿ƒoãn∏nK kelimesinin cifrî hesab› olan bin seksen yedi

adedine, yirmi dört gibi cüz’i bir farkla muvafakat etmesi,
elbette ve herhalde o Muhbir-i Gaybînin bir iflaret-i gaybi-
yesidir ve bir nevi mucizat-› gaybiyesinin bir lem’as›d›r.

‹flte bu k›sac›k hadisin camiiyetine, sair cevamiü’l-ke-
lim olan hadisler k›yas edilsin.

1 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑo°S
* * *

Onsekizinci Lem’a
Risale-i Nur’dan haber veren Birinci Keramet-i Alevi-

ye Risalesidir. Lem’alar ve teksir Sikke-i Tasdik-i Gaybî
mecmualar›nda neflredilmifltir.

Yirmisekizinci Lem’a
Risale-i Nur’dan haber veren ‹kinci Keramet-i Aleviye

Risalesidir. Tamam› Lem’alar mecmuas›nda, Keramet-i
Aleviye k›sm› ise teksir Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuala-
r›nda neflredilmifltir.

camiiyet: toplay›c›l›k, kapsay›c›-
l›k.
cevamiülkelim: zengin manal› söz.
cifrî: cifir hesab›na ait.
cüz’î: küçük, az.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.

hilâfet: halifelik, ‹slam devlet
reisli¤i.

iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-
hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.

k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi

baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
lem’a: par›lt›.
mu’cizat-› gaybiye: gaypla,
bilinmeyenlerle ilgili mucize.
Muhbir-i Gaybî: gayptan, bi-
linmeyenlerden haber veren.
muvafakat: uyma, uyuflma,

uygunluk.

müddet: süre, zaman.

nevî: çeflit, tür.

sâir: di¤er, baflka, öteki.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
herfleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Sûresi: 32.)
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Sekizinci Lem’a
Gavs-› Azam›n Hizbü’l-Kur’ân’a dair

keramet-i gaybiyesidir (HAfi‹YE)

fiu risale içindeki imzalarla gösterildi¤i gibi, hizmet-i
Kur’ânîyedeki arkadafllar›ma ifltirakim var. Bir k›sm›, be-
nim imzam iledir. Bir k›sm› onlar›n tasvip ve istihrac›yla
ve tasdikleriyle oldu¤undan, bana ait hizmetten fazla his-
seyi, onlar›n hat›r› için sükût ile kabul ettim. Yoksa bu ri-
salenin bafl›nda söyledi¤im gibi, bunda öyle bir hisse-i fle-
refe hakk›m yoktur. On sene mukaddem, o kaside-i gay-
biyeyi gördükçe bana manevî bir ihtar gibi “Dikkat et!”
diye kalbime geliyordu. O hat›ray› iki cihetle dinlemiyor-
dum:

B‹R‹NC‹S‹: Benim gibi, ehemmiyetli ömrü flan ve fle-
ref perdesi alt›nda hubb-i cah zehiriyle zehirlenip öldü¤ü
için yeniden bu suretle nefs-i emmareye di¤er bir fleref
kap›s› açmak istememekti.

reddüde mahal b›rakmayan.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mukaddem: zaman bak›m›ndan
önce olan.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
sükût: susma, sessiz kalma.
flan: flöhret, ün.
fleref: iyi ün.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tasvip: münasip görme, uygun
bulma, uygun sayma.

HAfi‹YE: Üstad›m›z›n flahs›na sarihan iflaret eden bu gibi gaybî keramet
ve iflârât›n neflrini Üstad›m›z Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri arzu et-
miyor. Fakat bizler düflündük ki, bu gibi delâlet derecesinde olan gaybî
iflaretlerin ehl-i imanca bilinmesine bu zamanda kat’i lüzum ve ihtiyaç var.
Buna binaen neflrediyoruz.

Naflirler

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
gaybî: gaypla ilgili, görünme-

yenlere ait.
hafliye: dipnot.
hisse: pay, nasip.
hisse-i fleref: fleref hissesi,
pay›.
Hizbü’l-Kur’ân: zikir ve dua
için Kur’ân’dan al›nm›fl bir k›-
s›m ayetler.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hubb-i cah: makam sevgisi,
rütbe ve mevki sevgisi ve
bunlara karfl› gösterilen afl›r›

h›rs.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›-
karma, sonuç ç›karma, mana
ç›karma.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
ifltirak: ortakl›k etme, kat›l-
ma.
kaside-i gaybiye: gaybdan,
gelecekten haber veren kasi-
de.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
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‹K‹NC‹ C‹HET: Bu muannid zamanda, bedihî davalar›
ve zahirî hüccetleri kabul etmeyenlere karfl›, böyle ifla-
rat-› gaybiye nev’inden hodfuruflâne bir tarzda izhar et-
mek hofluma gitmemekti.

En nihayet, esaretimin sekizinci senesinde, en iflken-
celi ve en s›k›nt›l› bir zamanda, gayet kuvvetli bir teselli
ve teflvike muhtaç oldu¤umuzdan bana ihtar edildi ki:
Bunu, tahdis-i nimet ve bir flükr-i manevî nev’inden izhar
et. Hem korkma, kanaat verecek derecede kuvvetlidir.
Bu izharda en mühim maksad›m, esrar-› Kur’ânîyeye ait
olan risalelerin makbuliyetine Gavs-› Azam›n imza bas-
mas› nev’inden oldu¤udur. ‹kinci maksad›m, o kudsî Üs-
tad›m›n kerametini izhar etmekle, keramat-› evliyay› in-
kâr eden mülhidleri iskât edip, hizmet-i Kur’ânîyeye fü-
tur verecek çok esbaba maruz ve çok avaika hedef olan
arkadafllar›m›n kuvve-i maneviyesini takviye ve flevkleri-
ni tezyid ve füturlar›n› izale etmek idi.

Benim için bir nevi hodfuruflluk nev’inden oldu¤u için
ehemmiyetli zarard›r. Fakat o zarar›m›, o kudsî Üstad›m
ve arkadafllar›m hat›r› için kabul ettim. fiu “Keramet-i
Gavsiye Risalesi” tedricen istihraç edildi¤i için, birkaç
parça ve tetimmelere ink›sam etti. Gittikçe, birbirini ten-
vir ve teyid ettikçe vuzuh peyda ediyor. ‹flaretin baz›s›n-
da zaaf varsa da, sair arkadafllar›n›n ittifak›ndan ald›¤›
kuvvet o zaaf› izale eder.

* * *

avaik: engeller, zorluklar, zor ifl-
ler.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan.
cihet: yön.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ehemmiyetli: önemli.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
esbap: sebepler, vas›talar.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›rla-
r›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
gayet: son derece.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hodfüruflâne: kendini be¤endir-
meye çal›flarak.
hüccet: delil.
›skat: düflürme, hükümsüz b›rak-
ma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma.
iflarat-› gaybiye: gaypla ilgili ifla-
retler; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
ittifak: birleflme, birlik oluflturma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
keramat-› evliya: velilerin, Allah
dostlar›n›n kerametleri.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
Keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî Hazretlerinin ke-
rametlerinden bahseden risale.
kudsî: mukaddes, yüce.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mülhit: ‹slam dininden ayr›lan,
Allah’› inkar eden, dinsiz, imans›z.
nev: tür, çeflit.
nevî: çeflit, tür.

nihayet: en sonunda.
peydâ: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flevk: fliddetli arzu, istek; ke-
yif, nefle.
flükr-i manevî: insan›n duygu
ve azalar›yla etti¤i flükür, ma-
nevî flükür.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve

teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
tarz: biçim, flekil.
tedrîcen: tedricle, yavafl ya-
vafl.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-

me.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
vuzuh: vaz›h olma hali, aç›k-
l›k.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zahirî: görünürde.

206 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎSEK‹Z‹NC‹ LEM’A



fiayan-› Hayret Bir Tefe’ül 
ve Mühim Bir ‹hbar› Gaybi

Sabri, Süleyman, Bekir, Galip ve Tevfik’in f›kras›d›r.
Hem Hüsrev, Haf›z Ali ve Refet ve As›m’›n ve Kuleönünden
Mustafa’lar›n f›kras›d›r.

_úà|y äx Å≤}wxÄ| u|Ü àxyxË≤Ä
Üstad, Galip ve Süleyman, Ümmî Sinan Divan›nda

mesle¤imize ve Sözlere dair tefe’ül edildi, flu beyitler ç›k-
t›. Bakt›k, “Sözler” lâfz›, bütün divan›nda yaln›z bu kafi-
yelerde görünüyor. Demek Sözler “hak söz,” hem “nur
söz” oluyor.

Derim ki yard›mc›m Allah,

fiefaatç›m Resulullah.

Ki burhan›m kitabullah,

Budur bendeki hak söz.

Senin kap›nda kul çoktur,

Hesab›, haddi hiç yoktur.

Ve lâkin bir dahi yoktur.

Sinan-› Ümmî gibi nur söz.

* * *

beyit: iki m›sradan oluflan fli-
ir.
bürhan: bir fleyi ispatlamak
için kullan›lan kesin delil.
dair: alakal›, ilgili.
divan: eskiden yaflam›fl flair-
leriin fliirlerinin topland›¤› ki-
tap.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.

ihbar-› gaybî: gayba ait ha-
ber, geçmifl veya gelecek za-
mana ait haber.
kitabullah: Allah’›n kitab›,
Kur’ân-› Kerîm.
lâtif: tatl›, flirin.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

Resulullah: Allah’›n Resulü;
Allah’›n gönderdi¤i peygam-
ber; Hz. Muhammed (a.s.m.).
flayan-› hayret: flafl›lacak,
hayret verici fley.
fiefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
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Mühim bir ihbar-› gaybî
fieyh-i Geylânî’nin kendinden sekiz yüz sene sonra

gayb-âflina gözüyle haber verdi¤i bir hâdise-i Kur’ânîye-
dir.

Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n hizmetindeki kudsiyete,
kerametkârane sekiz yüz küsur sene evvel “Gavs-›
Âzam” ünvan›yla bihakk›n ifltihar eden Kutb-i Âzam
fieyh-i Geylânî,

»/Jnôr°†nM p¿ÉnM »/a pôrµpØrdG pør«n©pH oärôn¶nf
1 pâsænéna pÜƒo∏o≤r∏pd »s∏nénJ ÉkÑ«/ÑnM @

f›kras›yla bafllayan kasidesinin ahirinde, Mecmuatü’l-Ah-
zab’›n birinci cildinin befl yüz altm›fl ikinci sayfas›nda, befl
sat›rla, flu zamanda hizmet-i Kur’ânîyedeki heyete ve ba-
fl›nda bulunan Üstad›m›za befl vecihle bak›yor ve göste-
riyor. ‹flte o befl sat›r fludur:

»pàsªp¡pH GkôrgnO pAyÉn«r°Tn’rG »pa n∂oã«/ZnG @ mIsóp°Tnh m∫rƒng uπoc »/a ÉnæpH rπs°SnƒnJ
mánæràpanh xôn°T uπoc »/a o¬o°SoôrMnGnh @ o¬oaÉnînjÉne Ék¶pØnM …/ój/ôoªpd ÉnfnG

mInór∏nH u…nG »panQÉn°S Éne GnPpG o¬rãpZnG @ ÉkHpôr̈ nenh Ékbrôn°T ÉnfÉnc Éne GnPpG …pój/ôoe
pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna@ r∞nînJ n’nh o¬r∏o≤na »pªr¶nf GkópûræoeÉn«na

Ék°üp∏rîoe ! pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røocnh @
2 »/àsÑnëoªpd ÉkbpOÉn°U Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ @

ahir: son.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, bölüm.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk, az-
g›nl›k.
garp: güneflin batt›¤› taraf, bat›.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
gaybâflina: gayb› bilen, gayptan
haberi olan, gelecekten veya ahi-
retten haber veren.
hâdise-i Kur’âniye:.
halisen: halis olarak, halis ve ka-
t›ks›z oldu¤u hâlde, hilesizce.
heyet: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, tan›nma.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî haz-
retlerinin yolunda olan, onun tari-
katine mensup olan.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kerametkârane: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
Kutb-› Azam: en büyük kutup,
dinî bir meslek veya grubun bafl›,
birçok Müslüman›n kendisine
ba¤land›klar› büyük evliyadan
zaman›n en büyük mürflidi.
mecnun: delice afl›k, aflktan deli-
ren kimse, delice seven, tutkun.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri

ö¤renen kimse.
Sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
saîd: saadete eren, Allah’›n r›-

zas›na ve ahiret mutlulu¤una
kavuflan, mutlu, mesut.
flark: güneflin do¤du¤u yön,
do¤u.
tecelli: belirme, bilinme, gö-

rünme.

tevessül: sar›lma.

unvan: ad, isim.

vecih: cihet, yön.

1. Huzurum an›nda düflünceli bir gözle, kalplere tecellî eden bir sevgiliye bakt›m; birdenbire
o kalpler mecnûna döndüler.

2. Her tehlike ve s›k›nt›da bizimle tevessül et. Bende himmetimle sana her zaman yard›m
edeyim. Ben müridimi korktu¤u herfleyden muhafaza ederim, onu her türlü kötülük ve
fitneden korurum. Müridim flarkta ve garbda oldu¤unda, herhangi bir ülkeye gitti¤inde,
ben ona yard›m ederim. Ey benim fliirimi okuyan, onu söyle ve korkma! Çünkü, hiç flüph-
esiz sen inâyet gözüyle korunmaktas›n. Hâlisen, Allah için vaktin Kâdirîsi ol. Sâd›k muhab-
betimle saîd olarak yaflars›n.
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Beflinci sat›rdan sonra gelen hatime-i kaside:

@ Gkósªnëoe »/ærYnG $G o∫ƒo°SnQ … uónLnh
1 »/àn©rapQnh … uõpY nΩGnO pQpOÉn≤rdG oórÑnY ÉnfnG

‹flte evvelki befl sat›rda, befl vecihle ve befl tevafukla
flimdi hizmet-i Kur’ânîyenin bafl›nda bulunan› gösteriyor.

B‹R‹NC‹ VEC‹H: Ahirdeki sat›rda Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ ismini

sarahetle haber vermekle beraber, maiflet hususunda iz-
zet ve saadetle geçinece¤ini haber veriyor. Evet, hoca-
m›z, küçüklü¤ünden beri fakr-i haliyle isti¤na-y› tam ile
beraber maiflet hususunda en mes’ud bir zatt›r.

‹K‹NC‹ VEC‹H: Ayn› sat›r›n bafl›nda pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røocnh
f›kras›yla o müridine diyor ki: “Vaktin Abdülkadirîsi ol.”

Bu …pQpOÉnb kelimat›, hesab-› ebcedî ile üç yüz yirmi befl

eder. Üstad›m›z›n lâkab› “Nursî” oldu¤u cihetle, Nur-
sî’nin makam-› ebcedîsi üç yüz yirmi alt› ediyor. Bir tek
fark var. O tek elif’tir. Bin manas›nda elf’e remzeder. De-
mek bin üç yüz yirmi beflte fieyh-i Geylânî’ye mensup
bir zat, fieyh-i Geylânî tarz›nda hakikat-› Kur’ânîyeyi mü-
dafaa etmeye çal›flacak, hakikaten Üstad›m›z, bin üç yüz
yirmi alt› senesinde -Hürriyetin ikinci senesi- mücahede-
i maneviyeye at›lm›flt›r.

ÜÇÜNCÜ VEC‹H: Onun iki ismi var: Said, Bediüzza-

man. Bu iki ismin mecmuunun makam-› ebcedîsi p¿ÉnesõdnG
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
mücahede-i maneviye: manevî
olarak yap›lan cihat.
müdafaa: savunma.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
saadet: mutluluk.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vecih: cihet, yön.
zat: kifli, flah›s.

ahir: son.
cihet: yön.
elf: bin.
evvel: önce.
fakr-i hâl: fakirlik, yoksulluk.
f›kra: k›s›m, bölüm.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i
gerçek.

hatime-i kaside: kasidenin
sonu.
hesab-› ebcedî: harflere veri-
len say› de¤erleriyle ibareler-
den geçmifle ve gelece¤e ait
iflaretler ç›karmak, tarih dü-
flürmek.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
isti¤na-y› tam: tam bir kana-
at, iktisat.

izzet: fleref, yücelik; kuvvet,
kudret, üstünlük.
kelimat: kelimeler, sözler.
lâkap: ünvan.
maiflet: geçim, geçinme.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgi-
li makam, ebcedî mana, eb-
cedî hesap.
mecmu: toplam, tüm.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.

1. Dedem, Resulullah yani Hz. Muhammed’dir (s.a.v.) Ben Abdülkadir’im; izzet ve flan›m
devam etmifltir.
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’daki fledde say›lmazsa üç yüz yirmi dokuz ediyor. ‹ki O
bir say›lsa, üç yüz yirmi befl, aynen pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røoc ’de-

ki muhatap o olmas›na iflaret ediyor, belki delâlet ediyor.

E¤er p¿ÉnesõdnG ’daki okunmayan elif-lâm say›lsa, kaideten

s…/QpOÉnb ’ye dahi bir elif-lâm dahil olmak lâz›m gelir. Çün-

kü tarif için, muzafun ileyh kalkt›ktan sonra elif-lâm lâ-
z›m gelir, o halde dahi müsavi olurlar.

DÖRDÜNCÜ VEC‹H: Bu befl sat›rda Hazret-i fieyh, is-

tikbalde bir müridine teminat veriyor, (r∞nînJn’nh rπob)
“Korkma, sözlerini söyle” diyor. Sen flark ve garba gide-
ceksin; çok fitnelere ve flerlere girip, umumunda esbab-›
âdiyenin fevkinde bir tarzla kurtularak mahfuz kalacak-
s›n. Evet, bu hizmet-i Kur’ânîye içindeki zat, hakikaten
esaretle flarka gitti. Ve yine acip bir esaretle Asya’n›n
garb›nda on dokuz sene kald›. Hazret-i fieyhin dedi¤i
gibi, çok flehirleri gezdi. Mücahedesi Sözler’ledir. 

r∞nînJn’nh rπob Hükmüyle, çekinmeyerek, Hazret-i fieyhin

dedi¤i gibi yapm›fl. Yirmi sene zarf›nda yirmi fitne ve
mehalik-i azîmeye düfltü¤ü halde, bir h›fz› gaybî ile Haz-
ret-i fieyhin dedi¤i gibi mahfuz kalm›fl. Hem fevkal-
me’mul, bir gurbet diyar›nda fevkalâde inayete mazhari-
yeti o dereceye gelmifl ki, bir risale s›rf o inayat›n tada-
d›nda yaz›lm›flt›r. Hazret-i Gavs’›n dedi¤i gibi, biz onun 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
dahil: girme, içinde olma.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
diyar: memleket.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
esbab-› âdiye: s›radan, baya¤›
sebepler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fevkalme’mul: umulan›n üstün-
de, umulandan çok fazla.
fevkinde: üstünde.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk, az-
g›nl›k.
garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
gurbet: yabanc› memleket, do-
¤up büyünülen yer d›fl›nda kalan
yerler.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
h›fz-› gaybî: gizli koruma.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hüküm: karar, emir.

inayat: lütuflar, ihsanlar, iyi-
likler, yard›mlar.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istikbal: gelecek zaman.
kaideten: kaide ve hükümle-
re göre, kurala uygun olarak,
kaideye göre, kaide gere¤in-
ce.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
mazhariyet: manevî hallerin,
kefliflerin görünmesi, nail ol-
ma, flereflenme.
mehalik-i azime: büyük teh-

likeler.
muhâtab: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
muzâfunileyh: isim tamla-
mas›nda belirtenin ba¤l› bu-
lundu¤u ismin hâli; tamlanan.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
müsavi: eflit.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.

fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.
fler: kötülük.
tadat: sayma.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tarz: biçim, flekil.
temînât: güvence.
umum: bütün, hepsi.
vecih: cihet, yön.
zarf›nda: süresince.
zat: kifli, flah›s.
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etraf›nda 
1 pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne f›kras›n›n mealini gözü-

müzle görüyoruz.

BEfi‹NC‹ VEC‹H: Üstad›m›z kendisi söylüyor ki: “Ben
sekiz-dokuz yafl›nda iken, bütün nahiyemizde ve etraf›n-
da ahali Nakflî tarikat›nda ve oraca meflhur Gavs-› Hizan
nam›yla bir zattan istimdat ederken, ben akrabama ve
umum ahaliye muhalif olarak “Ya Gavs-› Geylânî” der-
dim. Çocukluk itibar›yla elimden bir ceviz gibi ehemmi-
yetsiz birfley kaybolsa, “Ya fieyh! Sana bir Fatiha, sen
benim bu fleyimi buldur.” Acaiptir ve yemin ediyorum ki,
bin defa böyle Hazret-i fieyh, himmet ve duas›yla imda-
d›ma yetiflmifl. Onun için bütün hayat›mda umumiyetle
Fatiha ve ezkâr ne kadar okumuflsam, zat-› Risaletten
(a.s.m.) sonra fieyh-i Geylânî’ye hediye ediliyordu. Ben
üç-dört cihetle Nakflî iken, Kadirî meflrebi ve muhabbeti
bende ihtiyars›z hükmediyordu. Fakat tarikatla ifltigale il-
min meflguliyeti mâni oluyordu.

Sonra bir inayet-i ‹lâhiye imdad›ma yetiflip gafleti da-
¤›tt›¤› bir zamanda, Hazret-i fieyhin Fütuhu’l-Gayb na-
m›ndaki kitab› hüsn-i tesadüfle elime geçmifl. Yirmi Se-
kizinci Mektupta beyan edildi¤i gibi, Hazret-i fieyhin
himmet ve irflad›yla eski Said (r.a.) yeni Said’e ink›lâp et-
mifl. O Fütuhu’l-Gayb’›n tefe’ülünde en evvel flu f›kra

ç›kt›: n∂nÑr∏nb …/hGnóoj ÉkÑ«/ÑnW rÖo∏rWÉna pánªrµpëqdG pQGnO »/a nârfnG Yani,

“Ey biçare! Sen Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmîyede bir aza ol-
mak cihetiyle güya bir hekimsin, ehl-i ‹slâm›n manevî 

hükmetme: hakim olma, iflleme.
hüsn-i tesadüf: güzel tesadüf,
rastlant›.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
imdat: yard›m.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî haz-
retlerinin yolunda olan, onun tari-
katine mensup olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
meal: mana, anlam, mefhum.
meflguliyet: meflgul olma, bir ifl
yapma.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe; bu-
cak.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in kur-
du¤u tarikat ve bu tarikata men-
sup olan.
nam: ad.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tefe’ül: bir kitab› rastgele açarak
denk gelen yeri okuma ve o k›s-
m› u¤urlu sayma.
umum: bütün.
umumiyet: genellik.
vecih: cihet, yön.
ya Gavs-› Geylanî: Ey Abdulkadir
Geylanî Hazretleri.
zat: kifli, flah›s.
zat-› Risalet: peygamberlik ma-
kam›nda bulunan zat.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
ahali: halk.
aza: üye.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye:
1918-1922 y›llar› aras›nda bü-
yük hizmetler yapm›fl olan ‹s-
lam akademisi veya Yüksek

‹slam fiuras› manas›ndaki dinî
müessese.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.
evvel: önce.
ezkar: zikirler, Allah’› anma-
lar.
Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in bi-
rinci suresi.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

Fütuhü’l-Gayb: Abdülkadir-i
Geylânî Hazretlerinin bir ese-
ri.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
Gavs-› Hizan: Hizan beldesi
velisi, kutbu.
güya: sanki.
hekîm: doktor.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.

1. ‹nâyet gözüyle korunuyorsun.
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hastal›klar›n› tedavi ediyorsun. Hâlbuki en ziyade hasta
sensin. Sen, evvel kendine tabib ara, flifa bul; sonra bafl-
kas›n›n flifas›na çal›fl.” ‹flte o vakit, o tefeül s›rr›yla, mad-
dî hastal›¤›m gibi manevî hastal›¤›m› da kat’iyen anla-
d›m. O fleyhime dedim: “Sen tabibim ol.” Elhak, o tabi-
bim oldu. Fakat pek fliddetli ameliyat-› cerrahiye yapt›.
Fütuhü’l-Gayb kitab›nda “Ya gulâm!” tabir etti¤i bir tale-
besine pek müthifl ameliyat-› cerrahiye yap›yor. Ben
kendimi o gulâm yerine vaz ettim. Fakat pek fliddetli hi-
tap ediyordu: “Eyyühe’l-münaf›k,” “Ey dinini dünyaya
satan riyakâr” diye, diye... Yar›s›n› ancak okuyabildim.
Sonra o risaleyi terk ettim. Bir hafta bakamad›m. Fakat
ameliyat-› cerrahiyenin arkas›ndan bir lezzet geldi; iflti-
yakla o mübarek eseri ac› tiryak gibi veya sulfato gibi iç-
tim. Elhamdülillâh, kabahatlerimi anlad›m, yaralar›m› his-
settim, gurur bir derece k›r›ld›.” (Hocam›z›n sözü bitti.)

‹flte hocam›z›n bu macera-i hayatiyesi gösteriyor ki,
Hazret-i fieyhin müteveccih oldu¤u ve ehemmiyetle bah-
setti¤i ve istikbalde gelecek müridi bu olmak için kuvvet-
li bir ihtimaldir. Hazret-i fieyhin vefat›ndan sonra hayat-
ta olduklar› gibi tasarrufu ehl-i velâyetçe kabul edilen üç
evliya-y› azimenin en azam› o Hazret-i Gavs-› Geylâ-
nî’dir. Ve demifl:
1 oÜoôr¨nJ n’ '¤o©rdG p∂n∏na '¤nY GkónHnG @ Énæ°oùrªn°Tnh nÚ/dshn’rG ¢oSƒoªo°T rân∏nanG
f›kras›yla ba’delmemat dua ve himmetiyle müridlerinin
arkas›nda ve önünde bulunmas›yla, böyle harika kera-
met-i acibe ile meflhur bir zat, elbette böyle bir zamanda

ameliyat-› cerrahiye: cerrahî
ameliyat, cerrahî operasyon.
âzam: en büyük.
ba’delmemat: ölümden sonra,
öldükten sonra.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah’›n dostlu¤unu kazanan-
lar, velîlik s›fat›n› tafl›yanlar.
elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
evliya-i azîme: büyük velîler.
evvel: önce.
eyyühe’l-münaf›k: ey münaf›k.
f›kra: k›s›m, bölüm.
Fütuhü’l-Gayb: Abdülkadir-i Gey-
lânî Hazretlerinin bir eseri.
Gavs-› Geylânî: Abdülkadir Gey-
lanî Hazretleri.
gulam: genç, delikanl›, b›y›¤› he-
nüz bitmemifl genç.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hârika: ola¤anüstü.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma.
ihtimal: olabilirlik.
istikbal: gelecek zaman.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
keramet-i acîbe: hayrette b›ra-
kan keramet.
macera-i hayatiye: hayat mace-
ras›, hayat serüveni.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.

müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.

riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.

s›r: gizli hakikat.

flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na
kavuflma.

tabip: hasta tedavi eden kim-
se, hekim, doktor.

tabir: ifade.

talebe: ö¤renci.

tasarruf: velîlerin Allah’›n izni
dairesinde eflya ve varl›klar
üzerindeki manevî tesirleri,
keramet.

tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vaz: koyma, konulma.
vefat: ölüm.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

1. Eskilerin güneflleri söndü. Bizim güneflimiz ise yüce felekte sonsuza kadar batmayacakt›r.
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k›ymettar bir hizmet-i Kur’ânîye bir müridinin vas›tas›yla
olaca¤›n› onun görmesi ve göstermesi fle’nindendir. fiey-
hin bahsetti¤i ehemmiyetli müridi ve talebesi ve himaye-
gerdesi olan flah›s, binden sonra, on dördüncü as›rda ge-
lece¤ine bir imad›r.

Süleyman, Sabri, Zekâi, Âs›m, Refet, Ali, Ahmed, Hüsrev,
Mustafa Efendi, Rüfldü, Lütfü, fiaml› Tevfik, Ahmed Galib,
Zühtü, Bekir Bey, Lütfi, Mustafa, Mustafa, Mesud, Musta-
fa Çavufl, Haf›z Ahmed, Hac› Haf›z, Mehmed Efendi, Ali
R›za

Rahmetüllâhi Aleyhim ecmaîn

* * *

fieyh-i Geylânî’nin, f›kras›yla kerametkârane
verdi¤i haber-i gaybînin tetimmesidir

1 …/ój/ôoªpd ÉnfnG f›kras›nda …/ój/ôoe “Molla Said” kelimesine

tam tevafuk ediyor. Yaln›z bir elif fark var. Elif ise, kai-
de-i sarfiyece elfün okunur. Elfün ise, bindir. Demek bin

iki yüz doksan dörtte dünyaya gelecek müridi, bu …/ój/ôoe
lâfz›nda muradd›r. Çünkü …/ój/ôoªpd de lâm say›lsa iki yüz

doksan dört eder ki, bir tek fark ile Said’in tarih-i velâde-
tine tevafuk eder. Esas Arabî say›lsa fark yoktur. Lâm’s›z

…/ój/ôoe ise iki yüz altm›fl dört eder. “Molla Said” dahi iki

yüz altm›fl befl eder. “Molla”daki elif bine iflaret oldu¤u
için mütebakisi iki yüz altm›fl dört kal›r.

talebe: ö¤renci.
tarih-i veladet: do¤um tarihi.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
ek.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
vas›ta: arac›l›k.

Arabî: Arap diline ait.
asr: yüzy›l.
ehemmiyetli: önemli.
elfün: bin.
f›kra: k›s›m, bölüm.
haber-i gaybî: gayba, gelece-
¤e dair haber.
himayegerde: korunan, ko-
ruma alt›nda olan korunmaya

muhtaç.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.
kaide-i sarfiye: sarf kaidesi,
Arapça dilbilgisi kural›.
kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-

cesine.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
murâd: maksat, meram.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.

1. Ben müridim için.
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Elhas›l: fiu zamanda dellâl-› Kur’ân ve hadim-i Furkan
olan o adam›n iki ismi ve iki lâkab› var. “El-kürdî” lâkab›

ile “Molla Said” ismi, …/ój/ôoªpd ÉnfnG f›kras›nda zahir görünü-

yor. “Nursî” lakab›yla “Bediüzzaman Said” ismi 

pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røoc f›kras›nda aflikâr görünüyor. Hatta hiz-

met-i Kur’ânîyede en mühim bir arkadafl› ve halis bir ta-
lebesi olan Hulusi Beye

1 »/àsÑnëoªpHÉkbpOÉn°U Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ Ék°üp∏rîoe !
f›kras›nda iflaret oldu¤u gibi, di¤er bir k›s›m talebelerine
iflaretler var.

Risale-i Nur talebeleri nam›na
Rüfldü, Hüsrev

* * *

SA‹D KEND‹ SÖYLÜYOR:

Hazret-i fieyh-i Geylânî, hizmet-i Kur’ânîyeye nazar-›
dikkati celb etmek ve o hizmet-i Kur’ânîye, âhirzamanda
da¤ gibi büyük bir hâdise oldu¤una iflaret için, keramet-
kârane flu hizmette istidat ve liyakatimin pek fevkinde
bulunmas› ve fedakâr, çal›flkan kardefllerimle çal›flt›¤›m›-
za fazilet noktas›ndan de¤il, belki sebkatiyet noktas›ndan
ismimi bir derece göstermesi beni epey zamand›r düflün-
dürüyordu. Acaba bunun izhar›nda manevî bir zarar ba-
na terettüp eder, bir gurur, bir hodfuruflluk getirir diye
sekiz-on senedir tevakkuf ettim. Bugünlerde izhara bir
ihtar hissettim.ahir zaman: dünyan›n son zama-

n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
celp: çekme, kendine çekme.
dellâl-› Kur’ân: Kur’ân’› ilân eden,
tan›tan, hizmet eden.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fevkinde: üstünde.
f›kra: k›s›m, bölüm.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.

hâdim-i Furkan: hakk› bat›l-
dan ay›ran Kur’ân’›n hizmet-
kâr›.
hâdise: olay.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istidat: kabiliyet, yetenek.

izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
lâkap: ünvan.
liyakat: lay›k olma, ehliyet.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-

ma, dikkatli bak›fl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebkatiyet: ilerlemek, geç-
mek.
talebe: istekliler, talep eden-
ler.
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi.
tevakkuf: duraklama, durma.
zahir: aç›k, âflikar.

1. Vaktin Abdulkadiri ol. Halisen, sad›k muhabbetimle Said olarak yaflars›n..
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Hem kalbime geldi ki: Hazret-i fieyh bana bir pâye
vermedi. Belki Said isminde bir müridim mühim bir hiz-
mette bulunacak, fitne ve belâlardan izn-i ‹lâhî ile ve fiey-
hin duas›yla ve himmetiyle mahfuz kalacak.

Hem uzak yerde tafllar görünmez, da¤lar görünür. De-
mek, sekiz yüz sene bir mesafede görünen, hizmet-i
Kur’ânîyenin flahikas›d›r; yoksa Said gibi kar›ncalar de-
¤il. Madem bu keramet-i Gavsiyeyi ilân ve izhar›ndan,
Kur’ân flakirtlerinin ve hizmetkârlar›n›n flevki art›yor; el-
bette arkalar›nda fieyh-i Geylânî gibi kahramanlar kah-
raman› zatlar himmet ve dualar›yla ve izn-i ‹lâhî ile hima-
ye ettiklerini bilseler, flevk ve gayretleri daha artar.

Elhas›l: Bunu, kardefllerimi fazla flevke ve ziyade gay-
rete getirmek için izhar ettim. E¤er kusur etmiflsem, Ce-

nab-› Hak affetsin. 
1 päÉs«uædÉpH o∫ÉnªrYn’rG ÉnªsfpG

2 »/ªr¶nf Gkóp°ûræoe Én«na f›kras›nda dahi Hazret-i fieyhin (r.a.)

muhatab› flüphesiz Bediüzzaman Molla Said’dir (r.a.).

Elhas›l: fiu acip kasidesinin ahirindeki flu befl beyitte
befl kelime, medar-› nazar-› fieyh ve mahall-i hitab-› Gav-

sîdir. Ve o befl kelime ise, …/ój/ôoªpd ve …/ój/ôoe ve Gkóp°ûræoe ve

s…/QpOÉnb ve Gkó«/©n°S lâf›zlar›d›r. Said’in dahi iki lâkab› olan

“Nursî”, “El-kürdî”; iki ismi “Molla Said”, “Bediüzza-
man” bu befl kelimede bulunur. Hazret-i Gavs’›n medar-›
teveccüh ve hitab› olan flu befl kelimesinde, aflikâr bir 

lâf›z: söz, kelime.
lâkap: ünvan.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahall-i hitab-› Gavsî: Geylani
Hazretlerinin hitap etti¤i yer.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
medar-› nazar-› fieyh: fleyhin
bakma sebebi.
medar-› teveccüh: yönelme, ilgi-
lenme sebebi.
mesafe: uzakl›k, ara.
muhâtab: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
paye: rütbe, derece, mertebe.
flahika: da¤ tepesi, da¤ doru¤u;
zirve, doruk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, istek; keyif,
nefle.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir: son.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beyit: iki m›sradan oluflan fli-
ir.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
f›kra: k›s›m, bölüm.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk,

azg›nl›k.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.

ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kaside: övgü maksad›yla ya-
z›lm›fl fliir ve bu fliirin naz›m
flekli.
keramet-i Gavsiye: Seyyid
Abdülkadir Geylânî Hazretle-
rinin kerametlerinden bahse-
den risale.

1. Ameller niyetlere göredir.
2. Ey fliirimi okuyan!
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surette, mezkûr iki isim ve lâkap, ilm-i cifir kaidesinde
makam-› ebced ile görünmesi flüphe b›rakm›yor ki, Haz-
ret-i fieyh kasidesinin ahirinde onunla konufluyor, ona

teselli verip teflci ediyor, 
1 nÚ/≤sàoªr∏pd oánÑpbÉn©rdGnh s›rr›yla muvaffa-

k›yetine teminat veriyor.
2 pÜGnƒs°üdÉpH oºn∏rYnG *Gnh @ *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’

»/ªr¶nf Gkóp°ûræoe Én«na f›kras›nda, 
3 »/ªr¶nf kelimesi, makam-›

ebcedîsi bin olup, pQƒtædG oándÉn°SpQ iki farkla pQƒtædG pÜÉnà`pc nπpFyÉ°nSnQ
’un —iki medde say›lmazsa ve fledde de lâm say›lsa—
makam-› ebcedîsi yine bindir.

Demek r∞nînJ n’nh o¬r∏o≤na »/ªr¶nf Gkóp°ûræoe Én«na f›kras›n›n meal-i

gaybîsi fludur ki: r∞nînJ n’nh rπo≤na Én¡pH rópgÉnL pQƒtædG pándÉn°SpQ n∞udnDƒoeÉnj
yani, “Korkma, sözlerini söyle, neflrine çal›fl.”$GnóræpY oºr∏p©rdGnh

Amma r∞nînJ n’nh rπo≤na f›kras›nda flayan-› hayret bir teva-

fuk var ki, ilm-i cifir kaidesiyle makam-› ebcedîsi bin üç

yüz otuz iki eder. fiu hâlde r∞nînJn’nh o¬r∏o≤na »/ªr¶nf Gkóp°ûræoe Én«na
meal-i gaybîsi “Yâ Risaletü’n-Nur ve Sözler sahibi! Bana
bak. Gafil davranma! Bin üç yüz otuz ikide mücahedeye
baflla. Sözleri korkma yaz, söyle.” Filhakika Said (r.a.)
Hürriyetten sonra az bir zamanda mücahedesinde 

ahir: son.
amma: ama, lakin, ancak.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
filhakîka: hakikatte, esas›nda,
hakikaten, gerçekten, do¤rusu.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin say›
de¤erlerinden mana ç›kararak el-
de edilen ilim.
kaide: kural, esas, düstur.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
lâkap: ünvan.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgili
makam, ebcedî mana, ebcedî he-
sap.
meal-i gaybî: gayba ait mana,
gizli meal, gizli anlam.
medde: med iflareti, Kur’ân-› Ke-
rîm’de üzerine kondu¤u elifi uza-
tarak okutan iflaret.

mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,

Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
flayan-› hayret: flafl›lacak,
hayret verici fley.
fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o

harfi iki defa okutan iflaret.
temînât: güvence.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

1. Nihaî zafer takvâ sahiplerinindir. (A’raf Suresi: 128; Kasas Suresi: 83.)
2. Gayb› Allah’tan baflkas› bilemez. Do¤rusunu Allah daha iyi bilir.
3. Nazm›m.
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tevakkuf etmifl ise, bin üç yüz otuz ikide ‹flaratü’l-‹’caz’›
telif ile beraber Eski Said’den s›yr›lmak niyet edip yeni
Said suretinde bütün kuvvetiyle mücahede-i maneviyeye
bafllay›p, iki-üç sene sonra da Dârülhikmet-i ‹slâmîyede
bir-iki sene Hazret-i Gavs-› Geylânî’nin flu vasiyetini ve
emrini imtisal ederek envar-› Kur’ânîyeyi neflretmifl. Lil-
lâhilhamd, flimdiye kadar devam ediyor.

Bu flayan-› hayret f›krada câ-y› dikkat flu nokta var ki,
Hazret-i Gavs, do¤rudan do¤ruya alt›nc› as›rdan flu asr›-
m›za bak›yor. O alt›nc› asr›n ahirlerinde Hülâgü felâketi
gibi feci, dehfletli meflhur fitnenin çok elim ve feci ve ku-
burdaki emvat› a¤latt›racak derecede dehfletli bir nev’i,
flu on dördüncü as›rda bulunuyor. Bu iki as›r birbirine te-
vafuk ediyor ki, Hazret-i fieyh ondan buna bak›yor.

Risale-i Nur Talebeleri nam›na
Refet, Hüsrev, Haf›z Ali, Sabri

* * *

fiU KERAMET-‹ GAVS‹YE MÜNASEBET‹YLE
ÜÇ NOKTA BEYAN ED‹LECEK.

Birinci nokta: Hazret-i Gavs’›n kasidesinin bafl›nda bu
befl sat›rdan evvel, acip, pek garip, çok beli¤, nazdarâne
tahdis-i nimet suretinde bir dava-i iftiharkârâne ifade
eden iki sayfal›k kasidesindeki harika davas›na delil ola-
rak bir keramet-i bahireyi adeta mucizeye yak›n bir hari-
kay› göstermek lâz›m geliyordu. ‹flte o ak›llar› hayrette
b›rakan mertebeye lây›k oldu¤unu gösterir bir keramet 

Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keramet-i bâhire: büyük, genifl
keramet.
keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî Hazretlerinin ke-
rametlerinden bahseden risale.
kubûr: kabirler, mezarlar, türbe-
ler.
Lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
mertebe: derece, basamak.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mücahede-i maneviye: manevî
olarak yap›lan cihat.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nam: ad.
nazdarane: nazl› bir flekilde.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nevî: çeflit, tür.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flayan-› hayret: flafl›lacak, hayret
verici fley.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla kavufltu¤u
nimeti baflkalar›na anlatma.
talebe: ö¤renci.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
tevakkuf: duraklama, durma.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
ahir: son.
asr: yüzy›l.
beli¤: belagatla, düzgün ve
sanatl› olarak meram›n› anla-
tan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta, dikkat edilecek yer ve-
ya fley; dikkate de¤er.
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye:
1918-1922 y›llar› aras›nda bü-

yük hizmetler yapm›fl olan ‹s-
lam akademisi veya Yüksek
‹slam fiuras› manas›ndaki dinî
müessese.
dava: takip edilen fikir, iddia.
dava-i iftiharkârane: hakl›
olarak övünme davas›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
emvat: ölüler.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân

nurlar›, Kur’ân’›n saçt›¤› par›l-
t›lar, ›fl›klar.
evvel: önce.
fecî: elem, keder ve ›st›rap
veren, ac›kl›.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
f›kra: k›s›m, bölüm.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk,
azg›nl›k.
garip: tuhaf, hayret verici.
Gavs-› Geylânî: Abdülkadir
Geylanî Hazretleri.
hârika: ola¤anüstü.
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izhar etti ki, sekiz yüz sene bir mesafede Cenab-› Hak-
k›n izniyle, ilâm›yla zaman›m›z› tasfilât›yla görür tarz›n-
da, bizim gibi aciz, zay›f talebelerine ders verip teflvik
eder. ‹flte Hazret-i Gavs’›n davas›na bu ihbar-› gaybîsi en
bahir burhan oldu¤u gibi, Risale-i Nur’un eczalar›n›n
hakkaniyet ve ulviyetine bir hüccet-i kat›a hükmündedir.
Evet, Hazret-i fieyh, bu kasidesiyle Sözlerin hakkaniyeti-
ni imza ediyor.

‹kinci nokta: Ehl-i tarikat ve hakikatçe müttefekun
aleyh bir esas var ki: tarik-i hakta sülûk eden bir insan,
nefs-i emmaresinin enaniyetini ve serkeflli¤ini k›rmak
için lâz›m gelir ki, nazar›n› nefsinden kald›r›p fleyhine
hasr-› nazar ede ede ta fenafiflfleyh hükmüne gelir.
“Ben” dedi¤i vakit, fleyhinin hissiyat›yla konuflur. Ve ha-
keza, ta fenafirresul, fena fillâha kadar gider. Meselâ, na-
s›l ki, gayet fedakâr ve sad›k bir hizmetkâr, bir yaver,
efendisinin hissiyat›yla güya kendisi kendisinin efendisi-
dir ve padiflah›d›r gibi konuflur. “Ben böyle istiyorum”
der; yani “Benim seyyidim, üstad›m, sultan›m böyle isti-
yor.” Çünkü kendini unutmufl, yaln›z onu düflünüyor.
“Böyle emrediyor,” der. Öyle de Gavs-› Geylânî, o hari-
ka kasidesinin tazammun etti¤i ezvak-› fevkalâde Hazret-i
fieyhin s›rr-› azim-i Ehl-i Beytin irsiyetiyle Âl-i Beytin
flahs-› manevîsinin makam› noktas›nda ve zat-› Ahmedi-
ye Aleyhissalâtü Vesselâm›n verasetiyle hakikat-› Mu-
hammediyesinde (a.s.m.) kendini gördü¤ü gibi, fena-y›
mutlak ile Cenab-› Hakk›n tecelli-i zatîsine mazhariyet
noktas›nda, kasidesinde o sözleri söylemifl. Onun gibi 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ev halk›.
bâhir: apaç›k, aflikar.
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
ezvâk-› fevkalâde: ola¤anüstü
zevkler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fenafillah: Allah’›n varl›¤›nda yok
olma, kulun zat ve s›fat›n›n Hak-
k›n zat ve s›fat›nda fânî olmas›.
fenafirresul: varl›¤›n› Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) manevî flahsiye-
tinde yok etme.
fenafiflfleyh: bütün varl›¤›n› fley-
hinin manevî flahsiyetinde yok
etme.
fenâ-i mutlak: sonsuz yok olufl,
mutlak yok olufl.
Gavs-› Geylânî: Abdülkadir Gey-
lanî Hazretleri.
gayet: son derece.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
hakikat-› Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hüccet-i kat›a: kat’i ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
îlâm: bildirmek, ö¤retmek.
irsiyet: varis olma, mirasç›l›k.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
mesafe: uzakl›k, ara.
meselâ: örne¤in.
müttefekün-aleyh: üzerinde bir-
leflilen, anlafl›lan mesele, hakk›n-

da ittifak edip anlaflmaya va-
r›lm›fl olan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
serkefl: bafl kald›ran, itaat et-

meyen, asi.
seyyid: efendi.
s›rr-› azîm-i ehl-i Beyt: Ehl-i
Beyt’in büyük s›r ve hakikati.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
talebe: ö¤renci.

tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.

tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.

tecelli-i zatî: Allah’›n zat›n›n
tecelli etmesi ve görünmesi.

ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik.

veraset: vârislik, mirasç›s› ol-
ma.

yaver: emir subay›.

zat-› Ahmediye: Hz. Peygam-
berin zat›, kiflili¤i.
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olmayan ve o makama yetiflmeyen onu söyleyemez;
söylese mes’uldür.

Hazret-i fieyh, veraset-i mutlaka noktas›nda, Resul-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n kademi mübarekini
omuzunda gördü¤ü için, kendi kademini evliyan›n omu-
zuna o s›rdan b›rak›yor. Kasidesinde zahir görünen, te-
meddüh ve iftihar de¤il, belki tahdis-i nimet ve âli bir flü-
kürdür. Yaln›z bu kadar var ki, muhibbiyet makam› olan
makam-› niyazdan mahbubiyet makam› olan nazdarl›k
makam›na ç›km›fl. Yani tarik-i acz ve fakrdan, meflreb-i
aflk ve isti¤raka girmifl. Ve kendine olan niam-› azime-i
‹lâhiyeyi yad edip, bihakk›n müftehirane flükretmifltir.

Üçüncü nokta: Keramet, mucize gibi Cenab-› Hakk›n
fiilidir, hediyesidir, ihsan›d›r ve ikram›d›r; beflerin fiili de-
¤ildir. O keramete mazhar olan zat ise, bazan biliyor, ba-
zan bilmiyor, vukuundan sonra bilir. Keramete mazhari-
yetini kablelvuku bilen ve ikram-› ‹lâhîye ihtiyariyle tev-
fik-i hareket eden k›s›m, e¤er enaniyetten bütün bütün
tecerrüd etmiflse ve Hazret-i Gavs gibi kudsiyet kesb et-
miflse, Cenab-› Hakk›n izniyle, o kerametin her taraf›n›
bilerek kendisi sahip ç›kar, bilir ve bildirir. Fakat bunun-
la beraber, madem o keramet ikramd›r; bütün tafsilat›y-
la keramet sahibine de meflhud olmak lâz›m de¤ildir. Bu
s›rra binaen, Hazret-i fieyh, ilâm-› Rabbanî ve izn-i ‹lâhî
ile bu asr› görmüfl ve hizmet-i Kur’ânîyenin etraf›nda biz-
leri müflahede edip nazar-› flefkatiyle bakm›fl. O befl sat›r,
s›rf bir keramet ve intak-› bilhak ve bir ikram-› ‹lâhî ve ve-
raset-i Nebeviye itibar›yla zuhur etti¤inden, mucizevarî,

r›nda görülen ola¤anüstü hâller
veya tabiatüstü hâdiseler.
kesb: kazanma.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahbubiyet: sevgililik.
makam: büyük yer, mevkî.
makam-› niyaz: dua makam›.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
me.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
meflreb-i aflk ve isti¤rak: Allah
aflk› ile kendinden geçme harketi.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mu’cizevarî: mu’cize gibi.
muhibbiyet: dostluk, sevgililik.
müftehirane: iftiharla, övünerek,
gururlu bir flekilde.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
nazar-› flefkat: flefkat ve merha-
metle bakmak.
nazdar: nazl›.
niam-› azîme-i ‹lahiye: Cenab-›
Hakk’›n büyük ihsan ve nimetleri.
nokta: konu ile ilgili bölüm.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
s›r: gizli hakikat.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla kavufltu¤u
nimeti baflkalar›na anlatma.
tarik-› acz ve fakr: acizli¤ini ve
fakirli¤i bilme yolu.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
temeddüh: kendi kendini övme,
kendini methetme, böbürlenme.
tevfik-› hareket: hareketin uy-
gunlu¤u; uygun davran›flta bu-
lunma.
veraset-i mutlaka: mutlak vâris-
lik, mutlak manadaki vâris, tem-
silci.
veraset-i Nebeviye: Peygambe-
rimizin (s.a.v) hakk› tebli¤, ‹slam’›
neflir ve Allah’›n hükümlerini hâ-
kim k›lmadaki vazifelerine vâris
olma.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
yâd: anma.
zahir: aç›k, âflikar.
zat: kifli, flah›s.
zuhur: ortaya ç›kma.

Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
asr: yüzy›l.
befler: insan, insanl›k.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evliya: veliler, Allah dostlar›.

Hazret-i Gavs: Abdulkadir
Geylanî (k.s) Hazretleri.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
iftihar: gurur, övünme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram
ve ihsan›.
îlâm-› Rabbanî: her fleyi ter-

biye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n ö¤retmesi.
intak-› bilhak: Hakk›n söylet-
mesi, Cenab-› Hakk›n konufl-
turmas›.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kable’l-vuku: olmadan önce.
kadem: ayak.
kadem-i mübarek: mübarek
ayak.
kaside: övgü maksad›yla ya-
z›lm›fl fliir ve bu fliirin naz›m
flekli.
keramet: Allah’›n velî kulla-

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 219 SEK‹Z‹NC‹ LEM’A



kudret-i befler fevkinde bir flekil alm›fl. Sun’î, irade-i fleyh
ile oldu¤u de¤ildir. Çünkü intakt›r. Ruh-i kudsîsi hisset-
mifl, görmüfl. ‹rade ve ihtiyar yetiflemiyor. Ak›l ise ruhun
harekât›n› ihata edemez. Lisan, ne kadar akl›n dekaik-i
tasavvurat›n›n tercümesinde aciz ise, ihtiyar dahi ruhun
dekaik-› harekât›n›n derkinde o derece acizdir.

Hazret-i Gavs, o derece yüksek bir mertebeye malik
ve o derece harika bir keramete mazhard›r ki, kâfirlerin
bir k›sm› demifl: “Biz ‹slâmiyeti kabul edemiyoruz; fakat
Abdülkadir-i Geylânî’yi de inkâr edemiyoruz.” Hem evli-
yay› inkâr eden Vahhabînin müfrit k›sm› dahi Hazret-i
fieyhi inkâr edemiyorlar. Evliya, onun derece-i celâletine
yetiflmedi¤i bütün ehl-i tarikatça teslim edilmifltir.

‹flte böyle günefl gibi bir mucize-i Muhammediye Aley-
hissalâtü Vesselâm, yüksek ve sönmez bir barika-i ‹slâmi-
yet olan bir zat-› nuranînin, gayb-aflina nazar›yla asr›m›-
z› görüp, böyle bir keramet izhariyle teselli verip teflci et-
mek fle’nindendir. Acaba hiç mümkün müdür ki, “Sulta-
nü’l-Evliya” makam›n› ihraz etmifl ve hamiyet-i ‹slâmîye
ile zaman›ndaki padiflahlar› titretmifl ve kuvve-i kudsiye
ile mazi ve müstakbeli haz›r gibi izn-i ‹lâhî ile görmüfl ve
memat›nda dahi hayat›ndaki gibi daimî tasarrufu bulun-
du¤u tasdik edilmifl olan bir kahraman-› velâyet, bu asr›-
m›za ve bu as›r içindeki kemal-i acz ve zaaf ile Kur’ân’›n
hizmetinde çal›flan ve insafs›z düflmanlar›n hücumuna
maruz ve teselli ve temine muhtaç biçare, Kur’ân’›n ha-
dimlerine ve talebelerine lâkayt kalabilir mi? Hiç müm-
kün müdür ki, bizimle münasebettar olmas›n? Sekiz, 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
Aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
bârika-i ‹slamiyet: ‹slamiyetin
par›lt›s›, ›fl›¤›.
daimî: sürekli, devaml›.
dekaik-› harekât: hareketlerin,
davran›fllar›n incelikleri.
dekaik-› tasavvurat:.
derece-i celâlet: celallilik, hey-
betli olufl derecesi.
derk: anlama, kavrama.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
fevkinde: üstünde.
gaybâflina: gayb› bilen, gayptan
haberi olan, gelecekten veya ahi-
retten haber veren.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmiyete
ait olan duygu ve ba¤lar›n korun-
ma çabas›.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
hücûm: sald›rma.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihraz: nâil olma, eriflme.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
intak: söyletme, söyletilme, dile
getirme.
irade-i fleyh: fleyhin irade ve iste-
¤i.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kahramân-› velâyet: velilik ma-
kam›n›n kahraman›.
kemal-i acz: aczin son derecesi,
tam güçsüzlük, tam âcizlik.
kemal-i zaaf: zay›fl›¤›n son dere-
cesi.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
kudret-i befler: insan gücü, kuv-
veti.
kuvve-i kudsiye: kudsî kuvvet,
Allah’›n s›rlar›n›n kendisinde gö-
züktü¤ü peygamberlerin, velîle-
rin kuvveti.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
lisan: dil.
makam: manevî mevki.
malik: sahip.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazi: geçmifl zaman.
memat: ölüm, vefat.

mertebe: derece, basamak.
mu’cize-i Muhammediye:
Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) mu’cizesi.
müfrit: ifrat eden, bir konu
veya bir iflte afl›r›ya kaçan.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müstakbel: gelecek zaman.
nazar: bak›fl, dikkat.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
Ruh-i kudsî: mukaddes, yüce
ruh.

Sultanü’l-Evliya: bütün evli-
yalar›n sultan›.
Sun’î: yapmac›k, uydurma,
sahte.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
talebe: ö¤renci.
tasarruf: velîlerin Allah’›n izni
dairesinde eflya ve varl›klar
üzerindeki manevî tesirleri,
keramet.
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
temîn: güvenlik, emniyet his-

si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
Vehhabî: Muhammed bin
Abdulvehhab taraf›ndan ge-
çen as›rda Arabistan’da mey-
dana getirilen ‹slamî baz› me-
selelerde ifrat eden ve Arap
milliyetçili¤i yapan mezhep.
zat-› nuranî: nuranî, nurlu
zat.
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dokuz, belki on befl kuvvetli delilden kat-› nazar, edna bir
iflaret kelâm›nda bulunsa, bize bakt›¤›na delâlet eder; ha-
fi bir iflaret etse kâfidir. Çünkü makam iktiza ediyor, mu-
tab›k-› mukteza-y› haldir ve münasebet kavidir.

Ey benimle beraber Hazret-i fieyhin teveccüh ve du-
as›na mazhar kardefllerim! fiu Üstad›m›z, bizi istikbalde
adem zulümat› içinde düflünüp bizimle meflgul olurken,
biz o mazide mevcut ve nur perdeleri içinde üstad›m›z›
ve üstad›m›z›n üstad› ve ceddi olan Fahrü’l-Âlemin Aley-
hissalâtü Vesselâm Efendimizin teveccühlerinden gaflet
etmek, onlara istinat etmemek lây›k m›d›r? Madem on-
lar bizi düflünüyorlar; biz de bütün kuvvet ve ruhumuzla
onlara itimat edip ve emirlerine bilâ kayd ü flart itaat et-
meliyiz.

Ehl-i dünyan›n telsiz, telgraf ve telefonlar› flarktan gar-
ba gitti¤i gibi, iflte ehl-i hakikatin de maziden, dokuz yüz
sene mesafe-i azîmeden müstakbele böyle manevî tele-
fonlar› iflleyebilir ve manevî teleskoplar› görebilir. Ma-
lûmdur ki, zay›f emareler, içtima ettikçe kuvvet bulur, de-
lil hükmüne geçer. ‹ncecik ipler, içtima ettikçe kopmaz,
halat olur. Küllî, umumî kay›tlar, içtima ettikçe hususiyet
peyda edip taayyün eder. Bu s›rra binaen, Hazreti fiey-
hin bu befl sat›r›nda sekiz-dokuz kuvvetli iflaretin içtima-
›nda hiç flek ve flüphe b›rakmad› ki, Hazret-i fieyh, flim-
diki Kur’ân-› Hakîm’in flakirtlerine biiznillâh üstadl›k edi-
yor, bihavlillâh flefkati alt›nda himaye ediyor.

hükmüne: yerine, de¤erine.
içtima: toplanma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
istikbal: gelecek zaman.
istinat: dayanma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
itimat: dayanma, güvenme.
kâfî: yeter, elverir.
kat-› nazar: bak›fl› kesme, bak-
mama, alâkay› kesme.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kelâm: söz, laf›z.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makam: manevî mevki.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazi: geçmifl zaman.
mesafe-i azîme: büyük mesafe,
uzakl›k.
mutab›k-› mukteza-y› hâl: hâlin
gere¤ine uygun.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müstakbel: gelecek zaman.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
peydâ: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
s›r: gizli hakikat.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taayyün: meydana ç›kma, belli
olma, belirlenme.
teleskop: gök cisimlerini gör-
mekte ve incelemekte kullan›lan
çok güçlü dürbün.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
umumî: genel.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

adem: yokluk.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
bihavlillah: Allah’›n kuvvet
ve kudreti ile.
biiznillah: Allah’›n izni ile.
bilâkaydüflart: kay›ts›z ve
flarts›z.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cedd: dede, büyük baba, ata.
delâlet: delil olma, gösterme;

alamet, iflaret.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
emare: alâmet, belirti, niflan.

Fahrülâlemin: bütün âlemle-
rin iftihar vesilesi olan Hz. Mu-
hammed.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
hâfî: gizli.
halat: kal›n ip, urgan.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.
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Cem-i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet

‹le üç sütun üzerine durur.

Rayet-i ulviyet-i fieyh-i hakkanîdir hitab-› Abdülkadir.

‹lham-› Hüda, kitab-› Abdülkadir.

Bazü’l-eflheb ferd-i ferîd-i deveran.

Gavs-› Âzam Cenab-› Abdülkadir.

Said Nursî

* * *

Risale-i Nur fiakirtlerinin bir f›kras›d›r.
1 »/àsÑnënªpH ÉkbpOÉn°U Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ@ Ék°üp∏rîoe ! pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røocnh

‹LM-‹ C‹F‹RLE MANASI:

“Ey Said! Sen, zaman›n Abdülkadiri ol, ihlâs-› tamm›
kazan, fakr›nla beraber maifletini düflünme, nastan min-
net alma; ismin ‘Said’ oldu¤u gibi maiflette de mes’ud
olacaks›n. Muhabbetimde sad›k oldu¤undan ve ihlâsa ça-
l›flt›¤›ndan, Hulûsi gibi muhlis talebeler ve yard›mc›lar ve
Süleyman, Bekir gibi sad›k hizmetkârlar ve Sabri gibi
tam takdir edici ve ciddi müfltak talebeler size verilmifl.”

Evet, lillahilhamd, Gavs›n sarahat derecesinde ihbar
etti¤i hal vuku bulmufltur. Gavs-› Âzam, “Said” nam›yla
tesmiye etti¤i müridinin tarihçe-i hayat›nda en mühim
noktalar› beyan etmekle beraber, ilm-i cifir esrar›yla se-
kiz-dokuz cihette, Said’in bafl›na parma¤›n› bas›yor. Be-
yitlerin mana-y› zahirîsi ile maani-i cifriyesi birbirine çok 

bazü’l-eflheb: Abdulkadir-i Gey-
lânî Hazretlerinin bir nam›.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
Cem-i kutbiyet ferdiyet ve gav-
siyet: manevi makamlar›n tama-
m›, toplam›.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yön.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fakr: fakirlik, yoksulluk; varl›ktan
geçme, yaln›z Allah’a muhtaç ol-
ma.
ferd-i ferîd-i devaran: benzersiz
seçilmifl zat.
f›kra: k›s›m, bölüm.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hitab-› Abdülkadir: Abdülkadir
Geylanî hazretlerinin hitab›.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihlâs-› tam: tam ihlâs, yapt›¤› her
iflinde Allah’›n emrini ve r›zas›n›
gözetme, dünyevî veya uhrevî
hiç bir karfl›l›k beklememe.
ilham-› Hüda: Cenab-› Hak tara-
f›ndan kalbe indirilen mana.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin say›
de¤erlerinden mana ç›kararak el-
de edilen ilim.
kitab-› Abdülkadir: Abdülkadir
Geylanî hazretlerinin kitab›.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
maani-i cifriye: cifir hesab›na da-
yal› olarak ç›kar›lan manalar.
maiflet: geçim, geçinme.
mana-y› zahirî: zahire ait mana,
aç›k mana, görünen mana.
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
Muhabbet: sevgi, sevme.

muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nam: ad.

nâs: insanlar.
rayet-i ulviyet-i fleyh-i hak-
kanî: hakka ve hakikate uy-
gun olan fleyhin, evliyan›n
yüce bayra¤›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-

lirlilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap; biyog-
rafi.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1. Halisen, Allah için vaktin Kâdirisi ol. Sad›k muhabbetimle saîd olarak yaflars›n.
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yak›n olmakla dokuz vecihteki iflaretler birbirini teyit et-
ti¤inden, sarahat derecesine ç›km›fl.

1 mánæràpanh xôn°T uπoc »/a o¬o°SoôrMnGnh @ o¬oaÉnMnÉnÁ Éne Ék¶paÉnM …/ój/ôoªpd ÉnfnG
‹LM-‹ C‹F‹RLE MANASI:

“On dördüncü as›rda ‘el-Kürdî’ lakab›yla yâdedilen
Molla Said, benim müridimdir. O fitne ve belâ asr›n›n
her fler ve fitnesinden, Allah’›n izniyle ve havl-i kuvvetiy-
le onun muhaf›z›y›m.”

Evet, Hürriyetten yirmi-otuz sene sonraya kadar, yir-
mi fitne-i azîme içinde fevkalâde bir surette Gavs›n o
müridi mahfuz kalm›flt›r. Korktu¤u fler ve mehalikten bir
h›fz-› gaybî ile kurtulmufltur.

2 mInór∏nH u…nG»/anQÉn°S Éne GnPpG o¬rãpZnG @ ÉkHpôr¨ne nh Ékbrôn°T n¿Énc ÉneGnPpG …/ój/ôoe
‹LM-‹ C‹F‹RLE MANASI:

“O Gavs’›n müridi olan Said el-Kürdî, Rusya’da esa-
retle Asya’n›n flark-› flimalîsinde ve ehl-i bid’an›n eliyle
Asya’n›n garb›na nefyolunarak kald›¤› miktarca ve Sibir-
ya taraflar›ndan firar edip fevkalâde çok bilâd› seyr ü se-
yahat etmeye mecbur oldu¤u zaman, Allah’›n izniyle,
havl ve kuvvet-i Rabbanî ile ona imdat etmiflim ve istim-
dad›na yetiflmiflim.”

Evet, Hazret-i Gavs’›n müridi ünvan›yla irade etti¤i
Said (r.a.), üç sene esaretle Asya’n›n flark-› flimalîsinde
mehalik içinde mahfuz kal›p, üç-dört ayl›k mesafeyi firar 

say› de¤erlerinden mana ç›kara-
rak elde edilen ilim.
imdat: yard›m.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
kuvvet-i Rabbanî: her fleyi terbi-
ye ve idare eden Allah’›n kuvveti.
lâkap: ünvan.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
mehalik: helâk olacak yerler,
tehlikeli yerler veya ifller, tehlike-
ler.
mesafe: uzakl›k, ara.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
nefy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
seyr: bir yerden baflka bir yere
gitmek için yola ç›kma, yolculuk,
sefer.
suret: biçim, flekil, tarz.
flark-› flimalî: kuzeydo¤u.
fler: kötülük.
fler: kötülük.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
unvan: ad, isim.
vecih: cihet, yön.
yâd: anma.

as›r: yüzy›l.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bilâd: beldeler, diyarlar,
memleketler, flehirler.
ehl-i bid’a: bid’atç›lar, do¤ru
yoldan sap›p hurafelerin pe-
flinden gidenler.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-

küm alt›nda bulunma.
fevkalâde: ola¤anüstü.
firar: kaçma, gizlice gitme.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk,
azg›nl›k.
fitne-i azime: toplum içinde
büyük fitne, azg›nl›k, kar›fl›k-
l›k.

garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
havl: güç, kuvvet.
havl-i kuvvet: güç ve kuvvet.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir
Geylanî (k.s) Hazretleri.
h›fz-› gaybî: gizli koruma.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin

1. Ben müridimi korktu¤u herfleyden muhafaza ederim, onu her türlü kötülük ve fitneden
korurum.

2. Müridim flarkta ve garpta oldu¤u zaman, herhangi bir ülkeye gitti¤inde ona yard›m eder-
im.
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suretiyle kat ederek çok flehirleri gezip Gavs’›n dedi¤i gi-
bi mahfuz kalm›flt›r.

@ r∞nînJ n’nh o¬r∏o≤na »/ªr¶nf Gkóp°ûræoeÉn«na
1 pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna

‹LM-‹ C‹F‹RLE MANASI:

“Bediüzzaman Molla Said” nam›yla yad olunan ve ev-
rad-› muntazamas›n› okuyan müridine der ki: “Benim naz-
m›m›, yani meslek ve meflrebimi ve mücahedat›m› göste-
ren makalât›m› söyle. Yani, nazm›mdan murad, senin ri-

salelerin ve Sözlerin ve Mektubat›nd›r.
2 r∞nînJ n’nh o¬r∏o≤na ; bin

üç yüz otuz ikide o Sözler ile mücahedeye baflla. Sen
inayet-i ‹lâhiyenin h›fz›ndas›n.”

Evet, Gkóp°ûræoe ilm-i cifirle “Molla Said”i gösterdi¤i gibi,

»/ªr¶nf® ile Risaletü’n-Nur’u gösterir. Ve »/e ile hem Mek-

tubat›, hem 
3 …/OrôoµrdG pó«/©n°S oäÉnªp∏nc gösterir. “Kelimat”

Sözler demektir. r∞nînJ n’nh o¬r∏o≤na bin üç yüz otuz ikiyi gös-

terir. O tarih, mebde-i cihad›d›r. O tarihte ‹flaratü’l-‹’caz
tefsirinin neflriyle mücahedeye bafllam›fl.

* * *

evrad-› muntazama: düzenli ola-
rak okunan virdler, dualar.
h›fz: koruma, muhafaza etme, hi-
maye etme.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin say›
de¤erlerinden mana ç›kararak el-
de edilen ilim.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
kelimat: kelimeler, sözler.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
makalât: sözler.
mebde-i cihad: cihad›n bafllang›-
c›.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.

meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
murâd: maksat, meram.
mücahedat: mücahedeler,
savaflmalar.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
mürit: tarikatta bir fleyh ve

mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
nam: ad.
nazm: kafiyeli, vezinli söz.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,

Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

suret: biçim, flekil, tarz.

tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.

yâd: anma.

1. Ey benim fliirimi okuyan, onu söyle ve korkma! Çünkü hiç flüphesiz sen inâyet gözüyle
korunmaktasz›

2. Korkma! O sözleri söyle.
3. Said-i Kürdî’nin kelimeleri.
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KERAMET-‹ GAYB‹YE-‹ GAVS‹YEN‹N ‹fiARATINI
TEY‹D EDEN ÜÇ REM‹Z

Birinci remiz:
1 Ék¶paÉnM …/ój/ôoªpdÉnfnG ilm-i cifir itibar›yla,

makam-› ebcedi hesab›yla, bin üç yüz otuz alt›y› gösterir.
Demek Hazret-i Gavs, “Bu tarihte, istikbalde gelecek
müridini emr-i ‹lâhî ile muhafaza edecek” diyor. Evet, bu
biçare Said dahi diyor: Nev-i beflere gelen en büyük bir
musibet, Harb-i Umumî hengâm›nda, çok tehlikelere
maruz kald›m. Hazret-i Gavs’›n gösterdi¤i Arabî tarihte
veya az evvel harika bir surette kurtuldum. Hatta bir de-
fa, bir dakikada üç gülle öldürecek yere mukabil bana
isabet etti¤i halde tesir etmediler. Bitlis’in sukutunda, bir
miktar talebelerimle Rus askerlerinin bir taburu içine
düfltük. Bizi sard›lar, her tarafta el ele atefl edildi. Dört ta-
nesi müstesna, bütün arkadafllar›m flehit olduktan sonra,
taburun dört s›ralar›n› yard›k; yine onlar›n içinde bir ye-
re girdik. Onlar, üstümüzde, etraf›m›zda sesimizi, öksü-
rü¤ümüzü iflittikleri halde bizi görmüyordular. Otuz saat,
o halde çamur içinde, ben yaral› iken h›fz-› ‹lâhî ile isti-
rahat-i kalb içinde muhafaza edildim.

Bunun gibi müteaddit tehlikede Hazret-i Gavs’›n gös-
terdi¤i tarih-i Arabî itibar›yla, hakikaten bir h›fz-› ‹lâhî
içinde bulundu¤umu hissediyordum. Demek Cenab-›
Hak o kudsî üstad›m›, bir melâike-i s›yanet gibi bana mu-
haf›z k›lm›fl.

muhafaza: koruma.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
mukabil: karfl›l›k.
musibet: felaket, bela.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
müstesna: ayr› tutularak, hariç,
ayr›k.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
suret: biçim, flekil, tarz.
sükût: düflme, düflüfl.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
tabur: düzgün s›ralar halinde di-
zilmifl askerî birlik.
talebe: ö¤renci.
tarih-i Arabî: Arabî tarih, Hicrî ta-
rihe göre.
tesir: etki.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.

Arabî: Arap diline ait.
bîçare: çaresiz, zavall›.
emr-i ‹lâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n
emri.
evvel: önce.
gülle: top mermisi.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hârika: ola¤anüstü.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir

Geylanî (k.s) Hazretleri.
hengâm: zaman, s›ra.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin
say› de¤erlerinden mana ç›-
kararak elde edilen ilim.
istikbal: gelecek zaman.
istirahat-› kalp: kalbin rahat-
lamas›, iç huzur.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
Keramet-i Gaybiye-i Gavsi-

ye: Gavs-› Âzam Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî Hazretlerinin
istikbalden haber veren kera-
meti.
kudsî: mukaddes, yüce.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgi-
li makam, ebcedî mana, eb-
cedî hesap.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
melâike-i siyanet: koruyucu
melekler.

1. Ben müridimi korurum.

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 225 SEK‹Z‹NC‹ LEM’A



‹flte bu Ék¶paÉnM …/ój/ôoªpdÉnfnG f›kras›, bu fakirin mühim ser-

güzefltlerine iflaret etti¤i gibi, bu fakirin etraf›nda hiz-
met-i Kur’ânîye iflinde toplanan arkadafllar›mdan dokuz

talebesini Ék¶paÉnM ismi ile iflaret ediyor.

1 mánæràpanh xôn°T uπoc »/a o¬o°SoôrMnGnh f›kras›nda iki hüküm var. Biri

flerden, di¤eri fitnedendir. Demek ikincisi 
2 mánæràpa uπoc »/a o¬o°SoôrMnGnh ve bu cümle uπoc fledde say›lmazsa bin

üç yüz k›rk dört eder. Evet, bu tarihten flimdiye kadar
çok fitne-i mühimmeden bir himayet-i gaybî ile mahfuz 

kald›¤›m› 
3 páªr©uæ∏pd Ékãj/órënJ ilân ediyorum.

‹kinci remiz:
4 mInór∏nH u…nG »/anQÉn°S Éne GnPpG o¬rãpZnG @ ÉkHpôr̈ nenh Ékbrôn°T n¿Énc Éne GnPpG …/ój/ôoe
f›kras›nda bahsetti¤i ve konufltu¤u müridi ise, flarka esa-
reten gitti¤i tarihi gösterdi¤i gibi, garba nefyoldu¤u tari-
hi de gösterir. fiöyle ki:

fiu f›kran›n hakikî tabiri 
5 m¥rôn°T »pa GkÒ/°SnG …/ój/ôoe n¿Énc Éne GnPpG

oluyor. Demek zaman-› esaret m¥rôn°T »/a GkÒ/°SnG …/ój/ôoe n¿Énc Éne
de ç›k›yor. Ve bin üç yüz otuz yedi ediyor. ‹flte bu fakir,
o tarih-i Arabîde Rus esaretinde, tek bafl›mla Petro¤-
ra’dan bir ay flimal-i flark taraf›ndan firar edip, çok en-
va-› mehalik varken, Rusça bilemedi¤im halde, bir 

enva-› mehalik: türlü türlü tehli-
keler.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
esareten: esir olarak.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
firar: kaçma, gizlice gitme.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk, az-
g›nl›k.
fitne-i mühimme: önemli fitne,
azg›nl›k, bozgunculuk.
garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
hakikî: gerçek.
himayet-i gaybî: gaybî bir flekil-
de koruma, muhafaza.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
hüküm: karar, emir.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
nefy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme.
remiz: iflaret, bir manay› ifade

eden veya bir manaya dela-
let eden iflaret ve flekil.

sergüzeflt: bir kimsenin ba-
fl›ndan geçen hâl ve olaylar,
serüven, macera.

flark: do¤u, do¤u bölgeleri.

fledde: Arapça ve Farsçada iki
defa okunmas› gereken bir
harfin üzerine konulan ve o
harfi iki defa okutan iflaret.

fler: kötülük.

flimal-i flark: Kuzey do¤u.

tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
tarih-i Arabî: Arabî tarih, Hic-
rî tarihe göre.
zaman-› esaret: esirlik döne-
mi.

1. Ben onu her fitne ve flerlerden korurum.
2. Ben onu her fitneden korurum.
3. Nîmeti yâd ederek.
4. Müridim flarta ve garbda oldu¤u zaman, herangi bir ülkeye gittti¤inde ben ona yard›m

ederim.
5. Müridim flarkta esir oldu¤unda.
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muhafaza-i gaybiye alt›nda pek çok bilâd› seyr ü seyahat
ettim. Tâ Varflova, Avusturya tarikiyle ‹stanbul’a gelip
uzun bir daire-i arzda seyahat ettim. Hazret-i Gavs’›n de-
di¤i gibi, o esaret-i flarkiye ve o seyr-i bilâd-› kesire için-
de izn-i ‹lâhî ile istigaseme medet görüyordum. Demek
izn-i ‹lâhî ile Hazret-i Gavs, melek gibi bu vazifeyi duas›y-
la yapm›fl.

Amma 
1 ÉkHpôr¨ne n¿Énc Éne kayd›, tarih-i Arabî olarak bin üç

yüz elli bir, meflhur Rumî tarihiyle iki sene fark var. ‹flte,
Hazret-i Gavs’›n dedi¤i gibi, bu fakir, tarih-i Arabî ile bin
üç yüz elli birde, fleair-i ‹slâm içinde mühim tahavvülât
zaman›nda bütün kuvvetimle fleairin muhafazas›na hiz-
metle mükellef oldu¤um halde, o manevî hercümerçteki
f›rt›nalar bizi sarsmad›.

Hem ÉkHpôr¨ne kelimesi, ahirdeki tenvin ile beraber bin iki

yüz doksan iki eder ki, bu fakirin dünyaya gelmesinden
bir sene evvel veyahut rahm-› maderdeki tarihe iflaretle

beraber, ÉkHpôr¨ne n¿Énc Éne bin üç yüz on dört eder. Bin üç yüz

on dört senelerinde mevzu-i bahis olan müridi, mühim
vartadan kurtulmas›na Gavs (r.a.) iflaret ediyor, onun im-
dad›na yetifltim diyor. Hayatta olan eski talebelerim bili-
yorlar ki, bin üç yüz on dört, bin üç yüz on befl-on alt›
senelerinde, Van kalesi ki, iki minare yüksekli¤inde s›rf
da¤ gibi bir tafltan ibarettir, eskiden kalma oda gibi bir in
kap›s›na gidiyorduk. Aya¤›mdan kunduralar kayd›, iki 

seyr ü seyahat: hareket etme ve
yolculuk.
seyr-i bilad-› kesire: bir çok fleh-
ri gezmek.
fleair: dinin alâmetleri, iflaretleri.
fleair-i ‹slam: ‹slâma ait iflaretler,
‹slâma sembol olmufl ifl ve iba-
detler.
tahavvülât: tahavvüller, de¤ifl-
meler.
talebe: ö¤renci.
tarih-i Arabî: Arabî tarih, Hicrî ta-
rihe göre.
tarik: yol.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
varta: tehlike, büyük tehlike.
vazife: görev.

ahir: son.
amma: ama, lakin, ancak.
bilâd: beldeler, diyarlar,
memleketler, flehirler.
daire-i arz: dünya dairesi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esaret-i flarkiye: do¤udaki
esirlik dönemi.
evvel: önce.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir
Geylanî (k.s) Hazretleri.
herc ü merc: karmakar›fl›k ol-

ma, alt üst olma.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
imdat: yard›m.
istigase: medet umma, yar-
d›m isteme.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medet: inayet, yard›m, imdat.
mevzu-› bahs: kendisinden
bahsedilen, bahis konusu.

muhafaza: koruma.
muhafaza-i gaybiye: gaybî
koruma.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.
rahm-› mader: anne rahmi.

1. Garbda oldu¤unda.
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aya¤›m birden kayd›. Tehlike yüzde yüz... Baflkaca nok-
ta-i istinad kalmad›¤› halde, büyük bir istinada basm›fl gi-
bi üç metrelik bir kavisle o ma¤aran›n kap›s›na at›lm›fl-
t›m. Hem ben, hem beraberimdeki orada haz›r arkadafl-
lar›m, ecel gelmedi¤i için s›rf bir h›fz-› ‹lâhî, harika bir
imdad-› gaybî telâkki ettik.

‹flte Hazret-i Gavs, madem bu kasidesinde sergüzeflt-i
hayat›m›n mühim noktalar›na iflaret ediyor; elbette bu
acip ve en tehlikeli bir sergüzeflt-i hayat›ma flu cümlesiy-
le iflaret ediyor denilebilir.

Elhas›l: Hazret-i Gavs’›n mezkûr kelimatlar›, bu fakirin
tarih-i hayat›mda geçen en mühim noktalar› manas›yla
ifade ettikleri gibi, hesab-› ebced makam›yla mühim nok-
talar›n tarih-i vukular›na tevafuklar›, elbette tesadüfi ve
tesadüf ifli olamaz. Sair iflarat›n kuvvet-i kat’iyeti, tesadü-
fü muhal derecesine getirmifltir. Madem bu befl sat›r kasi-
desi bir keramettir; keramet ise, mucize gibi, Cenab-› Hak
taraf›ndand›r, intak-› bilhak nev’indendir, daha beyan et-
medi¤imiz çok esrar› havidir; ihtiyar-› befler yetiflemez.

...............

Said Nursî

* * *

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
hârika: ola¤anüstü.
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
hesab-› ebced: harflere verilen
say› de¤erleri ile ibarelerden geç-
mifle veya gelece¤e ait iflaretler
ç›karmak, tarih düflürmek.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
ihtiyar-› befler: insan›n ihtiyar,
irade ve tercihi.
imdad-› gaybî: gayba ait yard›m;
Cenab-› Hakk›n çeresizli¤e düfl-
tükleri, büyük s›k›nt›larla kar›fllafl-
t›klar› anlarda mahlûkat›na, kulla-
r›na yapm›fl oldu¤u özel yard›m-
lar, himayeler.
intak-› bilhak: Hakk›n söyletme-
si, Cenab-› Hakk›n konuflturmas›.
istinat: dayanak.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kelimat: kelimeler, sözler.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
kuvvet-i kat’iyet: kesinlik kuv-
veti.
lâtif: tatl›, flirin.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makam: de¤er.

mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhal: imkans›z.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nev: çeflit, tür.
nokta: konu, konu ile ilgili
önemli bölüm.

nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Sâir: di¤er, baflka, öteki.
sergüzeflt-i hayat: hayat ma-
ceras›, hayat hikâyesi.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
tarih-i vuku: meydana gel-
me, gerçekleflme tarihi.
tefe’ül: bir kitab› rastgele

açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.

telâkki: anlama, kabul etme.

tesadüf: rastlant›.

tesadüfî: tesadüfle ilgili, rast-
gele, tesadüf olarak.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
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Lâtif bir tefe’ül
fieyh Sa’di-i fiirazînin Bostan’›ndan Sözler hakk›nda

ben, Haf›z Halid, Galib, Süleyman niyet edip açt›k, te-
feül bu ç›kt›:

rârØnµnf r¢TƒoN rÚ pæo̧ rπoÑr∏oH r˛«pg hoônH @ ârØoyµo°T Énær©ne r¿Énàr°ùp∏oyc ÉnJrônyµpf
»∏oycrônjhoônf r¢ûnf Gnƒîà°SG rRnG ¬pc @ rπoÑr∏oH rÚ pæo¸ rOnôp«pÃ rônyc rÖnénY

Meali: Yani, “Gel, bak, güller ba¤› fleklinde hakikat
gülleri aç›lm›fl. Böyle hakikat bahçesinde hiçbir bülbül,
böyle flirin, hofl na¤me etmemifltir. Nas›l oluyor ki, böy-
le bir bülbül öldükten sonra onun kemiklerinden güller
aç›lmas›n.”

Bu meal, maksad›m›za o kadar yak›nd›r ki tabire lü-
zum yoktur. Yaln›z gülistan›m›z, ebedî Kur’ân cennetin-
dendir, ondan gelmifltir.

Mehmed, Tevfik, Galip,
Süleyman, Haf›z Halid, Said (r.a.)

* * *

ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
gülistan: gül bahçesi, gül tar-
las›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
maksat: gaye.
meal: mana, anlam, mefhum.
na¤me: güzel ses, ahenk, ez-
gi.
tabir: yorum, yorumlama.

tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
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W
Gavs, meflhur kasidesinde, sarahat derecesinde bizler-

den, yani hizbü’l-Kur’ân’dan haber verdi¤i gibi, daha bir-
kaç yerde, yine iflarî bir tarzda haber veriyor.

Ezcümle, o kasidenin arkas›nda Mecmuatü’l-Ahzab’›n
563’üncü sayfas›nda, yine o malûm müridinden bahse-
diyor ve beytinde diyor ki:

@ m¥rôn°ûpH »pfÉnYnO GnPpG …/ój/ôoªna
1 o¬rãpZnG @ »/eÉnW pôrënH »/a mQÉnZrhnG mÜôr`n̈ pHrhnG

“Garpta beni ça¤›rd›¤› vakit onun imdad›na yetiflece-
¤im.” Evet, do¤rudur. Arabî tarihle bin üç yüz otuz do-
kuzda, müthifl bir burhan-› ruhî ve dehfletli bir heyecan-›
kalbî ve da¤da¤al› bir teflevvüfl-i fikrî geçirdi¤im s›ralarda,
pek fliddetli bir surette Hazret-i Gavs’tan istimdat eyle-
dim. Bir-iki yerde bahsetti¤im gibi, Fütuhü’l-Gayb kitab›
ile ve dua ve himmetiyle imdad›ma yetiflti ve o buhran›
geçirdim. ‹flte o müridi ise, biçare Saidü’l-Kürdî oldu¤u-
nu meflhur kasidesinde kat’î gösterdi¤i gibi, bu kasidede

de 
2 …/ój/ôoªna den murad olur. Çünkü 

3 mÜrôn¨pH »/fÉnYnO ebced

hesab›yla bin üç yüz otuz dokuz eder. O zaman
memleketime nisbeten garb say›lan ‹stanbul’da idim. 

mÜrôn¨pH »/fÉnYnO makam-› ebcedîsi zaman-› istimdad›ma 

Arabî: Arap diline ait.
beyt: iki m›sradan oluflan fliir.
bîçare: çaresiz, zavall›.
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›fl›k
bir hâl almas›, bunal›m, zor du-
rum, kriz.
bürhan-› ruhî: ruhsal s›k›nt›.
da¤da¤a: gürültü, beyhude telafl
ve ›zt›rap.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebced: Arap alfabesinin ilk tertibi
ve harflerinin tafl›d›¤› say› de¤er-
lerine dayanan hesap sistemi.
ezcümle: bu cümleden olarak.
Fütuhü’l-Gayb: Abdülkadir-i Gey-
lânî Hazretlerinin bir eseri.
garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
heyecan-› kalbî: kalben heyecan
duyma.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hizmetkâ-
r›, Kur’an taraftar›.
imdat: yard›m.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl

fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgi-
li makam, ebcedî mana, eb-
cedî hesap.
malûm: bilinen, bilinir olan.
murâd: maksat, meram.

mürit: tarikatta bir fleyh ve
mürflide ba¤lanarak tarikat
usul ve âdetleri ile tasavvufî
hakikatleri ö¤renen kimse.

müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.

nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.

sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarz: biçim, flekil.
teflevvüfl-i fikrî: fikrin bula-
n›kl›¤›, karmakar›fl›k olmas›.
zaman-› istimdat: medet di-
leme, yard›m isteme zaman›.

1. Müridim, flarkta ve garbda, ya da büyük bir deryadaki bir ma¤arada dahi olsa ona yard›m
ederim.

2. Müridim.
3. Garbda beni ça¤›rd›¤›nda.
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tevafuk ediyor. Hesapta GnPpG lâfz› dahil olmaz. Çünkü GnPpG
zaman› gösteriyor mÜrôn¨pH »/fÉnYnO cümlesi o müphem za-

man› tayin ediyor.

Hem ezcümle, Mecmuatü’l-Ahzab’›n ikinci cildinin
379’uncu sayfas›nda Hazret-i Gavs’›n “Virdü’l-‹fla” na-
m›ndaki münacat›nda flu f›kra var.

oó«/©s°ùdG nƒog pánenÓs°ùdG pπpMÉn°S»'dpG (HAfi‹YE 1) oπp°UGnƒrdÉna
1 oÜsòn©oªrdGnh oós©nÑoªrdG t»p≤s°ûdG nƒog p∑nÓn¡rdGoPnh @ (HAfi‹YE 2) oÜsôn≤oªrdG

‹flte Gavs’›n flu f›kras›, 
2 ló«/©n°Snh w»p≤n°T rºo¡ræpªna ayetinin bir

nev’i tefsiridir. fiu küllî ayetin bir k›s›m efrad›n›, alt›nc› as›r
ve on dördüncü as›rda ayetin külliyetinde dahil bir k›s›m
efrad-› mahsusay› irae etti¤ine müteaddit emareler var.

k›nlaflt›r›lm›fl, yak›n.
murâd: maksat, meram.
münacat: Allah’a dua ve yalvar-
ma maksad›yla yaz›lan fliir.
müphem: belirsiz.
müfleddet: fleddeli, fleddesi olan
harf, kelime.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nam: ad.
nevî: çeflit, tür.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme
virdü’l-iflâ: iflâ virdi, yats› vakti
duas›.
ya-i muhaffef: hafiflefltirilmifl
nida.

asr: yüzy›l.
at›f: bir kelime veya cümle-
nin, önceki kelime veya cüm-
leye ba¤lanmas›.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
cihet: yön.
dahil: girme, içinde olma.
efrâd-› mahsusa: seçilmifl

fertler, ayr› bir özelli¤e sahip
olanlar, peygamberler.
efrat: fertler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
f›kra: k›s›m, bölüm.
hafliye: dipnot.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir

Geylanî (k.s) Hazretleri.
hemze-i vasl: gelen elif harfi
eklenen.
irae: gösterme.
îsâl: ulaflt›rma, erifltirme.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
mukarreb: yak›nlaflm›fl, ya-

1. Selâmet sahiline ulaflan ancak saîd ve Allah’a yak›n bulunand›r. Helâk olan ise, ancak flakî,
Allah’tan uzak ve azab› hak edendir.

2. Onlar›n bir k›sm› flakî, bir k›sm› ise saîddir. (Hud Suresi: 105)

HAfi‹YE 1: oπp°UGnƒrdÉna kelimesi —müteaddi olmak cihetiyle— ”Sözleriyle

selâmete isal edici” demektir.

HAfi‹YE 2: oÜsôn≤oªrdnG müfledded râ, bir say›lsa, Üstad›m›z›n lâkab› olan

“en Nursî” kelimesinin ayn›d›r. Yaln›z atf için h var. Tam tevafukla mu-

karrebden murad Nurslu oldu¤unu gösteriyor. oÜsôn≤oªrdnG ’de fleddeli râ iki

say›lsa, “Bediüzzaman Nursî” yâ-i muhaffefle ayn›d›r. Yaln›z iki fark var.

‹ki hemze-i vas›l say›lsa tam tam›na tevafukla oÜsôn≤oªrdnG do¤rudan do¤ru-

ya ona iflaret ediyor.
fiaml› Tevfik, Süleyman, Ali
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Ayetin külliyetinde (HAfi‹YE) tevafuk s›rr›yla 
2

w»p≤n°T rºo¡ræpªna ke-

limesinde bu zaman›n›n en büyük flakilerinden üçüne ci-
firce tevafuk etmesi, o küllî ayette bunlar dahi kasten
murad olduklar›na emaredir, belki iflarettir. ‹flte Hazret-i
Gavs, bu ayetteki bu emareden, bu zamana bakm›fl.
Mezkûr f›kras›n› küllî ayete bir nevi hususî tefsir yaparak,
kasidesinde kerametkârane bahsetti¤i fitne-i ahirzaman
içindeki flakirtlerini görüp, o zaman›n flakilerinin flerrin-
den muhafaza edildi¤i ve burada münacat›nda dahi o ka-
sidenin mealine bak›yor.

fiu f›kra-i Gavsiyede bir ima var. Buradaki “Said” lâf-

z›nda, meflhur kasidesindeki 
3 Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ kelimesine ha-

fi bir iflaret oldu¤u gibi, 
4 oós©nÑoªrdG t»p≤s°ûdG nƒog p∑nÓn¡rdGoP f›kras›y-

la, kendisinden sonra vuku bulan ve ulûm-i ‹slâmîyeyi
mahvetmek niyetiyle kütüphaneleri Dicle ve F›rat nehri-
ne atan Hülâgû felâketini haber vermekle beraber, Hü-
lâgû gibi ulûm-i ‹slâmîyeye perde çeken flakileri dahi
mezkûr ayete istinaden haber veriyor.

HAfi‹YE: Âyetin külliyetinde, saadet noktas›nda mazhariyetine mâsadak
olmak için, milyarlar dereceden yaln›z bir derece murad oldu¤umuzu an-
lasak, ebede kadar flükretsek, o nimetlerin hakk›n› eda edemeyiz. Haz-
ret-i Gavs’›n iflaretinden anlafl›l›yor ki, o muhit âyetin denizinden bir kat-

re kadar hissemiz var. 
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG.

ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
cifir: harflere verilen say› k›ymeti
ile gelece¤e veya geçen hâdisele-
re, ibarelerden tarih veya isme
dair iflaretler ç›karmak ilmî.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
eda: ödeme.
emare: alâmet, belirti, niflan.
felâket: musibet, büyük dert, be-
la.
f›kra: k›s›m, bölüm.
f›kra-i Gavsiye: Abdülkadir Gey-
lanî Hazretlerinin f›kras›.
fitne-i ahirzaman: ahirzaman fit-
nesi.
hâfî: gizli.
hafliye: dipnot.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
hisse: pay, nasip
hususî: özel.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
katre: damla.
kerametkârane: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
meal: mana, anlam, mefhum.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
murâd: maksat, meram.
münacat: Allah’a dua ve yalvar-
ma maksad›yla yaz›lan fliir.
nevi: çeflit, tür.

nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
saadet: mutluluk.
s›r: gizli hakikat.
flaki: Allah’›n r›zas›ndan ve
ahiret mutlulu¤undan yok-
sun kimse.

flakirt: talebe, ö¤renci.
fler: kötülük.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tefsîr: aç›klama, izah.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,

ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

1 Allah’a hamd olsun. (Fatiha Suresi: 2.) Bu Rabbbimin fazl›ndand›r. (Neml Suresi: 40.)
2. Onlar›n bir k›sm› flakîrdiir.
3. Saîd olarak yaflars›n.
4. Helâk olan, ancak flakî ve Allah’tan uzak olan kimselerdir.
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Evet, 
1 pánenÓs°ùdG pπpMÉn°S »'dpG oπp°UGnƒrdÉna f›kras›yla Hizbü’l-Kur-

’ân’a iflaret etti¤i gibi, 
2 oÜsòn©oªrdGnh oós©nÑoªrdG t»p≤s°ûdG nƒog p∑nÓn¡rdGoP

f›kras›yla ulûm-i ‹slâmîyeyi imha niyetiyle Hülâgû ve vü-
zeras› gibi davranan baz› malûm insanlar›n isimleri ilm-i
cifirce dahi mezkûr ayetin iflaretine istinaden tam teva-
fuk ediyor, gösteriyor.

Malûmdur ki, tevafuk ilm-i cifrin anahtarlar›ndan mü-
him bir anahtard›r. E¤er bir tevafuk ise, delâlet denilmez;
fakat hafi bir ima olur. E¤er, iki cihet ile ayn› meseleye
tevafuk gelse, imadan remiz derecesine ç›kar. E¤er, iki-
üç cihetle ayn› meseleye gelse iflaret olur. E¤er, meani-i
elfaz iflarat-› harfiyeye münasip gelse ve iflaretle
bahsedilen insanlar›n ahvali o manaya mutab›k ve muva-
f›k olsa, o iflaret o vakit delâlet derecesine ç›kar. E¤er al-
t›-yedi vecihle tevafukla beraber, mana-i kelimat, iflaret-i
harfiyeye muvaf›k gelse ve mukteza-i hale de mutab›k
olsa, o delâlet o vakit sarahat derecesine ç›kar. ‹flte bu
düstura binaen, fieyh-i Geylânî, o meflhur kasidesinde,
sarahat derecesinde Hizbü’l-Kur’ân’dan bahsetti¤i gibi, 
3 pAÉn°ûp©rdGoOrQph münacat›nda dahi, mezkûr ayete istinaden

Hizbü’l-Kur’ân’›n bir hadimini tasrihen ve arkadafllar›n›
da iflaret derecesinde haber veriyor.

Gavs-› Âzam›n istikbalden haber verdi¤i nev’inden,
meflhur fieyhülislâm Ahmed Cami dahi ‹mam-› Rabbanî
(r.a.) olan Ahmed-i Farukî’den haber verdi¤i gibi, 

iflarat-› harfiye: harfin iflaretleri.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
maani-i elfaz: laf›zlar›n manalar›.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana-y› kelimât: kelimelerin
manas›.
mesele: önemli konu.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mukteza-y› hâl: hâlin gerektirdi-
¤i flekilde, hâlin gere¤i, duruma
göre, icab›na göre.
mutab›k: birbirine uyan, uygun.
muvaf›k: uygun, münasip.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münacat: Allah’a dua ve yalvar-
ma maksad›yla yaz›lan fliir.
münasip: uygun.
nev: tür, çeflit.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
tasrihen: aç›k olarak, aç›ktan bil-
direrek, aç›ktan aç›¤a bildirerek.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilimler.
vecih: cihet, yön.
vüzera: vezirler.

ahval: haller, durumlar.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
düstur: kaide, esas, prensip.

f›kra: k›s›m, bölüm.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hâfî: gizli.
Hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hiz-
metkâr›, Kur’an taraftar›.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin

say› de¤erlerinden mana ç›-
kararak elde edilen ilim.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade
etme.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
istikbal: gelecek zaman.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.

1. Selâmet sahiline ulaflan.
2. Helâk olan, ancak flakî, Allah’tan uzak ve azab› hak etmifl kimselerdir.
3. Yats› Virdi.

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 233 SEK‹Z‹NC‹ LEM’A



Celâleddin-i Rumî, Nakflibendîlerden haber vermifl. Da-
ha bu neviden çok evliyalar, vak›a mutab›k haber vermifl-
ler; fakat onlar›n bir k›sm› sarahate yak›n haber vermifl-
ler. Di¤er bir k›sm›, haberleri çendan bir derece müp-
hem mutlakt›r; fakat bahsettikleri zatlar makam sahibi ve
büyük olduklar›ndan, büyüklükleri ve taayyünleri cihetiy-
le o müphem ihbar-› gaybîyi, bilistihkak kendilerine al-
m›fllar. Meselâ, Ahmed Cami (k.s.) demifl ki: “Her dört
yüz sene bafl›nda mühim bir Ahmed gelir. Bin tarihi ba-
fl›ndaki Ahmed en mühimidir.” Yani, o elfin müceddidi-
dir. ‹flte böyle mutlak bir surette söyledi¤i halde, ‹mam-›
Rabbanînin (k.s.) büyüklü¤ü ve taflahhusu, o haber-i gay-
bîyi kat’iyen kendine alm›fl. Hazret-i Mevlâna Celâled-
din-i Rumî de (k.s.) Nakflibendîden müphem bir surette
bahsetmifl; fakat Nakflîlerin büyüklü¤ü ve yüksekli¤i ve
teflahhuslar› o haberi de bilistihkak kendilerine alm›fllar.

‹flte bu kerametkârâne ihbar-› gaybî nev’inden Gavs-›
Âzam (k.s.) dahi, Hizbü’l-Kur’ân’dan iflarî bir surette ha-
ber verdi¤i gibi, Hizbü’l-Kur’ân’›n bir hadimi olan bu bîça-
re Said’i (r.a.) iki yerde sarahaten haber veriyor. Müphem
ve mutlak b›rakmad›¤›n›n s›rr› budur ki: Bu biçare Said,
makam sahibi olmam›flken ve büyük de¤ilken ve mutlak
tabiri teflhis edecek bir teflahhus yokken, lûtf-i ‹lâhî ile bü-
yük bir makam›n hizmetinde bulunmas›d›r. Âdeta bir ne-
fer iken, müfliriyet makam› hizmetinde bulunmas›d›r. ‹flte
küçüklü¤ü ve ehemmiyetsizli¤i içindir ki, Hazret-i Gavs,
öteki evliyaya muhalif olarak yaln›z iflaretle kalmay›p, sa-
rahat derecesinde parma¤›n› onun bafl›na bas›yor.

adeta: sanki.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilistihkak: lây›k›yla, liyakat› ola-
rak, hakk›yla, hak ederek.
cihet: yön.
çendan: gerçi, her ne kadar.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elf: bin.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
haber-i gaybî: gayba, gelece¤e
dair haber.
hâdim: hademe, hizmetçi.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
Hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hizmetkâ-
r›, Kur’an taraftar›.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kerametkârane: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
lütf-i ‹lâhî: Allah’›n lütfu, ihsan ve
iyili¤i.

makam: manevî mevki.
meselâ: örne¤in.
muhalif: z›t, karfl›t.
mutab›k: uygun.
mutlak:.
müceddit: tecdit eden, yeni-
leyen, yenileyici, yeniden fle-
kil veren, yeniden güçlendi-
ren, kuvvetlendiren.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müphem: belirsiz.
müfliriyet: müflirlik, mareflal-
lik.

Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-
ta mensup olan.
Nakflibendî: fieyh Muhamm-
med Bahaüddin Nakflibend
taraf›ndan kurulan, gizli zikir-
le Allah sevgisini kalbe nak-
fletmeyi esas alan bir ehl-i
sünnet tarikat›, nakflibendîlik.
nefer: asker, er.
nev: tür, çeflit.
nevî: çeflit, tür.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.

sarahaten: aç›kça, aç›ktan
aç›¤a.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
taayyün: meydana ç›kma,
belli olma, belirlenme.
tabir: ifade.
teflahhus: flah›slanma, flah›s
hâline girme.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne
oldu¤unu anlama.
vak›a: olay.
zat: kifli, flah›s.
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Sergüzeflt-i hayat›mda geçen ve ço¤unu gizledi¤im
çok harika vak›alar vard›. Kendimi hiçbir vecihle kera-
mete lây›k görmedi¤im için onlar› bazan tesadüfe, bazan
da baflka esbaba isnad ediyordum. fiimdi kanaatim geli-
yor ki, o harikalar, Gavs-› Âzam›n bir silsile-i kerametini
teflkil ederler. Demek onun duas›yla, himmetiyle, ona
kerameten ve bize ikram nev’inden, bir nevi inayet-i ‹lâ-
hiyeye mazhar olmufluz.

Ezcümle: Ben menfi olarak ‹stanbul’a getirildi¤im va-
kit bir zaman Meflihat-› ‹slâmîye dairesinde bulunan Dâ-
rü’l-Hikmeti’l-‹slâmîyedeki hizmet-i Kur’ânîyeye çal›flt›-
¤›m için, o alâkadarl›k cihetinde, “Meflihat dairesi ne hal-
dedir?” diye sordum. Eyvah! Öyle bir cevap ald›m ki, ru-
hum, kalbim ve fikrim titrediler ve a¤lad›lar. Sordu¤um
adam dedi ki: “Yüzer sene envar-› fleriat›n mazhar› ol-
mufl olan o daire, flimdi büyük k›zlar›n lisesi ve mel’abe-
gâh›d›r.” ‹flte o vakit öyle bir halet-i ruhiyeye giriftar ol-
dum ki, dünya bafl›ma y›k›lm›fl gibi oldu. Kuvvetim yok,
kerametim yok; kemal-i me’yusiyetle ah vah diyerek der-
gâh-› ‹lâhiyeye müteveccih oldum. Ve bizim gibi kalbleri
yanan çok zatlar›n hararetli ahlar›, benim ah›ma iltihak
ettiler. Hat›r›ma gelmiyor ki, acaba fieyh-i Geylânî’nin
duas›n› ve himmetini, duam›za yard›m için istedim mi, is-
temedim mi? Bilmiyorum. Fakat her halde o eskiden be-
ri nurlar yeri olmufl bir yeri zulmetten kurtarmak için, bi-
zim gibilerin ahlar›n› atefllendiren onun duas›d›r ve him-
metidir. ‹flte o gece Meflihat k›smen yand›. Herkes “Vâ
esefâ” dedi; ben ve benim gibi yananlar, “Elhamdülillâh” 

üzüntü ve ümitsizlik.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
kerameten: keramet göstererek
keramet olarak.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mel’abegâh: oyun yeri.
menfi: nefyedilmifl, sürgün edil-
mifl, sürgün.
meflihat: fleyhülislâml›k.
meflihat-› ‹slâmiye: ‹slâmî ifllerin
ilmî meseleleri ile u¤raflan devlet
dairesi, fieyhülislâml›k makam›.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nev: tür, çeflit.
nevî: türünden.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
Sergüzeflt-i hayat: hayat mace-
ras›, hayat hikâyesi.
silsile-i keramet: keramet silsile-
si, kerametin zincirleme birbirini
takip etmesi.
tesadüf: rastlant›.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vâesefa: esefler olsun, ne üzün-
tü!.
vak›a: olay.
vecih: cihet, yön.
zat: kifli, flah›s.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

alâkadar: ilgili, iliflki.
cihet: yön.
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye:
1918-1922 y›llar› aras›nda bü-
yük hizmetler yapm›fl olan ‹s-
lam akademisi veya Yüksek
‹slam fiuras› manas›ndaki dinî
müessese.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
envar-› fleriat: fleriat›n nurlu,

ayd›nlatan esaslar›.
esbap: sebepler, vas›talar.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
giriftar: tutkun, düflkün,
müptelâ.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
hararet: atefllilik, coflkunluk,

heyecanl›l›k.
hârika: ola¤anüstü.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley
sunma.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
isnâd: dayand›rma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kemal-i me’yusiyet: tam bir
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dedik. Zannederim ki, bu fakir millete iki yüz milyon za-
rar veren Adliye dairesindeki yang›nda böyle bir mana
var. ‹nflaallah bu da bir ikaz ve intibah› verecektir. Atefl
bazan sudan ziyade temizlik yapar.

* * *

Hakikatli Bir Lâtife
Sultan Süleyman Kanunî, kesretli K›rk Çeflme sular›n›

‹stanbul’a getirdi¤i vakit, fieyhülislâm Zenbilli Ali Efendi
ona demifl: “Hilâf-› fleriat kanunlar› Avrupa’dan getirdi-
¤in cihetle, ‹stanbul’a öyle bir bok s›çt›n ki, o getirdi¤in
sular›n cümlesi üzerinden ak›p geçse yüz senede temiz-
leyemez.”

Sual: Gavs-› Âzam gibi büyük veliler, baz› evkatta,
mazi ve müstakbeli haz›r gibi müflahede ederler. Neden
maziye ait cihette sarahat suretinde haber veriyorlar da,
istikbalden hafi remizlerle, gizli iflaretlerle bahsediyor-
lar?

Elcevap: 
1 *Gs’pG nÖr«n̈ rdG oºn∏r©nj n’ ayetiyle,

2 GkónMnG py¬pÑr«nZ »'∏nY oôp¡r¶oj nÓna pÖr«n¨rdG oºpdÉnY
3 m∫ƒo°SnQ røpe »'°†nJrQG pønes’pG @

ayeti ifade ettikleri kudsî yasa¤a karfl› ubudiyetkârâne bir
hüsn-i edeb tak›nmak için, tasrihten iflaret mesle¤ine gir-
mifller. Ta ki iflaretlerle, remizle anlafl›ls›n ki, ihtiyars›z,
niyetsiz bir surette talim-i ‹lâhî olmufltur. Çünkü istikbalî

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
cihet: yön.
el-cevap: cevap olarak.
evkat: vakitler, zamanlar.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hâfî: gizli.
hakikat: gerçek, esas.
hilâf-› fleriat: fleriata z›t, ayk›r›.
hüsn-i edep: güzel edep, terbiye.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ikaz: uyar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intibâh: uyan›kl›k.
istikbal: gelecek zaman.
istikbalî: gelecek zamanla alâka-
l›, gelecek zamanla ilgili.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
kudsî: mukaddes, yüce.
latife: güzel ve hofl nükte, flaka.

mazi: geçmifl zaman.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
müstakbel: gelecek zaman.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-

lalet eden iflaret ve flekil.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
Sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
talim-i ‹lahî: Allah’ü Telan›n
yetifltirmesi, e¤itmesi.
tasrih: aç›kça ifade ederek

flüphe ve tereddütleri silme.
ubudiyetkârâne: kul olana
yak›fl›r flekilde, kullu¤a yak›fl›r
tarzda.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
ziyade: çok, fazla.

1. Göklerde ve yerde olanlar gayb› bilemez; onu ancak Allah bilir. (Neml Sûresi: 65.)
2. Görünmeyen âlemleri bilen Odur. O hiç kimseyi gaybdan aç›kça haberdar etmez. (Cin Sûre-

si: 26.)
3. Ancak peygamberlerden bildirmek istedi¤i müstesnâd›r. (Cin Sûresi: 27.)
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olan gaybiyat, niyet ve ihtiyar ile verilmedi¤i gibi, niyet-
le de müdahale etmek, o yasa¤a karfl› adem-i itaati ifl-
mam ediyor.

* * *

HAZRET-‹ GAVS’IN KERAMET-‹ GAYB‹YES‹N‹
TEY‹D EDEN B‹R AYET‹N ‹fiARATINDAK‹ B‹R

NÜKTE-‹ ‹’CAZ‹YED‹R.

Kur’ân’dan tereflfluh eden o Sözler ve risaleler,
Kur’ân-› Hakîmin bir nevi, müstakim tefsiri ve hakaik-i
imaniyenin istikametli ve kuvvetli delilleri oldu¤undan, o
risaleler ve sözlere gelen fleref ve takdir ve tahsin,
Kur’ân’a ve hakaik-i imana aittir. Madem öyledir; bilâ-

perva derim ki: 
1 @ mÚ/Ñoe mÜÉnàpc »/a s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh

s›rr›yla, Kur’ân’da elbette bu istikametli tefsirinin istika-
metine iflaret var. Evet var. Kur’ân o tefsirine hususî ba-
k›yor. Çünkü âyât-› mühimmeden Sure-i Hud’daki (HAfi‹YE)

2 ló«/©n°Snh w»p≤n°T rºo¡ræpªna ayeti bulunan sayfan›n karfl›s›nda 

3 närôpeoG BÉnªnc rºp≤nàr°SÉna ayeti, fa-y› at›f hariç olarak 

närôpeoG BÉnªnc rºp≤nàr°SpG makam-› ebcedîsi bin üç yüz ikidir.

hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hafliye: dipnot.
Hazret-i Gavs: Abdulkadir Geyla-
nî (k.s) Hazretleri.
hususî: özel.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
istikamet-i tamme: tam bir isti-
kamet, söz, fiil ve yaflay›flta tam
bir do¤ruluk
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
iflmam: hafif olarak duyurma,
koklatma.
Keramet-i Gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makam-› ebcedî: ebcetle ilgili
makam, ebcedî mana, ebcedî he-
sap.
müdahale: kar›flma.
müstakim: do¤ru.
nevî: çeflit, tür.
nükte-i i’caziye: flafl›rtan, muci-
zevî manas› olan söz.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
s›r: gizli hakikat.
sure-i Hud: Hud suresi.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.

adem-i itaat: itaatsizlik, emri
dinlememe.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
ayat-› mühimme: önemli
ayetler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-

si.
azîm: büyük.
bilâperva: korkusuzca, çekin-
meden.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fa-y› atif: Arapça dilbilgisinde

at›f harflerinden olan’fe’.
ferman: emir, buyruk.
gaybiyât: gayba, bilinmeyen
alemlere ait, gelecek ve ahi-
rete ait.
hakaik-› iman: iman hakikat-
leri.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.

1 ”Yafl ve kuru ne varsa ap aç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r.” En’âm Sûresi, 6:59.

2. . Onlar›n bir k›sm› flakî, bir k›sm› ise saîddir. (Hud Sûresi: 105)

3. Emrolundu¤un gibi dos do¤ru ol. (Hud Sûresi: 112)

HAfi‹YE: Hattâ Resul-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) ferman etmifl ki:

mOƒog oInQƒo°S »/ærànÑs«n°T yani, sûre-i Hûd’daki närôpeoG BÉnªnc rºp≤nàr°SÉna âyeti beni ih-

tiyarlatt›rd›. Çünkü, ehemmiyeti azimdir; istikamet-i tâmmeyi emrediyor.
(Tirmizî, Tefsîru Sûre 56:6.)
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Demek rºp≤nàr°SpG ’deki emr-i has içinde bulunan hitab-›

âmm›n hadsiz müstakim efradlar› içinde, o bin üç yüz iki
tarihinde bir ferdin bir cihette istikamet emrinin imtisali
bir hususiyet kazanacak. Demek on dördüncü as›rda
Kur’ân’dan iktibas edip, istikametsiz sakim yollar içinde
s›rat-› müstakimi gösterecek asar› neflreden bir adam›, o
hadsiz efrad içinde dahil ediyor.

Hem o istikametin bir hususiyeti var ki, tarihiyle iflaret
ediyor. Hâlbuki o as›rda flahsen istikamette mümtaz bir
hususiyet kesb etmek çok uzakt›r. Demek, flahsî istika-
met de¤il. Öyleyse, o adam›n teflebbüsüyle neflredilen
esrar-› Kur’ânîye, o as›rda istikamette imtiyaz kesb ede-
cek. O adam flahsen gayr-› müstakim oldu¤u halde, müs-
takimler içine idhali, o imtiyaza remzeder.

Madem hakikat budur, ben kat’î bir surette itiraf edi-
yorum ki, hayat›m istikametsiz gitmifl, kalbim sakamet-
ten kurtulmam›fl, o kudsî emrin imtisalinden belki yüz

derece uza¤›m. Fakat 
1 rçuónëna n∂uHnQ pánªr©pæpH ÉsenGnh s›rr›yla o ni-

mete bir flükür olarak derim ki: O bin üç yüz iki tarihi ise-
Arabî tarih itibariyle olsa-Kur’ân okumaya bafllad›¤›m
ayn› tarihe tevafuk eder. Ve-Rumî tarihi hesab›yla-ilme
bafllad›¤›m tarihe tevafuk eder. Öyleyse, o ima edilen
ferd olabiliriz. Hâlbuki flahsen bütün hayat› sakim ve is-
tikametsiz olan bir ferde istikametle ima edilse ve gayr-›
müstakim iken müstakimler içine idhal edilse, elbette o
ferdin mazhar olaca¤› asar›n istikametine imad›r. Ve o

Arabî: Arap diline ait.
asar: eserler.
asr: yüzy›l.
cihet: yön.
dahil: girme, içinde olma.
efrat: fertler, tek olanlar, birler.
emr-i has: hususî emir, belli bir
flahsa verilen emir, özel ve belli
bir ifl.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›rla-
r›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
gayr-› müstakîm: do¤ru inanç ve
yaflay›fl üzere olmayan.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hitab-› âmm: umumî, genel hi-
tap.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
idhal: dahil etme, içine alma, sok-
ma.
iktibas: al›nt›.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
imtiyaz: baflkalar›na tan›nandan
fazla hak ve imkân tan›ma.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kesb: kazanma.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.

müstakim: do¤ru inanç ve
yaflay›fl üzere olan.
müstakim: do¤ru.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lalet eden iflaret ve flekil.
Rumî: Rumî tarih ve sene,
Rumî takvim.

sakâmet: bozukluk, sakatl›k.
sakim: do¤ru olmayan, yan-
l›fl, hatal›.
sakim: hasta, hastal›kl›; do¤ru
olmayan, hatal›.
s›r: gizli hakikat.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahsen: flah›s itibar›yla, flah›s-
ça, bizzat, kendisi.

flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

teflebbüs: giriflim, bir ifli yap-
mak için harekete geçme.

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.

1. Rabbinin nîmetini de yâd et. (Duhâ Sûresi: 11.)
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asar›n istikameti, o tarihte bafllay›p dalalet yollar› ve
zulümat tarikleri içinde s›rat-› müstakimi gösterecek,

närôpeoG BÉnªnc rºp≤nàr°SpG emrini imtisal edecek demektir. Evet, lil-

lâhilhamd Risale-i Nur eczalar› Kur’ân’›n bu mucizane
ima-i gaybîsini bilfiil göstermifl, meydandad›r.

fiu ayetin gizli imas›na 
1 n¿ƒoÑpdÉn¨rdG oºog $G nÜrõpM s¿pG ayeti

teyid ediyor. Çünkü s¿pG ’deki fleddeli nun bir say›lsa, tam

evvelki ayete tevafuk ile hizbü’l-Kur’ân’›n faaliyetine va-
s›ta olan bir hadiminin Kur’ân okumaya bafllad›¤› bin üç
yüz iki tarihine, iki fark ile tevafuk etmekle beraber, fled-
deli nun iki nun say›lsa, bin üç yüz elli eder ki, bu tarih-
te Kur’ân’dan muktebes olan Risale-i Nur etraf›nda top-
lanan, bütün kuvvetleriyle Kur’ân’›n hizmetlerine çal›-
flan, hizbü’l-Kur’ân’›n faaliyeti ve dalâlet ve z›nd›kaya
manen galebe ettikleri bir zamana tevafuku ise, istikbal-
de tam galebelerine bir ima-i gaybîdir.

* * *

Sual: Sen bu zaman›n hâdisat›na, fitne-i ahirzaman

diyorsun. Hâlbuki hadiste varid olmufl ki, ahirzamanda
Allah Allah (c.c.) denilmeyecek; sonra k›yamet kopa-
cak.”

Elcevap: Evvelâ, Fitne-i ahirzaman›n müddeti uzun-

dur; biz bir fasl›nday›z.

ma, gerekeni yapma, al›nan emre
boyun e¤me.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
istikbal: gelecek zaman.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
lillâhilhamd: Allah’a hamdolsun
ki!.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mu’ciz-âne: mu’cizeli bir flekilde.
muktebes: iktibas edilmifl, al›nt›
yap›lm›fl.
müddet: süre, zaman.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
sual: soru.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
tarik: yol, meslek, seçilen tarz.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
vas›ta: arac›l›k.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
asar: eserler.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.

evvel: önce.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
fas›l: k›s›m, bölüm.
fitne-i ahirzaman: ahirza-
man fitnesi.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hâdim: hademe, hizmetçi.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya

Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hiz-
metkâr›, Kur’an taraftar›.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade
etme.
ima-i gaybî: bilinmeyeni ifla-
ret etmek.
imtisal: emre tamamen uy-

1. fiüphesiz Allah’a tabi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir. (Mâide Sûresi: 56)
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Saniyen: Yerde Allah Allah (c.c.) denilmeyecekten
murat, Allah’a iman kalkacak demek de¤ildir; (HAfi‹YE 1)

belki Allah’›n nam›n› de¤ifltirecekler demektir. Nas›l ki
yerde Allah Allah (c.c.) denilmezse k›yamet-i kübra ko-
pacak. Bir memlekette de Allah Allah (c.c.) denilmezse
bir nevi k›yamet kopmas›na iflarettir. (HAfi‹YE 2)

»/àsªp¡pH GkôrgnO pAÉn«r°Tn’rG »/a n∂oã«/ZnG @ mIsóp°Tnh m∫rƒng uπoc »/aÉnæpH rπs°SnƒnJ
‹lm-i cifirle manas›: “Ya Said! Ahirz aman›n fitneleri-

ne yetiflip düfltü¤ün zaman, benim dua ve himmetimi
kendine vesile ve flefaatçi yap. ‹nflaallah, senin her fleyin-
de ve her iflinde uzun bir zamanda, yani tufuliyet zama-
n›ndan, tâ ihtiyarl›¤›n vaktinde iflkenceli esaretine kadar,
yani bin iki yüz doksan dörtten, tâ bin üç yüz k›rk befl,
belki altm›fl dörde, daha ziyade bir zamana kadar Al-
lah’›n izniyle ve kuvvetiyle senin imdad›na yetiflece¤im.”

2 ÉnfrCÉn£rNnG rhnG BÉnæ«°/ùnf r¿pG BÉn`fròpNGnDƒoJ n’ Énæs`HnQ
Said Nursî

®
HAfi‹YE 1: Çünkü hadiste vard›r ki, 

1 pánYÉs°ùdG pΩÉn«pb '‹pG u≥nërdG n¤nY nøj/ôpgÉnX »/àseoG røpe lánØpF=ÉnW o∫GnõnJ n’
Bu hadis di¤er hadisi takyit ediyor.
HAfi‹YE 2: Yedi sene evvel yaz›lan bu iflaret-i gaybiye aynen vukua gel-
di. Herkes gördü. Evet bu geçen zelzele, k›yametin zelzele-i kübras›ndan
haber verir gibi sarst›, fakat ak›llar› bafllar›na gelmedi.

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
evvel: önce.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk, az-
g›nl›k.
galibâne: galip gelmifl gibi, galip
s›fat›yla.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hafliye: dipnot.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
ilm-i cifir: cifir ilmi, harflerin say›
de¤erlerinden mana ç›kararak el-
de edilen ilim.
iman: inanç, itikat.
imdat: yard›m.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›yamet-i kübra: en büyük k›ya-
met, bütün kainat›n Allah taraf›n-
dan tayin edilen bir vakitte y›k›l›p

mahvolmas›.
lâf›z: söz, kelime.
murat: maksat, meram.
nam: ad.
nevî: çeflit, tür.
rivayet: Hz. Peygamber’den
nakledilen hadis.
saniyen: ikinci olarak.
flefaat: Hz. Peygamberin ve

di¤er salih kullar›n, baz› gü-
nahkâr mü’minleri ba¤›flla-
mas›n› Allah’tan dilemeleri.
taife: tak›m, güruh.
takyit: kay›t ve flarta ba¤la-
ma.
tufuliyet: çocukluk, küçük-
lük, yavru olufl.
Ümmet: Müslümanlar›n ta-

mam›; bütün Müslümanlar.
vesile: arac›, vas›ta.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zelzele-i kübra: büyük zelze-
le, en büyük zelzele.
ziyade: çok, fazla.

1. Ümmetimden bir grup k›yamete kadar hak yolda galibane devam edecektir.
2. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.

(Bakara Suresi: 286.)

240 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎSEK‹Z‹NC‹ LEM’A



S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 241 SEK‹Z‹NC‹ LEM’A



242 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎSEK‹Z‹NC‹ LEM’A



S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 243 SEK‹Z‹NC‹ LEM’A



Risale-i Nur’dan Parlak F›kralar
ve Bir K›s›m Güzel 

Mektuplar
Aziz, S›dd›k Kardefllerim,
Lâtif ve manidar ve beflaretli iki hâdiseyi beyan ediyo-

rum...

B‹R‹NC‹S‹: Meyusâne bir hat›radan müjdeli bir ihtar:

Bugünlerde hat›r›ma geldi ki, hayat-› içtimaiyeye giren
hangi fleye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz ka-
l›yor. Her cihetle günahlar serbestçe insan› sar›yorlar.
“Bu kadar günahlara karfl› insan›n hususi ibadat› ve tak-
vas› nas›l mukabele edebilir?” diye meyusâne düflündüm.

Hayat-› içtimaiyedeki Risale-i Nur Talebelerinin vazi-
yetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur fiakirtleri hakk›nda
necatlar›na ve ehl-i saadet olduklar›na dair kuvvetli ifla-
ret-i Kur’ânîyeyi ve beflaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi dü-
flündüm. Kalben dedim ki: “Herbiri bin yerden gelen gü-
nahlara karfl› bir dille nas›l mukabele eder, galebe eder,
necat bulur?” diye mütehayyir kald›m. Bu tahayyürüme
mukabil ihtar edildi ki:

Risaletü'n Nur’un hakikî ve sad›k flakirtlerinin mabeyn-
lerindeki düstur-i esasiye olan ifltirak-i a'mal-i uhreviye 

me’yusâne: ümitsizce, ümitsizlik-
le, ümitsiz bir flekilde.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukabil: karfl›l›k.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
necat: kurtulufl, kurtulma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
tahayyür: hayrete düflme, flafla-
kalma.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
talebe: ö¤renci.
vaziyet: durum.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beflaret: müjde.
beflaret-i Aleviye: Hz. Ali’nin
(r.a) müjdesi.
beflaret-i Gavsiye: Abdulka-
dir Geylanî hazretlerinin müj-
desi.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
düstur-i esasiye: temel düs-
tur, prensip, kural.

ehl-i saadet: saadete ulaflan-
lar, mutlulu¤u yakalayanlar,
bahtiyar olanlar.
ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek, dostlu¤u içten
ve gönülden olan.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hususî: özel.

ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iflaret-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
iflareti.
ifltirak-i â’mâl-i uhreviye:
ahirete ait olan ifllerdeki or-
takl›k, ahiretle ilgili amellere
ortak olma.
kalben: kalp ile, kalpten.
Lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mabeyn: ara.
manidar: nükteli, ince mana-
l›.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
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kanunuyla ve samimi ve halis tesanüd s›rr›yla herbir ha-
lis, hakikî flakirt, bir dille de¤il, belki kardeflleri adedince
dillerle ibadet edip isti¤far eder. Bin taraftan hücum
eden günahlara, binler dille mukabele eder. ‹hlas ve
sadakat ve sünnet-i seniyyeye mütabaat ve hizmet dere-
cesine göre o külli ubudiyete sahip olur.

Bu büyük kazanc› elden kaç›rmamak gerektir. Baz›
melâikenin k›rk bin dille zikrettikleri gibi, halis, hakikî,
müttakî bir flakirt dahi k›rk bin kardeflinin dilleriyle ibadet
eder, necata müstehak olur inflaallah.

‹K‹NC‹S‹: Eski zamanda, on dört yafl›nda iken icazet
alman›n alâmeti olan üstad taraf›ndan sar›k sard›rmak,
bir cübbe bana giydirmek vaziyetine mâniler bulundu.
Yafl›m›n küçüklü¤üyle, memleketimizde büyük hocalara
mahsus kisve giymek yak›flmad›¤›n›...

Saniyen: O zamanda büyük âlimler, bana karfl› üstad-
l›k vaziyeti de¤il, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine
girdikleri için bana cübbe giydirmek ve üstadl›k vaziyeti-
ni alacak kendilerine güvenenler bulunmad›. Ve evliya-y›
azimeden dört befl zat›n vefat etmeleri cihetiyle, elli alt›
senedir icazetin zahir alâmeti olan cübbeyi giymek ve bir
üstad›n elini öpmek, üstadl›¤›n› kabul etmek hakk›m›
bugünlerde, yüz senelik bir mesafede Hazret-i Mevlâna
Zülcenaheyn Halid Ziyaeddin kendi cübbesini, pek garip
bir tarzda bana giydirmek için gönderdi¤ini baz› ema-
relerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz 

alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
cihet: yön.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evliya-i azîme: büyük velîler.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hücûm: sald›rma.
icazet: diploma, yetki belgesi, fla-
hadetname.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
isti¤far: af dileme, affedilmeyi is-
teme.

kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kisve: elbise, k›yafet.
mâni: engel.
melâike: melekler.
mesafe: uzakl›k, ara.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
müstahak: hak eden, hak et-

mifl.
müttakî: kendisini Allah’›n
sevmedi¤i fena fleylerden ko-
ruyan; haramdan ve günah-
tan çekinen, takva sahibi, din-
dar.
necat: kurtulufl, kurtulma.
saniyen: ikinci olarak.
s›r: gizli hakikat.
flakirt: talebe, ö¤renci.

tarz: biçim, flekil.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

teslimiyet: teslim olma, bo-
yun e¤ifl.

vaziyet: durum.

vefat: ölüm.

zahir: aç›k, görünür.

zat: kifli, flah›s.
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yafl›nda (HAfi‹YE) cübbeyi giyiyorum. Cenab-› Hakka flükre-
diyorum.

Said Nursi

* * *

EM‹N VE FEYZ‹’N‹N ISPARTA’DAK‹ KARDEfiLER‹NE

ÜSTADLARININ HASTALI⁄I HAKKINDA B‹R MEKTUPLARIDIR.

................

Ramazan-› fierifte befl gün savm-› visal içinde g›da ola-
rak, ekmeksiz muhallebi ve befl alt› kafl›k da so¤uk yo-
¤urt. Üçüncü gece, yar›m kafl›k muhallebi ve dördüncü
gecesinde iftarda sulu flehriyeden befl kafl›k ve befl kafl›k
sahurda, yine o flehriyeden ve yo¤urttan üç dört kafl›k su
say›lmamak flart›yla flehriyeden befl dirhem, yo¤urt sü-
zülse on dirhem, muhallebi susuz alt› yedi dirhem, beflin-
ci gecede, tanesiz gibi gayet hafif flehriye befl alt› kafl›k,
sahurda alt› yedi kafl›k pirinç çorbas›, mecmuu otuz dir-
hem g›dayla befl gün savm-› visali, teravih noksan olarak
sair vazifelerin yap›lmas›, Risaletü'n Nur fiakirtlerini iha-
ta eden inayetin harikalar›ndan bir kerametini gördük.

Hem Üstad›m›zdan hiç görmedi¤imiz, ikimiz (yani
Emin, Feyzi), Barla, Isparta Süleymanlar› gibi inceden
inceye hastal›k hiddetlerini tahrik etmemek için ihtiyat 

sâir: di¤er, baflka, öteki.
savm-› visal: iki gün iftar etme-
den oruç tutma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
talebe: ö¤renci.
vazife: görev.

HAfi‹YE: Risale-i Nur flakirtlerinden ve âhiret hemfliremizden Asiye nâ-
m›nda bir han›m eliyle o mübarek emaneti ald›m.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
dirhem: yaklafl›k üç grama
denk gelen eski bir a¤›rl›k öl-
çüsü.
gayet: son derece.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
hemflire: k›z kardefl, bac›.

hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
mecmu: toplam, tüm.

muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nam: ad.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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edemedi¤imizden, fliddetli hiddetini gördük. Bu hastal›k-
ta yine eser-i rahmettir ki, hiç hat›r ve hayale gelmeyen
aflr-› ahirin gayet mühim gecelerinde, Üstad›m›z›n tam
ifa edemedi¤i vazifesi yerinde, bu havalide herbir flakirt,
kendi hususi çal›flmas›ndan baflka, bir saati Üstad› hesa-
b›na Risaltü'n Nur’un flakirtlerinin mücahede-i maneviye-
lerine ifltirak ve onlar› hedef edip, onlar›n defter-i amali-
ne geçmeye, ayn› üstad gibi çal›flmaya bafllad›lar.

Hatta Üstad›m›z diyordu: “Ehemmiyetsizli¤imle bera-
ber Isparta ve havalisinde kardefllerimizin amal-› uhrevi-
yesine bir medar, bir müheyyiç hükmünde benim kusur-
lu çal›flmam kâfi gelmiyordu. Demek üstad yerinde,
onun birkaç saat çal›flmas›na bedel, pek çok saatler ayn›
vazifeyi görmeye bafllad›lar. Cenab-› Hak, rahmetiyle, bu
hastal›k vesilesiyle bir flahs-› manevi ve kuvvetli bir me-
dar olacak bu tedbiri ihsan eyledi, cüz’iyetten külliyete ç›-
kard›.”

Hem bu hastal›¤›n letaifindendir ki, Üstad›m›z›n hiç
sesi ç›km›yordu, konuflam›yordu. Hiç beklenilmeden, bir
iftar vaktinde bir doktor geldi, elini tuttu. Üstad›m›z dedi
ki: “Ben, hastal›¤›m› muayene ettirmem, ben hekimlere
muhtaç de¤ilim; hekim, Cenab-› Hakt›r.” Birden canlan-
d›, sesi ç›kmaya bafllad›. Güya kendisi bir doktor fleklini
ald›. Doktor ise, bir hasta hükmüne geçti. Doktora ehem-
miyetli bir mektup okudu. Doktorun derdine deva olacak
bir ilaç oldu. Sonra top at›ld›. Doktora dedi ki: “Burada
iftar et.” Doktor dedi: “Bugün kusur etmiflim, oruç tuta-
mad›m” demesiyle, çok hayret etti¤imiz Üstad›m›z›n 

a’mal-i uhreviye: ahirete ait ifl,
hareket ve ibadetler.
aflr-› ahir: ay›n son on günü.
bedel: karfl›l›k.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, küçük-
lük.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
deva: ilaç, çare.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
eser-i rahmet: rahmet eseri, rah-
metin izi, alâmeti.
gayet: son derece.
güya: sanki.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hekîm: doktor.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.

hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kâfî: yeter, elverir.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
letaif: güzellikler, incelikler.
medar: sebep, vesile.

mücahede-i maneviye: ma-
nevî olarak yap›lan cihat.
müheyyiç: heyecan veren,
heyecan uyand›ran, heyecan-
land›ran.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tedbir: bir iflin yürütülmesi ile
ilgili zorluklar›n çâresini önce-
den düflünüp ona göre haz›r-
l›k yapma.
vazife: görev.
vaziyet: durum
vesile: arac›, vas›ta.
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vaziyeti, orucunu bozmufl bir doktorun t›p noktas›nda hâ-
kimane vaziyetini kabul etmedi ki o vaziyet ona verildi.

Evet, Risale-i Nur’un flahs-› manevisinden gelen flifa
duas›, öyle yüz bin doktora mukabil gelir diye biz de tas-
dik ettik.

Hem bu hastal›¤›n leyle-i Kadirde Risaletü'n Nur’un
talebeleri, hususan masumlar›n ettikleri flifa dualar› öyle
bir derece harika bir surette tesirini gösterdi ki, Üstad›-
m›za s›hhat halinden daha ileri bir surette birden bir vazi-
yet verildi, leyle-i Kadre lây›k bir tarzda çal›flmaya baflla-
d›. Risale-i Nur fiakirtlerinden gelen bu dua-y› flifa, harika
bir mucize gibi, bir keramet oldu¤unu biz gözümüzle gör-
dük.

Risale-i Nur fiakirtlerinden
Emin, Feyzi

* * *

Bizden bir ay uzakta bulunan Risaletü’n-Nur fiakirtleri,
Üstad›m›z›n hastal›¤›n›n ayn› zaman›nda hastal›¤›n›n vazi-
yetini rüyada aynen gördükleri gibi, Sabri ve Haf›z Ali’nin
taifeleri de ayn› vakitte burada, yani Kastamonu’da oldu¤u
gibi hasta olan Üstad›m›z›n hesab›na daha mühim bir tarz-
da çal›flm›fllar. fiöyle ki:

Sabri’nin mektubunun bir parças›d›r.
Üstad›m efendim,

Rahats›zl›¤›n›z an›nda oradaki menba-› Nurun müca-
hitleri, bir saat mesai-i maneviyelerini hadim-i Kur’ân 

Bediüzzaman Said Nursî’nin eser-
lerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
ten meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
taife: tak›m, güruh.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
vaziyet: durum.

arz-› hürmet: hürmet, sayg›
gösterme, sayg› duydu¤unu
bildirme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dua-y› flifa: flifa duas›.
hâdim-i Kur’an: Kur’an’a hiz-
met eden, Kur’an hizmetkâr›.
hâkimâne: hükmedercesine.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
hususan: bilhassa, özellikle.
keramet: Allah’›n velî kulla-

r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
menba-› Nur: Risale-i Nur’un
kayna¤›.
mesai-i maneviye: manevi-
yatla ilgili meseleler, çal›flma-

lar, ifller.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mukabil: karfl›l›k.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
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hesab›na yapt›klar› gibi, bu havalide de bu seneye mah-
sus ifa edilen mesai-i diniye, tahdis-i nimet z›mn›nda zik-
re vesile oldu¤u fakire bu sene leyle-i Kadirden bir gün
evvel ihtar edildi ki: “Bu sene leyle-i Kadri iki gece yap.”
Bendeleri de cemaate flöyle söyledim ki: “Üstad›m (Sel-
lemehullah ve âfâhu) baz› bu gibi mübarek geceleri baz›
maksatlara binaen o leyle-i mübarekeyi ihya için bir ge-
ce evvel, hattâ mahut geceden bir gece sonra daha ihya-
ya sa’y ederlerdi. Biz de o isre ittibaan onun hesab›na
leyle-i Kadri iki gece yapaca¤›z diye niyet ve karar ettik.

Birinci gecede Evrad-› Bahaiye ve Tesbihat ve Sekine
ve Delâil-i Hayrat ve Cevflenü’l-Kebîr gibi ders ve virdle-
rimize çal›flt›k. ‹kinci gece keza; hem nasihat... Demek,
ittiba cihetiyle Üstad›m›z›n hesab›na yüz cemaatle tekab-
belallah çal›flt›r›lm›fl›z. Sonra Isparta, Atabey, ‹slâmköy,
Kuleönü, ve saire gibi mahallerde sair vezaiften maada
her gün Kur'ân'›n cüzlerinin taksim suretiyle hatm-i
Kur’ân, Üstad hesab›na bütün Ramazan’da ve Âyetü’l-
Kürsî hatimleri keza...

fiu halde, bu seneye mahsus yap›lan ibadat-› maruza-
lar›n bir hikmeti varm›fl ki, bilmedi¤imiz halde Kastamo-
nulu kardefllerimiz gibi Üstad hesab›na çal›flt›r›lm›fl›z. Fî-
maba’d, Rabbim uzun ömürler ihsan etsin, muammer,
ebedî flifa ve deva ve inayetler ihsan buyursun. Âmin!

Talebeniz

Sabri
* * *

amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bende: birine ba¤l›, onun tarafl›s›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh an-
lam›ndaki Hz. Muhammed (a.s.m)
Efendimize vahiyle gelen, Esma-i
Hüsna’y› içine alan emsalsiz bir
münacat ve benzersiz bir dua.
cihet: yön.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü otuz k›-
s›mdan her biri.
Delâil-i Hayrat: sevap kazanmak
için yap›lan bir dua.
deva: ilaç, çare.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
Evrad-› Bahaiye: Bahaddin Nak-
flibend'in (k.s.) zikri, virdi.
evvel: önce.
fimâba’d: bundan böyle, bundan
sonra.
hatm: her hangi bir fleyi sonuna
kadar okuyup bitirme.
hatm-i Kur’ân: Kur’ân’› Kerim’i
bafltan sona kadar okuma.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hikmet: gaye, maksat.
ibadat-› maruza: arz edilen, su-
nulan ibadetler, kulluklar.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihya: geceleri ibadetle ve uyku-
suz olarak geçirme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
isr: yol, meslek.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
ittibaen: ittiba ederek, tabi ola-
rak, uyarak.
keza: böylece, ayn› flekilde.
leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
leyle-i mübareke: mübarek ge-
ce.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mâhud: belli olan, bilinen.
maksat: gaye.
mesai-i diniye: dinî çal›flmalar.
muammer: çok yaflam›fl, uzun
ömürlü, ömür süren.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
Sekine: içerisinde on dokuz
harfi on dokuz ayet bulunan,
sükûnet ve emniyet veren bir
dua.
Sellemellahü ve afahü: Allah
ona selamet ve afiyet versin.
suret: biçim, flekil, tarz.

flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na
kavuflma.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve
teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
talebe: ö¤renci.
tekabbelâllah: Allah kabul
etsin manas›na gelen bir dua
sözü.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›

Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
vesile: arac›, vas›ta.
vezaif: vazifeler, ifller.
vird: zikir; belli zamanlarda,
belli say›da, belli dualar›n zi-
kir olarak belli biçimde ve dü-
zenli flekilde okunmas›.
z›mn: iç taraf, iç.
zikr: anma, bildirme.
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NAMAZ TESB‹HATININ FAZ‹LET‹NE A‹T 
ISPARTA’YA GÖNDER‹LEN B‹R MEKTUPTUR.

Bugünlerde ince mesele kalbe geldi, vaktinde kaleme
alamad›m. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli haki-
katlere birer iflaret ederiz.

Kardefllerimizden birisinin namaz tesbihat›nda tekâsül
göstermesine binaen dedim: Namazdan sonraki tesbi-
hatlar tarikat-› Muhammediyedir (a.s.m.) ve Velayet-i
Ahmediyenin (a.s.m.) bir evrad›d›r. O nokta-i nazardan
ehemmiyeti büyüktür.

Sonra, bu kelimenin hakikati böyle inkiflaf etti:

Nas›l ki, risalete ink›lâp eden velayet-i Ahmediye
(a.s.m.) bütün velayetlerin fevkindedir. Öyle de, o velaye-
tin tarikat› ve o velayet-i kübran›n evrad-› mahsusas› olan
namaz›n akabindeki tesbihat, o derece sair tarikatlar›n
ve evradlar›n fevkindedir.

Ve bu s›r dahi flöyle inkiflaf etti ki:

Nas›l zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatme-i
Nakfliyede bir mescidde birbiriyle alâkadar heyet-i mec-
muada nuranî bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüflyar bir zat

namazdan sonra 
1 $G n¿ÉnërÑo°S @ $G n¿ÉnërÑo°S deyip tesbihi

çekerken, o daire-i zikrin reisi olan zat-› Ahmediye'nin
(a.s.m.) müvacehesinde, tesbih elinde yüz milyon adam 

yüze gelifl.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
reis: baflkan.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
s›r: gizli hakikat.
sübhanallah: Allah her türlü ek-
siklikten uzak ve bütün üstün s›-
fatlara sahiptir demek, tesbih et-
mek.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tarikat-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) tarikati olan
sünnet yolu.
tekâsül: üflenme, tembellik.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
vaziyet: durum.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
velâyet-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin vefat›ndan sonra nübüv-
vet tarz›ndaki hizmetinin sureten,
fiilen ve fleklen sona ermesiyle
velâyet tarz›nda bu makamda
devam eden manevî hizmet tarz›
ve manevî varl›¤›.
velâyet-i kübra: en büyük velilik,
Cenab-› Hakk’›n insana yak›n ol-
mas›na bakan ve peygamber va-
risi olmaktan gelen gayet k›sa ve
yüksek tarikat berzah›na u¤ra-
madan zahirden hakikate geçen
velilik mesle¤i.
zat: kifli, flah›s.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

akabinde: arkas› s›ra, pefli s›-
ra, peflinden.
alâkadar: ilgili, iliflki.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
daire-i zikir: zikir dairesi, zikir
yeri.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
evrâd-› mahsusa: özel virtler,
zikirler, sözler.

evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
fevkinde: üstünde.
hakikat: gerçek, esas.
hatme-i Nakflîye: Nakflî tari-
kat›na mensup olanlar›n bir
araya gelerek yapt›klar› zikir.
heyet-i mecmua: bir fleyin

teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
hüflyar: ak›ll›, uyan›k, akl›
kendisine yarayan.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
inkiflaf: manevî bir s›rr›n veya
bir hâlin görülmesi, keflfolun-
mas›.
mesele: önemli konu.
müvâcehe: karfl› karfl›ya, yüz

1. Allah her türlü kuzur ve noksandan münezzehtir. Allah her türlü kuzur ve noksandan
münezzehtir.
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tesbih çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyet-

le 
1 $G n¿ÉnërÑo°S @ $G n¿ÉnërÑo°S der.

Sonra o serzakirin emr-i manevisiyle, ona ittibaen 
2 !oórªnërdnG @ !oórªnërdnG dedi¤i vakit, o halka-i zikrin ve o

çok genifl dairesi bulunan hatme-i Ahmediyenin (a.s.m.)

dairesinde yüz milyon müridlerin ! oórªnërdnG @ ! oórªnërdnG
’lar›ndan tezahür eden azametli bir hamdi düflünüp için-

de !oórªnërdnG @ p!oórªnërdnG ile ifltirak eder.

Ve hakeza 
3 oônÑrcnG *nG @ oônÑrcnG *nG ve duadan sonra 

4 *G s’pG n¬'dpG nB’ @ *G s’pG n¬'dpG nB’ otuz üç defa o tarikat-i Ahme-

diyenin (a.s.m.) halka-i zikrinde ve hatme-i kübras›nda o
sab›k manayla o ihvan-› tarikat› nazara al›p o halkan›n
serzakiri olan zat-› Ahmediye (a.s.m.) müteveccih olup 
5 $G n∫ƒo°SnQÉnj n∂r«n∏nY mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG ’der, di-

ye anlad›m ve hissettim ve hayalen gördüm.

Demek tesbihat-› salâtiyenin çok ehemmiyeti var.

Said Nursi

* * *

Haf›z Ali’nin bu defaki mektubunda çok mübarek du-
alar› bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip flükre sevk 

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
Allahü ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
azamet: büyüklük.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emr-i manevî: maddî olmayan;
derunî, ruha ait olan emir, ifl.
hâkezâ: böylece, bunun gibi.
halka-i zikr: zikir halkas›, zikir es-
nas›nda daire fleklinde oturma.
hatme-i Ahmediye: Peygamberi-
miz’in (a.s.m) gösterdi¤i flekilde
okunan belirli zikir ve dualar.
hatme-i kübra: büyük ve genifl
toplulukla okunan belirli ayet,
hadis ya da dualar.
hayalen: hayalî bir flekilde.
ihvan-› tarikat: tarikat kardeflle-
ri, ayn› tarikate mensup olan
kimseler.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
ittibaen: ittiba ederek, tabi ola-
rak, uyarak.
lâ ilâhe illallah: Allah’tan baflka
ilah yoktur.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mesrur: sevinçli, memnun.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nazar: bak›fl, dikkat.
ruh: can.
sab›k: geçmifl.
serzakir: zikredenlerin bafl›.
sevk: yöneltme
sübhanallah: Allah her türlü ek-
siklikten uzak ve bütün üstün s›-
fatlara sahiptir demek, tesbih et-
mek.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tarikat-› Ahmediye: Hz. Muham-

med’in (s.a.v) tarikati olan
sünnet yolu.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk’› flan›na la-

y›k ifadelerle anma.
tesbihat-› salâtiye: namaz
tesbihleri, namazla ilgili zikir-
ler ve dualar.
tezahür: görünme, belirme,

ortaya ç›kma.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygam-
berin zat›, kiflili¤i.

1. Allah her türlü kuzur ve noksandan münezzehtir. Allah her türlü kuzur ve noksandan
münezzehtir.

2. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet Allah’a mahsustur. Ezelden ebe-
de her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet Allah’a mahsustur.

3. Allah en büyüktür, en yücedir. Allah en büyüktür, en yücedir.
4. Allah’tan baflka hiçbir ‹lah yoktur. Allah’tan baflka hiçbir ‹lah yoktur.
5. Milyon salât ve milyon selâm senin üzerine olsun ey Allah’›n Resûlü!
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etti. Ve her musibetzedeye ve hüzün ve kederlere
düflenlere, mana-i iflarîsiyle mededres ve halaskâr ve flifa

ve medar-› sürur olan 
1 Gkô°rùoj pô°rùo©rdG n™ne s¿pG ve 

2 n∑nQrón°U n∂nd rìnôr°ûnf rºndnG her musibetzedeye bakt›¤› gibi, bu

geçen hastal›k cihetiyle bize de bakt›¤›n› yaz›yor.

Evet, Haf›z Ali (r.h) o noktay› tam görmüfl. Ben de tas-
diken derim ki:

E¤er o hastal›k yirmi derece tezâuf etseydi, bizlere ka-
zand›rd›¤› neticeye nispeten yine ucuz düflerdi ve rahmet
olurdu. Fakat Haf›z Ali’nin (r.h) üstad› hakk›nda, benim
haddimden pek çok ziyade isnat etti¤i meziyet ve masu-
miyeti, onun masum lisan›yla hakk›mda medih olarak
de¤il, belki bir nevi dua olarak tasavvur ediyoruz.

Hem Haf›z Ali’nin, Sava gibi yerler, karyeler ve Ispar-
ta birer medrese-i Nuriye hükmüne geçmesi ve Risale-i
Nur’un sad›k flakirtleri harikulâde olarak günden güne
yükselmeleri, tenevvür etmeleri, bizleri, belki Anado-
lu’yu, belki âlem-i ‹slâm› mesrur ve müferrah eden bir
hakikatli haber telâkki ediyoruz.

Ahir f›kras›nda, Muhbir-i Sad›k’›n haber verdi¤i
“manevî fütuhat yapmak ve zulümat› da¤›tmak zaman ve
zemin hemen hemen gelmesi” diye f›kras›na, bütün ruh
u can›m›zla rahmet-i ‹lahiyeden niyaz ediyoruz, temenni
ediyoruz. Fakat biz Risaletü'n Nur fiakirtleri ise, vazife-
miz hizmettir; vazife-i ‹lahiyeye kar›flmamak ve hizmeti-

medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
mesrur: sevinçli, memnun.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru haberci;
Allah ve ahiretle ilgili do¤ru ha-
berler veren Peygamberimiz
(a.s.m.) ve di¤er peygamberler.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müferrah: feraha kavuflmufl, gö-
nül huzuruna ermifl.
nevî: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i ‹lÂhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama.
tasdikan: tasdik suretiyle, do¤ru-
layarak.
telâkki: anlama, kabul etme.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
tenevvür: nurlanma, parlama,
ayd›nlanma.
tezauf: kat kat artma, ço¤alma.
vazife: görev.
vazife-i ‹lahiye: do¤rudan do¤ru-
ya Allah’a ait olan ifl ve vazife
zemin: yer.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

ahir: son.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hakikat: gerçek, esas.
halâskâr: halâs eden, kurta-

ran.
harikulâde: ola¤anüstü.
hükmüne: yerine, de¤erine.
isnâd: dayand›rma.
karye: köy.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
lisan: dil.
mana-i iflarî: yaz› ve iflaret-
lerle ifade edilen mana.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
masumiyet: masumluk, ka-
bahatsizlik, suçsuzluk.
medar-› sürur: sevinç ve ne-
fle vesilesi, sebebi.
medetres: medetü yard›m
yetifltirici.
medih: övmek.

1. fiüphesiz zorlukla beraber kolayl›k vard›r. (‹nflirah Sûresi: 5.)
2. Biz senin gö¤süne genifllik vermedik mi? (‹nflirah Sûresi: 1.)
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mizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yap-
mamak olmakla beraber, kemiyete de¤il, keyfiyete bak-
mak, hem çoktan beri sukut-i ahlâka ve hayat-› dünyevi-
yeyi her cihetle hayat-› uhreviyeye tercih ettirmeye sevk
eden dehfletli esbap alt›nda Risaletü'n Nur’un flimdiye
kadar fütuhat› ve z›nd›klar›n ve dalâletlerin savletlerini
k›rmas› ve yüz binler biçarelerin imanlar›n› kurtarmas› ve
herbiri yüze mukabil binler hakikî mümin talebeleri yetifl-
tirmesi, Muhbir-i Sad›k›n ihbar›n› aynen tasdik etmifl ve
vukuat ispat etmifl ve ediyor, inflaallah daha edecek. Ve
öyle kökleflmifl ki, inflaallah hiçbir kuvvet Anadolu’nun
sinesinden onu ç›karamaz. Tâ ahir zamanda, hayat›n ge-
nifl dairesinde, as›l sahipleri, yani Mehdî ve flakirtleri Ce-
nab-› Hakk›n izniyle gelir, o daireyi genifllendirir ve o to-
humlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Al-
lah’a flükrederiz.

Said Nursi

* * *

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bugünlerde Rumuzat-› Semaniyeye ait iki risaleyi
ehemmiyetli talebelerle bir yere gönderdim. Yol kapan-
d›, gitmedi. O iki risaleyi tekrar dikkatle mütalaa ettim.

Fikren dedim ki: “Bu zevkli, güzel, merakl›, flirin bir
maksada giden bu tevafuklu yolda ne için sevk edilme-
den perde indi, baflka yolda sevk edildik, çal›flt›r›ld›k?”

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binâ: kurma, dayand›rma.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
esbap: sebepler, vas›talar.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hakikî: gerçek.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
ihbar: haber verme, bildirme.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
inflirah: Kur’ân-› Kerîm’in 94. su-
residir. Mekke’de inmifltir, 8 ayet-
tir.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kemiyet: bir fleyin adet, miktar
ve say› olarak ifade edilebilen du-
rumu, nicelik.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
maksat: gaye.
Mehdî: baz› hadislere göre k›ya-
met yaklafl›nca zulmü ve flirki or-
tadan kald›rarak inananlara saa-
det ve adaleti getirecek Ehl-i Bey-
tin neslinden gelen imam.
mukabil: karfl›l›k.
mü’min: iman eden, inanan.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nevî: çeflit, tür.
Resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.

Rumuzat-› Semaniye: sekiz
iflaret anlam›nda Bediüzza-
man Said Nursî’ye ait bir ese-
rin ismi.

sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.

salât: Hz. Peygambere dua;
Hz. Muhammed’e Ashab›na,
ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤-
far›n› ve mü’minlerin dualar›-
n› dileme.

savlet: fliddetli hücum, sald›r-

ma.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sîne: gö¤üs.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
sükût-i ahlâk: ahlâk›n azal-
mas›, ahlâk düflüklü¤ü.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: Allah’›n nimetlerine

karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
vazife: görev.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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Birden ihtar edildi ki: O gaybî esrar› açacak olan mes-
lekten yüz derece daha ehemmiyetli ve k›ymetli ve umu-
mî ihtiyaca medar ve herkes bu zamanda ona fliddetle
muhtaç ve ‹slâmîyetin temel tafllar› olan hakaik-i imani-
ye hazinesine hizmet etmeye ve istifadeye zarar gelecek-
ti. En büyük ve en yüksek maksat olan hakaik-i imaniye-
yi, ikinci derecede b›rakacakt›. Onun için idi ki sure-i 
1 $Goô`rünf nAÉB°nLG nPpG remzinde, esrar-› gaybiye gösterildi, bir-

den kapand›, perde indi. Hem bu s›r içindir ki, o yolda
fazla istihdam edilmedik. Yaln›z o meslek-i tevafukiyenin
tereflfluhat›ndan Risale-i Nur’un hakkaniyetine bir imza
ve cezaletine bir ziynet ve huruf-i Kur’ânîyenin intiza-
m›ndan ve vaziyetinden tezahür eden bir nevi i’caz ç›kt›.
Daha o yolda çal›flt›r›lmad›k.

Said Nursi

RÜYA HAKKINDA ISPARTA’YA GÖNDER‹LEN

B‹R FIKRADIR.

Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Hediyeniz, Kastamonu’ya gelece¤i ân›nda rüyada gör-

düm ki, bizlere bir ferman-› flahâne, manevî bir canipten
geliyor, kemal-i hürmetle ellerinden tutup bize getiriyor-
dular. Biz bakt›k ki, o ferman-› âli Kur’ân-› Azîmüflflan
olarak ç›kt›. O halde bu mana kalbe geldi: Demek
Kur’ân yüzünden Risale-i Nur’un flahs-› manevisi ve biz
flakirtleri, bir terfi ve terakki ferman›n› âlem-i gayptan 

kald›klar› fleyi yapmak.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
kemal-i hürmet: hürmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve kusursuz mü-
kemmel hürmet.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
maksat: gaye.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar: sebep, vesile.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meslek-i tevafukiye: Kur'ân'da
ve hadislerdeki uygunluklar› bul-
ma mesle¤i.
Nasr: Kur’ân-› Kerîm’in 110. sure-
si.
nevî: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizli hakikat.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
ten meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
terakki: yükselme, ilerleme.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
terfi: yükselme, rütbe alma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
umumî: genel.
vaziyet: durum.
ziynet: süs.

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve gü-
zel ifade.
ehemmiyetli: önemli.

esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
esrar-› gaybiye: gaybî s›rlar,
görünmeyen s›rlar.
ferman: emir, buyruk.
ferman-› âlî: yüce, yüksek
ferman.
ferman-› flâhâne: padiflaha
yak›fl›r ferman, padiflah fer-
man›.
fetih: zafer, galibiyet.
f›kra: k›s›m, bölüm.

gaybî: gaypla ilgili, görünme-
yenlere ait.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
huruf-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
harfleri.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz

1. Allah’›n yard›m› geldi¤i zaman. (Nasr Sûresi: 1.)
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alaca¤›z. fiimdi tabiri ise, o ferman› temsil eden masum-
lar›n kalemiyle manevi tefsir-i Kur’ân’› ald›¤›m›zd›r.

Bu rüyan›n flimdiki tabiri ç›kmadan bir iki saat evvel
Feyzi ile Emin’in gösterdikleri tabir dahi hakt›r, ehemmi-
yetlidir. Hem bu medar-› sürur ve ferah olan hediye-i nu-
raniyeyi bir hiss-i kablelvukuyla benim ruhum tam hisset-
mifl, akla haber vermemiflti ki, o gelmeden iki gün evvel,
Feyzi ve Emin’in f›kras›nda beyan edilen, rüyay› gördü-
¤üm gecenin gününde, sabahtan akflama kadar ve ikin-
ci günü de k›smen hiç görmedi¤im bir tarzda bir sevinç,
bir sürur hissedip mütemadiyen bir bahaneyle ferah›m›
izhar edip, otuz k›rk defa tebessümle güldüm. Hem ben
ve hem Feyzi, taaccüp ve hayret ettik. Otuz günde bir
defa gülmeyen, bir günde otuz defa gülmek bizleri hay-
rette b›rakt›. fiimdi anlafl›ld› ki, o sürur, o sevinç mezkûr
manevi ferman› temsil eden masumlar›n ve ümmîlerin
kalemlerinin yaz›lar›, nesl-i âtînin sahaif-i hayatlar›na,
âlem-i ‹slâm›n sahife-i mukadderat›na ve ehl-i iman›n is-
tikbalinin defterlerine neflr-i envar edeceklerinin ve o
masumlar›n halis ve sâfi amelleri ve hizmetleriyle sahife-i
amalimizde hasenatlar›n› yaz›p kaydetmesinin ve Risale-i
Nur fiakirtlerinin istikbalinin mukadderat›n› mesudâne
idamesinin haberini veren, o hediyeden ve daha gelme-
den geliyordu. Ben, o azim yekûndan hisseme düflen
binden bir cüz’ü ruhen hissedilmifl, beni mesrurâne he-
yecana getirmiflti.

Evet, böyle yüzer masumlar›n makbul amelleri ve red-
dedilmez dualar› sair kardefllerimin defterlerine geçmesi

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
amel: fiil, ifl.
azîm: büyük.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cüz: k›s›m, parça.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
evvel: önce.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
ferman: emir, buyruk.
f›kra: k›s›m, bölüm.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hafliye: dipnot.
hediye-i nuraniye: nurlu, ayd›n-
latan hediye.
hisse: pay, nasip.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hâdise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
idame: devam ettirme, sürdür-
me.
istikbal: gelecek.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
medar-› sürur: sevinç ve nefle
vesilesi, sebebi.
mesrurane: sevinçli bir flekilde,
sevinerek, memnun olarak.
mesudane: mutlu bir flekilde,
saadet içerisinde.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.

mukadderat: Allah taraf›n-
dan ezelde takdir olunmufl
fleyler, ileride meydana gele-
cek haller ve olaylar, al›n ya-
z›s›.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nesli ati: gelecek nesil.
neflr-i envar: nurlar›n yay›l-
mas›, nurlar›n da¤›t›lmas›,
nurlar›n saç›lmas›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
ruhen: ruh ile.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
sahaif-i hayat: hayat sayfala-
r›; y›llar.
sahife-i a’mal: amellerin say-
fas›; yap›lan ifllerin yaz›lm›fl
oldu¤u sayfa.
sahife-i mukadderat: Allah
taraf›ndan takdir edilen fley-
lerin bulundu¤u sayfa, kader
sayfas›.

sâir: di¤er, baflka, öteki
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taaccüp: flaflma, hayret etme,
flaflakalma.
tabir: yorum, yorumlama.
tarz: biçim, flekil.
tebessüm: gülümseme.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
temsil: vekil, yerine geçme.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
yekûn: toplam, tutar.
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misilli, benim gibi bir günahkâr›n sahife-i amaline dahi
girmesi, binler sürur ve sevinç verir. Böyle karanl›k bir
zamanda, bu a¤›r flerait alt›nda böyle masumâne ve kah-
ramanâne çal›flmak için, biz, hem o masumlar›, hem o
ümmîleri, hem onlar›n muallimlerini, hem peder ve vali-
delerini, hem köylülerini, hem Anadolu’yu, hem memle-
ketlerini, tebrik ederiz. O mübarek masumlar›n ve üm-
mîlerin herbirisine birer hususi teflekkür ve tebrikname
yazmak elimden gelseydi yazacakt›m.

Said Nursi

EM‹N VE FEYZ‹’N‹N ISPARTALI KARDEfiLER‹NE
GÖNDER‹LM‹fi B‹R FIKRASIDIR.

Isparta’da bulunan kardefllerimize,
Lâtif bir rüyan›n kadere ait bir meseleyi, fluhud dere-

cesinde bize kanaat verdi¤i gibi, o lâtif rüyan›n ciddi ikin-
ci parças› bizlere manevi bir müjde ve beflaret verdi¤i ci-
hetle, siz kardefllerimize beyan ediyoruz. fiöyle ki:

Üstad›m›z rüyada görüyor ki: Ben, yani Feyzi ile bera-
ber gezmeye ç›k›yoruz. Giderken, birden Üstad›m›za
söylüyorum ki: “Buradan ben ay›n›n tesbihini toplayaca-
¤›m.” Üstad›m da bak›yor ki, beyaz ipler gibi dolaflm›fl
birfley görüyor. Bu acip güldürecek sözümden ve ay›ya
tesbih isnat etmek vaziyetimden çok fliddetli gülerek
uyanm›fl. Uyand›ktan sonra da gülmüfl. Akflama kadar
hiç görülmemifl bir tarzda, yirmi otuz defa o hâdise-i
nevmiyeyi gülerek benimle mülâtefe etti. Münasebet 

sürur: sevinç, mutluluk.
flerait: flartlar.
fluhut: gözle görme, müflahede.
tarz: biçim, flekil.
tebrikname: tebrik yaz›s›, kutla-
ma yaz›s›.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
teflekkürname: teflekkür bildiren
yaz›, teflekkür yaz›s›.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
beflaret: müjde.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yön.
evvel: önce.
f›kra: k›s›m, bölüm.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl.
hâdise-i nevmiye: uykuda
olanlar, rüyadaki hâdiseler.
hafliye: dipnot.

hususî: özel.
isnâd: dayand›rma.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etme-
si.
kahramanane: kahramanca,
yi¤itçe, cesurca.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
lâtif: tatl›, hofl.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
masumâne: masumca, suç-

suz ve günahs›z bir flekilde.
mesele: önemli konu.
misilli: gibi, benzeri.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mülâtefe: flaka yollu tak›l-
mak, iltifatta bulunmak.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
peder: baba.
sahife-i a’mal: amellerin say-
fas›; yap›lan ifllerin yaz›lm›fl
oldu¤u sayfa.
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olmayan baz› fleylerle tabire çal›flt›ksa da tabire münase-
bet tutmad›. Sonra ayn› ikinci günün ayn› saatinde, ba-
na benzeyen bir dost -ki, rüyada Üstad›ma benim sure-
timde görünmüfl- Üstad›m›z›n yan›na geldi. Dedi ki:
“Ay›n›n ya¤›n› toplayanlardan al›p ve müezzin ve tesbih
yapan bir adam›n tavsiyesiyle mühim bir adama, her sa-
bah hastal›k için yutmas›n› nas›l görüyorsun?” Üstad›m›z
da, rüyada güldü¤ü gibi aynen öyle gülmüfl. Birden rüya
hat›r›na gelip bu acip ve ayn› ayn›na tabiri kemal-i taac-
cüp ve hayretle karfl›lay›p ona demifl: “Sak›n istimal et-
mesin.”

Yirmi Sekizinci Mektubun Birinci Risalesinin Alt›nc›
Nüktesinde rüya-y› sad›ka, kader-i ‹lahinin herfleyi ihata
etti¤ine bir hüccet-i kat›a hükmünde Üstad›m›z›n binler
tecrübeyle gördü¤ü gibi, aynen bu vak›a dahi bizlere flu-
hud derecesinde kat’î ispat etti ki: “Hâdisat, vücuda gel-
meden evvel mukadderdir, malûmdur, muayyendir, ka-
der-i ‹lahinin mizanlar›yla geliyor” diye, bu rükn-i imani-
ye bize gayet kat’î bir numune oldu.

Hem rüyan›n ikinci tabakas›nda Üstad›m›z görüyor ki,
Risale-i Nur’un heyetine bir ferman geliyor. Birden geldi,
o kudsi ferman Kur’ân ç›kt›. Bunun tabiri, ayn› günün ay-
n› tecrübe saatinde, Kur’ân’›n Hizbü’l-Ekberi ümit edilme-
di¤i bir vakitte, Âsiye Han›m›n hanesinde etraf› tezyin edi-
len Hizbü’l-Ekberi yüz senelik bir güzel kap içinde, o ka-
b›n, üstünde s›rmayla padiflahlar›n mühim fermanlar›nda
tu¤ra-i flahane ifllenmifl oldu¤unu gördük.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdet-i müstemirre: yerleflmifl
al›flkanl›klar ve gelenekler.
evvel: önce.
ferman: emir, buyruk.
gayet: son derece.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hane: ev.
heyet: flekil, suret, görünüfl.
Hizbü’l-Ekber: Bediüzzaman'›n
Tefekkürname adl› eserine ald›¤›
bir bölüm; bir tefekkür ve dua ri-
salesi.
hüccet-i kat›a: kat’i ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihata: kuflatma, içine alma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istimâl: kullanma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i taaccüp: tam hayrette
kalmak.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
kudsî: mukaddes, yüce.

lâtif: tatl›, hofl.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mizan: terazi, ölçü.
muayyen: belirli.
mukadder: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl.
müezzin: ezan okuyan kim-
se.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
nümune: örnek.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rükn-i imaniye: imana ait
esas, iman›n esas›.
rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya,
makbul ve muteber kimsele-
rin gördükleri flekilde, dünya-
da hakikatlar› ç›kan sad›k rü-
ya.
s›rma: inceltilmiy alt›n ve ya
gümüfl tel.
suret: biçim, görünüfl.
fluhut: gözle görme, müflahe-

de.

tabaka: derece, kat.

tabir: yorum, yorumlama.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk’› flan›na la-
y›k ifadelerle anma.

tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.

tu¤ra: mühür, damga, tura 

tu¤ra-y› flahane: padiflah
mührü.

vak›a: olay.
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Üstad›m›z dedi ki: Ferman geldi diye Kur’ân ç›kt›.
fiimdi de, Kur’ân’›n Hizbü’l-Ekberi geldi. Üstünde fer-
man tu¤ras› bulundu¤undan, Risale-i Nur’un heyetine
beflaretli ve medar-› feyiz ve terakki bir ferman-› Rabba-
nî hükmüne geçece¤ini rahmet-i ‹lahiyeden bekleriz.
Hem bu tabirden az sonra sizlerin k›ymettar hediyeleri-
nizi ald›k ki, rüyan›n tam tabiri ç›kt›. Orada bulunan
umum kardefllerimize selam, arz-› hürmet eder, dualar›-
n›z› isteriz.

Risale-i Nur talebelerinden

Emin, Feyzi

* * *

Isparta’ya gönderilen bir mektup,

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Namaz tesbihat›n›n s›rr›na göre, nas›l ki namazdan
sonra tesbih ve zikir ve tehlille bir hatme-i muazzama-i
Muhammediye (a.s.m.) ve zikir ve tesbih eden ve ru-yi
zemin kadar genifl bir halka-i tahmidat-› Ahmediye
(a.s.m.) dairesine tasavvuran ve niyeten girmek medar-›
füyuzat oldu¤u gibi, biz dahi, Risale-i Nur’un genifl daire-
sine ve halka-i envar›nda ders alan ve çal›flan binler ma-
sum lisanlar›n ve mübarek ihtiyarlar›n dualar›na ve
amal-i salihalar›na hissedar olmak ve âmin demek hük-
münde olan, tayy-› mekân ederek, g›yaben omuz omuza,
diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla

vesilesi.
medar-› füyuzat: feyizlerin sebe-
bi, inayet vesilesi.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
niyeten: niyet olarak.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rûy-i zemin: yeryüzü.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizli hakikat.
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci.
tasavvur: bir fleyi zihinde düflün-
me, tasarlama
tasavvuren: tasavvur olarak, zi-
hinde tasarlamak suretiyle.
tayy-› mekân: mekan› ortadan
kald›rma, mekan› atlarcas›na geç-
me.
tehlil: Allah’dan baflka ilâh olma-
d›¤›n› ifade etme; lâ ilâhe illâllah
sözünü tekrarlama, lâ ilâhe illâl-
lah deme.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
umum: bütün.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.

a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
arz-› hürmet: hürmet, sayg›
gösterme, sayg› duydu¤unu
bildirme.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beflaret: müjde.
daire-i ders: ders dairesi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

ferman-› Rabbanî: her fleyi
terbiye ve idare eden Allah’›n
emri, buyru¤u.
hakikî: gerçek.
halka-i envar: nurlardan
meydana gelmifl halka.
halka-i tahmidat-› Ahmedi-
ye: Peygamberimizin Allah’›
övüp hamd etmelerinden
olan halka.
hatme-i muazzama-i Mu-
hammediye: Hz. Muhammed
(a.s.m) okunan bütün dua, sa-
lavat, tesbih ve tehliller.

hayalen: hayalî bir flekilde.
heyet: flekil, suret, görünüfl.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmüne: yerine, de¤erine.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lisan: dil.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
medar-› feyiz: feyiz sebebi,
bereketlenme, nurlanma,
faydalanma sebebi, inayet
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kendimizi fevkalhad bahtiyar biliyoruz. Hususan ahir
ömrümde böyle k›ymettar, masum manevi evlâtlar› ve
yüzer Abdurrahman’lar› bulmak, benim için dünyada bir
cennet hayat› hükmüne geçiyor.

Geçen Ramazan-› fierifte, hastal›¤›m münasebetiyle,
herbir kardeflim benim hesab›ma birer saat çal›flmalar›-
n›n pek büyük neticesini aynelyakîn ve hakkalyakin gör-
dü¤ümden, böyle dualar› reddedilmez masumlar›n ve
mübarek ihtiyarlar›n ve üstadlar›n›n, benim hesab›ma
olan dualar› ve çal›flmalar› benim Risale-i Nur’a hizmeti-
min uhrevî bir netice-i bâkiyesini dünyada gösterdi.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursi

R‹SALE-‹ NUR’UN KÜÇÜK VE 
MASUM fiAK‹RTLER‹

Risale-i Nur’un küçük ve masum flakirtlerinden elli alt-
m›fl talebenin yazd›klar› nüshalar› bize de gönderilmifl,
biz de o parçalar› üç cilt içinde cem ettik hem o masum
flakirtlerin baz›lar›n› isimleriyle kaydettik. Mesela: Ömer
on befl yafl›nda, Bekir dokuz yafl›nda, Hüseyin on bir
yafl›nda, Haf›z Nebi on iki yafl›nda, Mustafa on dört
yafl›nda, Mustafa on üç yafl›nda, Ahmed Zeki on üç
yafl›nda, Ali on iki yafl›nda, Haf›z Ahmed on iki yafl›nda.
Bu yaflta daha çok çocuklar var, uzun olmas›n diye yaz›l-
mad›.

ahir ömür: ömrün son devresi,
hayat›n son demleri.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
cem: toplama, bir araya getirme
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evlât: çocuklar.
fevkalhad: haddinden fazla, had-
dinin üstünde.

hakkalyakin: imanî mesele-
lerin hakikatini tam olarak
anlama.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmüne: yerine, de¤erine.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lisanen: sözle, flifahen, a¤›z-
dan konuflarak.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
netice-i bâkiye: elde kalan
sonuç; sona kalan, geriye ka-
lan.
nüsha: birbirinin ayn› olan

suretlerin her biri.

Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flakirt: talebe, ö¤renci.

talebe: ö¤renci.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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‹flte bu masum çocuklar›n Risaletü'n Nur'dan ald›klar›
derslerinin ve yazd›klar›n›n bir k›sm›n› bize göndermifller
Bizde onlar›n isimlerini bir cetvelde derç ettik. Bunlar›n
bu zamanda bu ciddi çal›flmalar› gösteriyor ki, Risale-i
Nur da öyle bir manevi zevk ve cazibedar bir nur var ki,
mekteplerde çocuklar› okumaya flevkle sevk etmek için
icad ettikleri her nevi e¤lence ve teflviklere galebe ede-
cek bir lezzet, bir sürur, bir flevk, Risaletü'n Nur veriyor
ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal göste-
riyor ki, Risale-i Nur köklefliyor. ‹nflaallah, daha hiçbir
fley onu koparamayacak; ensal-i atiyede devam edecek.

Aynen bu masum küçük flakirtler gibi, Risale-i Nur’un
cazibedar dairesine giren ümmi ihtiyarlar›n dahi k›rk-elli
yafl›ndan sonra Risale-i Nur’un hat›r› için yaz›ya bafllay›p
yazd›klar› k›rk elli parça, iki üç mecmua içinde derc ettik.
Bu ümmi ihtiyarlar›n ve k›smen çoban ve efelerin, bu za-
manda, bu acip flerait içinde, herfleye tercihan Risale-i
Nur a bu surette çal›flmalar› gösteriyor ki, bu zamanda
Risaletü'n Nur a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, harman-
c›lar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri, hacat-› zaruriyeden
ziyade Risalei'n Nur'a çal›flmalar›, Risaletü'n Nur' un
hakkaniyetini gösteriyorlar.

Bu ciltte az ve sair alt› cild-i ahirde masumlar›n ve ih-
tiyar ümmilerin yaz›lar›n›n tashihinde çok zahmet çektim.
Vakit müsaade etmiyordu. Hat›r›ma geldi ve manen denil-
di ki: S›k›lma! Bunlar›n yaz›lar› çabuk okunmad›¤›ndan,
acelecileri yavafl yavafl okumaya mecbur etti¤inden, Ri-
sale-i Nur’un g›da ve taam hükmündeki hakikatlerinden 

eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sevk: yöneltme.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
flevk: fliddetli arzu, istek; keyif,
nefle.
taam: yemek, yiyecek.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tercihan: tercih ederek, öncelikli
olarak.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: çok, fazla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
cazibedar: çekici, cazibeli.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cild-i aher: baflka, di¤er cilt,
di¤er kitap.
derc: sokma, içine alma.
efe: Ege yöresi köy delikanl›-
s›.
ensal-i atiye: gelecek kuflak-
lar, müstakbel nesiller.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hâcât-› zaruriye: zorunlu ih-

tiyaçlar, gerekli ihtiyaçlar.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, esas
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nevî: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nümune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
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hem ak›l, hem kalb, hem ruh, hem nefis, hem his, his-
selerini alabilirler. Yoksa, yaln›z ak›l cüz i bir hisse al›r,
ötekiler g›das›z kalabilirler. Risale-i Nur, sair ilimler ve ki-
taplar gibi okunmamal›. Çünkü ondaki iman-› tahkiki
ilimleri, baflka ilimlere ve marifetlere benzemez. Ak›ldan
baflka çok letaif-i insaniyenin kut ve nurlar›d›r.

Elhas›l: Masumlar›n ve ümmi ihtiyarlar›n noksan yaz›-
lar›nda iki fayda var:

B‹R‹NC‹S‹: Teenni ve dikkatle okunmaya mecbur et-
mektir.

‹K‹NC‹S‹: O masumane ve halisane ve samimi ve tatl›
dillerinden, derslerinden Risale-i Nur’un flirin ve derin
meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almak-
t›r.

Said Nursi

* * *

Isparta’ya gönderilen bir f›krad›r

Risaletü’n-Nur, kendi sad›k ve sebatkar flakirtlerine ka-
zand›rd›¤› çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok k›ymet-
tar neticeye mukabil fiyat olarak, o flakirtlerden tam ve
halis bir sadakat ve daimi ve sars›lmaz bir sebat ister.

Evet, Risaletü'n Nur on befl senede kazan›lan kuvvetli
iman-› tahkikiyi on befl haftada ve baz›lara on befl günde
kazand›rd›¤›n›, yirmi senede, yirmi bin zat tecrübeleriyle
flahadet ederler.

cüz’î: küçük, az.
daimî: sürekli, devaml›.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
f›kra: k›s›m, bölüm.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
halisâne: temiz kalplilikle, sami-
mî bir flekilde, s›rf Allah r›zas›n›
gözeterek.
hisse: pay, nasip.
ilim: bilgi, marifet.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-

ma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kut: yiyecek, r›z›k.
letaif-i insaniye: insan›n ma-
nevî duygular›.
marifet: bilme, derin bilgi.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
masumâne: masumca, suç-
suz ve günahs›z bir flekilde.
mesele: önemli konu.
mukabil: karfl›l›k.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duy-

gu.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sebat: sözünde durma, karar-

l› olma, azimlilik.

sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.

flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k 

flakirt: talebe, ö¤renci.

teennî: acele etmeden, dik-
katli ve düflünerek davranma.

ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.

zat: kifli, flah›s.
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Hem, ifltirak-i amal-i uhreviye düsturuyla, herbir flakir-
dinin, herbir günde binler halis lisanlarla edilen makbul
dualar› ve binler ehl-i salâhatin iflledikleri amal-i salihan›n
misil sevaplar›n› kazand›r›p, herbir hakikî sabit ve sebat-
kar flakirtlerini amelce binler adam hükmüne getirdi¤ini
delil, kerametkârâne ve takdirkarane ‹mam-› Ali'nin Ra-
d›yallahü Anh›n üç ihbar› ve keramet-i gaybiye ve Gavs-›
Âzamdaki tahsinkârâne ve teflvikkârâne beflareti ve
Kur’ân-› Mucizü’l-Beyan›n kuvvetli iflaretle o halis flakirt-
ler, ehl-i saadet ve ehl-i Cennet olacaklar›na müjdesi pek
kat’î ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat
ister.

Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yak›n›n-
da bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meflrep zat-
lar onun cereyan›na girmek ve ilim ve tarikattan gelen
sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genifllemesine ça-
l›flmak ve flakirtlerini teflvik etmek ve bir buz parças› olan
enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki
âb-› hayat havuzuna at›p eritmek gerektir ve elzemdir.
Yoksa, baflka bir ç›¤›r açmakla hem o zarar eder, hem bu
müstakim ve metin cadde-i Kur’ânîyeye bilmeyerek za-
rar verir, belki z›nd›kaya bilmeyerek bir nevi hesab›na ge-
çer.

Said Nursi

* * *

hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihbar: haber verme, bildirme.
ilim: bilgi, marifet.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifltirak-i â’mâl-i uhreviye: ahire-
te ait olan ifllerdeki ortakl›k, ahi-
retle ilgili amellere ortak olma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
kerametkârane: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
lisan: dil.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, telafla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
misil: benzer, efl, kat.
müstakim: temiz, namuslu, do¤-
ru, ahlâkl›, istikamet sahibi.
nevî: çeflit, tür.
Rad›yallahü Anh: Allah ondan
raz› olsun.
rakîbâne: rakip olarak, birbirine
üstünlük sa¤lamaya çal›fl›rcas›na.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
sofîmeflrep: tasavvuf ehli, riyazet
ve nefisle mücahede ile hakikate
ermeye çal›flan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdirkârâne: takdir edene yak›-
fl›r flekilde, takdir ederek.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
teflvikkârâne: teflvik ederek, is-
teklendirerek, flevke getirerek.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
âb-› hayat: hayat suyu.
amel: fiil, ifl.
ashab-› Cennet: Cennet asha-
b›, Cennetlikler.
Bâkî: yok olmayan, sürekli ve
kal›c› olan bütün varl›klar yok
olduktan sonra da var olacak
tek varl›k; Allah.
beflaret: müjde.
cadde-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
gösterdi¤i, çizdi¤i yol.

Kur’ân’›n büyük, genifl ve sa¤-
lam caddesi, ehli sünnet yolu,
Kur’ân yolu.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i saadet: saadete ulaflan-
lar, mutlulu¤u yakalayanlar,
bahtiyar olanlar.

ehl-i salâhat: salih kimseler,
namuslu, do¤ru, adaletli olan
kimseler.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kal-
bini dünyan›n fani ifllerinden
ay›r›p, Allah sevgisi ile ba¤la-
yan kimseler.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
Gavs-› azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
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LÂT‹F B‹R TEVAFUKA ‹fiARET EDEN B‹R FIKRADIR.

Otuz alt› yapraktan ibaret ve ‹mam-› Ali’nin fevkalâde
takdirine mazhar olan Otuz ‹kinci Sözün kendi kendine
gelen befl bin yedi yüz on befl tevafuku, Risaletü’n-
Nur’un bu havalideki gayet mühim bir talebesi olan Ah-
med Nazif’in nüshas›nda ç›km›flt›r. Demek o Risalenin
hatt-› hakikîsine rastgelmifl ki, bu harika kerameti göster-
mifller.

Hem iki Hüsrev’i Risale-i Nur dairesine ve Bekir S›d-
k›’ya kerametini gösterip, iman getiren ve t›ls›m-› kâina-
t›n üçte birisini halleden, on befl yapraktan ibaret olan
Otuzuncu Sözüne kahraman Nazif’in nüshas›nda tekel-
lüfsüz üç bin sekiz yüz otuz befl tevafuku... Biz, gözümüz-
le bu keramet-i tevafuk›ye-i Nuriyeyi gördük. (HAfi‹YE)

Halil, Hilmi,
Salâhaddin, Emin, Feyzi

Said Nursî

* * *

HAFIZ MUSTAFA’NIN B‹R FIKRASIDIR.

Aziz Üstad›m,
O cereyan›n hücumu ân›nda köyümüzde nahiye mü-

dürü ve daha zahiren mühim memurlar bulundu¤u
halde, flifahen isimlerimizle ihbar edip taharri ettirmek 

HAfi‹YE: Bu risalede elif’lerin mecmuu yüz k›rk dört ç›km›fl; tam tam›na
Said olup müellifinin imzas›n› gösteriyor.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.
hall: çözme, kar›fl›k bir meseleyi
flüphe edilmeyecek derecede
aç›klama.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot
hatt-› hakikî: gerçek hat, yaz›.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hücûm: sald›rma.
ibaret: meydana gelen, oluflan.

ihbar: haber verme, bildirme.
iman: inanç, itikat.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
keramet-i tevafukiye-i Nu-
riye: Risale-i Nur'daki ola¤a-
nüstü uygunluklar.
lâtif: tatl›, flirin.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mecmu: toplam, tüm.
müellif: eser telif eden, yazan

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nahiye: kaza ve köy aras›n-
daki kademe, bucak.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flifahen: flifahî, a¤›zdan, sözle,

yaz›l› olmayarak.
taharri: arama, araflt›rma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
talebe: ö¤renci.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k,
sahte tav›r.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.
zahiren: görünüflte.
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istedikler ihalde, Hazret-i Esadullah Ali Kerremallahu
Vechehu ve Gavs-› Âzam gibi çok manevi üstadlar›m›z›n
manevi yard›mlar›yla akim kal›p, hattâ o memurlar› aley-
himize de¤il, lehimize manevî darbeleriyle çevirdiler.

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG p∞rdnG o∞rdnG
Mektubu mütalâa ettik. Aciptir ki, bizim kusurumuz-

dan ve ufac›k ihtiyats›zl›¤›m›zdan gelen o tesirsiz cereya-
n› haber veriyor gördük. Çünkü, “Bir k›s›m avam-› nas
ve bid’alara tabi bir k›s›m ulema-i zahir, hakikaten kendi-
lerinin pis ve dalâlet batakl›¤›ndan giden yollar›nda arka-
dafll›k etmeyen ve bir cadde-i kübray› bulan Risaletü’n-
Nur fiakirtlerini zemmediyor” diye sizden gelen o mek-
tup haber veriyordu. Hakikaten öyle oldu. Mektuptan
birgün sonra, merak› mucip üzerimizde hiçbir tesir kal-
mad›.

Talebeniz
Haf›z Mustafa

* * *

EM‹N VE FEYZ‹’N‹N ISPARTA’DAK‹ 
KARDEfiLER‹NE YAZDI⁄I B‹R FIKRADIR.

Evet, Isparta’da bulunan kardefllerimizin haber verdik-
leri bu ehemmiyetli hâdise-i taarruziyeye teflebbüs vukuu
zaman›nda muhaberemiz kesildi¤i halde, mütemadiyen
her vakit Üstad›m›z, ayn› taarruza maruz bulunuyoruz gi-
bi bizi (yani Feyzi ve Emin’i) ikaz ediyordu. “Dikkat edi-
niz, dört cihetle bize taarruz var. Demir gibi sebat ediniz; 

Kerremallahu vecheh: Allah veç-
hini mükerrem k›ls›n, anlam›nda
dua olup Hz. Ali çocukluktan beri,
Allah’a secde etti¤inden; hiç put-
lara secde ve ibadet etmedi¤i için
onun ismi an›ld›¤›nda söylenir.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mucip: icap eden, gerektiren.
muhabere: haberleflme.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan.
talebe: ö¤renci.
tesir: etki.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme.
ulema-y› zahir: fleriat›n mana ve
esrar›ndan daha çok, zahirini ve
hükümlerini bilen âlimler.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
cadde-i kübra: en büyük

cadde, en selametli yol,
Kur’an yolu.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
ehemmiyetli: önemli.
f›kra: k›s›m, bölüm.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,

Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hâdise-i taarruziye: sataflma,
iliflme hâdisesi, olay›.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.
ikaz: uyar›.

1. Milyon kere elhamdülillah. Bu Rabbimin fazl›ndand›r.
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bir halt edemezler.” Biz de bak›yorduk ki, bizde birfley
yok, hissetmiyorduk. Hem o gaybî hâdiseyi bertaraf et-
mek için mutab›k bir mektup bize yazd›rd›; size gönderil-
di.

Risale-i Nur fiakirtlerinden

Emin, Feyzi

* * *

Hulusi Bey’in bir f›kras›d›r.

Lâhika’n›n bu defa irsal buyurulan k›sm›n› ald›m. Le-
hülhamd kudsî vazifede istihdam›m›z devam ediyor. Ha-
kikaten insan, seyyidinin mütenevvi hizmetleri aras›nda
böyle nurlu ve nuranî hizmette bulundurulmas›n› hisse-
dince, zaten ücretini peflin alan bir köle oldu¤unu da na-
zar-› dikkate al›nca, bütün zerrat-› kâinat kadar dil ile
hamdetmek istiyor. Yani kalbinde yanan Elhamdü lillâh
kandili, herfleyi müsebbih ve hamid gösteriyor ve güzel
bir niyetle, o hamidlerin hamdini ve müsebbihlerin tesbi-
hini ve o flakirlerin flükrünü beraberce seyyidine takdime
bir ifltiyak hissediyor.

Nurlu ve kudsî mektuplar›n›z yekdi¤erini takip ettikçe,
hakikaten tahkikî iman›n kemale do¤ru seyran etti¤i gö-
rülüyor. Bu aciz kardefliniz flüphesiz bir surette iman et-
tim ki: fieriat-› Garra-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâ-
m›n hakaik›na, ruhuna nüfuz etmenin en k›sa, en hatar-
s›z, en zevkli tariki, Risalei’n-Nur’a intisaplad›r.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bertaraf: ortadan ç›km›fl, yok
edilmifl.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
f›kra: k›s›m, bölüm.
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hâdise: olay.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hâmid: Cenab-› Hakka hamdü se-
nâ eden, Allah’a flükreden.
hatar: tehlike.
iman: inanç, itikat.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kandil: lamba.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
kudsî: mukaddes, yüce.
lehü’l-hamd: hamd ve övgü
O’nun (Allah) içindir.
mutab›k: birbirine uyan, uygun.
müsebbih: tesbih çeken, sübha-
nallah diyen.
mütenevvi: çeflit çeflit.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
seyran: gezinme, bak›p sey-

retme.
seyyid: efendi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakir: Allah’›n verdi¤i nimet-
lere karfl›l›k flükreden.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleriat-› garra-y› Ahmediye:
Hz. Muhammed (s.a.v)’›n ge-
tirmifl oldu¤u parlak ve nurlu
fleriat.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
takdim: arz etme, sunma.
tarik: yol, meslek, seçilen
tarz.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk’› flan›na la-
y›k ifadelerle anma.
vazife: görev.
yekdi¤er: bir di¤er.
zerrat-› kâinat: kâinat zerre-
leri, kâinattaki atomlar.
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Evet, bahtiyar odur ve ona derler ki: Risaletü’n-Nur’a
intisap etmifl, bütün mü’minleri kendisine tam hakikî
kardefl bilip bu zulmetli as›rda iman-› tahkikî nuruyla cad-
de-i kübra-y› Ahmediyeyi (a.s.m.) buluyor. Nihayetsiz fle-
killere, kar›fl›kl›klara ra¤men Bismillâh ile aç›lan Risale-
tü’n-Nur kap›s›ndan girince, t›f›l iken “Ümmetî” diyen
fiefîini ciddi sevmek, yani sünnet-i seniyesine ittiba eyle-
menin muaccel mükâfat› olarak buluyor. Her emri ifller-
ken, bu emri cânib-i Haktan bu ümmete getireni; her
nehyi yapmamaya cebrederken, bu nehyi taraf-› ‹lâhiden
bu ümmete getireni düflüne düflüne, derslerde geçti¤i gi-
bi, bütün ömür dakikalar› ibadet olabilir. Ve o Habib-i
Hüda, o fiefî-i Ruz-i Cezay› her iflinde numune etmek az-
minden mütevellid muhabbet, o Habîbin bulundu¤u âle-
me göçmeyi sevdirecek hale getiriyor ve böylece 
1 GƒoJƒoªnJ r¿nG nπrÑnb GƒoJƒoe s›rr› tezahür ediyor.

Tezekkür-i mevt veya rab›ta-i mevt
2 mánæn°S pInOÉnÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oôtµnØnJ

Elhas›l: Ne ararsak, hep Risaletü’n-Nur’da günefl gibi
görünüyor. Risaletü’n-Nur fiakirtleri dikkat etseler, daha
bu fâni âlemde iken livaü’l-Hamd-i Ahmedî (aleyhissalâ-
tü vesselâm) alt›nda bulunduklar›n› inayet-i Hakla anlar-
lar.

Acizane fehmedebildi¤im, flu anda kalbime gelen
hakikatlara istinaden diyece¤im ki: Bu dalâlet ve bid’ala-
r›n ve dinsizli¤in taun ve vebadan daha ziyade ve daha 

le, k›saca.
fânî: ölümlü, geçici.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
Habîb: sevilen, sevgili.
Habib-i Hüda: Allah'›n sevgilisi.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
inayet-i Hak: her fleyin en do¤ru-
sunu yapan Cenab-› Hakk’›n ko-
rumas›, yard›m›.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
livâü’l-hamd-i Ahmedî: Hz. Pey-
gamberin (a.s.m.) bayra¤›, k›ya-
metten sonra Müslümanlar›n al-
t›nda toplanacaklar› sancak.
muaccel: mühletsiz, vadesiz, pe-
flin.
muhabbet: sevgi, sevme.
mü’min: iman eden, inanan.
mükâfat: ödül.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
nehy: yasaklama, dinin yasakla-
d›¤› ifller.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nümune: örnek.
rab›ta-i mevt: ölüm ba¤›, ölümü-
nü düflünerek dünyan›n fânî ol-
du¤unu mülâhaza etmekle nefsin
desiselerinden kurtulma.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
s›r: gizli hakikat.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti; yük-
sek hâl, söz, tav›r ve tasvipleri.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fiefî: günahkarlar›n ba¤›fllanmas›
için Allah’a yalvaran, flefaatçi.
fiefi-i Rûz-i Ceza: Ceza gününün
flefaat edecisi.
taraf-› ‹lâhî: Allah’a ait olan taraf,
Allah’›n taraf›.
taun: veba.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tezekkür-i mevt: ölümü hat›ra
getirmek, anmak.
t›fl: küçük çocuk.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
ummetî: ümmetim manas›ndaki
nidalar.
veba: bir çeflit salg›n hastal›k.
ziyade: çok, fazla.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

âcizâne: âciz ve güçsüz bir
flekilde.
âlem: dünya.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
asr: yüzy›l.
azm: kesin karar; kas›t, niyet.

bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.

Bismillâh: Besmele, Allah na-
m›na, Allah için, Allah’›n ad›
ve izni ile.

cadde-i kübra-i Ahmediye:
Resul-i Ekremin (a.s.m.) gitti¤i
ve tarif etti¤i büyük cadde,
yol, Kur’ân ve sünnet yolu.

canib-i Hak: Allah taraf›, Hak
Teâlâ ciheti.
cebr: zor, zorlama, bask› yap-
ma.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-

1. Ölmeden önce nefisleriniz arzular›n› terk ederek kendinizi ölmüfl biliniz. (Sûfiyyenin söz-
lerinden. Keflfü’l-Hafâ, 2:291.)

2. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hay›rl›d›r. Hadîs-i flerif: Keflfü’l-Hafâ, 1:310.)
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fliddetli sârî illetlerine karfl› Risaletü’n-Nur’un getirdi¤i ve
talim ve tefhim etti¤i çok hakikatlerden Sünnet-i Ahme-
diyeye (a.s.m.) temessük dersini en hakikî olarak alan,
Risaletü’n-Nur fiakirtleridir. Onlar bu temessük ve inti-
saplar›n›n, iki kere iki dört eder kat’iyetinde mazhar ol-
duklar› inayet-i Rabbaniye flahadetiyle, muaccel mükâ-
fatlar›n› görüyorlar. Yani, burada sünneti ile dalâlet ve
bid’at ve dinsizlik atefllerinden kurtaran mensup oldu¤u-
muz fleriat›n mübelli¤i; burada halâs ve mukavemetle,
ahir hayat›m›zda iman ile, haflr-i ekberde flefaat›yla infla-
allah ebedî sevindirecektir diyorlar diye biliyorlar.

1 »uHnQ pπr°†na røpe Gnò'g !oórªnërdnG
Madem ki böyle olmufltur; o halde flüphesiz Risale-

tü’n-Nur’un intiflar›ndaki maksad, flu zaman›n insanlar›-
na tahkikî iman› ders vermek, mütehayyirlerini kurtar-
mak, müteharrîlerini takviye ve tarsin etmek, z›nd›ka ve
ehl-i ilhad› iskât ve ilzam etmektir. Amma fitne ateflleri
afet halini alan bu zamanda, cam ile elmas›n beraber
sat›ld›¤› bir çarfl›da bu mübarek Nurlar›, yani flan›nda 
2 n¿ƒo¶paÉnënd o¬nd ÉsfpGnh nôrcuòdG Énærdsõnf oørënf sÉfpG buyurulan Kur’ân-›

Mu’cizü’l-Beyan›n hakikî tefsirleri olan Risaletü’n-Nur’un

hakaretten s›yaneti için, hem 
3 ränQsƒnænJ Gvôp°S s›rr-› tenvirini

Rahîm ve Kerîm Rabbimiz irade ve takdir buyurmufl.

Risale-i Nur fiakirtlerinden
Hulûsi

* * *

afet: belâ, musibet, büyük felâ-
ket.
ahir hayat: hayat›n son devresi.
amma: ama, lakin, ancak.
bid’at: dinin asl›nda olmay›p son-
radan icat edilen fleyler, yeni
âdet.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru mes-
lek ve dinden, hak yolundan ç›k›p
bât›l yola sapan imans›zlar, din-
sizler.
hakikat: gerçek, esas.
halâs: kurtarma.
haflr-i ekber: en büyük dirilifl,
toplanma.
illet: hastal›k.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.intisap: mensup
olma, ba¤lanma, girme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
iskât: susturma, düflürme, tart›fl-
mada cevap veremeyecek hale
getirme.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mensup: bir fleye veya kimseye
ba¤l› olan, üye.
muaccel: mühletsiz, vadesiz, pe-
flin.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren.müteharrî: taharri
eden, araflt›ran.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
sârî: sirayet eden, bulafl›c›, salg›n.
s›rr-› tenvir: nurland›rma s›rr›.

s›yanet: koruma, muhafaza
etme.
Sünnet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) sünneti,
hâl, söz, tav›r ve tasdikleri.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alamet, iflaret.
flefaat: Hz. Peygamberin ve
di¤er salih kullar›n, baz› gü-

nahkâr mü’minleri ba¤›flla-
mas›n› Allah’tan dilemeleri.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.

talim: ders verme, ö¤retme.
tarsin: sa¤lamlaflt›rma.
tefhim: anlatma, aç›klama,
bildirme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutunma.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Allah’a hamd olsun. (Fâtiha Sûresi: 2.) fiüphesiz bu, Rabbimin fazl›ndand›r. (Neml Sûresi: 40.)

2. fiüphesiz ki Kur'ân’› Biz indirdik ve onu koruyacak olan da Biziz. (Hicr Sûresi: 9.)

3. Gizlice nurlan›r.
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HAL‹L ‹BRAH‹M’‹N R‹SALE-‹ NUR’A H‹TABEN 
YAZDI⁄I B‹R FIKRADIR

1 pásjpQƒtædG pándÉn°SuôdG »n∏nY ! oórªnërdnG
fiümus-i Kur’ân’›n envarlar›ndan in’ikâs eden ecram-›

ulviye, seyyarat ve sevabit-i kevkebiye ve ezhar-› müzey-
yene-i ravza-i safaiye ve hakaikâflina ile memlû dürr-i

meknune 
2 pás«pªp∏r°ùsàdGnh pás«p∏r≤n©rdG pπpFnB’sódÉpH oóuj nDƒoªrdnG olan Risale-i

Nuriye, esrar-› kitabullah, âlemi ziyaland›rd› ve inflaallah
daimî ziyaland›racakt›r. Ve öyle bir flaheserdir ki, Selef-i
Salihînin eserlerinin sonunda gelmekle, hepsinden ileri-
dedir. Öyle mebzul bir feyiz var ki, en zulmetli kalbleri
dahi nur-i iman ile nurland›r›r. Ve öyle bir marifet-i ‹lâhi-
yeyi serd ve beyan eyler ki, körlere bile gösterdi.

O, benim gözümün nuru, kalbimin süruru, gönlümün
bülbülü, ruhumun g›das›, letaifimin incilâs›, can›m›n ca-
n›... Ben onun herbir hakikatine bin can versem, inflaal-
lah bir cana mukabil bâkîde bin can alaca¤›m. O, benim
kabirde enîsim, berzahta refikim, ve mizanda a’mâlim,
S›ratta Burak›m, Cennette yoldafl›m... Ben onun hakk›n-
da nas›l tarif edebilirim? Yirmi Sekizinci Mektubda serd
edilen
3 mósªnëoªpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ'dnh @ »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóneÉnenh
fehvas›nca, ben de derim:

@ »/àndÉn≤nªpH pQƒtædG nándÉn°SpQ oârMnóneÉnenh
4 pQƒtædG pándÉn°SpôpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ`'dnh

ecram-› ulviye: yüksekteki küt-
leler, y›ld›zlar ve gezegenler.
enis: dost, arkadafl; yar, sevgili,
yoldafl.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
esrar-› kitabullah: Cenab-›
Hakk’›n kitab›n›n s›rlar›.
ezhâr-› müzeyyen-i ravza-i sa-
faiye: temiz bahçenin süslü, gü-
zel çiçekleri.
fehvâ: mana, anlam, mefhum,
kavram.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
f›kra: k›s›m, bölüm.
hakaik-âflinâ: gerçekleri bilen,
hakikatleri tan›yan.
hakikat: gerçek, esas.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
incilâ: cilâlanma, parlama.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
letaif: manevî duygular.
marifet-i ‹lâhîye: Allah’a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat; hiç kimsenin ya-
pamad›¤›, sadece Allah’›n kudre-
tinde olan bilgi.
mebzul: bol, çok.
memlû: doldurulmufl, dolu.
mizan: ahirette günah ve sevap-
lar›n, iyilik ver kötülüklerin ölçü-
lece¤i terazi, manevî ölçü aleti.
mukabil: karfl›l›k.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
refik: arkadafl, yoldafl.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-
i Tâbiînden olan Müslümanlar.
serd: sözü düzgün ve güzel söy-
leme, birbiri ard›nca düzgün ve
iyi konuflma.
sevabit-i kevkebiye: sabit, hare-
ket etmeyen y›ld›zlan.
seyyarat: gezegenler.
sürur: sevinç, mutluluk.
flaheser: üstün eser, çok üstün
de¤erde ve güzellikteki eser.
fiümûs-i Kur’ân: Kur’ân’›n günefl-
leri.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

a’mal: ameller, ifller.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.

berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.

burak: binek, Cennete mah-
sus bir binek vas›tas›.
daimî: sürekli, devaml›.
dürr-i meknûn: mahfazal›
parlak inci.

1. Risâle-i Nur’u ihsân›ndan dolay› Allah’a hamd olsun.
2. Aklî deliller ve teslimiyetle teyid edilen.
3. Ben sözlerimle Muhammed’i (a.s.m.) övmüfl, güzel göstermifl olmad›m; aksine Muham-

med’den (a.s.m.) bahsetmek benim sözlerimi güzellefltirdi. (‹mam-› Rabbânî, Mektûbât,
1:58.)283. 

4. Ben sözlerimle Risâle-i Nur’u methetmifl olmad›m; aksine, Risâle-i Nur’dan bahsetmekle
sözlerimi güzellefltirmifl, methetmifl oldum.
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Hem ne haddime düflmüfl ki, o menflur-i Kur’ân’dan
bahsedeyim! Olsa, olabilse bu fakir, ondan istiflfa 

(
1 r AÉnØr°ûpàr°SpG ) ve istiflfâ (

2 ŕ ÉnØr°ûpàr°SpG ) ve istifaza edebilir. fiöy-

le ki:
3 r√Gnƒ nN …pOGnO p¬nf rOGnO »pgGnƒ nN ¬nf rô ncnG kaidesince r›za-i Bâ-

rî’nin kendisinden hoflnut ve raz› olmas›n› isteriz. Ve
onun nuruyla dünyada bütün âlem-i ‹slâm›n nurlanmas›-
n› isteriz. Ve talebelerinin dünyada birer arslan ve ahiret-
te birer sultan olmas›n› ve Livaü’l-Hamd sanca¤›n›n al-
t›nda, önünde Üstad›m›zla, bütün talebeleriyle varmak
isteriz.

Elhas›l: ‹stemesini bilmedi¤im için maddî ve manevî
bütün r›z›k ve ihtiyaçlar›m›z›n verilmesini, Üstad›m›n is-
temesini isteriz. Orada kardefllerimizin, baflta Üstad›m›z
olarak, cümlesine ayr› ayr› selâmlarla s›hhat ve afiyette
berdevam olmas›n› isteriz. (HAfi‹YE)

4 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Talebeniz

Halil ‹brahim

HAfi‹YE: Risâle-i Nur’un mühim erkân›ndan bulunan ve bu ayn› hakikat
olan mektubunu bizlere gönderen Halil ‹brahim kardeflimizin sözlerini
âciz lisân›m söylemeye ve ât›l kalemim yazmaya muktedir de¤ilse de, her
hususta bu mübarek kardeflimizin fikrine bütün ruh u can›mla ifltirak ediy-
orum. Hem kalbime bak›yordum, bu mektubu yazarken lisân›ma tercü-
man olamayan kalbim de aynen bu medhe mânen ifltirak edip, beraber
o kardeflimle söyler gibi hissedip telezzüz ederim. E¤er söyleyebilseydim,
ben de böyle söylerdim.

Feyzi

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz 
afiyet: sa¤l›k, esenlik.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
at›l: ifllemez, bofl, faydas›z 
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
berdevam: devam üzere, daim,
devaml›.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
erkân: rükünler, esaslar 
hoflnut: Memnun, raz›, gönlü hofl
edilmifl.
istifaza: feyz alma, feyz bulma,
feyizlenme.
istiflfa: flifa dileme, hastal›k ve s›-
k›nt›lardan kurtulufl.
istiflfâ: flefaat dileme, birisinin
yard›m›n› isteme.
ifltirak: kat›lma, ortak olma
kaide: kural, esas, düstur.
lisan: dil
livâü’l-hamd: Hz. Peygamberin
(a.s.m.) bayra¤›, k›yametten sonra
Müslümanlar›n alt›nda toplana-
caklar› sancak.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medih: övmek
menflur-i Kur’ân:.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
mühim: önemli, ehemmiyetli 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
r›za-y› Bârî: Allah’›n hoflnut
olmas›, r›zas›.

r›zk: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
sancak: ucu sivri demirli, bir

yere saplanabilen bayrak,
bayrak, liva.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
talebe: ö¤renci.
telezzüz: lezzet, tad alma,
hofllanma, hofla gitme.

1. fiifâ dilemek.
2. fiefaat istemek.
3. E¤er vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi.
4. Bâkî olan ancak Allah’t›r.

266 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎPARLAK FIKRALAR



1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu yeni hâdise-i taarruziyeden müteessir olmay›n›z.
Çünkü, mükerrer tecrübelerle, Risaletü’n-Nur inayet al-
t›ndad›r. Hiçbir taife, flimdiye kadar böyle ehemmiyetli
hizmette bizler kadar az meflakkatle kurtulan olmam›fl.
Hem geçen Ramazan’daki hastal›¤›m ve Eskiflehir’deki
musibetimiz gibi çok vak›alarla, zahirî s›k›nt›l›, meflakkat-
li hâlât alt›nda Risaletü’n-Nur’un faidesine ait inkiflafat›
ve daha tesirli fütuhat› görülmüfl. ‹nflaallah, bu s›k›nt›l›
hâdise dahi, münaf›klar›n aks-i maksuduyla, Risaletü’n-
Nur’un fütuhat› baflka mecralarda teshile vesile olur.

Beflinci fiua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat
bunda bir hikmet var. Belki onlara, kendi mesleklerini bil-
dirmek ve Cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için
fevkalade iktidar›m›z haricinde bir kaza-i ‹lahi, diye Ce-
nab-› Hakk›n hikmetine ve inayetine ve h›fz›na itimad
edip merak etmeyiniz.

Hem siz, hem onlar bilsinler ki, sadaka belay› def etti-
¤i gibi, Risaletü'n Nur Anadolu’dan, hususan Isparta,
Kastamonu’dan âfât-› semaviye ve arziyenin def ve
ref’ine vesiledir. Evet, Sabri’nin

2 ïdG...u…pOƒoérdG n¤nY ränƒnà°rSGnh ...»/©n∏rHG ¢oVrQnG BÉnj
ayetinden istihraç etti¤i mana, hakt›r ve mutab›kt›r.

iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkiflafat: inkiflaflar, aç›lmalar,
geliflmeler.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma 
itimat: dayanma, güvenme
kaza-y› ‹lâhî: Allah’›n emrinin,
takdirinin yerine gelmesi
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
mecra: kanal.
mesail: meseleler.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
musibet: felaket, bela.
mutab›k: birbirine uyan, uygun
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
ref: kald›rma, giderme
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
taife: tak›m, güruh.
tatbikât: uydurmalar, uygulama-
lar
teshil: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme.
vak›a: olay.
vesile: arac›, vas›ta
zahirî: görünürde.

afat-› semaviye ve arz›ye:
semavî ve arzî afetler, gökten
ve yeryüzünde meydana ge-
len musibetler, afetler

aks-i maksud: hedeflenenin
z›dd›.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si

Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

belâ: musibet, s›k›nt›
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce
fevkalâde: ola¤anüstü
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hâdise: olay.
hâdise-i taarruziye: sataflma,

iliflme hâdisesi, olay›.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
hâlât: haller, durumlar, vazi-
yetler.
hariç: d›flar›
h›fz: koruma, muhafaza et-
me, himaye etme
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda
hususan: bilhassa, özellikle

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Ey arz! Suyunu yut… Ve (gemi) Cûdî Da¤›na oturdu. (Hûd Sûresi: 44.)
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Evet, Risale-i Nur, sefine-i Nuh gibi Anadolu’yu Ce-
bel-i Cûdî hükmüne getirip, küre-i arz›n yang›n›ndan ve
tokat›ndan kurtulmas›na bir sebeptir. Çünkü, zaaf-›
imandan gelen tu¤yan, ekseri musibet-i âmmeyi celb et-
ti¤i gibi, iman› fevkalade kuvvetlendiren Risaletü'n Nur,
o musibet-i âmmeyi dairesinin haricine b›rakmaya rah-
met-i ‹lahiye taraf›ndan vesile oldu. Bu ehl-i dünya, bu
Anadolu halk› Risaletü'n Nur’a girmeseler de iliflmesin-
ler. E¤er iliflseler, yak›nda bekleyen yang›nlar, tufanlar,
zelzeleler ve taunlar›n istilâs›na u¤rayacaklar›n› düflün-
sünler, ak›llar›n› bafllar›na als›nlar. Madem biz onlar›n
dünyalar›na kar›flm›yoruz, onlar da bizim bu derece ahi-
retimize kar›flmalar›nda onlara felâket getirmek ihtimali
kavîdir.

‹flte bu sekiz ayd›r, hususan ve heyecan veren bu
hâdiselerle beraber; flimdi yan›mdaki Feyzi ve Emin ile
bütün dostlar flahittirler ki, bu sekiz ay zarf›nda bir tek
defa ne Harb-i Umumîyi, ne siyaseti sormam›fl›m. Ve
odamdan iflitilen radyoyu da üç senedir dinlemedim.
Halbuki ben, binler adam kadar dünyaya bakmak müna-
sebetim var. Demek bize iliflen, do¤rudan do¤ruya ima-
na tecavüz eder. Onlar› Cenab-› Hakka havale ediyoruz.
Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz olmad›¤› halde,
kat’î bilsinler ki, bu memlekette, bu as›rda, bu milleti
anarflilikten, tereddî ve tedennî-i mutlakadan kurtaracak
yegâne çare, Risaletü'n Nur’un esasat›d›r.

Bu hâdisede s›k›nt› çeken masumlar ve üstadlar› bilsin-
ler ki, a¤›r flerait alt›nda bir saat nöbet, bir sene ibadet 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu 
asr: yüzy›l
Cebel-i Cudi: Cudi Da¤›.
celp: çekme, kendine çekme
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
ekserî: ço¤u zaman, çok defa, ek-
seriyetle.
esâsât: esaslar, kökler, temeller.
felâket: musibet, büyük dert, be-
la
fevkalâde: ola¤anüstü
hâdise: olay
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›
hariç: d›flar›
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma

hususan: bilhassa, özellikle
hükmüne: yerine, de¤erine
ihtimal: olabilirlik
iman: inanç, itikat
istilâ: kaplama, yay›lma
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan
kavi: kuvvetli, güçlü
küre-i arz: yer küre, dünya
madem: ...den dolay›, böyle
ise
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz
musibet-i âmme: umumî

musibet, genel olan, herkesi
etkileyen belâ, âfet, v.s.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sefine-i Nuh: Hz. Nuh’un (a.s.)
gemisi.
flerait: flartlar.
taun: veba.
tecavüz: sald›rma
tedenni-i mutlaka: mutlak

gerileme, tam gerileme.
tereddi: gerileme, kötüleflme,
kötü yönde geliflme 
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve
sel 
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hid-
detlenme
vesile: arac›, vas›ta
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zaaf-› iman: iman zay›fl›¤›
zarf›nda: süresince
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem 
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ve bir saat hakikî tefekkür-i imanî bir sene taat hükmüne
geçti¤i gibi, inflaallah onlar›n s›k›nt›lar› da öyle sevaba
medar olur. Onlar da, merak edip teessürle de¤il, ferah
ve sürurla karfl›lamal›. Fakat Hazret-i imam-› Ali (r.a.) iki

kere 
1 ränQsƒnænJ Gvôp°S @ kánfÉn«nH Gvôp°S demesine binaen, biz her va-

kit ihtiyatl› olmak ve tam sak›nmak vaziyetini muhafaza
etme¤e mükellefiz.

Risale-i Nur’un mensuplar›, fluur ve ihtiyarlar› haricin-
de birbiriyle münasebettar, birbirinin hâdiseleriyle alâka-
dar oldu¤una bir delil de bugünlerde oldu. fiöyle ki:

Oradaki hâdisenin vukuundan bugüne kadar, burada-
ki muhtelif tabakalardaki talebelerin vaziyetleri ehemmi-
yetli bir hâdise yüzünden de¤iflmifl gibi çekinmek ve mü-
naf›klar›n nazar›n› kendilerine ve bizlere celb etmemek
için tevakkuf devresi geçti. Hem, Nazif gibi bir çok zat›n
rüyalar›n›n tabirleriyle, sizin hâdiseniz oldu¤unu anlad›k.

Umum kardefllerimize birer birer ve hususan musibet-
zedelere selam ve dua ediyoruz. Cenab-› Hak onlar› ça-
buk kurtar›p (HAfi‹YE) vazifelerinin bafl›na geçirsin. Amin.

Kardefliniz

Said Nursi

* * *

medar: sebep, vesile
mensup: bir fleye veya kimseye
ba¤l› olan, üye
muhafaza: koruma
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen
münasebettar: ilgili, alâkal›
nazar: bak›fl, dikkat
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz
sürur: sevinç, mutluluk
fluur: bilinç
taat: itaat etme, Allah’›n emirleri-
ni yerine getirip yasaklar›ndan
kaç›nma
tabaka: derece, kat
tabir: yorum, yorumlama.
talebe: ö¤renci
teessür: kederlenme, üzülme, ac›
duyma
tefekkür-i imaniye: imanî mese-
lelerin düflünülmesi, tefekkür
edilmesi.
tevakkuf: duraklama, durma
umum: bütün
vazife: görev
vaziyet: durum
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme
zat: kifli, flah›s

alâkadar: ilgili, iliflki
amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bilhassa: özellikle
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
celp: çekme, kendine çekme
Cudî: Hz. Nuh’un (a.s.) tufan-
dan sonra gemisi ile sahil-i
selâmete ç›kt›¤› da¤›n ismi;

fi›rnak iline 6 km mesafede-
dir.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
devre: dönem
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehemmiyetli: önemli
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
hâdise: olay
hakikî: gerçek

hariç: d›flar›
hârika: ola¤anüstü
hükmüne: yerine, de¤erine
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua

1. Gizlice nurlan›r. S›rl› bir beyan olarak.

HAfi‹YE: Bu dua harika bir surette kabul oldu pek çabuk kurtuldular.
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R‹SALE-‹ NUR’UN MÜH‹M B‹R RÜKNÜ OLAN HAFIZ
AL‹’N‹N (R.H.) B‹R FIKRASIDIR.

Aziz Üstad›m efendim,

“Bu acip zaman›n en büyük tehlikesi, hadis-i flerifle sa-
bit olan ahirzamanda çok ehl-i sefahet ve gaflet dünya-
dan imans›z ç›kmak yaras›n›, lisan-› Kur’ân-› Mu’cizülbe-
yan’la, kabre iman ile girmek ilâc›yla tedavi eden Risale-
tü’n-Nur fiakirtlerine bir hüccet-i kàt›a bahfleden Risale-
tü’n-Nur’a hizmet, acaba âciz insanlar›n cüz’î ve fazl-› ‹lâ-
hî ile hizmetleri nas›l mukabele eder; belki her iki cihet-
le bir fazl-› ‹lâhidir” beyan buyurulduktan sonra, nas›l ge-
cenin zulümat›nda yanan bir nur ve bir ziya lisan-› hal-i
flevkiyle bütün ruh sahiplerini, hattâ en küçük pervane-
leri dahi zulümattan nura ça¤›r›p ç›kard›¤› gibi, Risale-
tü’n-Nur dahi lisan-› hal ve kal ile fleriat k›l›c›yla manen
idam olmam›fl ve zulümatta bo¤ulup ölmemifl ehl-i ilim
ve ehl-i tarikat› davet etmesi, onun Rahîm ismine maz-
hariyeti fle’nindendir.

‹ki hat›radan birincisi: ‹htiyare han›mlar hakk›nda ve
her zamanda nüfuzunu ve kat’î tesirini gördü¤ümüz ha-
dis-i flerifin beyan buyurulmas›, bizleri ve çok alakadar
kad›nlar› sevindirdi. Cenab-› Hak, sizden ebeden raz› ol-
sun. Âmin.

‹kinci hat›ra: Gaflet saikas›yla veya gözsüz, el yard›-
m›yla, baz›lar›n elmas yerine cam parças› ald›¤› gibi,
saadet-i ebediye dükkân› olan Risaletü’n-Nur’dan 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
alâkadar: ilgili, iliflki.
amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
ebeden: ebedî ve daimî olarak.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i sefahat: sefihler, nefsî zevk
ve lezzetleri çok masraf yapanlar.
ehl-i tarikat: tarikat ehli, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p,
Allah sevgisi ile ba¤layan kimse-
ler.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
fazl-› ‹lâhî: Allah’›n lutfu, ihsan›.
f›kra: k›s›m, bölüm.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hüccet-i kat›a: kat’i ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
ihtiyare: yafll›, ihtiyar kad›n.
iman: inanç, itikat.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
lisan-› Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› benzerleri-
ni yapmaktan aciz b›rakan
Kur’an’›n anlat›m›yla, ifadesiyle.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› hâl-i flevk: durumuyla
flevk veren, flevk ifade eden.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,

koruyan, ac›yan Allah.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rükn: esas, kaide, prensip.
saadet-i ebediye: sonu ol-

mayan, sonsuz mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
saika: sevk eden, sürükleyen,
sebep olan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür.
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saadet-i dünyeviye aramaya gelenleri ikaz ve irflad f›kra-
lar›n›z, gece-gündüz yol gözleyen umum Risaletü’n-Nur
fiakirtlerini mesrur eyledi.

Talebeniz

Haf›z Ali (r.h.)

* * *

Mustafa’lar, Küçük Ali, mübarek ve 
münevver kardefller,

Mektubunuz Büyük Ali’nin mektubu gibi acip bir haki-
kati beyan eder. O hakikat, Risaletü'n Nur hakk›nda hak-
t›r. Fakat benim haddim de¤il ki, o hududa gireyim.

1 nπ«/FBGnnôr°SpG y»/ænH pABÉn«pÑrfnÉnc »/àseoG pABÉnªn∏oY
ferman etmifl. Gavs-› Âzam fiah-› Geylânî (k.s.), ‹mam-›
Gazalî (k.s.), ‹mam-› Rabanî (k.s.) gibi hem flahsen, hem
vazifeten büyük ve harika zatlar, bu hadisi k›ymettar irfla-
datlar›yla ve eserleriyle fiilen tasdik etmifller. O zamanlar
bir cihette ferdiyet zaman› oldu¤undan, hikmet-i Rabba-
niye onlar gibi feridleri ve kudsi dâhileri ümmetin imda-
d›na göndermifl.

fiimdi ise ayn› vazifeye, fakat müflkilatl› ve dehfletli
flerait içinde, bir flahs-› manevi hükmünde bulunan Ri-
saletü’n-Nur’u ve s›rr-› tesanüdle bir ferd-i ferid manas›n-
da olan flakirtlerini bu cemaat zaman›nda o mühim vazi-
feye koflturmufl. Bu s›rra binaen, benim gibi bir neferin 

ikaz: uyar›.
imdat: yard›m
irfladat: irflatlar, uyarmalar, do¤ru
yolu göstermeler.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
kudsî: mukaddes, yüce
mesrur: sevinçli, memnun.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
mühim: önemli, ehemmiyetli 
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
saadet-i dünyeviye: dünya ile il-
gili saadet, dünya hayat›ndaki
mutluluk, dünya saadeti.
s›r: gizli hakikat
s›rr-› tesanüt: dayan›flma s›rr›.
fiah-› Geylânî: fieyh Abdülkadir
Geylânî.
flahsen: flah›s itibar›yla, flah›sça,
bizzat, kendisi 
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
ten meydana gelen manevî flah›s
flakirt: talebe, ö¤renci 
flerait: flartlar.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama
umum: bütün.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vazife: görev
vazifeten: vazife olarak, vazife
ile.
zat: kifli, flah›s

acip: tuhaf, hayrette b›rakan
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u
cihet: yön
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi
dehfletli: ürkütücü, korkunç
ferd-i ferîd: efli, benzeri ol-
mayan fert, seçilmifl zat.

ferdiyet: teklik, birlik, fertlik.
ferit: tek, eflsiz, efli olmayan;
k›yas kabul etmez, üstün.
ferman: emir, buyruk 
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketle
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya

Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl 
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
hakikat: gerçek
hârika: ola¤anüstü
hikmet-i Rabbâniye: Cenab-›
Hakk’›n terbiye ve idaresinin
gayeli ve maksatl› olmas›
hudut: s›n›rlar
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de

1. Ümmetimin âlimleri , ‹srailo¤ullar›n›n peygamberleri gibidir. (Keflfü’l-Hafâ, 2:64.)
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neferin a¤›rlaflm›fl müfliriyet makam›nda ancak bir düm-
darl›k vazifesi var.

Said Nursi

* * *

Evet, bu asr›n ehemmiyetli ve manevi ve ilmî bir mür-
flidi olan Risaletü’n-Nur’un heyet-i mecmuas›, sair flahsi
büyük mürflidler gibi kendine muvaf›k ve hakikat-i ilmi-
yeye münasip olarak, birkaç nevide ve bilhassa hakaik-i
imaniyenin izhar›nda, intiflar›nda azim kerametleri oldu-
¤u gibi, üç keramet-i zahiresi bulunan Mucizat-› Ahmedi-
ye (a.s.m.), Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz ve
Âyetü’l-Kübra gibi çok risaleleri dahi herbiri kendine
mahsus kerametleri bulundu¤unu çok emareler ve vak›a-
lar bana kat’î kanaat vermifl. Hatta sekeratta bulunan ta-
lebelerine iman›n› kurtarmak için mürflid gibi yetiflti¤ine,
müteaddit vak›alar flüphe b›rakm›yor. “ Hem bir saat te-
fekkür, bir sene ibadet-i nafile hükmünde...” Bir misal,
"Hizbü'l-Ekber"dir diye müflahede ettim ve kanaat getir-
dim.

Bir sual-cevap olarak yazd›¤›m bir f›kray›, size de fay-
das› olur ihtimaliyle beyan ediyorum. fiöyle ki:

Evliya divanlar›n› ve uleman›n kitaplar›n› çok mütalaa
eden bir k›s›m zatlar taraf›ndan soruldu: “Risalei’n-
Nur’un verdi¤i zevk ve flevk ve iman ve iz’an onlardan
çok kuvvetli olmas›n›n sebebi nedir?”

asr: yüzy›l
ayetülkübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser
azîm: büyük
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bilhassa: özellikle
divan: eskiden yaflam›fl flairleriin
fliirlerinin topland›¤› kitap
dümdar: ask. ordunun arkas›nda-
ki kuvvet, artç›.
ehemmiyetli: önemli
emare: alâmet, belirti, niflan
evliya: veliler, Allah dostlar›
f›kra: k›s›m, bölüm
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat-› ilmiye: ilmî gerçek 
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
Hizb-i Ekber: Bediüzzaman’›n Te-
fekkürname adl› eserine ald›¤› bir
bölüm; bir tefekkür ve dua risâle-
si.
hükmünde: de¤erinde, yerinde
ibadet-i nafile: nafile ibadet, farz
olmay›p yap›lmas›nda büyük se-
vap bulunan ibadet
ihtimal: olabilirlik
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanç, itikat
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma
iz’an: basiret, anlay›fl, kavray›fl,
ak›l, zeka
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kanaat: inanma, görüfl, fikir
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler 
keramet-i zahire: apaç›k kera-

met, görünen keramet.
makam: büyük memuriyet,
mevki 
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
misal: örnek
Mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.
muvaf›k: uygun, münasip
münasip: uygun
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz 
müflahede: bir fleyi gözle gör-

me, seyretme
müfliriyet: mareflal makam›.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, dikkatli okuma
müteaddit: çeflitli, bir çok
nefer: asker, er
nevî: çeflit, tür
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n› kendinden geçmesi
sual: soru 

flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî
flevk: fliddetli arzu, istek; ke-
yif, nefle
talebe: ö¤renci
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vak›a: olay
vazife: görev
zat: kifli, flah›s
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Elcevap: Eski mübarek zatlar›n ekseri divanlar› ve

uleman›n bir k›s›m risaleleri iman›n ve marifetin netice-
lerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler.
Onlar›n zamanlar›nda iman›n esasat›na ve köklerine hü-
cum yoktu ve erkân-› iman sars›lm›yordu. fiimdi ise kök-
lerine ve erkân›na fliddetli ve cemaatli bir surette taarruz
var. O divanlar ve risalelerin ço¤u has müminlere ve fert-
lere hitap ederler; bu zaman›n dehfletli taarruzunu defe-
demiyorlar.

Risale-i Nur ise, Kur’ân’›n bir manevi mucizesi olarak
iman›n esasat›n› kurtar›yor ve mevcut imandan istifade
cihetine de¤il, belki çok deliller ve parlak bürhanlarla
iman›n ispat›na ve tahakkukuna ve muhafazas›na ve flü-
behattan kurtarmas›na hizmet etti¤inden, herkese bu za-
manda ekmek gibi, ilaç gibi lüzumu var oldu¤unu dikkat-
le bakanlar hükmediyorlar.

O divanlar derler ki: “Veli ol, gör; makamata ç›k, bak,
nurlar›, feyizleri al.”

Risale-i Nur ise der: “Her kim olursan ol; bak, gör.
Yaln›z gözünü aç, hakikati müflahede et, saadet-i ebedi-
yenin anahtar› olan iman›n› kurtar.”

Hem Risaletü’n-Nur, en evvel tercüman›n›n nefsini ik-
naa çal›fl›r, sonra baflkalara bakar. Elbette nefs-i emma-
resini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden
bir ders, gayet kuvvetli ve halistir ki, bu zamanda cema-
at flekline girmifl dehfletli bir flahs-› manevi-i dalâlet kar-
fl›s›nda tek bafl›yla galibâne mukabele eder.

olmayan
marifet: tasavvufî bilgi, ilhama
dayanan vas›tas›z bilgi 
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley
muhafaza: koruma
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma 
mü’min: iman eden, inanan 
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk
suret: biçim, flekil, tarz
flahs-› manevî-i dalâlet: küfür ve
dalâleti manen temsil eden ma-
nevî flah›s.
flübehat: flüpheler.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin asl›-
n›, esas›n› bilerek inanma
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce
zat: kifli, flah›s

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam› 
bürhan: delil, ispat, hüccet
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u
cihet: yön
def: kovma, uzaklaflt›rma
dehfletli: ürkütücü, korkunç
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
divan: eskiden yaflam›fl flair-
leriin fliirlerinin topland›¤› ki-
tap

ekserî: ço¤u k›sm›
elcevap: cevap olarak
erkân: rükünler, esaslar 
erkân-› iman: iman esaslar›.
esâsât: esaslar, kökler, te-
meller.
evvel: önce
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl
galibâne: galip gelmifl gibi,
galip s›fat›yla.
gayet: son derece
hakikat: gerçek, esas
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen

hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma
hücûm: sald›rma
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak
iman: inanç, itikat
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme
istifade: faydalanma, yarar-
lanma
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma
makamat: makamlar 
manevî: manaya ait, maddî
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Hem Risaletü’n-Nur sair uleman›n eserleri gibi, yaln›z
akl›n aya¤› ve nazar›yla ders vermiyor ve evliya misilli
yaln›z kalbin keflif ve zevkiyle hareket etmiyor. Belki ak-
l›n ve kalbin ittihat ve imtizac› ve ruh ve sair letaifin te-
avünü aya¤›yla hareket ederek evc-i âlâya uçar. Taarruz
eden felsefenin de¤il aya¤›, belki gözü yetiflemedi¤i yer-
lere ç›kar, hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir.

Said Nursi

* * *

MANEVÎ B‹R ‹HTARLA B‹R ‹K‹ ‹NCE
MESELEY‹ YAZIYORUM.

B‹R‹NC‹S‹: Geçen sene Ramazan-› fierifte, Ehl-i Sün-
netin selameti ve necat› için edilen pek çok dualar›n flim-
dilik âflikâre kabulleri görünmemesine hususi iki sebep
ihtar edildi.

Birinci sebep: Bu asr›n acip hassas›ndand›r ki: Elmas›
elmas bildi¤i halde, cam› ona tercih eder. Bu as›rdaki
ehl-i iman›n fevkalade safderunlu¤u ve dehfletli canileri
de âlicenabâne affetmesi ve bir tek haseneyi, binler sey-
yiat› iflleyen ve binler manevi ve maddî hukuk-i ibad›
mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar ç›kma-
s›d›r. Bu suretle, ekall-i kalîl olan ehl-i dalâlet ve tu¤yan,
safdil taraftarla ekseriyet teflkil ederek, ekseriyetin hata-
s›na terettüp eden musibet-i âmmenin devam›na ve
idamesine, belki tefldidine kader-i ‹lahiye fetva verirler;
“Biz buna müstehak›z” derler. Evet, elmas› bildi¤i halde, 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan
âlicenâbane: cömertçesine, iyilik
sahibine yak›fl›rcas›na
asr: yüzy›l
aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar
dehfletli: ürkütücü, korkunç
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehl-i dalâlet ve tu¤yan: sap›k ve
azg›n kimseler.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
ehl-i Sünnet: ‹slam’› ilk günkü sa-
fiyetiyle kabul ederek dinden ol-
mayan fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz.
Peygamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar
ekall-i kalil: az›n az›, pek az, en
az.
ekseriyet: ço¤unluk
elmas: çok k›ymetli bir mücevher 
evc-i âlâ: en üst derece.
evliya: veliler, Allah dostlar›
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim
fetva: bir konu hakk›nda verilen
hüküm, karar
fevkalâde: ola¤anüstü
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl
hâssa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik
hukûk-› ibat: kullar›n hukuku, in-
san hukuku 
hususî: özel
idame: devam ettirme, sürdürme 
ihtar: hat›rlatma, uyar›
imtizaç: uyuflma; terkip olabilme,
bileflik haline gelme
ittihat: birleflme, birlik oluflturma
kader-i ‹lâhiye: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
keflif: Allah taraf›ndan ilham edil-
me, kalp gözüyle görme 
letaif: manevî duygular
maddî: madde ile alakal›, cismanî
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan
mesele: önemli konu
misilli: gibi, benzeri
musibet-i âmme: umumî
musibet, genel olan, herkesi
etkileyen belâ, âfet, v.s.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl 
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›
necat: kurtulufl, kurtulma
nevî: çeflit, tür
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,

Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
safderun: saf gönüllü, temiz
kalpli 
safdil: saf gönüllü; hile, oyun
bilmeyen, kolay aldat›lan
sâir: di¤er, baflka, öteki
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma
seyyiat: seyyieler, fenal›klar,

kötülükler 
suret: biçim, tarz
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen
teavün: yard›m etme.
terettüp: bir iflin birinin üzeri-
ne düflmesi 
tefldit: fliddetlendirme 
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
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yaln›z zaruret-i kat’iye suretinde flifleyi ona tercih etme-
ye ruhsat-› fler’iye var. Yoksa, küçük bir ihtiyaçla veya ta-
mâh veya hafif bir korkuyla tercih edilse, eblehâne bir
cehalet ve hasarettir, tokata müstehak eder. Hem âlice-
nabâne affetmek ise, yaln›z kendine karfl› cinayetini af-
fedebilir. Kendi hakk›ndan vazgeçse hakk› var; yoksa
baflkalar›n›n hukukunu çi¤neyen canilere afüvkârâne
bakmaya hakk› yoktur, zalemeye flerik olur.

‹kinci sebep: ‹zin olmad›¤›ndan yaz›lmad›.

‹K‹NC‹ MESELE: Kardefllerim, Eskiflehir hapishanesin-
de, ahirzaman›n hâdisat› hakk›nda gelen rivayetlerin
te’villeri mutab›k ve do¤ru ç›kt›klar› halde, ehl-i ilim ve
ehl-i iman onlar› bilmemelerinin ve görmemelerinin s›r-
r›n› ve hikmetini beyan etmek niyetiyle bafllad›m. Bir iki
sayfa yazd›m; perde kapand›, geri kald›. Bu befl senede,
befl-alt› defa ayn› meseleye müteveccih olup muvaffak
olam›yorum. Yaln›z o meselenin teferruat›ndan bana ait
bir meseleyi beyan etmek ihtar edildi. fiöyle ki:

Hürriyetin bidayetinde, Risaletü'n Nur’dan çok evvel,
kuvvetli bir ümit ve itikatla, ehl-i iman›n meyusiyetlerini
izale için, “‹stikbalde bir ›fl›k var; bir nur görüyorum” di-
ye müjdeler veriyordum. Hatta, Hürriyetten evvel de ta-
lebelerime beflaret ederdim. Tarihçe-i Hayat’›mda Ab-
durrahman’›n yazd›¤› gibi, Sünuhat misilli risalelerde da-
hi “Ben bir ›fl›k görüyorum” diye, dehfletli hâdiselere
karfl› o ümitle dayan›p mukabele ederdim. Ben de her-
kes gibi o ›fl›¤› siyaset âleminde ve hayat-› içtimaiye-i
‹slâmiyede ve çok genifl bir dairede tasavvur ediyordum. 

hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda
ihtar: hat›rlatma, uyar›
iman: inanç, itikat
istikbal: gelecek
itikat: inanç, iman
izale: giderme, ortadan kald›rma
me’yusiyet: ümitsizlik.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: önemli konu
misilli: gibi, benzeri
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama 
mutab›k: birbirine uyan, uygun
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
müstahak: hak eden, hak etmifl 
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rivayet: Hz. Peygamber’den nak-
ledilen hadis
ruhsat-› fler’iye: fleriat›n ruhsat›,
‹slâmiyetin izin vermesi.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›
suret: biçim, flekil, tarz
flerik: ortak
talebe: ö¤renci
tamah: h›rsla isteme, fliddetle is-
teme 
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme
teferruat: ayr›nt›lar, dallar, bö-
lümler
tevil: Kur’ân ve hadislerin aç›kla-
mas›nda, geçerli bir delil veya se-
bepten dolay›, ayeti ilk bak›flta
görünen manas›ndan al›p, tafl›d›¤›
di¤er manalardan, bir veya birka-
ç› ile tefsir etme.
zaruret-i kat’iye: kat’î zaruret;
kesin ihtiyaç, kat’î zorunluluk.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

afüvkârane: affedercesine,
merhamet edercesine
ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
âlem: dünya
âlicenâbane: cömertçesine,
iyilik sahibine yak›fl›rcas›na
beflaret: müjde
beyan: aç›klama, bildirme,

izah
bidayet: bafllang›ç
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar
cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma 
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç
dehfletli: ürkütücü, korkunç
eblehâne: ak›ls›zcas›na, ah-
makças›na, aptalca.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher 
evvel: önce
hâdisat: hâdiseler, olaylar
hâdise: olay
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hafliye: dipnot
hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye:
‹slam›n getirmifl oldu¤u kural-
lar çerçevesinde oluflturulan
toplum hayat›
heves: nefsin hofluna giden,
gelip geçici istek
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Halbuki, hâdisat-› âlem iki harb-i umumi ile beni o gay-
bî ihbarda ve beflarette bir derece tekzip edip ümidimi k›-
rard›. Birden bir ihtar-› gaybîyle kat’î kanaat verecek bir
surette kalbime geldi ki: “Ciddî bir alâkayla senin eski-
den beri tekrar etti¤in ’Ifl›k var, bir nur görece¤iz’ diye
müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri, sizin hakk›n›zda belki
iman cihetiyle, âlem-i ‹slâm hakk›nda dahi ehemmiyetli
Risaletü'n Nur’dur. Bu ›fl›kt›r ki, seni fliddetle alâkadar et-
miflti. Ve bu bir nurdur ki, eskide de tahayyül ve tahmi-
ninle genifl dairede, belki siyaset âleminde gelecek me-
sudâne ve dindarâne hâletlerin ve vaziyetlerin mukadde-
mesi ve müjdecisi iken, bu muaccel ›fl›¤› o müeccel saa-
det tasavvur ederek eski zamanda siyaset kap›s›yla onu
ar›yordun.

“Evet, otuz, k›rk sene evvel bir hiss-i kablelvukuyla his-
settik. Fakat nas›l k›rm›z› bir perdeyle siyah bir yere ba-
k›lsa karay› k›rm›z› görür. Sen dahi do¤ru gördün, fakat
yanl›fl tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldatt›.”

S. N.

®
alâka: ilgi, iliflki. ba¤ 
alâkadar: ilgili, iliflki
âlem: dünya
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
beflaret: müjde
cazibe: cezp edicilik, çekicilik 
ciddî: gerçek olarak, hakikaten
cihet: yön
dindarâne: dindar bir kimseye
yak›flacak tarzda.
ehemmiyetli: önemli
evvel: önce
gaybî: gaypla ilgili, görünmeyen-

lere ait
hâdisat-› âlem: cihanda
meydana gelen olaylar.
hâlet: hal, durum
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hâdisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
ihbar: haber verme, bildirme
ihtar-› gaybî: gaybî olarak
yap›lan hat›rlatma, uyar›
iman: inanç, itikat
kanaat: inanma, görüfl, fikir

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan
mesudane: mutlu bir flekilde,
saadet içerisinde
muaccel: mühletsiz, vadesiz,
peflin.
mukaddeme: bafllang›ç
müeccel: tecil edilmifl, sonra-
ya b›rak›lm›fl, ertelenmifl 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

saadet: mutluluk
suret: biçim, flekil, tarz
tabir: yorum, yorumlama.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
tatbik: uydurma, uygulama
tefsîr: aç›klama, izah
tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
tevil: yorumlama, yorum 
vaziyet: durum
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EM‹N ‹LE FEYZ‹’N‹N ÜSTADLARININ GAR‹P VAZ‹YE-
T‹NE VE R‹SALE-‹ NUR’UN AC‹P EHEMM‹YET‹NE DE-
LÂLET EDEN B‹R SUALLER‹ VE ÜSTADLARININ ON-

LARA VE EMSALLER‹NE VERD‹⁄‹ B‹R CEVAPTIR.

fâtÄM “Âlem-i ‹slâm›n mukadderat›yla ciddî alakadar

olan bu Cihan Harbinin dehfletli zamanlar›nda elli gün
kadar (flimdi yedi seneden geçti; ayn› hal devam ediyor.
Hem ne soruyor ve ne de merak eder) hergün hizmeti-
nizde bulunan bizlerden bir defac›k sormad›n›z. Acaba
bu büyük hâdiseden daha büyük di¤er bir hakikat mi
hükmediyor ki, bunu ehemmiyetten iskat ediyor? Yahut
onunla meflgul olman›n bir zarar› m› var?” diye Üstad›-
m›zdan sorduk. O da:

ÂXÄvxätÑÊ diyor ki: Evet, bu Cihan Harbinden da-

ha büyük bir hakikat ve daha azam bir hâdise hükmetti-
¤i için, flu Cihan Harbi ona nisbeten çok ehemmiyetsiz
düflüyor. Çünkü, bu Cihan Harbinde iki hükûmet küre-i
arz›n hakimiyeti için mürafaa ve muhakeme davas›nda
bulunmalar› içinde iki muazzam dinin musalâha ve sulh
mahkemesine bar›flmak davas› aç›larak ve dinsizli¤in
dehfletli cereyan› da semavî dinlerle mücahede-i azîmesi
bafllad›¤› hengâmda, nev-i beflerin sosyalist tabakas›yla
burjuvalar taifesinin mahkeme-i kübralar›nda aç›lan
davalar›ndan çok mühim öyle bir dava aç›lm›fl ve öyle 

ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iskât: düflürme, hükümsüz b›rak-
ma.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesele: önemli konu.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
raflar›n hakim huzuruna ç›kmala-
r›, duruflma.
mukadderat: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl fleyler, ile-
ride meydana gelecek haller ve
olaylar, al›n yaz›s›.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücahede-i azîme: büyük cihat,
savafl.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
mürafaa: duruflma, karfl›l›kl› hak
iddia ederek konuflma.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
sosyalist: sosyalizm yanl›s›, sos-
yalizm taraftar›.
sual: soru.
sulh: bar›fl, anlaflarak düflmanl›¤›
kald›rma.
tabaka: derece, kat.
taife: tak›m, güruh.
vaziyet: durum.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
Âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asr: yüzy›l.
âzam: en büyük.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
burjuva: burjuvaya mensup
olan, orta tabakadan, Avru-
pa’da iflçi s›n›f› ile aristokrasi
aras›ndaki s›n›ftan, tüccar ve
sanayici s›n›f›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-

ya siyaset hareketi.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
dava: mahkeme toplant›s›,
duruflma, celse.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
el-cevap: cevap olarak.
emsal: benzerler.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
harp: savafl.
hengâm: zaman, s›ra.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
hükmetme: hakim olma, ifl-
leme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
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muazzam bir hakikat meydana ç›km›fl ki, o davan›n tek
bir adama isabet eden miktar› bu Cihan Harbinden da-
ha büyüktür.

“‹flte o dava da budur ki:

fiu zamanda herbir mü’min için, belki herkes için kü-
re-i arz kadar bir bâkî tarla ve o tarla bafltan bafla bahçe-
ler ve kas›rlarla müzeyyen ebedî bir mülk almak veya o
mülkü kaybetmek davas› aç›lm›fl. Demek herbir tek ada-
m›n bafl›na öyle bir dava aç›lm›fl ki, e¤er ‹ngiliz, Alman
kadar serveti ve kuvveti olsa ve akl› da varsa, yaln›z o
davay› kazanmak için bütününü sarf edecek. Elbette bu
davay› kazanmadan evvel baflka fleylere ehemmiyet ve-
ren, divanedir. Hattâ o dava o derece tehlikeye düflmüfl
ki, -bir ehl-i keflfin müflahedesiyle- bir yerde ecel elinden
terhis tezkeresini alan k›rk adamdan bir adam kazanabil-
mifl, otuz dokuzu kaybetmifl. 

‹flte bu ehemmiyetli, azîm davay› kazand›racak ve yir-
mi seneden beri tecrübeler ile ondan sekizine o davay›
kazand›ran bir dava vekili bulunsa, elbette akl› bafl›nda
her adam, o davay› kazand›ran öyle bir dava vekilini va-
zifeye sevk edecek olan bir hizmete her hâdisenin fev-
kinde ehemmiyet vermeye mükelleftir. ‹flte o dava veki-
linin bu as›rda birisi, belki birincisi Kur’ân-› Mu’cizü’l-Be-
yan›n i’caz-› manevîsinden süzülen ve ç›kan ve tevellüt
eden Risale-i Nur oldu¤unu, binler onun ile o davay› ka-
zananlar flahittir.

asr: yüzy›l.
azîm: büyük.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
dava: mahkeme toplant›s›, du-
ruflma, celse.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-

met.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i keflif: baz› s›rlar›, bilin-
meyen hakikatleri, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bi-
len velîler.
evvel: önce.
fevkinde: üstünde.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
harp: savafl.
i’caz-› manevî: manen muci-
ze olufl.

kasr: saray, köflk.
Kur’ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an.
küre-i arz: yer küre, dünya.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
mü’min: iman eden, inanan.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
müflahede: gözlem.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,

süslü.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarf: harcama.
sevk: yöneltme, gönderme.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma, sal›verme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tezkere: belge, pusula.
vazife: görev.
vekil: bakan, baflkas›n›n yeri-
ne ve ad›na konuflan.
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Evet, bu küre-i arza memuriyetle gönderilen her in-
san, burada misafir ve fâni oldu¤u ve mahiyeti bir ha-
yat-› bâkiyeye müteveccih bulundu¤u kat’iyen tahakkuk
etmifltir. O her insan, bu zamanda hayat-› ebediyesini
kurtaracak olan istinat noktalar› sars›ld›¤›ndan, bu dün-
yas›n› ve içinde bütün alâkadar ahbab›n› ebedî terk et-
mekle beraber, bu dünyadan binler derece daha mükem-
mel bir bâkî mülkü de kaybetmek veya kazanmak dava-
s› bafl›na aç›lm›fl. E¤er iman vesikas› olmazsa ve berat›
ve senedi olan itikad› sa¤lam bir surette elde etmezse, o
davay› kaybeder. Acaba bu kaybetti¤i fleyin yerini hangi
fley doldurabilir?

‹flte bu hakikate binaen, benim ve kardefllerimin her-
birimizin yüz derece akl› ve fikri ziyadeleflse, bu muaz-
zam vazife-i kudsiyenin hizmetine ancak kâfi gelebilir.
Sair meselelere bakmak, bize fuzulî ve mâlâyani olur.
Yaln›z bu kadar var ki, Risale-i Nur fiakirtlerinin bir k›s-
m› öteki davalar içinde bulundu¤u ve lüzumsuz ve sebep-
siz bazan bize ak›ls›zlar›n tecavüzleri ve taarruzlar› zama-
n›nda -zaruret derecesinde- istemeyerek muvakkaten
bakm›fl›z.

Hem bu hakikî ve pek büyük davan›n haricindeki da-
valara ve bo¤uflmalara alâkadarane fikren ve kalben ka-
r›flmak zararl›d›r. Çünkü böyle genifl ve siyasî ve heyecan
veren dairelere dikkat eden ve onlarla meflgul olan bir
adam, k›sa bir daire içinde vazifedar oldu¤u ehemmiyet-
li hizmetlerinden geri kal›r veya flevki k›r›l›r. Hem o ge-
nifl ve cazibedar siyaset ve bo¤uflma dairelerine dikkat 

küre-i arz: yer küre, dünya.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
memuriyet: memurluk.
mesele: önemli konu.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
muvakkaten: geçici olarak.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
senet: dayan›lacak ve güvenile-
cek fley, kuvvetli delil olabilecek
söz.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, istek; keyif,
nefle.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
vazifedar: vazifeli.
vazife-i kudsiye: mukaddes vazi-
fe, kutsal vazife.
vesika: dayan›lacak, güvenilecek
sa¤lam delil, belge.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
ziyade: Artma, ço¤alma.

ahbap: dostlar.
alâkadar: ilgili, iliflki.
alâkadarâne: ilgilenerek, alâ-
ka göstererek.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
berat: niflan, rütbe ve imtiyaz
için verilen belge, kurtulufl
belgesi.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cazibedar: çekici, cazibeli.
dava: iddia.

dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyetli: önemli.
fânî: ölümlü, geçici.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.
fuzulî: bofluna, yersiz, gerek-
siz, lüzumsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,

d›flta kalan.
hayat-› bak›ye: bakî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
iman: inanç, itikat.
istinat: dayanak.
itikat: inanç, iman.
kâfî: yeter, elverir.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
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eden, bazan kap›l›r; vazifesini yapamad›¤› gibi, selâmet-i
kalbini ve hüsn-i niyetini ve istikamet-i fikrini ve hizme-
tindeki ihlâs› kaybetmese de o ittiham alt›nda kalabilir.
Hattâ mahkemede bana bu noktadan hücum ettikleri za-
man dedim: “Günefl gibi hakikat-i imaniye ve Kur’ânîye,
yerdeki muvakkat ›fl›klar›n cazibesine tâbi ve alet olmad›-
¤› gibi, o hakikati cidden tan›yan, de¤il küre-i arzdaki
hâdisata, belki kâinata da alet edemez” dedim, onlar›
susturdum.

‹flte Üstad›m›z›n cevab› bitti. Biz de bütün kuvvetimiz-
le tasdik ettik.

Risale-i Nur fiakirtlerinden

Emin, Feyzi

* * *

[B‹R MEKTUBUN PARÇASIDIR. BU MAKAM MÜNASEBE-
T‹NE B‹NAEN YAZILDI.]

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Sak›n, dünya cereyanlar›, hususan siyaset cereyanlar›
ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atma-
s›n. Karfl›n›zda ittihat etmifl dalâlet f›rkalar›na karfl› sizi
periflan etmesin “Elhubbu fillah” “Velbu¤zu fillah” düs-
tur-i Rahmanî yerine -el-iyazü billâh- “Elhubbu fissiyase-
ti velbu¤zu lissiyaseti” düstur-i fleytanî hükmederek, me-
lek gibi bir hakikat kardefline adavet ve elhannas gibi 

adavet: düflmanl›k, husumet 
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
bilhassa: özellikle
binaen: -den dolay›, bu sebepten
bu¤z: birisine gizli ve içten düfl-
manl›k hissetmek.
cazibe: çekim.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak
düstur-i Rahmanî: Cenab-› Al-
lah’›n Rahmanî olan kaide ve
düsturlar›
düstur-i fleytanî: fleytanî pren-
sipler, fleytanca kaideler.
el-hannâs: fleytan.
el-iyazü billâh: Allah esirgesin,
Allah korusun
f›rka: topluluk, grup, cemaat
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n

hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i
gerçek.
hariç: d›flar›
hususan: bilhassa, özellikle
hücûm: sald›rma.
hükmetme: karar vermek,
inanca varmak
hüsn-i niyet: iyi niyet, temiz
kalplilik.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
istikamet-i fikir: fikrin do¤ru-

lu¤u.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
küre-i arz: yer küre, dünya.
makam: yer
muvakkat: geçici.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâmet-i kalp: kalp selâme-
ti, kalbin korku ve endifleden
uzak olmas›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tefrika: ayr›l›k, bölünme
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bir siyaset arkadafl›na muhabbet ve taraftarl›kla zulmüne
r›za gösterip cinayetine manen flerik eylemesin.

Evet, bu zamanda ki siyaset, kalbleri ifsad edip asabî
ruhlar› azap içinde b›rak›r. Selâmet-i kalb ve istirahat-i
ruh isteyen adam, siyaseti b›rakmal›.

Evet, flimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen,
ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedarl›ktan,
azap çekiyor, perifland›r. Bilhassa ehl-i dalâlet ve ehl-i
gaflet, rahmet-i umumiye-i ‹lahiyeden ve hikmet-i tam-
me-i Sübhaniyeden habersiz oldu¤undan, nev-i beflere
rikkat-i cinsiye, alâkadarl›k cihetiyle, kendi eleminden
baflka nev-i beflerin flimdiki elîm ve dehfletli elemleriyle
dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü, lüzumsuz ve
malâyani bir surette vazife-i hakikîyelerini ve elzem iflle-
rini b›rak›p âfâkî ve siyasî bo¤uflmalara ve kâinat›n hâdi-
selerini merakla dinleyerek, kar›flarak ruhlar›n› sersem
ve ak›llar›n› geveze etmifller, “Zarara raz› olana flefkat

edilmez” manas›ndaki o¬ndoôn¶ræojn’ pQnôs°†dÉpH »/°VGsôdnG kaide-i esa-

siyesiyle flefkat hakk›n› ve merhamet liyakat›n› kendile-
rinden selb etmifller. Onlara ac›nmayacak ve flefkat edil-
mez. Ve lüzumsuz bafllar›na bela getiriorlar.

Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arz›n bu yang›-
n›nda ve f›rt›nalar›nda selamet-i kalbini ve istirahat-› ru-
hunu muhafaza eden ve kurtaran bu memlekette Risa-
letü'n Nur’un dairesine sadakatle girenlerdir. 

ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma
istirahat-› ruh: ruhun rahatl›¤›,
ruh huzuru.
kaide-i esasiye: as›l kaide, temel
prensip
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kalben: kalp ile, kalpten
küre-i arz: yer küre, dünya
liyakat: lay›k olma, ehliyet
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
muhabbet: sevgi, sevme
muhafaza: koruma
musibet: felaket, bela
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan 
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
rahmet-i umumiye-i ‹lâhîye: Ce-
nab-› Allah’›n umumî rahmeti.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan
r›za: raz› olma, hoflnutluk
rikkat-i cinsiye: cinsî flefkat, in-
san›n kendi cinsinden olana ac›-
mas›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
ruhen: ruh ile
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk
selâmet-i kalp: kalp selâmeti,
kalbin korku ve endifleden uzak
olmas›.
selb: ortadan kald›rma, iptal et-
me; olumsuzlaflt›rma
sersem: bafl› dönmüfl, akl› ve zih-
ni kar›flm›fl olan 
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait
suret: biçim, flekil, tarz
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet
flerik: ortak
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen
vazife-i hakikiye: hakikî gerçek
vazife.
ziyade: çok, fazla
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

afakî: d›fla dönük
aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.
alâkadar: ilgili, iliflki
asabî: sinirli, öfkeli.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›
bedenen: beden ile, flahsen 
belâ: musibet, s›k›nt›
bilhassa: özellikle
cihet: yön
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç
dehfletli: ürkütücü, korkunç

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri
ehl-i tevekkül ve r›za: Al-
lah’a tevekkül edip; ba¤lan›p
kadere raz› olanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-

der veren
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketle
hâdisat: hâdiseler, olaylar
hakikî: gerçek
hikmet-i tamme-i Sübhani-
ye: kusursuz ve noksans›z
olan. Allah’›n her fleyin bir
maksat ve gayeyle yarat›lm›fl
olmas›.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
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Çünkü onlar, Risale-i Nur’dan ald›klar› iman-› tahkiki
derslerinin nuruyla ve gözüyle, herfleyde rahmet-i ‹lahi-
yenin izini, özünü, yüzünü görüp herfleyde kemal-i hik-
metini, cemal-i adaletini müflahede ettiklerinden, kemal-i
teslimiyet ve r›zayla, rububiyet-i ‹lahiyenin icraat›ndan
olan musibetlere karfl› teslimiyetle, gülerek karfl›l›yorlar,
r›za gösteriyorlar. Ve merhamet-i ‹lahiyeden daha ileri
flefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azap çeksinler.

‹flte bu hakikate binaen, de¤il yaln›z hayat-› uhreviye-
nin, belki dünyadaki hayat›n dahi saadet ve lezzetini is-
teyenler, hadsiz tecrübeleriyle, Risale-i Nur’un imanî ve
Kur’ânî derslerinde bulabilirler ve buluyorlar.

Said Nursi

®

azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›
binaen: -den dolay›, bu sebepten
cemal-i adalet: adalet güzelli¤i,
Cenab-› Allah’›n varl›klara rahme-
tiyle adilâne muamele etmesi.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
icraat: ifller
iman-› tahkikî: tahkikî iman,

imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili
kemal-i hikmet: hikmetin
mükemmelli¤i, tam ve eksik-
siz bir hikmet, mükemmel
hikmet ve gaye.
kemal-i r›za: tam raz› ve hofl-
nut olarak
kemal-i teslimiyet: tam bir

teslim olufl, boyun e¤ifl
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’-
dan gelen
merhamet-i ‹lahiye: Allah’›n
merhameti
musibet: felaket, bela
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
r›za: raz› olma, hoflnutluk

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

rububiyet-i ‹lâhîye: Allah’›n
terbiye edicili¤i.

saadet: mutluluk

flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet

teslimiyet: teslim olma, bo-
yun e¤ifl
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EHEMM‹YETL‹ B‹R HOCANIN ÜSTAT HAKKINDA Z‹YADE
HÜSN-‹ ZANNINI TAD‹L ETMEK MÜNASEBET‹YLE EM‹N
VE FEYZ‹’N‹N O HOCAYA GÖNDERD‹KLER‹ B‹R MEKTUP.

Aziz, sâd›k ve muhterem Hoca Haflmet Efendi
Sizin, müceddid hakk›ndaki mektubunuzu hayretle

okuduk ve Üstad›m›za da söyledik.

Üstad›m›z diyor ki:

“Evet, bu zamanda hem iman ve din, hem hayat-› iç-
timaî ve fleriat için, hem hukuk-i âmme ve siyaset-i
‹slâmîye için gayet ehemmiyetli birer müceddid ister. Fa-
kat en ehemmiyetlisi, hakaik-i imaniyeyi muhafaza nok-
tas›ndaki tecdid vazifesi, en mukaddes ve en büyü¤üdür.
fieriat ve hayat-› içtimaiye ve siyasiye daireleri ona nis-
peten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kal›yor. Riva-
yat-› hadisiyede, tecdid-i din hakk›ndaki ziyade ehemmi-
yet ise, imanî hakaikteki tecdid itibar›ylad›r. Fakat efkâr-›
âmmede, ve hayatperest insanlar›n nazar›nda zahiren
genifl ve hâkimiyet noktas›nda cazibedar olan hayat-› iç-
timaiye-i ‹slâmîye ve siyaset-i diniye cihetleri daha ziya-
de ehemmiyetli göründü¤ü için, o adese ile, o nokta-i
nazardan bak›yorlar, mana veriyorlar.

“Hem bu üç vezaifi birden bir flah›sta, yahut cemaat-
te bu zamanda bulunmas› ve mükemmel olmas› ve birbi-
rini cerh etmemesi pek uzak, âdeta kabil görülmüyor.
Âhirzamanda, Âl-i Beyt-i Nebevînin cemaat-i nuraniyesi-
ni temsil eden Mehdîde ve cemaatindeki flahs-› manevide 

toplum hayat›
hayat-› siyâsîye: siyasî hayat,
politik hayat
hayatperest: hayat› tapar dere-
cede seven
hukûk-› âmme: kamu hukuku
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
iman: inanç, itikat
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de
Mehdî: baz› hadislere göre k›ya-
met yaklafl›nca zulmü ve flirki or-
tadan kald›rarak inananlara saa-
det ve adaleti getirecek Ehl-i Bey-
tin neslinden gelen imam 
muhafaza: koruma
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz
müceddit: hadis-i flerifle, her as›r
bafl›nda gelece¤i müjdelenen di-
nin yüksek hizmetkâr›; dine yeni
bir tarzla yaklaflan, asr›n flartlar›-
na göre ve ortaya at›lan yeni flüp-
he ve taarruzlara karfl› dini yo-
rumlay›p kuvvetlendiren büyük
âlim.
münasebet: vesile, -dan dolay›
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›
nispeten: nispetle, k›yaslayarak
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
rivayat-› hadisiye: hadis rivayet-
leri
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan
siyaset-i diniye: dinin gerektirdi-
¤i siyaset, dinle ilgili siyaset.
siyaset-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
olan, ‹slâmî siyaset 
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
ten meydana gelen manevî flah›s
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi 
tadil: do¤rultma, düzeltme
tecdîd: yenileme, tazeleme
tecdîd-i din: dinin esaslar›na do-
kunmadan, asr›n flartlar›na göre
yeni izah ve ispatlarla, insanlar›n
anlay›fl›na en uygun bir flekilde
ortaya koyma
temsil: birinin, bir toplulu¤un ad›-
na hareket etme
vazife: görev
vezaif: vazifeler, ifller.
zahiren: görünüflte
ziyade: fazla, fazlas›yla

adese: bak›fl aç›s›.
âdeta: sanki
ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
Âl-i Beyt-i Nebevî: Peygam-
berimizin (a.s.m.) ailesi ve so-
yundan gelenler.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n
cazibedar: çekici, cazibeli

cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u
cemaat-i nuraniye: nuranî,
nurlu cemaat.
cerh: yaralama
cihet: yön
efkâr-› amme: genelin, umu-
mun düflünceleri, kamuoyu
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet
ehemmiyetli: önemli

gayet: son derece
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik
hayat-› içtimaî: toplum ha-
yat›, sosyal hayat
hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye:
‹slam›n getirmifl oldu¤u kural-
lar çerçevesinde oluflturulan

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 283 GÜZEL MEKTUPLAR



ancak içtima edebilir.  Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun
ki bu as›rda Risaletü'n Nur’un hakikî ve flakirtlerinin
flahs-› manevisi, hakaik-i imaniye muhafazas›nda tecdid
vazifesini yapt›rm›flt›r; yirmi seneden beri o vazife-i kud-
siyede tesirli ve fatihâne neflriyle gayet dehfletli ve kuv-
vetli z›nd›ka ve dalâlet hücumuna karfl› tam mukabele
edip, yüz binler ehl-i iman›n imanlar›n› kurtard›¤›n› k›rk
bin adam flahadet eder.

“Amma, benim gibi aciz ve zay›f bir biçarenin, böyle
binler derece haddimden fazla bir yükü yüklenmek tar-
z›nda biçare flahs›m›, medar-› nazar etmemeli” diyor. Ve
size selam ediyor. Biz de zat-› âlinize ve oradaki Risa-
letü'n Nur’la alâkadar olanlara selam ediyoruz.

Risale-i Nur fiakirtlerinden

Emin, Feyzi

®
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›
alâkadar: ilgili, iliflki
amma: ama, lakin, ancak
asr: yüzy›l
bîçare: çaresiz, zavall›
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak
dehfletli: ürkütücü, korkunç
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri
fatihane: fethederek, fatihçe
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz

hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas
hücûm: sald›rma
içtima: toplanma, bir araya
gelme
medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
muhafaza: koruma
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama 
neflr: herkese duyurma, yay-

ma, tamim
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k 
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s

flakirt: talebe, ö¤renci 

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme

tecdîd: yenileme, tazeleme

vazife-i kudsiye: mukaddes
vazife, kutsal vazife.

zat: kendi

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

284 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎPARLAK FIKRALAR



Üstad›m›z›n Ehemmiyetli bir Mektubudur.
Gayet ciddi bir ihtarla bir hakikati beyan etmeye lü-

zum var. fiöyle ki:

1 *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’ s›rr›yla, ehl-i velayet, gaybî olan

fleyleri, bildirilmezse bilmezler. En büyük bir veli dahi,
hasm›n›n hakikî halini bilmedikleri için, haks›z olarak
mübareze etmesini Aflere-i Mübeflflerenin mabeynindeki
muharebe gösteriyor. Demek, iki veli, iki ehl-i hakikat
birbirini inkâr etmekle makamlar›ndan sukut etmezler.
Me¤er, bütün bütün zahir-i fleriate muhalif ve hata bir iç-
tihadla hareket edilmifl ola.

Bu s›rra binaen 
2 p¢SÉsædG pønY nÚ/aÉn©rdGnh nßr«n¨rdG nÚ/ªpXÉnµrdGnh

’deki ulüvv-i cenab düsturuna ittibaen ve avam-› mümini-
nin fleyhlerine karfl› hüsnüzanlar›n› k›rmamakla, imanla-
r›n› sars›lmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur’un er-
kânlar›n›n haks›z itirazlara karfl› hakl›, fakat zararl› hid-
detlerinden kurtarmak lüzumuna binaen ve ehl-i ilhad›n
iki taife-i ehl-i hakikatin mabeynindeki husumetten istifa-
de ederek, birinin silâh›yla, itiraz›yla ötekini cerh edip ve
ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vur-
mak ve çürütmekten içtinaben, Risale-i Nur fiakirtleri,
bu mezkûr dört esasa binaen, muar›zlara hiddet ve te-
hevvürle ve mukabele-i bilmisille karfl›lamamal›. Yaln›z 

kazananlar, velîlik s›fat›n› tafl›yan-
lar.
erkân: rükünler, esaslar 
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili
gayet: son derece
hakikat: gerçek
hakikî: gerçek
hasm: muhalif, karfl› taraf, düfl-
man.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k
husumet: düflmanl›k 
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat 
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri 
içtinaben: çekinerek, uzak dura-
rak
ihtar: hat›rlatma, uyar›
iman: inanç, itikat
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
istifade: faydalanma, yararlanma
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma
ittibaen: ittiba ederek, tabi ola-
rak, uyarak
mabeyn: ara
makam: manevî mevki 
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhafaza: koruma
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan
muharebe: savaflma, savafl
mukabele-i bi’l-misil: misliyle
mukabele etme, karfl›laflt›¤› mu-
amelenin ayn›s›n› sahibine iâde
etme.
mübareze: düello, çat›flma, kav-
ga
s›r: gizli hakikat
sükût: susma, sessiz kalma
flakirt: talebe, ö¤renci 
fleyh: tarikat dersi veren manevî
lider, mürflit
taife-i ehl-i hak: do¤ru yolda
olanlar›n oluflturdu¤u topluluk.
tehevvür: öfkelenme, köpürme,
k›zma, afl›r› hiddet 
ulüvv-i cenap: âlicenapl›k, cö-
mertlik, büyüklük.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
zahir: aç›k, âflikar
zahir-i fleriat: fleriat›n zahiri, fleri-
at›n zahiri duygular›m›zla görüp
anlad›¤›m›z yönü.

avam-› mü’minîn: mü’minle-
rin genifl halk tabakas›, avam
olanlar›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
cerh: yaralama

ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
düstur: kanun, kural, esas
ehemmiyetli: önemli
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun

peflinden gidenler; Allah ada-
m›.

ehl-i ilhad: ilhad ehli, do¤ru
meslek ve dinden, hak yolun-
dan ç›k›p bât›l yola sapan
imans›zlar, dinsizler.

ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu

1. Gayb› Allah’tan baflkas› bilmez.
2. (Onlar) Öfkelerini yutanlar ve insanlar›n kusurlar›n› affedenlerdir. (Âl-i ‹mrân Sûresi: 134.)
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kendilerini muhafaza için musalahakârâne, medar-› itiraz
noktalar› izah etmek ve cevap vermek gerektir.

Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmifl. Herkes,
kameti miktar›nda bir buz parças› olan enaniyetini erit-
miyor bozmuyor, kendini mazur biliyor; ondan niza ç›k›-
yor. Ehl-i hak zarar eder; ehl-i dalâlet istifade ediyor.

‹stanbul’da malûm itiraz hâdisesi ima ediyor ki, ileride,
meflrebini çok be¤enen baz› zatlar ve hodgâm baz› sofi-
meflrep ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve hubb-i
cah vartas›ndan kurtulmayan baz› ehl-i irflad ve ehl-i hak,
Risaletü'n Nur’a ve flakirtlerine karfl› kendi meflreplerini
ve mesleklerinin revac›n› ve etbalar›n›n hüsn-i teveccüh-
lerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler; belki dehfletli
mukabele etmek ihtimali var. Böyle hâdiselerin vukuun-
da, bizlere, itidal-i dem ve sars›lmamak ve adavete gir-
memek ve o muar›z taifenin de rüesalar›n› çürütmemek
gerektir.

Fafl etmek hat›r›ma gelmeyen bir s›rr›, fafl etmeye
mecbur oldum. fiöyle ki:

Risale-i Nur’un flahs-› manevisi ve o flahs-› maneviyi
temsil eden has flakirtlerinin flahs-› manevisi “Ferid” ma-
kam›na mazhar olduklar› için, de¤il hususi bir memleketin
kutbu, belki ekseriyet-i mutlakayla Hicaz’da bulunan
kutb-i azam›n tasarrufundan hariç oldu¤unu ve onun hük-
mü alt›na girmeye mecbur de¤il. Her zamanda bulunan iki
imam gibi, onu yani kutb-i azam› tan›maya mecbur olmu-
yor. Ben, eskide, Risale-i Nur’un flahs-› manevisini, 

adavet: düflmanl›k, husumet 
dehfletli: ürkütücü, korkunç
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan 
ehl-i irflat: mürflitler, do¤ru yolu
gösterenler
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
etba: birinin sözüne, ifline, mesle-
¤ine uyanlar 
fafl: aç›¤a vurulmufl, meydana
dökülmüfl 
ferit: tek, eflsiz, efli olmayan; k›-
yas kabul etmez, üstün.
hâdise: olay
hariç: d›flar›
hâs: ileri gelen, seçkin olan
hodgâm: kendi keyfini düflünen,
bencil.
hubb-i cah: makam sevgisi, rüt-
be ve mevki sevgisi ve bunlara
karfl› gösterilen afl›r› h›rs.
hususî: özel
hüküm: hakimiyet, nüfuz, ku-
manda
hüsn-i teveccüh: sevgi ile kar›fl›k
medih ve takdir.
ihtimal: olabilirlik
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme
imam: bir ilimde sözü delil kabul
edilebilecek derecede derin ve
genifl bilgi sahibi olan âlim
istifade: faydalanma, yararlanma
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma
kamet: boy, endam 
kutb-› azam: en büyük kutup, di-
nî bir meslek veya grubun bafl›,
birçok Müslüman›n kendisine
ba¤land›klar› büyük evliyadan
zaman›n en büyük mürflidi.
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan
makam: manevî mevki 
malûm: bilinen, bilinir olan
mazhar: nail olma, flereflenme
mazur: özürlü, özrü olan.
medar-› itiraz: itiraz sebebi, ka-

bul etmeme sebebi.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhafaza: koruma, savun-
ma.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama 
musâlâhakârâne: bar›fl için-
de, bar›flarak.
nefs-i emmare: insana kötü

ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis
niza: kavga, anlaflmazl›k
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rüesa: reisler, baflkanlar.
s›r: gizli hakikat
sofîmeflrep: tasavvuf ehli, ri-
yazet ve nefisle mücahede ile
hakikate ermeye çal›flan.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s
flakirt: talebe, ö¤renci 
taife: tak›m, güruh
tasarruf: velîlerin Allah’›n izni
dairesinde eflya ve varl›klar
üzerindeki manevî tesirleri,
keramet.
temsil: birinin, bir toplulu¤un
ad›na hareket etme
varta: tehlike, büyük tehlike 
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme
zat: kifli, flah›s
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o imamlardan birisini zannediyordum. fiimdi anl›yorum
ki, Gavs-› Âzam’da, kutbiyet ve gavsiyetle beraber, “Fer-
diyet” dahi bulundu¤undan, ahirzamandaki, flakirtlerinin
ba¤land›¤› Risaletü'n Nur, o Ferdiyet makam›n›n mazha-
r›d›r. Bu gizlenmeye lây›k olan bu s›rr-› azime binaen
Mekke-i Mükerremede dahi-farz-› muhal olarak-Risale-i
Nur aleyhinde bir itiraz kutb-i azamdan dahi gelse, Risa-
le-i Nur fiakirtleri sars›lmay›p, o mübarek kutb-i azam›n
itiraz›n› iltifat ve selam suretinde telâkki edip, teveccühü-
nü de kazanmak için, medar-› itiraz noktalar› o büyük üs-
tadlar›na karfl› izah ile ellerini öpmektir.

Evet, kardefllerim, bu zamanda öyle dehfletli cereyan-
lar ve hayat› ve cihan› sarsacak hâdiseler içinde hadsiz
bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakarl›k ta-
fl›mak gerektir.

Evet 
1 pInôpN'’rG n¤nY Én«rftódG nIƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj ayetinin s›rr-›

iflarisiyle, ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünya-
y› ahirete severek tercih etmek ve k›r›lacak flifleyi bâki bir
elmasa bilerek r›za ve sevinçle tercih etmek ve ak›beti
görmeyen kör hissiyat›n hükmüyle, haz›r bir dirhem ze-
hirli lezzeti, ileride bir batman sâfi lezzete tercih etmek,
bu zaman›n dehfletli bir maraz›, bir musibetidir. O musi-
bet s›rr›yla, müminler dahi bazan ehl-i dalâlete taraftar
olmak gibi dehfletli hatada bulunuyorlar. Cenab-› Hak,
ehl-i iman› ve Risale-i Nur fiakirtlerini bu musibetlerin
flerrinden muhafaza eylesin. Amin.

Said Nursî 

cevher 
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
ferdiyet: teklik, birlik, fertlik.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
gavsiyet: evliyaullah›n bafl› ol-
makl›k, kutupluk; velâyet merte-
belerinde yüksek bir makam sa-
hibi olma.
hâdise: olay
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikî: gerçek
hissiyat: hisler, duygular.
hüküm: karar, emir
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma
iman: inanç, itikat
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma
kutb-› azam: en büyük kutup, di-
nî bir meslek veya grubun bafl›,
birçok Müslüman›n kendisine
ba¤land›klar› büyük evliyadan
zaman›n en büyük mürflidi.
kutbiyet: evliyalar aras›nda za-
man›n en büyük mürflidi olmak
makam: manevî mevki 
maraz: hastal›k
mazhar: nail olma, flereflenme
medar-› itiraz: itiraz sebebi, ka-
bul etmeme sebebi.
Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret
muhafaza: koruma
musibet: felaket, bela
mü’min: iman eden, inanan 
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
r›za: raz› olma, hoflnutluk
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sâfî: samimî, hâlis, saf
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme
s›r: gizli hakikat
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› iflarî: iflarî olan s›r.
suret: biçim, flekil, tarz
flakirt: talebe, ö¤renci 
fler: kötülük
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen
telâkki: anlama, kabul etme
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ak›bet: nihayet, son
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne
amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-

n›n sonunda söylenir.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan
batman: eski a¤›rl›k ölçüle-
rinden olup, iki okka ile sekiz
okka aras›nda de¤iflen a¤›rl›k
ölçüsü.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-

ya siyaset hareketi
dehfletli: ürkütücü, korkunç
dirhem: yaklafl›k üç grama
denk gelen eski bir a¤›rl›k öl-
çüsü, çok küçük parça (me-
caz)
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri
elmas: çok k›ymetli bir mü-

1. Onlar dünya hayt›n› seve seve âhirete tercih ederler… ‹brahim Sûresi:3)
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fâtÄM ‹flarat-› Kur’ânîye risalesinde Fatiha’n›n s›rat-›

müstakim ashab› ki, 
1 rºp¡«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG ayetinin tarif

eyledi¤i taife içinde, hem
2 /√pôrenÉpH *G n»pJrÉnj » sà`nM ...»/àseoG røpe lánØpFÉnW o∫GnõnJ n’

(ilâ ahir) hadisinin ahirzamanda gösterdikleri mücahidler

içinde ve hem pôr°ün©rdGnh suresinin

3 päÉnëpdÉs°üdGƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG
ile bafllayan üç cümlenin mana-y› iflari ile hususi bir su-
rette dahil bir ferdi, Risale-i Nur fiakirtleri oldu¤una se-
bep nedir ve vech-i tahsisi nedir?

XÄvxätÑM Sebebi ise, Risale-i Nur, yüze yak›n din t›l-

s›mlar›n› ve hakaik-i Kur’ânîyenin muammalar›n› hal ve
keflfetmifltir ki, her bir t›ls›m›n bilinmemesinden, çok in-
sanlar flübehata ve flükûke düflüp, tereddütlerden kurtu-
lmay›p, bazan iman›n› kaybederdi. fiimdi, bütün dinsiz-
ler toplansa, o t›ls›mlar›n keflfinden sonra galebe ede-
mezler. Yirmi Sekizinci Mektupta ‹nayat-› Seb’ada bir
k›sm›na iflaret edilmifl. ‹nflaallah bir zaman o t›ls›mlar
müstakil bir risalede cem edilecek.

Said Nursi

* * *

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
ahir: son
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
ashap: büyük bir meslek veya
mezhep sahibine uyanlar.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi
cem: toplama, bir araya getirme
el-cevap: cevap olarak
Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in birinci
suresi
galebe: galip gelme, üstünlük
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl 
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hâs: ileri gelen, seçkin olan
hususî: özel
ilââhir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
iman: inanç, itikat
inayat-› Seb’a: yedi yard›m.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri
keflif: gizli bir fleyi veya bir s›rr›
kalp gözüyle görerek ö¤renme
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi

güç ifl, anlam› gizli ve güç an-
lafl›l›r söz
mücahit: cihat eden, savaflan
müstakil: bafll› bafl›na, ba-
¤›ms›z
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu
sual: soru 
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz
flakirt: talebe, ö¤renci 
flübehat: flüpheler.

flükûk: flekler, flüpheler.
taife: tak›m, güruh
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r
vech-i tahsis: özellefltirmenin
sebebi

1. Kendilerine nîmet ve ihsanda bulundu¤un kullar›n›n… Fâtiha Sûresi:7)
2. Ümmetimden bir grup k›yamet kopuncaya kadar devam edecek. (Buhâri, Hisam: 1; Müs-

lim, Îman: 247; Ebû Dâvud, Fiten: 1.)
3. Îman edip güzel ifller yapanlar müstesnâ… (Asr Sûresi: 3)
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Salâhaddin’in f›kras›ndan bir parçad›r

.............

Hem bir vakit, Tosya’dan Kastamonu’ya gelirken, be-
raberimde Risale-i Nur’un Lem’a’lar› ve fiualar’› vard›.
Haflre dair bir mebhas okuyordum. Kamyon yokufllar›
t›rman›yordu. Havan›n ve makinenin harareti bana a¤›r-
l›k ve fikrime de “Bu Risale-i muazzam bir mucize-i
Kur’ânîyedir; baflka sahada mucize gösterebilir mi? Hal-
buki mucize Enbiyalara mahsustur, Resul-i Ekrem Aley-
hisselatü Vesselamdan sonra mucize gösterilmeyecek-
tir.” Mülahazas› esnas›nda, kamyon müthifl sadmelerle
üç taklada, yirmi befl-otuz metre yerden afla¤›ya yuvar-
land›. fiahadet getiriyordum. “Yaral›m›y›m?” diye kendi-
mi yoklad›m, yüzbin flükür hiçbir yaram yok. Korkarak
do¤ruldum. fioförün kafas› parçalanm›fl, “Ah! Of!” çeki-
yor. Etraf›m› tetkik ettim; floför taraf›ndaki camlar hurda-
hafl olmufl; benim taraf›mdaki ince cam bile k›r›lmam›fl.
O anda bunun büyük bir keramet oldu¤unu, mucize ol-
mad›¤›n› ve bir daha böyle maceral› fleyleri tefekkür et-
memek için kerametkârâne Risale-i Nur’un bir tokad› ol-
du¤unu anlad›m.

Risale-i Nur fiakirtlerinden

Salâhaddin Çelebi

* * *
ma.
flahadet: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri olan kelime-i flehadet getir-
me 
flakirt: talebe, ö¤renci 
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme
tazyik: s›k›nt› verme, bask› yap-
ma
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me

Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua
dair: alakal›, ilgili
enbiya: nebiler, peygamber-
ler 
f›kra: k›s›m, bölüm
hararet: s›cakl›k
harp: savafl
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›

hurdahafl: param parça, k›r›k
dökük.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler 
kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›,
k›s›m, bölüm 
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait mu’cize.

mülâhaza: dikkatle ve tefer-
ruat›yla, inceden inceye dü-
flünme 
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
risale-i muazzam: muazzam,
büyük risale
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadme: vurufl, vurma, çarp-

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 289 GÜZEL MEKTUPLAR



Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Risale-i Nur’un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair

bir imza-y› gaybî hükmünde bu mecmuan›n gösterdi¤i
k›ymet Risalei'n-Nur’da bulundu¤unu, bu zaman›n deh-
fletli f›rt›nalar› ispat ediyor.

Evet, kardefllerim,

Hazret-i ‹sa Aleyhisselam, ‹ncil-i fierifte demifl ki:
“Ben gidiyorum, ta size tesellici gelsin. (Yani Hazret-i
Ahmed Aleyhissalâtü Vesselam gelsin)” demesiyle
Kur’ân’›n beflere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir
hediyesi, tesellidir.

Evet, bu dehfletli kâinat›n f›rt›nalar› ve zeval ve tahri-
batlar› ve bu boflluk nihayetsiz fezada herfleyle alâkadar
olan insan için teselliyi ve istinat ve istimdat noktalar›n›
Kur’ân veriyor. En ziyade o teselliye muhtaç, bu
zamand›r, ve en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi is-
pat eden, gösteren Risale-i Nur’dur. Çünkü zulümat ve
evham›n menba› olan tabiat›, o delmifl geçmifl, hakikat
nuruna girmifl.

Yirmi dokuzuncu ve Otuzuncu ve On Alt›nc› Sözler gi-
bi ekser parçalar›nda, hakaik-i imaniyenin yüzer t›ls›mla-
r›n› keflif ve izah edip, akl› inkârdan tereddütlerden kur-
tarm›fl. ‹flte bu hakikat içindir ki, bu çok usand›r›c› za-
manda, usand›rmayacak bir tarzda, çok tekrarla beraber,
akl› bafl›nda olanlar› Risale-i Nur’la meflgul ediyor. Refet
Beyin mektubunda demifl, “Ne vakit bir araya gelsek, 

alâkadar: ilgili, iliflki
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua
Aleyhisselam: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun
asr: yüzy›l
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
befler: insan, insanl›k
dair: alakal›, ilgili
dehfletli: ürkütücü, korkunç
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met
ekser: pek çok
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay 
gayet: son derece
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas
hakikî: gerçek
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, hak ve do¤ruluktan ayr›l-
mama
hükmünde: de¤erinde, yerinde
imza-y› gaybî: gayba ait mühür,
imza, tasdik
incil-i fierif: flerefli ‹ncil kitab›
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme
intihap: seçme
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma 

istinat: dayanak
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
keflif: gizli bir fleyi veya bir
s›rr› kalp gözüyle görerek ö¤-
renme
k›ymet: de¤er
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi

mecmua-i iflarat: iflaretlerin
toplam›.
menba: kaynak
misl: kat; efl
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen
suret: biçim, flekil, tarz

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tarz: biçim, flekil

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me

t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r

zeval: sona erme, yok olma,
ölme

ziyade: çok, fazla

zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür
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Sözler'den birisini aç›p okuruz, tatl› tatl› istifade edip Üs-
tad›m›zla görüflürüz. Hem Risale-i Nur'un en bariz hasi-
yeti usand›rmakt›r. yüz defa okunsa, yüz birincide yine
zevkle okunabilir." demifl. Do¤ru söylemifl.

Yaln›z, Risale-i Nur'un tercüman› hakikî vazifesinin
dünyadaki istikbaliyata nadiren ara s›ra bakmas›, zahiri
bir müflevvefliyet verir. Mesela: Bundan otuz-k›rk sene
evvel, "Bir nur gelecek, bir nur alemi görece¤iz" demifl
ve o manay› genifl bir dairede ve siyasette tasavvur et-
mifl.

Hem bundan on dört, on befl sene evvel, “Dinsizli¤i
çevirenler müthifl semavi tokatlar yiyecekler” diye bü-
yük, genifl, küre-i arz dairesindeki bu dehfletli hâdiseyi,
dar bir memlekette ve mahdut insanlarda tasavvur etmifl.
Halbuki istikbal, o iki ihbar-› gaybiyeyi tasavvurunun pek
fevkinde tefsir ve tabir eyledi.

Eski Said’in “Bir nur âlemi görece¤iz” demesi, Risa-
le-i Nur'un dairesinin manas›n› hissetmifl, genifl bir daire-i
siyasiye tasavvur etti¤i gibi; s›rr-› inna a¤tayna’n›n, on
üç, on dört sene sonra, “Dinsizli¤i, z›nd›kl›¤› neflreden-
ler, pek müthifl tokat yiyecekler” deyip o hakikat› dar bir
dairede tasavvur etmifl. ‹stikbal, o iki hakikati tabir ve tef-
sir etti.

Baflta Isparta vilâyeti olarak Risale-i Nur dairesi evvel-
ki hakikati pek parlak ve güzel bir surette gösterdi¤i gi-
bi; ikinci hakikati de, medeniyet-i sefihenin tu¤yan›n› 

gelen; Allah taraf›ndan olan, ‹lahî
suret: biçim, flekil, tarz
tabir: yorum, yorumlama.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme
tefsîr: aç›klama, izah
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hiddet-
lenme
vazife: görev
vilayet: il.
zahirî: görünürde
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir 

âlem: dünya
bariz: aç›k, besbelli
daire-i siyasiye: siyaset da-
iresi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç
evvel: önce
fevkinde: üstünde
hâdise: olay
hakikat: gerçek, esas
hakikî: gerçek
hariç: d›flar›
hasiyet: hususî fayda, özellik
ihbar-› gaybiye: gayba ait

haber, geçmifl veya gelecek
zamana ait haber
istikbal: gelecek
istikbaliyat: gelece¤e ait fley-
ler, olaylar
küre-i arz: yer küre, dünya
mahdut: s›n›rl›, belirli
medeniyet-i sefihe: sefih
medeniyet, zevk ve e¤lence-
ye sevk eden medeniyet.
meselâ: örne¤in
müflevvefliyet: kar›fl›kl›k, kar-
makar›fl›k vaziyet.

müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver 
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir
surette ifade etme
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
semavî: semaya ait, gökten
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ve maddiyunluk (HAfi‹YE) taununun afl›lmas›n› çeviren ve
idare eden ervah-› habisenin bafllar›na gelen bu dehfletli
semavi tokatlar, genifl bir dairede, o s›rr-› inna a¤tayna’
n›n hakikatini tam tam›na ispat etmifl.

Sual: Risale-i Nur, kat’î bürhanlara istinaden hükümle-
ri, ayn› ayn›na, tevilsiz, tabirsiz hakikat ç›kmas› ve yaln›z
iflarat-› tevafukiye ve sünuhat-› kalbiyeye itimaden beya-
nat›, böyle dünyevî olan mesail-i istikbaliyede neden ba-
zan tabir ve tevile muhtaç oluyor diye hat›r›ma geldi.

Böyle bir cevap ihtar edildi ki: Gaybî istikbal-i dünye-
vîde, bafla gelen hâdisat› bildirmemekte Cenab-› Erha-
mürrahimînin çok büyük bir rahmeti sakland›¤›n› ve gay-
b› gizlemekte çok ehemmiyetli bir hikmeti bulundu¤u ci-
hetle, gaybî fleyleri haber vermekten yasak edip, yaln›z
müphem ve mücmel bir surette, ya ilham veya ihtarla,
bir emareyi vesile ederek, keflfiyatta ve rüya-y› sad›kada,
bir k›s›m gaybî hakikatlerini ihsas eder. O hakikatlerin
hususi suretleri vukuundan sonra bilinir.

Said Nursi
* * *

Risale-i Nur fiakirtlerinden Emin, Hilmi, Kâmil
ve Feyzi’nin bir f›kras›d›r

Risale-i Nur’un kasabalara ve cemaatlere berekete
medar olmas› ve ona zarar edenlere tokat gelmesi gibi, 

HAfi‹YE: Evet, maddiyunluk tâununun hastal›¤› nev-i beflere bu dehfletli
s›tmay› ve küre-› arza bu titremeyi vermifltir.

bereket: mübareklik, bolluk, saa-
det
beyanat: aç›klamalar, izahlar 
bürhan: delil, ispat, hüccet
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
cihet: yön
dehfletli: ürkütücü, korkunç
dünyevî: dünyaya ait
ehemmiyetli: önemli
emare: alâmet, belirti, niflan
ervah-› habise: habis, kötü ruh-
lar; Allah’a isyan eden, itaati sev-
meyen anarflist ruhlar.
f›kra: k›s›m, bölüm
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve alemler
hâdisat: hâdiseler, olaylar
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, esas
hafliye: dipnot
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda
hususî: özel
hüküm: karar, emir
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
me
ihsas: hissetirme, sezdirme
ihtar: hat›rlatma, uyar›
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana 
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istikbal-i dünyevî: dünyan›n ge-
lece¤i
istinaden: istinat ederek, daya-
narak
iflarat-› tevafukiye: tevafuk ifla-
retleri, uygunluk belirtileri
itimaden: itimat ederek, dayana-
rak, güvenerek.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar
küre-i arz: yer küre, dünya
maddiyyun: maddenin ezelî
ve ebedî oldu¤una, sonradan
yarat›lmam›fl bulundu¤una
inananlar, maddeye ba¤l› ka-
lanlar, maddeciler, materya-
listler.
medar: sebep, vesile
mesail-i istikbaliye: gelecek

ile ilgli meseleler
mücmel: k›sa ve az sözle ifa-
de edilmifl, öz, özet
müphem: belirsiz
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi
rüya-y› sad›ka: do¤ru rüya,
makbul ve muteber kimsele-
rin gördükleri flekilde, dünya-
da hakikatlar› ç›kan sad›k rü-
ya.

sâir: di¤er, baflka, öteki
semavî: semaya ait, gökten
gelen; Allah taraf›ndan olan,
‹lahî
suret: biçim, tarz, görünüfl
sünuhat-› kalbiye: kalbe ait
hat›rlay›fllar, içe do¤ufllar 
flakirt: talebe, ö¤renci 
tabir: yorum, yorumlama.
taun: veba.
tevil: yorumlama, yorum 
vesile: arac›, vas›ta
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme
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flah›slara da pek zahir bir surette, hem bereket ve hüsn-i
maiflet ona çal›flanlara ve gaybî tokatlar, onun aleyhinde
çal›flanlara gelmesi, bu havalide pek çok hâdiseleri var.
Biz, kendi nefsimizde; çal›flt›¤›m›z zaman, pek zahir bir
surette bir hüsn-i maiflet, bir inayet gördü¤ümüz gibi; Ri-
sale-i Nur’un erkân›ndan Nazif, kat’î bir surette haber
veriyor ki:

Üç dört adam, dünya servetinin hat›r› için Risale-i Nur
aleyhinde toplan›p münaf›kane tedbir kurduklar› hen-
gâmda, üç gün sonra o üç adam›n haneleri ve birinin
dükkân› yan›p, herbiri binler lira zayiatla tokat yediler.

Hem bir dessas casus adam, Risaletü'n Nur fiakirtleri
aleyhinde çal›fl›yordu ki, onlar› hapse att›rs›n. Birgün,
serbest olarak “Ben, bir ip ucu bulamad›m ki bunlar› hap-
se sokay›m. E¤er bir ipucu bulsam onlar› hapse sokaca-
¤›m” diye ilân etti¤i vakitten iki gün sonra bir ifl yap›p, Ri-
sale-i Nur fiakirtleri yerinde o iki sene hapse girdi.

Hem bedbaht, muannid bir adam, Risale-i Nur aley-
hinde, hem flakirtlerinin bir rüknü aleyhinde bulundu¤u
hengâmda, bir iki gün sonra meyhaneye gidip içe içe
çatlam›fl, orada ölmüfl.

Bu nevide çok hâdiseler var. Demek Risale-i Nur,
dostlara tiryak oldu¤u gibi, düflmanlara da saika oluyor.

Hem Gavs-› Âzam›n, Üstad›m›z hakk›nda
1 pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna f›kras›yla, inayet ve teshile

mazhar oldu¤una ve tevafuk, Risale-i Nur’un bir madeni 

münaf›kâne: münaf›kça, ikiyüz-
lülükle
mütecavizane: tecavüz ederek,
sark›nt›l›kla, tecavüz eder flekilde.
nefs: kiflinin kendisi, iyili¤e de kö-
tülü¤e de meyli olan duygu
nevî: çeflit, tür
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rükn: bir toplulu¤un en önemli
ve kuvvetli fertlerinden her biri 
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan
suret: biçim, tarz, görünüfl
flakirt: talebe, ö¤renci 
tedbir: idare etme, çekip çevirme
teshil: kolaylaflt›rma, kolay hale
getirme 
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
zahir: aç›k, âflikar
zayiat: zarar ve ziyan; kay›plar,
yitikler

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet
casus: çeflitli konularda s›r
mahiyetindeki fleyleri ö¤re-
nip baflkalar›na bildiren kim-
se.
dessas: desise eden, aldat›c›,

oyuncu, hileci.
erkân: rükünler, esaslar 
f›kra: k›s›m, bölüm
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
gaybî: gaybla ilgili, bilinme-
yenle ilgili
hâdise: olay
hane: ev
havali: bölge, etraf, çevre, ci-

var
hengâm: zaman, s›ra
hüsn-i maiflet: geçim güzelli-
¤i
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan
mazhar: nail olma, flereflen-
me
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.

1. Muhakkak sen inayet gözüyle himaye edilmektesin.
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bulundu¤una pek çok emarelerden, bu bir iki gün zarf›n-
da, küçük ve lâtif, fakat kat’î kanaat veren cüz’î hâdise-
lerin tevaukat›nda gözümüzle gördü¤ümüz inayet-i Rab-
baniyenin numunelerinden befl-alt›s›n› beyan ediyoruz
ki, onlar, bu iki gün zarf›nda beraber vukua gelmifl.

B‹R‹NC‹S‹: Dün, Üstad›m›za, Risale-i Nur’a ait üç hiz-
met lâz›m geldi. Kimse de yok. Bizler de uzakta. Merdi-
venden inip, bir çocu¤u bulup, bizlere göndermek niye-
tiyle kap›y› açt›. Risale-i Nur’un o üç hizmetini görecek,
üç flakirdi, fevkalade bir tarzda dakikas›yla kap›ya geldi-
ler.

‹K‹NC‹S‹: .................

ÜÇÜNCÜSÜ: Üstad›m›z, ayn› yine bugün Emin’e de-
di: “Üç dört ayd›r her hafta karyesinden buraya gelen
hane sahibesi gelmedi, kiras›n› dört ayd›r almad›. Her-
halde cevap gönderin gelsin, als›n” dedi¤i ayn› dakikada,
dört aydan beri gelmeyen o hane sahibesi kap›y› vurdu,
geldi. Befl ayl›k kiras›n› ald›. Üstad›m›z, bu hâdise-i ina-
yetten memnuniyeti için ona uzak bir nahiyeden gelen,
yuvarlak, hiç görmedi¤imiz ve burada bulunmayan bir
küçük ekme¤i o hane sahibesine verdi. Ayn› vakitte, yir-
mi dakika zarf›nda, burada bulunmayan o ayn› ekmek-
ten befl misli, iki sene Risale-i Nur’un iki kitab›n› al›p mü-
talaas›n›n manevi ücretinin binde bir ücreti olarak geldi.
Ve bir parçac›k aflure çorbas›n› dahi yine o ev sahibesi-
ne verdi. Aynen, o aflurenin on misli kadar, üç lâtif 

aflure: Muharrem ay›n›n onuncu
günü. Bu ay›n onuncu gününde
çeflitli hububat ve yemifller kat›-
larak piflirilen bir çeflit tatl› 
beyan: aç›klama, bildirme, izah
cüz’î: küçük, az
emare: alâmet, belirti, niflan
fevkalâde: ola¤anüstü
hâdise: olay
hâdise-i inayet: koruma hâdise-
si, ‹lahî koruma alt›nda olma ola-
y›
hane: ev
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›
kanaat: inanma, görüfl, fikir
karye: köy.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan

keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler 
lâtif: tatl›, hofl
lâtif: tatl›, hofl
maden: as›l, esas, kaynak
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl

misl: kat; efl
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, dikkatli okuma
nahiye: kaza ve köy aras›n-
daki kademe, bucak
nümune: örnek
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahibe: bir fleyin sahibi olan

kad›n.

flakirt: talebe, ö¤renci 

tarz: biçim, flekil

tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme

zarf›nda: süresince
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ekmek, yine iki sene iki kitab›n okunmas›na binde bir üc-
ret diye geldi. Gözümüzle gördük.

Hem bugün o hane sahibesinin, yedi senedir ad›n› bil-
medi¤i için “‹smin nedir?” diye sordu. O da demifl:
“Hayriye’dir.” Hayriye isminde olmak tefeülüyle, iki saat
sonra, Hayri nam›nda Risale-i Nur’un bir flakirdi, habe-
rimiz yokken ‹stanbul’a gitmifl. Hem ticaret münasebe-
tiyle iki mühim flakirtler dahi gidip geç kald›lar. Maddi,
manevi f›rt›nalar münasebetiyle Üstad›m›z onlar›, hem
oradaki mühim bir flakirdi için çok merak ediyordu. Bu-
gün o Hayri, iki saat o Hayriye’den sonra geldi; o üç fla-
kirt hakk›ndaki merak› izale etmekle beraber Üstad›n
sonra —dört aydan beri devam eden “tefarik” nam›nda
Üstad›m›z›n bir kokusu bugün bitmifl, kendimiz gördük—
Hayri’nin bir küçük flifle elinde. “‹flte size tefarik getir-
dim.” dedi. ‹flte bu küçük, lâtif tefarikteki tevafuka “Ba-
rekâllah” dedik.

Bu iki gün zarf›nda bu küçük numuneler gibi, Üstad›-
m›z, Mucizat-› Ahmediyenin (a.s.m.) tashihat›yla meflgul
oldu¤u için, çok numuneler görmüfl. Madem iki gün
zarf›nda bu kadar inayetin cilvelerini görüyoruz; Risale-i
Nur dairesi içinde dikkat edilse, herkes kendi nefsinde
hizmeti derecesinde böyle numuneleri görebilir.

Risale-i Nur fiakirtlerinden
Hilmi, Emin, Kamil, Feyzi, Haf›z Ahmed

Evet. Ben de tasdik ediyorum.
Said Nursî

* * *

eserlerinin ad›.
sahibe: bir fleyin sahibi olan ka-
d›n.
flakirt: talebe, ö¤renci 
tasdik: do¤rulama, onaylama
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
tefârîk: bir koku çeflidi.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme
zarf›nda: süresince

Barekallah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
cilve: tecelli, görüntü
hane: ev
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma
lâtif: tatl›, hofl
maddî: madde ile alakal›, cis-

manî
madem: ...den dolay›, böyle
ise
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
Mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.
mühim: önemli, ehemmiyetli 
münasebet: vesile, -dan do-

lay›
münasebet: vesile, -dan do-
lay›
nam: ad
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç
nümune: örnek
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
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Feyzi ile Emin diyorlar:
Üstad›m›z›n ve Risale-i Nur’un ciddi hakaikleri içinde

en tatl› bir fakihesi tevafuk oldu¤u için, kardefllerimize,
yine bu iki gün zarf›nda küçük bir iki tevafuku, size bun-
dan evvelki tevafuka hafliye olarak yaz›yoruz.

Evet, nas›l ki kelimatta ve kelimat-› mektubede teva-
fuk, bir kast, bir inayet-i hususiyeyi gösteriyor. Bazan ha-
rika olup keramet derecesine ç›k›yor. Bazan lâtif bir za-
rafet veriyor. Aynen öyle de, Risale-i Nur’a ait ve Üsta-
d›m›za ait hâdisatta da aynen, kastî ve inayetkârâne te-
vafuku, akvalde oldu¤u gibi o ef’alde de görüyoruz.

Ezcümle: Size yaz›lan, dört ay gelmeyen hane sahibe-
si için Emin kardeflimize dedi: “Haber gönder” tekellü-
münde, onun kap› çalmas› tevafuk etti¤i gibi; ayn› cüm-
leyi bir-iki gün sonra iki defa okundu¤u zaman, “Emin’e
dedi¤i” kelimesi okundu¤u ân›nda, afla¤›daki kap›y›
Emin açt›. Gelmek zaman› gelmeden geldi. ‹kinci gün,
yine baflka bir adama okundu¤u vakit, “Emin’e dedi¤i”
kelimesini okudu¤u vakit, ayn› anda yukar› kap›y› Emin
açt›, gelmek âdetine muhalif olarak geldi, girdi. Bu iki te-
vafuk, hane sahibesinin tevafukuna tevafuku gösteriyor
ki, en cüz’î ifllerimiz de tesadüf de¤il, kastî tevafuktur.

Hem, dört ay evvel bize bir parça tarhana getiren Ri-
sale-i Nur fiakirtlerinden Fuad’›n, ‹stanbul’a gidip, otuz
gün tehirinden, geç kalmas›ndan endifle etti¤imiz ayn›
günde, onun tarhanas› bitti¤i ayn› günde gelmesi tevafuk
etti.

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k 
akval: sözler
ciddî: gerçek olarak, hakikaten
cüz’î: küçük, az
ef’al: fiiller, ameller
endifle: kayg›
evvel: önce
ezcümle: bu cümleden olarak
fakihe: yemifl, meyve.
hâdisat: hâdiseler, olaylar
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hane: ev
hârika: ola¤anüstü
hafliye: dipnot
inayet-i hususiye: özel yard›m,
koruma

inayetkârâne: lütuf ve hima-
yede bulunana yak›fl›r suret-
te, yard›m edene yak›fl›r fle-
kilde.
kasdî: bile bile yap›lan
kast: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma
kelimat: kelimeler, sözler
kelimat-› mektube: mektup-
taki kelimeler, sözler
keramet: Allah’›n velî kulla-

r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler 
lâtif: tatl›, hofl
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahibe: bir fleyin sahibi olan
kad›n.

flakirt: talebe, ö¤renci 
te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma
tekellüm: söyleme, konuflma
tesadüf: rastlant›
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme
zarafet: zariflik, incelik, kibar-
l›k 
zarf›nda: süresince
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Hem ayn› günde, bir parça tereya¤›-biz ve Üstad›m›z
da bunun bereketini hissediyorduk-bitti¤i dakikada onun
miktar›na tevafuk edip, zann›m›zca ayn› yerde, ayn› mik-
tar, ayn› zamanda geldi¤i gibi; hem buralarda, köylerde,
kül içinde yap›lan bir çörek, Üstad›m›z›n hofluna gitti¤i
için sabah akflam ondan yiyip ve on befl gün devam
edip, bitti¤i ayn› günde, ayn› çörekten, onun akrabas›n-
dan birisi getirdi. Bu tevafukun hat›r› için geri çevirmedi,
kabul etti. Gözümüzle bu lâtif tevafukdaki flirin inayet-i
ilâhiyyenin cüz’î cilvelerini gördük ve anlad›k ki, kör te-
sadüf iflimize kar›flm›yor.

Mânidar tevafuk, Risale-i Nur’un kelimat›nda ve huru-
fat›nda oldu¤u gibi, ona temas eden harekât ve ef’alde
de dahi mânidar tevafuklar var. ‹nayete temas etti¤i için,
en cüz’î birfley de olsa k›ymeti büyüktür. Böyle uzun yaz-
mak ve ziyade ehemmiyet vermek israf olmaz. Çünkü,
manas› olan inayet ve iltifat-› rahmet muradd›r. Ve o ba-
his de manevi bir flükürdür.

Risale-i Nur fiakirtlerinden
Emin, Feyzi

®
karfl› memnunluk gösterme, ge-
rek dil ile gerekse hal ile Allah’›
hamd etme
teberrük: bir fleyi bereket ve
saadet vesilesi sayarak almak ve-
ya vermek
tesadüf: rastlant›
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme
ziyade: fazla, fazlas›yla

bahis: konu
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet
cilve: tecelli, görüntü
cüz’î: küçük, az
ef’al: fiiller, ameller
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet
harekât: hareketler, davra-
n›fllar
hurufat: harfler 

iltifat-› rahmet: rahmetin te-
veccühü, yönelmesi, bakma-
s›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k
kelimat: kelimeler, sözler
k›ymet: de¤er

lâtif: tatl›, hofl
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
manidar: nükteli, ince manal›
mukabil: karfl›l›k
murâd: maksat, meram
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci 
flükür: Allah’›n nimetlerine
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R‹SALE-‹ NUR ECZALARINI MAHKEMEDEN 
ALIP, BANA GET‹R‹P TESL‹M EDEN HAFIZ 

MUSTAFA’YA H‹TAPTIR.
2 p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rÅmn°T røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH

3pQƒtædG pπpFyÉn°SnQ päÉnahoôoM pOnón©pH o¬oJÉncnônHnh$G oânªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Sen binler safalarla geldin, beni ebedi minnettar ettin.

Ve sad›k arkadafllar›nla Risale-i Nur’un serbestiyetine
hizmetiniz o derece büyük ve k›ymettard›r, de¤il yaln›z
bizi ve Risale-i Nur’un fiakirtlerini, belki bu memleketi,
belki alem-i ‹slâm› manen minnettar ettiniz ki, ehl-i ima-
n›n imdad›na yetiflmeye Risale-i Nur’un yolunu serbest-
çe açt›n›z. Ben, bir seneden beri seni ve seninle beraber
Risaye-i Nur'un bu serbestiyetine çal›flanlar›, Haf›z Ali ve
Hüsrev gibi Risale-i Nur’un kahramanlar›yla beraber ma-
nevi kazançlar›ma, dualar›ma flerik etmiflim; hem devam
edecek... Buraya kadar yoldaki herbir dakika, bir gün,
hizmette bulunmak gibi beni minnettar eyledi. Hakim-i
adil nam›n› alan malum zat› ve lehimizde onunla beraber
çal›flanlar›, bu hakikî adalete hizmetleri için ahir ömrüme
kadar unutmayaca¤›m. Alt› yedi ayd›r onlar› da aynen
manevi kazançlar›ma flerik ediyorum.

Bana teslim ettikleri Risalelerin bir k›sm›n›, kardeflleri-
me cevap verece¤im, bütününü yazs›nlar, onlara hediye
edece¤im. Çünkü onlar, Risale-i Nur’un bundan sonraki
hizmetine tam hissedard›rlar. Bu meselede ben Denizli 

ahir ömür: ömrün son devresi,
hayat›n son demleri
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar 
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri
hakikî: gerçek
Hâkim-i Âdil: âdil hakim, adâlet
ile ifl gören hükmedici, adâletli
hüküm verici.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma
imdat: yard›m
k›ymet: de¤er

leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket
malûm: bilinen, bilinir olan
manen: mana bak›m›ndan,
manaca
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
merhum: rahmete kavufl-

mufl, ölmüfl, ölü.
mesele: önemli konu
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan
nam: ad
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-

de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli 
flakirt: talebe, ö¤renci 
flerik: ortak
zat: kifli, flah›s

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› Risale-i Nur’un harfleri adedince üzerinize olsun.
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flehrini kendi karyeme arkadafl edip bütün emvat›n› ve
ehl-i iman›n hayatta olanlar›n› hem kendim, hem Risale-i
Nur’un talebeleri, manevi kazançlar›m›za hissedar etme-
ye karar verdik. Denizli Hapishanesini de, bir imtihan
medresemiz telakki ediyoruz. Ve bizimle alakadar hem
Denizli de, hem hapsinde umumuna ve hususan tam
adaletini gördü¤ümüz mahkeme heyetine çok selam ve
dualar ederiz.

Said Nursi

* * *

2 o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH
Beflinci nokta: Risale-i Nur, bu Anadolu memleketi-

ne, belalar›n def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka
nas›l belay› def ediyor; onun intiflar› ve okunmas› külli bir
sadaka nevinde semavi ve arzi belalar›n def’ine vesile
oldu¤u çok emareler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmifl.
Hatta Kur’ân ›n iflaretiyle tahakkuk etmifl. Ve yazmas›n›
ve intiflar›n› men etmek zamanlar›nda dört defa zelzele-
lerin bafllamas› ve intiflar›yla durmalar› ve Anadolu da
ekser yerlerde okunmas› Harb-i Umuminin Anadolu'ya
girmemesine bir vesile oldu¤u Sure-i Ve l-Asr iflaret etti¤i
halde bu iki ay kurakl›k zaman›nda mahkemenin Risale-i
Nur’un beraatine ve vatana menfaatli oldu¤una dair kara-
r›n› Mahkeme-i Temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyet-
le Risale-i Nur’un intiflar› ve okunmas›n› beklerken, bütün
bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki 

mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
medrese: ders okutulan yer 
men: yasak etme, engelleme
menfaat: fayda
nev: tür, çeflit
nokta: konu ile ilgili bölüm
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme
semavî: semaya ait, gökten ge-
len; Allah taraf›ndan olan, ‹lahî
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli 
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sure-i Ve’l-Asr: Asr suresi
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme
talebe: ö¤renci
tasdik: do¤rulama, onaylama
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
telâkki: anlama, kabul etme
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma
umum: bütün
vesile: arac›, vas›ta
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem 

alâkadar: ilgili, iliflki
arzî: yerle ilgili, yere ait
belâ: musibet, s›k›nt›
beraat: 
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet
dair: alakal›, ilgili
def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehemmiyetli: önemli

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri
ekser: en çok, daha ziyade.
emare: alâmet, belirti, niflan
emvat: ölüler.
hâdise: olay
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›
heyet: kurul, komite
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.

hususan: bilhassa, özellikle
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma
isrâ: Kur’ân-› Kerîm’in 17. su-
residir. Mekke’de nazil olmufl-
tur 
karye: köy.
kusur: eksiklik, noksan, özür
küllî: umumî, genel, bütün
olan
Mahkeme-i Temyiz: temyiz

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Allah’›n selâm› rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihet-
çe konuflmaktan men etmeleri cihetiyle, belalar›n def’ine
vesile olan bu külli sadaka-i maneviye belaya karfl› ç›ka-
mad›, günah›m›z neticesi kurakl›k bafllad›.

Biz Risale-i Nur fiakirtleri dünyaya çok ehemmiyet
vermedi¤imizden, dünyaya yaln›z Risale-i Nur için bakt›-
¤›m›zdan, bu ya¤mursuzlukta dahi o noktadan bak›yo-
ruz. ‹flte, Denizli de mahkemeye verilen cüz i bir k›s›m
Risale-i Nur, sahiplerine iadesinin ayn› zaman›nda, bura-
da dahi bir k›s›m zatlar yazmaya bafllamalar› ayn› vakitte,
bu ya¤mursuzlukta bir derece rahmet ya¤d›. Fakat Risa-
le-i Nur’un serbestiyeti cüz'i olmas›ndan, rahmet dahi
cüz'i kald›. ‹nflaallah, yak›nda benim de risalelerim iade
edilecek, tam serbest ve intiflar› küllileflecek ve rahmet
dahi tam olacak (HAfi‹YE)

* * *
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH

2 pÖpFÉnZsôdG pán∏r«nd »/apôn£nªrdG päGnôn£nb pOnón©pH rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Aziz kardefllerim,

Size iki pusulay› Leyle-i Regaipten alt› saat evvel yaz-
d›m. “Hizbü n-Nuriye” ka¤›t ile teslimden sonra, katiyen
benim kanaatimde bir nevi Mucize-i Ahmediye olarak,
iki aydan beri mütemadiyen kurakl›k ve ya¤mursuzluk, 

HAfi‹YE: Hem aynen öyle oldu, biz gördük.

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z 
as›r: yüzy›l
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
belâ: musibet, s›k›nt›
cüz’î: küçük, az
def: kovma, uzaklaflt›rma
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met
ehemmiyetli: önemli
evvel: önce
hafliye: dipnot
hisse: pay, nasip
hizbü’n-nuriye: 
hükmüne: yerine, de¤erine
iade: geri verme
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak
kanaat: inanma, görüfl, fikir
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle 
küllî: umumî, genel, bütün olan
Leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.

makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli
men: yasak etme, engelleme
misl: kat; efl
Mu’cize-i Ahmediye: Hz.
Peygamber (s.a.v)’in mucizesi
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›

nevî: çeflit, tür
pusula: k›sa mektup
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadaka-i maneviye: belâlar›

defedecek manevî sadaka.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
flakirt: talebe, ö¤renci 
talebe: ö¤renci
umum: bütün
vesile: arac›, vas›ta
zat: kifli, flah›s

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Leyle-i Regâibde ya¤an ya¤murun damlalar› adedince selam olsun.
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her tarafta daima namazlardan sonra pek çok dualar›n
akim kald›¤› ve herkes meyusiyetinden derd-i maiflet en-
diflesiyle kalben a¤larken, birden Leyle-i Regaip —bütün
ömrümde hiç iflitmedi¤im ve baflkalar da iflitmedi¤i— üç
saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra'd›n yüksek
ve fliddetli tesbihat›yla öyle bir rahmet ya¤d› ki, en mu-
annide dahi Leyle-i Regaib'in kudsiyetini ve Hazret-i Ri-
salet'in bir derece, bir cihette alem-i flahadete teflrifinin
umum kainatça ve bütün as›rlarda nazar-› ehemmiyette
ve Rahmeten li'l-Alemin oldu¤unu ispat etti ve kainat o
geceyi alk›fll›yor diye gösterdi.

Acaba, dualar›m›zda Isparta bu memleketle beraberdi,
bu ya¤murda hissesi var m›, merak ediyorum. fiimdiye
kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet ol-
mas›ndan, bu rahmet ima eder ki, herhalde bir fütuhat›
perde alt›nda vard›r ve belki serbestiyetine bir iflarettir.
(HAfi‹YE) Hem burada Lem'alar ›n verdi¤i ifltiyak cihetiyle
yaz›c›lar›n ço¤almas›, inflaallah bir nevi makbul dua hük-
müne geçti.

Risale-i Nur Talebeleri nam›na

Evet Evet

Mehmed Ceylan

Duan›za Muhtaç kardefliniz

Said Nursi

âlemlere rahmet olan, Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
talebe: ö¤renci.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
teflrif: flereflendirme, fleref verme 
umum: bütün
vesile-i rahmet: rahmeti kazan-
ma sebebi

HAfi‹YE: Sonra tahakkuk etti ki; ayn› zamanda hem fütühat› hem ser-
bestiyeti perde alt›nda tahakkuk etmifl.

âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.
cihet: yön
derd-i maiflet: geçim derdi
ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
emare: alâmet, belirti, niflan
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler 
Hazret-i Risâlet: Peygambe-
rimiz Hz. Muhammed.
hükmüne: yerine, de¤erine

ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme 
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik
Leyle-i Regaip: Regaip Gece-
si, Recep ay›n›n ilk Cuma ge-
cesi.
makbul: kabul edilmifl, ge-

çerli
melek-i ra’d: gök gürültüsü
ile vazifeli, görevli melek.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
nazar-› ehemmiyet: pek
önemli görerek, pek mühim
oldu¤unu düflünerek olan ba-
k›fl.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir
rahmeten li’l-âlemîn: bütün
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Leyle-i Mirac›n, ayn› Leyle-i Regaib gibi hiç inkâr edil-

mez bir tarzda, bir nevi mucize-i Ahmediye gibi bir kera-
metini ve kâinatça hürmetini gözümüzle gördük. fiöyle ki:

Nas›l evvelce yazd›¤›m›z gibi iki ay kurakl›k içinde bu-
rada hiç ya¤mur gelmedi¤i, güya Leyle-i Regaibi bekli-
yor gibi o mübarek gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gü-
rültü ile kudsiyetini burada gösterdi¤i gibi, aynen öyle
de, o geceden beri buraya bir katre ya¤mur düflmedi¤i
halde, yirmi günden sonra aynen Miraç gecesi birden bi-
re öyle bir rahmet ya¤d› ki, dinsizlerde flüphe b›rakmad›
ki, Sahibü’l-Miraç, Rahmeten li’l-Âlemîn oldu¤u gibi,
onun Miraç gecesi de bir vesile-i rahmettir. Hem ehl-i
iman›n imanlar›n› kuvvetlendirdi¤i gibi, meyusiyetlerini
de bir derece izale etti.

Hal-i âlemi bilmiyorum, fakat hissediyorum ki: Ehl-i
iman hem harici birkaç tarafta tazyikat, hem dahilî endi-
fleler ve kurakl›ktan gelen derd-i maiflet ve nokta-i istina-
d› dünyaca bulamamaktan, ehemmiyetli bir meyusiyetin
tesiriyle, hattâ ibadete karfl› bir fütur gelmiflti. Birden Mi-
raç gecesi, burada kerametiyle Leyle-i Regaibin kerame-
tini takviye ederek ehl-i imana bildirdi ki: “Siz sahipsiz
de¤ilsiniz. Kâinat kabzas›nda bulunan bir zat›n, âleme
rahmet gönderdi¤i bir istinadgâh›n›z vard›r” diye meyu-
siyet ve endiflelerini k›smen izale eyledi.

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
emsalsiz: benzersiz.
endifle: kayg›.
evvelce: daha önce.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
güya: sanki.
hâl-i âlem: flimdiki hâl ve yafla-
ma flekli.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile ilgili.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
iman: inanç, itikat.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istinatgâh: dayanak noktas›, gü-
venilecek yer.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kabza: tutamak yeri, el.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katre: damla.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
Muhammed’in Miraca ç›kt›¤› ge-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesi.
leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.
me’yusiyet: ümitsizlik.
miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-

hammed (a.s.m.) Efendimizin,
Recep ay›n›n 27. gecesinde
Cenab-› Hakk›n huzuruna ru-
hen, cismen, hâlen ç›kmas›
mu’cizesi.
mu’cize-i Ahmediye: Hz.
Peygamber (s.a.v)’in mucizesi.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nevî: çeflit, tür.
nokta-i istinat: dayanak

noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
rahmeten li’l-âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
sahibü’l-mirac: miraç muci-
zesinin sahibi.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
tarz: biçim, flekil.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
tesir: etki.
vesile-i rahmet: rahmeti ka-
zanma sebebi.
zat: kifli, flah›s.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.

2. Allah’›n selâm› rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Hem Risale-i Nur’un bir silsile-i kerametini teflkil eden
tevafuk, bu hâdisede hiç tesadüfe havale edilmez bir
tarzda üç-dört tevafukla, Leyle-i Miraç ve Leyle-i Regaib
hürmetlerinde Risale-i Nur’un da bir hissesi var oldu¤u-
nu gördük.

Birinci tevafuk: ‹ptida ve intiha-i terakkiyat-› hayat-›
Ahmediyenin ünvanlar› olan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi-
raç bu kurakl›k zaman›nda kesretli rahmette tevafuklar›d›r.

‹kinci tevafuk: Bugünlerde Hüsrev’in tevafuklu yazd›¤›
Miraç Risalesini burada Risale-i Nur talebeleri flevke ge-
lip aynen tevafukunu, hattâ yedi “fakat, fakat, fakat” ke-
limelerinin parlak tevafukunu gösteren nüshalar› yazd›-
lar, bitirdiler. Ben de tashih ediyordum, baflkalar› da oku-
yordular. Birden Miraç gecesi kesretli rahmetiyle gelme-
si, Risale-i Nur’un yaz›lmas› ve Hüsrev’in Miraç Risalesi
ve intiflar› dahi bir vesile-i rahmet oldu¤unu talebelerine
bir kanaat verdi. ‹ki-üç tevafuk daha var. Bize kat’î kana-
at veriyor ki, tesadüf içinde yoktur. Do¤rudan do¤ruya
bu muannit zaman›nda fleair-i ‹slâmîyenin ehemmiyetle-
rini göstermeye bir iflarettir.Umum kardefllerime selâm
ve Miraçlar›n› tebrik ederim.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Buran›n umum ahlisi ve Risale-i

Nur fiakirtleri nam›na kardefliniz

Said Nursi
Evet Üstad›m›z› tasdik ediyoruz.

Mehmed, Mehmed, Osman, ‹brahim, Ceylan, Hayri, vs.

suretlerin her biri.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme.
silsile-i keramet: keramet silsile-
si, kerametin zincirleme birbirini
takip etmesi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
flevk: fliddetli arzu, istek; keyif,
nefle.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tesadüf: rastlant›.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme.
umum: bütün.
unvan: ad, isim.
vesile-i rahmet: rahmeti kazan-
ma sebebi.

ahali: halk.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
hâdise: olay.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hisse: pay, nasip.
ibtida ve intiha-y› terakki-
yat-› hayat-› Ahmediye: Hz.
Peygamberin manevî haya-
t›ndaki terakkiyat›n›n bafl› ve
sonu, uç noktas›; bütün yara-

t›lm›fllar›n en faziletlisi olma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
leyle-i Miraç: Miraç Gecesi,
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k-
t›¤› gece, Recep ay›n›n 27. ge-
cesi.

leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.
Miraç: Peygamberimiz Hz.
Muhammed (a.s.m.) Efendimi-
zin, Recep ay›n›n 27. gecesin-
de Cenab-› Hakk›n huzuruna
ruhen, cismen, hâlen ç›kmas›
mu’cizesi.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
nam: ad.
nüsha: birbirinin ayn› olan

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Bir sual: “Tevafukla bu keramet nas›l kat'i sabit olu-

yor?” diye kardefllerimizden birisinin sualine küçük bir
cevapt›r.

Elcevap: Birfleyde tevafuk olsa, küçük bir emare olur
ki, onda bir kas›t var, bir irade var; rastgele bir tesadüf
de¤il. Ve bilhassa tevafuk birkaç cihette olsa, o emare
tam kuvvetleflir. Ve bilhassa, yüz ihtimal içinde iki fleye
mahsus ve o iki fley birbiriyle tam münasebettar olsa, o
tevafuktan gelen iflaret sarih bir delalet hükmüne geçer
ki, bir kas›t ve irade ile ve bir maksat için o tevafuk ol-
mufl, tesadüfün ihtimali yok.

‹flte, bu mesele-i Miraciye de aynen böyle oldu. Dok-
san dokuz gün içinde yaln›z Leyle-i Regaip ve Leyle-i Mi-
raca ya¤mur rahmetinin tevafuku ve o iki gece ve güne
mahsus olmas›, daha evvel ve daha sonra olmamas› ve
ihtiyac-› fledidin tam vaktine muvafakat› ve Miraciye Ri-
salesinin burada çoklar taraf›ndan flevkle k›raat ve kita-
bet ve neflrine rastgelmesi ve o iki mübarek gecenin bir-
biriyle bir kaç cihette tevafuk etmesi ve mevsimi olmad›-
¤› için acip gürültülerle, söylenmeyecek maddi manevi
zemin gürültüleriyle feryatlar›na tehditkarane ve teselli-
darane tevafuk etmesi ve ehl-i iman›n meyusiyetinden
teselli aramalar›na ve dalaletin savletinden gelen vesvese
ve zaafiyetine karfl› kuvve-i maneviyenin takviyesini 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan
bilhassa: özellikle
cihet: yön
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri
elcevap: cevap olarak
emare: alâmet, belirti, niflan
evvel: önce
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
hükmüne: yerine, de¤erine
ihtimal: olabilirlik
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli ihti-
yaç, fliddetli muhtaç olufl.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç
keramet: Allah'›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler 
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma 
kitabet: kâtiplik, yazma
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
Muhammed'in Miraca ç›kt›¤› ge-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesi.
Leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.
maddî: madde ile alakal›, cismanî
maksat: gaye
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
mesele-i Miraciye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) Miraca ç›kma-
s›, Cenab-› Hakk›n huzuruna var-
mas› hâdisesi.
me'yusiyet: ümitsizlik.
Miraciye: miraca dair, miraç hak-
k›nda.
muvafakat: uyma, uyuflma, uy-
gunluk 
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
münasebettar: ilgili, alâkal›

neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim
rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl 
sarih: aç›k, âflikar
savlet: fliddetli hücum, sald›r-
ma
sual: soru 

flevk: fliddetli arzu, istek; ke-
yif, nefle

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme

tehdidkârâne: tehdit ederce-
sine

tesadüf: rastlant›

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me

tesellidarane: teselli ederek,
avutarak
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zemin: yeryüzü 

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Allah’›n selâm› rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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istemelerine tam tevafuku, ve bu geceler gibi fleair-i
‹slâmîyeye karfl› hürmetsizlik edenlerin hatalar›na bir
tekdir olarak, “Kainat bu gecelere hürmet eder, neden
siz etmiyorsunuz?” diye manas›nda, kesretli rahmetle fle-
air-i ‹slâmîyeye karfl›, hatta semavat ve feza-y› alem hür-
metlerini göstermekle tevafuk etmesi, zerre miktar insa-
f› olan bilir ki, bu iflte hususi bir kas›t ve irade ve ehl-i
imana hususi bir inayet ve merhamettir; hiçbir cihetle te-
sadüf ihtimali olamaz.

Demek hakikat-› Miraç, bir mucize-i Ahmediye
(a.s.m.) ve keramet-i kübras› oldu¤u ve Miraç merdive-
niyle göklere ç›kmas› ile zat-› Ahmediyenin (a.s.m.) se-
mavat ehline ehemmiyetini ve k›ymetini gösterdi¤i gibi,
bu seneki Miraç da zemine ve bu memleket ahalisine
kainatça hürmetini ve k›ymetini gösterip bir keramet
gösterdi.

Duan›za muhtaç kardefliniz
Said Nursi

* * *

Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Bizim kat’iyen flek ve flüphemiz kalmad› ki, bu hizme-

timizin neticesi olan Risale-i Nur’un serbestiyetini de¤il
yaln›z biz ve bu Anadolu ve alem-i ‹slâm alk›fll›yor, takdir
ediyor; belki kainat memnun olup cevv-i sema, feza-y›
alem alk›fll›yor ki, üç dört ayda ya¤mura fliddet-i ihtiyaç
varken gelmedi, yaln›z Ankara teslim karar›na tevafuk 

Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu'cizesi.
mu'cize-i Ahmediye: Hz. Pey-
gamber (s.a.v)'in mucizesi
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî'nin eserlerinin
ad›.
semavat: semalar, gökler 
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli 
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
flek: flüphe, zan, tereddüt
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
takdir: k›ymet verme, de¤er biç-
me
tekdir: azarlama
tesadüf: rastlant›
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
zemin: yeryüzü 
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça

ahali: halk 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n

cevv-i sema: gökyüzü, hava
âlemi, uzay bofllu¤u.

cihet: yön

Dua: Allah'a yalvarma, niyaz 

ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet

ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan 

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri
feza-y› âlem: âlemin fezas›,
uzay.
hakikat-› Mirac: Mirac gerçe-
¤i, Mirac›n hak ve hakikat ol-
du¤u
hususî: özel
hürmet: sayg›
ihtimal: olabilirlik
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler

kat'iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle 

keramet: Allah'›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler 

keramet-i kübra: en büyük
keramet.

kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.

k›ymet: de¤er
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eden Leyle-i Regaibdeki emsalsiz ve gürültülü rahmetin
gelmesi ve Denizli'de mahkemenin bilfiil teslimine karar
vermesi, yine Leyle-i Miraçta aynen Risale-i Nur’un bir
rahmet oldu¤una iflareten leyle-i Regaibe tevafuk ederek
kesretle melek-i ra'd›n alk›fllamas›yla ve rahmetin Emir-
da¤›nda gelmesi o teslim karar›na tevafuk etmesi ve bir
hafta sonra, demek Denizli'de vekillerin eliyle al›nmas›
hengamlar›nda yine aynen Leyle-i Miraca ve Leyle-i Re-
gaibe tevafuk ederek aynen onlar gibi fiaban-› fierifin bir
cuma gecesinde ya¤murun bu memlekete gelmesi, o te-
vafuklar›yla kat i kanaat verdi ki: Risale-i Nur’un müsa-
deresine ve hapsine dört zelzelelerin tevafuku küre-i arz-
ca bir itiraz oldu¤u gibi, bu Emirda¤› memleketinde dört
ay zarf›nda yaln›z üç Cuma gecesinde ki —biri Leyle-i
Regaip, biri Leyle-i Miraç, biri de fiaban-› Muazzam›n bi-
rinci Cuma gecesinde— rahmetin kesretli gelmesi ve Ri-
sale-i Nur’un da serbestiyetinin üç devresine tam tam›na
tevafuk etmesi, küre-i havaiyenin bir tebriki, bir müjdesi-
dir ve Risale-i Nur dahi manevi bir rahmet ve ya¤mur ol-
du¤una kuvvetli bir iflarettir.

Ve en lâtif bir emare fludur ki: Dün, birdenbire bir ser-
çe kuflu pencereye geldi, vurdu. Biz, uçurmak için iflaret
ettik, gitmedi. Mecbur olduk, dedim: “Pencereyi aç; o ne
diyecek?” Girdi, durdu, ta bu sabaha kadar... Sonra oda-
y› ona b›rakt›k, yatak odama geldim. Bu sabah ç›kt›m,
kap›y› açt›m, yar›m dakikada döndüm, bakt›m, “Kuddüs,
Kuddüs” zikrini yapan bir kufl odamda gördüm. Gülerek
dedim: “Bu misafir niçin geldi?” Tam bir saat bana bakt›, 

bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak
devre: dönem
emare: alâmet, belirti, niflan
hengâm: zaman, s›ra
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek
kanaat: inanma, görüfl, fikir
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
Kuddüs: kusur, eksiklik ve nok-
sanl›ktan, temiz olan, fazilet ve
güzelliklerle övülen, noksanl›¤›
gerektirecek fleylerden son dere-
ce münezzeh olan, izzet ve kibri-

ya sahibi Allah.
küre-i arz: yer küre, dünya
küre-i havaiye: hava küre,
atmosfer.
latîf: güzel, hofl
leyle-i Miraç: Miraç Gecesi,
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k-
t›¤› gece, Recep ay›n›n 27. ge-
cesi.
leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.
manevî: manaya ait, maddî

olmayan
melek-i ra’d: gök gürültüsü
ile vazifeli, görevli melek.
müsadere: toplatma, elden
alma
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
serbestiyet: serbestlik, rahat

ve serbest olma hâli 
fiaban-› Muazzam: çok yüce
fiaban ay›
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme
vekil: naz›r, bakan 
zarf›nda: süresince
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem 
zikr: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma 
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uçmad›, ürkmedi. Ben de okuyordum; ekmek b›rakt›m,
yemedi. Yine kap›y› açt›m, ç›kt›m, yar›m dakikada gel-
dim, o misafir kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk
geldi, dedi ki: “Ben bu gece gördüm ki, Merhum Haf›z
Ali'nin (r.h.) kardefli yan›m›za gelmifl.” Ben de dedim:
“Haf›z Ali ve Hüsrev gibi bir kardeflimiz buraya gelecek.”
Ayn› günde, iki saat sonra çocuk geldi, dedi: Haf›z Mus-
tafa geldi; hem Risale-i Nur’un serbestiyetinin müjdesini,
hem mahkemedeki kitaplar›n› da k›smen getirdi; hem
serçe kuflunun ve benim rüyam›n, hem kuddüs kuflunun
tabirini ispat etti ki, tesadüf olmad›¤›n› gösterdi. Acaba,
emsalsiz bir tarzda hem serçe kuflu acip bir surette, hem
kuddüs kuflu garip bir surette gelip bakmas›, sonra kay-
bolmas› ve masum çocu¤un rüyas› tam tam›na ç›kmas›,
hem Risale-i Nur’un Haf›z Ali gibi bir zat›n eliyle buraya
gelmesinin ayn› zaman›na tevafuku hiç tesadüf olabilir
mi? Hiçbir ihtimali var m› ki, bir beflaret-i gaybiye olma-
s›n? (HAfi‹YE) Evet, bu mesele, küçük bir mesele de¤il; kai-
nat ve hayvanat ile alakadard›r.

serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli 
suret: biçim, flekil, tarz
tabir: yorum, yorumlama.
tarz: biçim, flekil
tesadüf: rastlant›
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma
vaziyet: durum
zat: kifli, flah›s

HAfi‹YE: Hem bu kufllar›n Risâle-i Nur’la alâkadarl›klar›n› teyit eden çok
emareler var.
Ezcümle: O kufllar›n alakadarl›¤›n› gösteren mektup Milas’a gitti¤i ayn›
vakitte garip bir tarzda kuddüs kuflu o mektubun meâlini vaziyetiyle teyit
etti¤i gibi; ayn› mektup ‹nebolu’da geceleyin okunurken büyük bir gece
kuflu büyük bir gece kuflu harika bir tarzda pencereye gelip, kanad›yla vu-
rup, durup dinlemesi; ayn› mektup Sava’da okunurken bir defa iki çekir-
ge üstüne gelip, durup neticeye kadar durmalar›; bir defa da serçe ve bül-
bül kufllar› ayn› mektubun okunmas›nda pervane gibi uçup alakadarl›k
göstermeleri; ve Isparta’da Hüsrev’in evinde  ayn› mektup okunurken,
bülbül kuflu hilâf-› âdet salona gelmesi, alakadarl›¤›n› göstermesi gibi çok
emâreler, bu kerâmet-i Nuriyeyi teyit ediyor.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan
alâkadar: ilgili, iliflki
beflaret-i gaybiye: gayptan
gelen müjde.
emare: alâmet, belirti, niflan
emsalsiz: benzersiz
Ezcümle: bu cümleden ola-
rak
hârika: ola¤anüstü
hayvânat: hayvanlar 
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
ihtimal: olabilirlik

ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
keramet-i Nuriye: Risale-i
Nur’a ait keramet.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m
kuddüs: kusur, eksiklik ve
noksanl›ktan, temiz olan, fazi-
let ve güzelliklerle övülen,

noksanl›¤› gerektirecek fley-
lerden son derece münezzeh
olan, izzet ve kibriya sahibi
Allah.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz
meal: mana, anlam, mefhum
mesele: önemli konu
mesele: önemli konu
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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Evet Risale-i Nur serbestiyetinden ben Risale-i Nur’un
bir flakirdi olmak itibar›yla, kendi hisseme düflen bu kâr
ve neticeyi, binler alt›n lira kadar kazanc›m var kanaat
ediyorum. Baflka yüz binler Risale-i Nur fiakirtleri ve tak-
viye-i imana muhtaç ehl-i iman›n istifadeleri buna k›yas
edilsin.

Evet, dinin, fleriat›n ve Kur’ân ›n yüzden ziyade t›ls›m-
lar›n›, muammalar›n› hal ve keflfeden; ve en muannit
dinsizleri susturup ilzam eden; ve Miraç ve haflr-i cisma-
ni gibi s›rf ak›ldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikat-
lerini en mütemerrid ve en muannid filozoflara ve z›nd›k-
lara karfl› günefl gibi ispat eden ve onlar›n bir k›sm›n›
imana getiren Risale-i Nur eczalar›, elbette küre-i arz ve
küre-i havaiyeyi kendi ile alakadar eder ve bu asr› ve is-
tikbali kendiyle meflgul edecek bir hakikat-i Kur’ânîyedir
ve ehl-i iman elinde bir elmas k›l›nçt›r.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Emirda¤’inda kardefliniz

Said Nursi
* * *

Risale-i Nur’un kahraman› Hüsrev taraf›ndan 
kaleme al›nm›flt›r.

2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH
Risalei’n-Nur’un kerametlerindendir ki: Üstad›m›z Ra-

d›yallahü Anh, çok defa Risalelerde, “Ey mülhidler ve ey 

alâkadar: ilgili, iliflki
asr: yüzy›l
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar 
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
filozof: felsefe ile u¤raflan
hakikat: gerçek, esas
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
hisse: pay, nasip
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme 
iman: inanç, itikat
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istifade: faydalanma, yararlanma
istikbal: gelecek
kanaat: inanma, görüfl, fikir
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keflif: gizli bir fleyi veya bir s›rr›
kalp gözüyle görerek ö¤renme
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme
küre-i arz: yer küre, dünya
küre-i havaiye: hava küre, at-
mosfer.
miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz
muannit: inatç›, ayak direyen.

mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.

mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan

Rad›yallahü Anh: Allah on-
dan raz› olsun.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flakirt: talebe, ö¤renci 
flek: flüphe, zan, tereddüt.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-

nan hükümlerin hepsi 
takviye-i iman: iman takvi-
yesi, inanc›n kuvvetlenmesi.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir 
ziyade: çok, fazla

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
2. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
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z›nd›klar! Risalei’n-Nur’a iliflmeyiniz. E¤er iliflirseniz, ya-
k›nda sizi bekleyen belâlar, sel gibi bafl›n›za ya¤acakt›r”
diye on seneden beri kerratla söylüyorlard›. Bu hususta
flahit oldu¤umuz felâketlerden,

Birincisi: Dört sene evvel Erzincan’da ve ‹zmir civar›n-
da vukua gelen hareket-i arz olmufltur. O vakitler müna-
f›klar, desiselerle Isparta m›nt›kas›nda Sava ve Kuleönü
ve civar› köylerdeki Risale-i Nur talebelerine ilifltiler.
Otuz-k›rk kadar Risale-i Nur talebelerini “Camie gitmi-
yorsunuz, takke giyiyorsunuz, tarikat dersi veriyorsunuz”
diye mahkemeye sevk etmifllerdi. Cenab-› Hak, ‹zmir ci-
var›na ve Âzerîleri ve civar›ndaki halk› dehfletler içinde
b›rakan zelzelelerle Risale-i Nur’un bir vesile-i def-i belâ
oldu¤unu gösterdi. Bu zelzelelerden bir hafta sonra,
mahkemeye sevk edilmifl olan o kardefllerimizin hepsi
beraat ettirilerek kurtulmufllard›.

‹kincisi: Yine vakit vakit Risale-i Nur talebelerinin ar-
kalar›nda koflmakta devam eden mülhidler, hatt-› Kur’ân
ile çocuk okuttuklar›n› bahane ederek Isparta’da müte-
veffa Mehmed Zühtü (rahmetullahi aleyh) ile Sava Kar-
yesinden Haf›z Mehmed (rahmetullahi aleyh) ismindeki
iki Risalei’n-Nur talebesine hücum etmifller. Nur dersini
okuyan çocuklar›, bu iki kardeflimizin evlerinden al›nan
Risale-i Nur eczalar›yla birlikte mahkemeye sevk edilmifl.
Merhum Mehmed Zühtü, para cezas›yla mahkûm edil-
mek istenilmifl. Neticede, merkezi Erbaa ve Tokat’ta vu-
kua gelen ikinci bir korkunç zelzele ile Cenab-› Hak,
Risalei’n-Nur bir vesile-i def-i belâ olmakla flakirtlerine 

sevk: gönderme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
vesile-i def-i bela: belay›, musi-
beti defetmeye vesile olan.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
belâ: musibet, s›k›nt›.
berat: niflan, rütbe ve imtiyaz
için verilen belge, kurtulufl
belgesi.
civar: çevre, yöre, etraf.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.

evvel: önce.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
hareket-i arz: yer sars›nt›s›,
zelzele, deprem.
hatt-› Kur’ân: Kur’ân yaz›s›.
hücûm: sald›rma.
karye: köy.
kerrat: kereler, defalar, kez-
ler.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

m›nt›ka: bölge, taraf, cihet.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
müteveffâ: vefat etmifl, öl-
müfl, ölen; ölü.
rahmetullahi aleyh: Allah’›n
rahmeti onun üzerine olsun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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yard›m ederek Üstadlar›n›n verdi¤i haberin s›hhatini tas-
dik etmek için o kardeflimizi beraat ettirmifl ve al›nan bü-
tün Risale-i Nur eczalar›n› kendilerine iade ettirmifltir.

Üçüncüsü ise: ‹çinde bulundu¤umuz Denizli Hapisha-
nesindeki musibetin bafl›m›za gelmesine sebep olan o
münaf›klar, Rumî bin üç yüz elli dokuz senesinde, tekrar
baflta sevgili Üstad›m›z oldu¤u halde, bize ve Risalei’n-
Nur’a hücum ettiler. bir k›sm›m›z› Isparta’dan toplad›lar,
bir k›sm›n› Çivril’den Isparta’ya getirdiler, sevgili Üstad›-
m›z› da yaln›z olarak Kastamonu’dan Isparta’ya sevk et-
tiler. Daha baflka vilâyetlerden de arkadafllar›m›z Ispar-
ta’ya getirilmiflti. Ehl-i garaz›n i¤faline kap›lan Isparta ad-
liyesi, Risalei’n-Nur’un gayesi haricinde bulunan cephe-
lerde, bizce manas› olmayan ittihamlar alt›nda bizi s›k›-
yordu. Bilhassa k›ymettar Üstad›m›z› daha çok tazyik et-
tikleri vakit, Üstad›m›za lüzumlu lüzumsuz bir çok sualler
açan Isparta Müddeiumumîsinin “Bu belâlar dedi¤in ne-
dir?” diye olan sualine cevaben: Evet, demifl, z›nd›klar
e¤er Risalei’n-Nur’a ve flakirtlerine iliflseler, yak›nda bek-
leyen belâlar›n hareket-i arz suretiyle gelece¤ini söyle-
miflti.

Daha sonra bizi Denizli’ye sevk ettiler. Kastamonu, ‹s-
tanbul, Ankara dahil olmak üzere on vilâyetten adliyele-
re sevk edilen yüzü mütecaviz Risale-i Nur talebelerinin
bir k›sm› b›rak›lm›fl, yetmifl kifliden ibaret olan bir di¤er
k›sm› da Denizli’de “medrese-i Yusufiye” nam›n› alan
hapiste bulunuyordu. Bizim bütün müracaatlar›m›za su-
dan cevap veriliyor, sevgili Üstad›m›z daha çok tazyik ve 

belâ: musibet, s›k›nt›.
berat: niflan, rütbe ve imtiyaz için
verilen belge, kurtulufl belgesi.
bilhassa: özellikle.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
dahil: girme, içinde olma.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i garaz: kin ve düflmanl›k gü-
denler, kötü niyet tafl›yanlar.
hareket-i arz: yer sars›nt›s›, zel-
zele, deprem.
hariç: d›flar›.
hücûm: sald›rma.
iade: geri verme.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
itham: suç isnat etme, suçlama.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
medrese-i Yusufiye: Yu-
suf’un medresesi, Hz. Yu-
suf’un (a.s.) iftira, haks›zl›k ve
zulüm ile hapiste kalmas›n-
dan kinaye olarak, iman ve
Kur’ân’a hizmetinden dolay›
tevkif edilenlerin hapsedildi¤i
yer manas›nda, hapishane.
musibet: felaket, bela.
müddeiumumî: savc›.
münaf›k: nifak sokan, arabo-

zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Rumî: Rumî tarih ve sene,
Rumî takvim.
sevk: gönderme.

sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
vilayet: il.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
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s›k›nt› içerisinde yaflatt›r›l›yor, ufunetli, rutubetli, zulmet-
li, havas›z bir yerde bütün bütün konuflmaktan ve temas-
tan men edilmek suretiyle haps-i münferidde azap çekti-
riliyordu.

‹flte bu s›ralarda Denizli zindan›n›n bu dehfletli ›zt›rap-
lar›n› geçirmekte idik. Allah’tan baflka hiçbir istinadgâh-
lar› bulunmayan bu biçarelerin bir k›sm› Kastamonu’dan,
di¤er bir k›sm› ‹nebolu’dan, di¤er bir k›sm› da ‹stan-
bul’dan henüz gelmemifllerdi. fiu vatan›n her köflesinde
hak ve hakikat için ç›rp›nan ve saf kalbleriyle necatlar›
için Rabb-i Rahimlerine iltica eden pek çok masumlar›n
semavat› delip geçen Arflu’r-Rahman’a dayanan ahlar›
bofla gitmedi. Allahü Zülcelâl Hazretleri, o mübarek Üs-
tad›m›z›n Isparta’da söyledi¤i gibi, masumlar› Cennete
götüren, zalimleri Cehenneme yuvarlayan dehfletli bir di-
¤er zelzeleyi gönderdi. Karfl›s›nda Risalei’n-Nur müdafa-
a vaziyetinde bulunmamas›ndan çok haneler harap oldu,
çok insanlar enkaz alt›nda ezildi, çoklar› sokak ortalar›n-
da kald›. Henüz memleketlerinin hapishanelerinde bulu-
nan kardefllerimizden Kastamonu’dan Mehmed Feyzi ve
Sad›k ve Emin ve Hilmi ve ‹nebolu’dan Ahmed Nazif,
Denizli Hapishanesine sevk edildiklerinde flu malûmat›
verdiler:

“Zelzele tam gece saat sekizde bafllad›. Bütün arka-
dafllar, Lâ ilâhe illâllah zikrine devam ediyorduk. Zelzele
bütün fliddetiyle devam etmekte idi. O s›rada hat›r›m›za
geldi: Risalei’n-Nur’u aflkla ve bir saikle üç-befl defa 

sâik: sebep olan, güdüleyen,
âmil.
semavat: semalar, gökler.
sevk: gönderme.
suret: biçim, flekil, tarz.
ufunet: kötü ve pis koku, çürük
koku.
vaziyet: durum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zikr: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah’› anma.
zindan: hapishane.
zulmet: karanl›k.

Allahü Zülcelal: sonsuz celal
ve büyüklük sahibi olan Al-
lah.
arflürrahman: Rahman olan
Allah’›n arfl›.
aflk: Allah sevgisi.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.

hane: ev.
haps-i münferit: hapishane-
de bir kiflilik hücre.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
istinatgâh: dayanak noktas›,
güvenilecek yer.
lâ ilâhe illallah: Allah’tan
baflka ilah yoktur.
malûmat: bilgiler.

masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
men: yasak etme, engelleme.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müdafaa: savunma.
necat: kurtulufl, kurtulma.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-
› Hak.
saf: hâlis, temiz kalpli, hilekâr
olmayan.
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flefaatç› ederek Cenab-› Hak’tan halâs istedik. Elhamdü
lillâh, derhal sakin oldu.

“Kastamonu’da ise, o gece kaleden kopan çok büyük
bir tafl, afla¤›ya yuvarlanarak bir haneyi ezmifl; birçok ha-
nelerde yar›klar, ç›k›kl›klar olmufl, birkaç ev çökmüfl, hü-
kûmet binas› yar›lm›fl, daha bunun gibi hasarat ve zayiat
olmufl. Fakat zelzele hergün olmak suretiyle bir müddet
devam etmifl. Tosya’da bin befl yüz ev harap olmufl, ölü
ve yaral› miktar› çok fazla imifl. Karg› ve Osmanc›k ta-
mamen, Lâdik ve sair mahallerde zayiat fazla miktarda
imifl. ‹nebolu’da bir minarenin alemi e¤rilmifl, ufak tefek
çatlakl›klar olmufl, hasarat ve zayiat olmam›fl.”

Ahmed Nazif, Emin, 
Sad›k, Mehmed Feyzi

Üçüncü olan bu hareket-i arzdan sonra, yine
Risalei’n-Nur’a ve talebelerine ve müellifine hücum eden
ehl-i garaz›n sözünü dinleyen adliye, ayn› tarzda bizi s›k-
makta devam ediyordu. Z›nd›ka taraftarlar›, mübarek
Üstad›m›z›n ihbarlar› olan ve Risale-i Nur’un büyük kera-
metlerinden olup zelzeleler eliyle gelen beliyelere ehem-
miyet vermek istemiyorlard›. Risalei’n-Nur’un ‹lâhî ve
Kur’ânî hakikatlerine karfl› cephe alan bu zümrenin ba-
fl›na bir dördüncü tokat daha geldi.

Garibi flu ki, biz fiubat’›n üçüncü günü mahkemeye
ça¤r›lm›flt›k. Izt›rap ve elemleri içinde yüreklerimizi a¤la-
tan hastal›kl› haliyle kendisinden sorulan suallere cevap
vermek için altm›fl befl kadar talebesinin önünde aya¤a 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
beliyye: felaket, musibet.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i garaz: kin ve düflmanl›k gü-
denler, kötü niyet tafl›yanlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek, esas.
halâs: kurtulma, kurtulufl, sela-
mete erme.

hane: ev.
hareket-i arz: yer sars›nt›s›,
zelzele, deprem.
hasarat: zararlar, ziyanlar.
hücûm: sald›rma.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
ihbar: haber verme, bildirme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’-

dan gelen.
mahal: yer.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müddet: süre, zaman.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
flefaat: bir suçlu veya ihtiyaç

sahibinin af ve iyili¤e kavufl-
mas› için di¤eri taraf›ndan ya-
p›lan arac›l›k.

talebe: ö¤renci.

taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.

tarz: biçim, flekil.

zayiat: zarar ve ziyan; kay›p-
lar, yitikler.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

zümre: cemaat, topluluk.
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kalkan mübarek Üstad›m›z›n cevaplar› aras›nda “O z›n-
d›klar›n dünyalar› bafllar›n› yesin ve yiyecek!” kelimeleri,
tekrar tekrar heyet-i hâkimenin yüzlerine karfl› a¤z›ndan
dökülüyordu. Birkaç defa mahkemeye gidip geldikten
sonra, 7 fiubat 1944 tarihli ‹stanbul’da münteflir Hem-
flehri ismindeki bir gazete elime geçti. Gazete okumaya
ve radyo dinlemeye hevesli olmamakl›¤›mla beraber,
“Yirminci asr›n medenileriyiz” diyerek bugünkü terakki-
yat-› befleriyeyi kendilerinden bilen, Allah’› unutan, ahi-
rete inanmayan insanlar›n bafllar›na Cenab-› Hakk›n,
motorlu vas›talar eliyle nas›l atefller ya¤d›rd›¤›n›, o mün-
kirlerin dünkü cennet hayatlar›n›n bugünkü cehennemî
hâlât içinde nas›l geçmekte oldu¤unu bilmek ve Risalei’n
Nur’un bereketiyle Anadolu’yu bu dehfletli atefl ya¤mu-
rundan nas›l muhafaza etmekte oldu¤unu görmek ve
flükretmek hâletinden gelen bir merakla baz› bu gibi ha-
vadisleri sorard›m ve dinlerdim.

‹flte bu gazetenin de harp bo¤uflmalar›na ait resimleri-
ne bak›yordum. Nazar›ma çarpan, büyük yaz› ile yaz›l-
m›fl bir sütunda, Anadolu’nun yirmi bir vilâyetini sarsan
ve fiubat’›n birinci gününün gecesinde sabaha karfl› her-
kes uykuda iken vukua gelen ve pek çok zayiata mal
olan dehfletli bir zelzeleyi haber veriyordu. Derhal, fiu-
bat’›n üçünde mahkemede sevgili Üstad›m›z›n heyet-i
hâkimeye “Z›nd›klar›n dünyalar› bafllar›n› yesin ve yiye-
cek!” diye tekrar tekrar söyledi¤i sözleri hat›rlad›m, “Ey-
vah!” dedim, “Risale-i Nur ›slah eder, ifsad etmez; imar
eder, harap etmez; mes’ud eder, periflan etmez” diye 

flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
terakkiyat-› befleriye: insana ait
yükselifller, ilerlemeler.
vas›ta: araç.
vilayet: il.
vuku: olma, meydana gelme.
zayiat: zarar ve ziyan; kay›plar,
yitikler.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
asr: yüzy›l.
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet.
cehennemî: Cehenneme has,
Cehenneme ait, Cehennem
gibi, (s›cak veya yak›c›).
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
halat: haller, durumlar, vazi-
yetler.
hâlet: hal, durum.

harp: savafl.
havadis: hâdiseler, olaylar,
yeni olaylar.
heves: bir fleye karfl› duyulan
istek, arzu.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
imar: yapma, tamir etme.
medenî: hayat tarz›, bilgi se-
viyesi bak›m›ndan yüksek

durumda bulunan.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münkir: inkâr eden, kabul et-
meyen.
münteflir: neflredilmifl, bas›l-
m›fl ve yay›lm›fl.
nazar: bak›fl, dikkat.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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söylerken, “Aksiyle bizi ve Risalei’n-Nur’u itham etmek,
Hâlik›n hofluna gitmiyor” dedim.

‹flte, merkezi Gerede, Bolu ve Düzce olan bu kanl› zel-
zele, Risalei’n-Nur’un dördüncü bir kerameti idi. Bu ga-
zete flu malûmat› veriyor; Ankara, Bolu, Zonguldak,
Çank›r› ve ‹zmit vilâyetlerinde fazla kay›plar varm›fl. Ge-
rede’de iki bin ev y›k›lm›fl, y›k›lmayan evler de oturulma-
yacak derecede harap olmufl, binden fazla ölü varm›fl,
enkaz alt›ndan mütemadiyen ölü ç›kart›l›yormufl. Düz-
ce’de zarar çokmufl, ölü ve yaral›lar›n miktar› malûm de-
¤ilmifl. Ankara’da yüz üç ölü ve bir o kadar da yaral› var-
m›fl. Bine yak›n ev y›k›lm›fl. Debba¤hane’de iki ev çök-
müfl, baz› köylerde sars›nt›y› müteakip yang›nlar olmufl.
‹lk sars›nt› çok kuvvetli olmufl, sars›nt›y› yeralt›ndan ge-
len bir tak›m gürültüler takip etmifl. Bolu’dan ve di¤er
yerlerin köylerinden bir hafta geçti¤i halde henüz malû-
mat al›nam›yormufl. Di¤er bir yerde iki yüz ev y›k›lm›fl,
on bir ölü varm›fl. Bolu ile telgraf ve telefon hatlar› kesil-
mifl, zelzele m›nt›kas›nda fliddetli bir kar f›rt›nas› hüküm
sürüyormufl. ‹zmit’te zelzele olurken flimflekler çakm›fl,
flehir birkaç saniye ayd›nl›k içinde kalm›fl. Birçok yerler-
de halk ç›r›l ç›plak sokaklara f›rlam›fl. Dünyan›n bütün
rasathaneleri bu büyük Anadolu zelzelesini kaydetmifl.
Bir ‹ngiliz rasathanesi sars›nt›n›n çok harap edici oldu¤u-
nu bildirmifltir. Sinop’ta ayn› günde çok korkunç bir f›r-
t›na olmufl, gök gürültüleri ve flimfleklerle gittikçe flidde-
tini artt›rm›flt›r.

aksi: ters, z›t.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

hüküm: hâkim olma.

itham: suç isnat etme, suçla-
ma.

keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmat: bilgiler.
m›nt›ka: bölge, taraf, cihet.
müteakip: den sonra.

mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.

rasathane: gözlem evi, rasat
yap›lan yer.

vilayet: il.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
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Daha sonra baflka bir gazetede tamamlay›c› ve hayret
verici flu malûmatlar› gördüm: Zelzeleden evvel kediler,
köpekler üçer-befler olarak toplanm›fllar, düflünceli, hü-
zünlü gibi al›k al›k birbirine bakarak bir müddet beraber
oturmufllar, sonra da¤›lm›fllar. Gerek zelzele olurken ve
gerekse olmadan evvel ve olduktan sonra da bu hayvan-
lardan hiçbiri görünmemifl, kasabalardan uzaklaflarak
k›rlara gitmifller. Bir garibi de flu ki: Bu hayvanlar isyan›-
m›zdan mütevellit olarak bafl›m›za gelecek felâketleri li-
san-› halleriyle haber verdiklerini yaz›yorlar da biz anla-
m›yoruz diyerek taaccüp ediyorlar.

‹flte Üstad›m›z Bediüzzaman, uzun senelerden beri:
“Z›nd›klar Risalei’n-Nur’a dokunmas›nlar ve flakirtlerine
iliflmesinler. E¤er dokunurlar ve iliflirlerse, yak›ndan bek-
leyen felâketler onlar› yüz defa piflman edecek!” diye
Risalei’n-Nur ile haber verdi¤i yüzler hâdisat içinde, iflte
zelzele eliyle do¤rulu¤unu imza ederek gelen dört haki-
katl› felâket daha...

Cenab-› Hak bize ve Risalei’n-Nur’a taarruz edenlerin
kalblerine iman ve bafllar›na hakikat› görecek ak›l ihsan
etsin, bizi bu zindanlardan, onlar› da bu felâketlerden
kurtars›n. Âmin.

Mevkuf

Hüsrev

* * *

malûmat: bilgiler.
mevkuf: tevkif edilmifl, hapsedil-
mifl, tutuklu.
müddet: süre, zaman.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
zindan: hapishane.

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.

evvel: önce.

felâket: musibet, büyük dert,
bela.

garip: tuhaf, hayret verici.

hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, esas.
hüzn: keder, tasa, gam.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iman: inanç, itikat.
isyan: Allah’›n emirlerini yeri-

ne getirmeme ve yasaklar›n-
dan kaç›nmama, dinin emir-
lerine karfl› gelme ve günah
iflleme.

lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

fiimdiye kadar gizli münaf›klar Risale-i Nur a kanunla,
adliye ile ve asayifl ve idare noktas›ndan hükumetin baz›
erkan›n› i¤fal edip tecavüz ediyorlard›. Biz, müsbet hare-
ket etti¤imiz için, mecburiyet oldu¤u zaman tedafüi vazi-
yetinde idik. fiimdi planlar› akim kald›. Bilakis tecavüzle-
ri Risale-i Nur’un dairesini genifllettirdi. Bu defa yeni hu-
rufla Asa-y› Musa'y› tab etmek niyetimiz, ihtiyar›m›z ol-
mad›¤› halde, tecavüz vaziyeti Risale-i Nur a veriliyor gi-
bidir. Bu hâdisenin ehemmiyetli bir hikmeti flu olmak ge-
rektir:

Risale-i Nur, bu mübarek vatan›n manevi bir halaska-
r› olmak cihetiyle, flimdi iki dehfletli manevi belay› def et-
mek için matbuat alemiyle tezahüre bafllamak, ders ver-
mek zaman› geldi veya gelecek gibidir zannederim.

O dehfletli beladan birisi: H›ristiyan dinini ma¤lup
eden ve anarflili¤i yetifltiren flimalde ç›kan dehfletli dinsiz-
lik cereyan›, bu vatan› manevi istilas›na karfl› Risalei'n
Nur, sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini
görebilir ve alem-i ‹slâm›n bu mübarek vatan›n ahalisine
karfl› pek fliddetli itiraz ve ittihamlar›n› izale etmek için
matbuat lisan›yla konuflmak lâz›m gelmifl diye kalbime
ihtar edildi. 

ahali: halk 
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z 
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu 
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
belâ: musibet, s›k›nt›
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi
cihet: yön
def: kovma, uzaklaflt›rma
dehfletli: ürkütücü, korkunç
ehemmiyetli: önemli
erkân: rükünler, esaslar, ileri ge-
lenler
hâdise: olay
halâskâr: halâs eden, kurtaran.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda
huruf: harfler
idare: memleket ifllerinin yürü-
tülmesi, çekip çevirilmesi 
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma
ihtar: hat›rlatma, uyar›
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma
izale: giderme, ortadan kald›rma
lisan: dil
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu

münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen
müspet: olumlu
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait
set, Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi,
kalesi.

sedd-i Zülkarneyn: Zülkar-
neyn’in seddi; Zülkarneyn’in
Ye’cüc ve Me’cüc kavminden
korunmak isteyenler için
yapt›rd›¤› çok büyük ve sa¤-
lam set, kale.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen
flimal: kuzeyde yer alan böl-

geler
tab: kitap basma
tecavüz: sald›rma, sataflma,
baflkas›n›n hakk›na dokunma
tedâfüî: kendini koruma, sa-
vunma ile ilgili, savunmaya
ait.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma
vaziyet: durum

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Allah'›n selam› rahmeti ve bereketleri

üzerinize olsun.
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Ben dünyan›n halini bilmiyorum. Fakat Avrupa da is-
tilas›na hükmeden ve edyan-› semaviyeye dayanmayan
dehfletli cereyan›n istilas›na karfl› Risale-i Nur hakikatleri
bir kale oldu¤u gibi, alem-i ‹slâm›n ve Asya k›t'as›n›n
hal-i haz›rdaki itiraz ve itham›n› izale ve eskideki muhab-
bet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i
Kur’ânîyedir. Bu memleketin vatanperver siyasileri ça-
buk akl›n› bafl›na al›p Risale-i Nur'u tab ederek resmi
neflretmeleri lâz›md›r ki, bu iki belaya karfl› siper olsun.

Acaba bu yirmi sene zarf›nda iman-› tahkikiyi pek
kuvvetli bir surette bu vatanda neflreden Risale-i Nur ol-
masayd›, bu dehfletli as›rda, acip ink›lap ve infilaklarda
bu mübarek vatan, Kur’ân'›n›, iman›n› dehfletli sadmeler-
den tam muhafaza edebilir miydi? Her neyse... Risale-i
Nur a, daha vatana, idareye zarar› dokunmak bahanesiy-
le tecavüz edilmez; daha kimseyi o bahaneyle inand›ra-
mazlar. Fakat cepheyi de¤ifltirip, din perdesi alt›nda ba-
z› safdil hocalar› veya bid'a taraftar› veya enaniyetli sofi
meflreplileri baz› kurnazl›klarla Risale-i Nur a karfl›-iki se-
ne evvel ‹stanbul'da ve Denizli civar›nda oldu¤u gibi-isti-
mal etmek ve Risale-i Nur a ve flakirtlerine ayr› bir cep-
hede tecavüz etmeye münaf›klar çabal›yorlar.

‹nflaallah muvaffak olamazlar. Risale-i Nur fiakirtleri,
tam ihtiyatla beraber, bir taarruz oldu¤u vakitte münaka-
fla etmesinler, ald›rmas›nlar. Aldanan ehl-i ilim ve iman-
sa, dost olsunlar, “Biz size iliflmiyoruz. Siz de bize iliflme-
yiniz. Biz ehl-i imanla kardefliz” deyip yat›flt›rs›nlar.

köklü de¤iflme
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma
istilâkarâne: istila ederek, yay›la-
rak
istimâl: kullanma.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma
izale: giderme, ortadan kald›rma
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
muhabbet: sevgi, sevme
muhafaza: koruma
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen
münakafla: tart›flma
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadme: çarpma, tokuflma, çatma,
vurma 
safdil: saf gönüllü; hile, oyun bil-
meyen, kolay aldat›lan
siyasî: siyasetle u¤raflan, siyaset
adam› 
sofîmeflrep: tasavvuf ehli, riyazet
ve nefisle mücahede ile hakikate
ermeye çal›flan.
suret: biçim, flekil, tarz
flakirt: talebe, ö¤renci 
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me
tab: kitap basma
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli¤i
vatanperver: yurtsever, vatan›na
düflkün, vatan›n› seven kimse.
vesile: arac›, vas›ta
zarf›nda: süresince

acip: tuhaf, hayrette b›rakan
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asr: yüzy›l
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep 
belâ: musibet, s›k›nt›
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar. 
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi
civar: çevre, yöre, etraf 
dehfletli: ürkütücü, korkunç

edyan-› semaviye: semavî
dinler, Allah taraf›ndan gön-
derilmifl olan hak dinler.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce
hakikat: gerçek, esas
hâl-i hâz›r: flimdiki durum 
hükmetme: hakim olma,
emri alt›nda tutmak

iade: geri verme
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme
iman: inanç, itikat
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
infilâk: patlama, fliddetli pat-
lama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
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Saniyen: Mübareklerin pehlivan› hem Abdurrahman,
hem Lütfi, hem Büyük Haf›z Ali manalar›n› tafl›yan bü-
yük ruhlu Küçük Ali kardeflimiz bir sual soruyor. Halbu-
ki o sualin cevab› Risale-i Nur da yüz yerde var. “Risale-i
Nur’un erkan-› imaniye hakk›nda bu derece kesretli tah-
flidat› ne içindir? Bir ümmi mü'minin iman› büyük bir ve-
linin iman› gibidir, diye eski hocalar bize ders vermifller?”
diyor.

Elcevap: Baflta Ayetü l-Kübra meratib-i imaniye bahis-
lerinde; ve ahire yak›n müceddid-i elf-i sani ‹mam-› Rab-
bani beyan› ve hükmü ki, “Bütün tarikatlerin müntehas›
ve en büyük maksatlar›, hakaik-i imaniyenin inkiflaf›d›r.
Ve bir mesele-i imaniyenin kat'iyetle vuzuhu, bin kera-
metlerden ve keflfiyatlardan daha iyidir”; ve Ayetü'l-Küb-
ra'n›n en ahirdeki ve Lahikadan al›nan o mektubun par-
ças› ve tamam›n›n beyanat› cevap oldu¤u gibi, Meyve
Risalesi'nin tekrarat-› Kur’ânîye hakk›nda Onuncu Mese-
lesi, tevhid ve iman rükünleri hakk›nda tekrarl› ve kesret-
li tahflidat-› Kur’ânîyenin hikmeti, aynen bitamamiha
onun hakikî tefsiri olan Risale-i Nur'da cereyan etmesi
de cevapt›r.

Hem, iman-› tahkiki ve taklidi ve icmali ve tafsili ve
iman›n bütün tehacümata ve vesveseler ve flüphelere
karfl› dayan›p sars›lmamas›n› beyan eden Risale-i Nur
parçalar›n›n izahat›, büyük ruhlu Küçük Ali'nin mektubu-
na öyle bir cevapt›r ki, bize hiçbir ihtiyaç b›rakm›yor.

ahir: son
âmî: bilgisiz, cahil
AyetülKübra: en büyük delil,
ayet anlam›nda Risale-i Nur’da 7.
fiua adl› eser
bahis: konu
beyan: aç›klama, bildirme, izah
beyanat: aç›klamalar, izahlar 
bitamamiha: tamamen, bütü-
nüyle, hepsi.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi
elcevap: cevap olarak
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikî: gerçek
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda
hüküm: karar, emir
iman: inanç, itikat
iman-› icmalî: tafsilsiz iman, top-
luca iman, iman›n ve ‹slâm›n
esaslar›n› tek tek araflt›r›p tetkik
etmeden iman etme.
iman-› tafsilî: 
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
iman-› taklidî: taklidi iman, az
flüphelere ma¤lup olabilen, bafl-
kalar›n› takliden olan iman.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler 
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili
s›rlar
meratib-i imaniye: iman merte-
beleri
mesele-i imaniye: imanî mesele,
imanla ilgili mesele.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
müceddid-i elf-i sânî: ikinci
bin y›l›n›n müceddidi, yenile-
yicisi olan ‹mam-› Rabbanî
(r.a.). (bkz. ‹mam-› Rabbanî.)
müntehâ: bir fleyin ulaflabil-
di¤i son yer, nihayet
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: his, duygu 
rükn: esas, kaide, prensip 
saniyen: ikinci olarak

sual: soru 
tahflidat: y›¤›naklar; y›¤›nak.
tahflidat-› Kur’âniye: Kur’ân-
’›n tahflidat›, Kur’ân’da ›srarla
üzerinde durulan hakikatler.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
tehâcümât: hücumlar, sald›-
r›fllar 
tekrarât-› Kur’âniye:

Kur’ân’›n tekrarlamalar›,
Kur’ân’da tekrarlanan ibâre,
mevzu ve ayetler.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme

velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce

vuzuh: vaz›h olma hali, aç›k-
l›k 
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‹kinci Cihet: ‹man, yaln›z icmali ve taklidi bir tasdi-
ke münhas›r de¤il; bir çekirdekten, ta büyük hurma a¤a-
c›na kadar ve eldeki aynada görünen misali güneflten ta
deniz yüzündeki aksine, ta günefle kadar mertebeleri ve
inkiflaflar› oldu¤u gibi; iman›n o derece kesretli hakikat-
leri var ki, bin bir esma-i ‹lahiye ve sair erkan-› imaniye-
nin kainat hakikatleriyle alakadar çok hakikatleri var ki,
“Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat-› insaniyenin
en büyü¤ü imand›r ve iman-› tahkikiden gelen tafsilli ve
bürhanl› marifet-i kudsiyedir” diye ehl-i hakikat ittifak et-
mifller.

Evet, iman-› taklidi, çabuk flüphelere ma¤lup olur. On-
dan çok kuvvetli ve çok genifl olan iman-› tahkikide pek
çok meratip var.

O meratiplerden ilmelyakin mertebesi, çok bürhanla-
r›n›n kuvvetleriyle binler flüphelere karfl› dayan›r. Halbu-
ki taklidi iman bir flüpheye karfl› bazan ma¤lup olur.

Hem iman-› tahkikinin bir mertebesi de aynelyakin
derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esma-i ‹la-
hiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kainat› bir
Kur’ân gibi okuyabilecek derecesine gelir.

Hem bir mertebesi de hakkalyakindir. Onun da çok
mertebeleri var. Böyle imanl› zatlara flübehat ordular› hü-
cum da etse bir halt edemez.

Ve ulema-i ilm-i kelam›n binler cilt kitaplar›, akla ve
mant›¤a istinaden telif edilip, yaln›z o marifet-i imaniyenin
bürhanl› ve akli bir yolunu göstermifller. Ve ehl-i hakikatin 

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kemalat-› insaniye: insana ait
mükemmellik ve olgunluklar.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
ma¤lup: yenilme, kendisine galip
gelinmifl
marifet: bilme, derin bilgi
marifet-i imaniye: imanî bilgi,
malûmat.
marifet-i kudsiye: mukaddes
marifet, kudsî bilgi, sanat.
meratip: mertebeler, basamaklar
mertebe: derece, basamak 
misalî: misallik, örneklik.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
sâir: di¤er, baflka, öteki
flübehat: flüpheler.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma
taklidî: taklitle yap›lan.
tasdik: do¤rulama, onaylama
telif: eser yazma
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma
ulema-y› ilm-i kelâm: kelâm ilmi
âlimleri.
zat: kifli, flah›s

aklî: akla dayanan, ak›l ile ilg-
lil
alâkadar: ilgili, iliflki
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.
bürhan: delil, ispat, hüccet
cihet: yön
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.

esma-y› ‹lâhiye: Allah’›n
isimleri.
hakikat: gerçek, esas
hakkalyakin: imanî mesele-
lerin hakikatini tam olarak
anlama 
halt: kar›flt›rma, uygunsuz fiil
ve davran›fl
hücûm: sald›rma
icmalî: k›saca, topluca, tafsil-
siz, toplu, k›sa.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme
iman: inanç, itikat

iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
iman-› taklidî: taklidi iman,
az flüphelere ma¤lup olabi-
len, baflkalar›n› takliden olan
iman.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme
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yüzer kitaplar› keflfe, zevke istinaden o marifet-i imani-
yeyi daha baflka bir cihette izhar etmifller. Fakat, Kur’ân
›n mucizekar cadde-i kübras›, gösterdi¤i hakaik-i imani-
ye ve marifet-i kudsiye, o ulema ve evliyan›n pek çok
fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir.

‹flte, Risale-i Nur bu cami ve külli ve yüksek marifet
caddesini tefsir edip, bin seneden beri Kur’ân aleyhine
ve ‹slâmiyet ve insaniyet zarar›na ve adem alemleri he-
sab›na tahribatç› külli cereyanlara karfl› Kur’ân ve iman
nam›na mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz
tahflidata ihtiyac› vard›r ki, o hadsiz düflmanlara karfl› da-
yan›p ehl-i iman›n iman›n› muhafazas›na Kur’ân nuruy-
la vesile olsun. Hadis-i flerifte vard›r ki: “Bir adam senin-
le imana gelmesi, sana sahra dolusu k›rm›z› koyunlardan
daha hay›rl›d›r.” “Bazan bir saat tefekkür, bir sene iba-
detten daha hay›rl› olur.” Hatta Nakflilerin hafi zikre ver-
di¤i büyük ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetiflmek için-
dir.

Umum kardefllerime birer birer selam ve dua ediyo-
ruz.

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursi

* * *

adem: yokluk, hiçlik
âlem: varl›k tabakalar›ndan her
biri
aleyh: ona karfl›, onun üzerine
cadde-i kübra: en büyük cadde,
en selametli yol, Kur’an yolu
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi
cihet: yön
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri
evliya: veliler, Allah dostlar›
fevkinde: üstünde
Hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâfî: gizli
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
iman: inanç, itikat
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
istinaden: istinat ederek, daya-
narak
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
keflif: gizli bir fleyi veya bir s›rr›
kalp gözüyle görerek ö¤renme
küllî: umumî, genel, bütün olan
marifet: bilme, derin bilgi
marifet-i imaniye: imanî bilgi,
malûmat.
marifet-i kudsiye: mukaddes
marifet, kudsî bilgi, sanat.

mu’cizekâr: mu’cizeli, mu’ci-
ze hâlinde.
muhafaza: koruma
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama 
müdafaa: savunma.
nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-
ta mensup olan.
nam: ad
nevî: çeflit, tür
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahra: büyük çöl, genifl saha
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar 
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n

s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
umum: bütün
vesile: arac›, vas›ta
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma 

1. Bâkî olan ancak Allah’t›r.
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Risale-i Nur’un has flakirtlerinden ve ehemmiyetli eski
muallimlerinden ve iman› kuvvetliden büyük muallimleri
temsil eden Hasan Feyzi nin Sikke-i Tasdik-i Gaybi den al-
d›¤› bir ilhamla Risale-i Nur hakk›nda ve o Nurun menba›
ve esas› olan Nur-i Muhammedi (a.s.m.) ve hakikat-i
Kur’ân ve s›rr-› iman tarifinde bu kasideyi yazm›flt›r.

w
1 n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh /√pQƒof tºpàoe*Gnh rºp¡pgGnƒranÉpH$GnQƒof GoDƒpØr£o«pd n¿hoój/ôoj

Ahmed yarat›lm›fl o büyük Nur-i Ehadden,
Her zerrede nurdur, o ezelden, hem ebedden.

Bir nur ki odur hem yüce, hem layetenahi,
Ol fahr-i cihan Hazret-i Mahbub-i ‹lahi.

Parlatt› cihan› bu güzel nur-i Muhammed (a.s.m.)
Halk olmasa, olmazd› bir zerre ve bir fert.

Ol nuru an›n, her yeri, her zerreyi sarm›fl,
Bafltan bafla her dem bu kesif zulmeti yarm›fl.

Bir nur ki odur sade ve hem layetezelzel,
Ari ve beri cümleden üstün ve mükemmel.

Bir nur ki bütün zerrede ancak o nümayan,
Bir nur ki verir kalblere hem aflk ile iman.

Bir nur ki e¤er olmasa ol nur hele bir an,
Bafltan bafla zulmette kal›r hem de bu ekvan.

dan insan›n kalbine veya zihnine
indirilen mana 
iman: inanç, itikat
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan
lâyetenahi: sonsuz, sonu bulun-
maz, nihayetsiz.
lâyetezelzel: sars›lmaz, güvenil-
lir, devaml›
menba: kaynak
muallim: ders veren, ö¤retmen
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Nur-i Ehad: Allah'›n nuru.
nur-i Muhammed: Hz. Muham-
med’in (s.a.v) nuru, ›fl›¤›
nümayân: görünen, meydanda
bulunan, aç›kta olan
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›rr-› iman: iman s›rr›, iman haki-
kati.
flakirt: talebe, ö¤renci 
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça
zulmet: karanl›k 

arî: soyunmufl, kurtulmufl 
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme
berî: kusursuz, kabahatsiz,
günahs›z.
cümleden: bütün, hep
dem: an, vakit, zaman
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ehemmiyetli: önemli

ekvan: varl›klar, âlemler,
dünyalar, olmalar, huduslar,
vukular.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik
fahr-i cihan: cihan›n, dünya-
n›n iftihar sebebi; kâinat›n
övüncü, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
hakikat-› Kur’ân: Kur’ân’›n

hakikati, Kur’ân’a ait olan ger-
çek
halk: yaratma, yoktan var et-
me
hâs: ileri gelen, seçkin olan
Hazret-i Mahbub-› ‹lahi: Al-
lah’›n sevgilisi, Allah’›n resulü
Hz. Muhammed (a.s.m.).
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-

1. Rahman ve Râhim olan Allah’›n ad›yla.
Onlar Allah’›n nûrunu a¤›zlar›yla söndürmek isterler. Fakat Allah nûrunu tamamlayacakt›r.
—kafirler isterse hofllanmas›nlar. (Saf Suresi: 8.)
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Bir nur ki de¤il öyle muhat, hem dahi mahsur
Bir nur ki eder kalbi de pürnur, çeflmi de pürnur.

Bir lem'ad›r andan, flu büyük flems ve kamerler.
................

Hep iflte o nurdan bu acaib koca alem,
Halk oldu o nurdan yine Cennetle Cehennem.

fiek yok ki o nurdur okunan Hazret-i Kur’ân,
Ol nur-i ezel hem sebeb-i hilkat-i insan.

Herfleye odur mebde ve as›l ve esas hem,
Ondan görünür nev-i befler böyle mükerrem.

Bir zerre de¤il, bahr-i muhit o bahr-i münirden,
Hem nas›l befler hiç kal›yor hepsi de birden.

fiek yok ki cihan, katre-i nurundan o nurun,
fiek yok ki bu can, zerre-i nurundan o nurun.

Sönsün diye üflense, o derya gibi kaynar,
Söndürmeye hem kimde acep zerre mecal var?

Söndürmeye kalkm›flt› as›rlar dolu küffar,
Kahreyledi her hepsini ol Hazret-i Kahhar.

Hep sönmüfl as›rlar, yan›yor sönmeden ol,
Tarihe sorun, kimdir o nur, hem kimmifl menfur?

Aln›nda yanan nur-i Muhammeddi Halil'in,
Yetmezdi gücü bakmaya her çeflm-i alilin.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici
fleyler 
acep: flaflma, flafla kalma, hayret 
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar
asr: yüzy›l
bahr-i muhit: okyanus.
bahr-i münir: nurland›ran, ayd›n-
latan deniz.
befler: insan, insanl›k
çeflm: göz, ayn, dide.
çeflm-i alil: a¤layan yaral› göz.
derya: deniz
halk: yaratma, yoktan var etme
Hazret-i Kahhar: mutlak güç ve
kudret sahibi olan her an kahret-
meye gücü yeten Allah
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz
kahr: mahvetme, üstün gelerek
helak etme
kamer: ay 
katre-i nur: nur damlas›
küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâmi-
yeti inkâr edenler.
lem’a: par›lt›
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlanm›fl
mebde: kaynak, bafllang›ç

mecal: güç, kuvvet, iktidar,
takat, tahammül 
menfur: kendisinden nefret
edilen, sevilmeyen
muhat: ihata edilmifl, kuflat›l-
m›fl, etraf› çevrilmifl 
mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k

nur-i ezel: bafllang›c› olma-
yan uzay›p giden nur.
nur-i Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v) nuru, ›fl›¤›
pürnur: nur dolu, nur içinde,
nurlu, ayd›nl›k.
Rahim: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah
Rahman: sonsuz merhamet
sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah

Saf: Kur’ân’› Kerîm’in 61. sure-
si. Medine’de nazil olmufltur 
sebeb-i hilkat-i insan: insa-
n›n yarat›l›fl sebebi.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flek: flüphe, zan, tereddüt
flems: günefl 
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça
zerre-i nur: nur zerresi
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Görseydi Resulün o güzel nurunu Nemrud,
Yakmazd› o dem, nar›n› ol kafir-i matrud.

Bir sivrisinek öldürüyor o flah-› cihan›,
Atm›flt› Halil'i atefle çünkü o cani.

Bir perde aç›p söyledi Hak gizli kelamdan,
Ol atefle bahseyledi hem berd ü selamdan.

“Dostum ve Resulüm yüce ‹brahim'i, ey nar,
At adetini, yakma bugün, sen onu zinhar!”

Bir gizli hitap geldi de ol dem yine Haktan
Bir abd-i mükerrem dahi kurtuldu b›çaktan.

Ol nurdan için Yunus u h›fzeyledi ol hut,
Ol nur ile kahreyledi hem kavmini ol Lut.

Ol hüsn-i cemal, eyledi alemleri hayran,
Nerden onu bulmufl, acaba Yusuf-i Ken'an?

Hikmet nedir, ol dertlere sabreyledi Eyyub,
Hem s›rr› nedir, Yusuf için a¤lad› Yakub.

Öldükçe dirildikçe neden duymad› bir his?
Ol naml› nebi, flanl› flehit Hazret-i Cercis.

Hasretle neden a¤lad›lar Adem ve Havva?
Kimdendi bu y›llarca süren koskoca dava?

Hem ah, neden terk edilip Ravza-i Cennet?
Bir dar-› karar oldu neden alem-i mihnet?

nâr: atefl
nebi: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Ravza-i Cennet: Cennet bahçesi.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber
s›r: gizli hakikat
flah-› cihan: dünya flah›, cihan pa-
diflah›.
flan: flöhret, ün; yüksek makam
flehit: hak yolunda öldürülen.
zinhar: sak›n, asla, kat’iyen, ol-
maya, aman!

abd-i mükerrem: ikram edil-
mifl kul
âdet: kanun
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
âlem-i mihnet: s›k›nt›, dert
ve zahmet dünyas›.
bahis: konu
berd ü selam: so¤uk ve sela-
met
cani: cinayet ifllemifl kimse,

ac›mas›z, gaddar
dâr-› karar: karar k›l›nacak,
durulacak yer; Cennet.
dava: takip edilen fikir, iddia
dem: an, vakit, zaman
hasret: özlem
h›fz: koruma, muhafaza et-
me, himaye etme
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda
hitap: söz söyleme, toplulu¤a

veya birisine karfl› konuflma
hut: büyük bal›k 
hüsn-i cemal: yüz güzelli¤i,
kiflinin kendi güzelli¤i
kâfir-i matrûd: kovulmufl kâ-
fir, uzaklaflt›r›lm›fl, tard edil-
mifl kâfir.
kahr: mahvetme, üstün gele-
rek helak etme
kelâm: ‹lâhî söz, ‹lâhî emir,
vahiy.
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Nur flehri olan Tur'da o dem Hazret-i Musa
Esrar-› kelam hep çözülüp buldu tecella.

Bir parça Zebur'dan okusa Hazret-i Davud,
Bafllard› hemen sanki büyük mahfler-i mev'ud.

Bilmem ki neden, yel ve sular hep onu dinler,
Bilmem ki neden, hep ifliten ah diye inler.

Mahluku bütün kendine ram etti Süleyman,
Nerdendi bu kuvvet, ona kimdendi bu ferman?

Yellerle uçan flanl› büyük taht-› mukaddes
Esrar-› ezelden o da duymufl yine bir ses.

Ol hangi acip s›r ki, ç›kar göklere ‹sa,
Kimdir çekilen çarm›ha, kimdir yine Yuda.

Nur derdi için taht›n› terk eyledi Edhem,
Bir baflkas›n›n taht› olur derdine merhem.

Çok flahs-› veli, nur ile hem etti kanaat,
Çok flahs-› deni, nur ile hem buldu keramet.

fiakk etti kamer, Fahr-i Befler, ol Yüce Server,
Her yerde ve her anda onun nuru muzaffer.

Kur’ân'd› kavli, nurdu yolu, ümmeti mutlu,
Ümmet olan›n kalbi bütün nur ile doldu.

Çekmezdi keder, ol sözü cevher, özü kevser,
Ol Sure-i Kevser, dedi a das›na “ebter!”

acip: tuhaf, hayrette b›rakan
beyt: 
cevher: esas, maya, öz 
çarm›h: dört çivi, suçlunun öldü-
rülmek amac›yla çivilendi¤i haç
biçimindeki dara¤ac› 
dem: an, vakit, zaman
ebter: sonunda o¤lu ve k›z› kal-
mayan insan 
esrar-› ezel: ezel s›rlar›
esrar-› kelam: sözün s›rlar›
Fahr-i Befler: insanl›¤›n övüncü,
insanl›¤›n iftihar vesilesi.
ferman: emir, buyruk 
f›rka: topluluk, grup, cemaat
harp: savafl
kâl: söz, konuflma
kamer: ay 
kanaat: elindeki ile yetinmek
kavm-i Kureyfl: Kureyfl kavmi,
kabilesi
keder: kayg›, ac›, hüzün
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler 
kevser: Cennette bulunan bir
akarsu 
mahbub-› müebbet: ebede ka-
dar sevilecek olan, sonsuza kadar
sevilecek olan.
mahbup: sevgili, sevilen, muhab-
bet edilen
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan
mahfler-i mev’ûd: vaad edilmifl,
söz verilmifl mahfler 
merhem: ilaç; ac›y›, kederi teskin
eden fley
mezalim: zulümler, haks›zl›klar,
eziyet ve iflkenceler.
muamma: Anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl.
mut’a: intifa, faydalanma.
muvahhit: tevhit eden, Cenab-›
Hakk›n varl›¤›na ve birli¤ine ina-
nan, Allah’› birleyen.
muzaffer: yenmifl, galip gelmifl

müflrik: Allah’a flirk koflan, or-
tak tutan 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
râm: teslim olmufl, itaat
eden, boyun e¤mifl, emrine
girmifl 
semt-i bahr: deniz taraf›.
server: bafl, baflkan, reis 
set: mani, perde, engel
s›r: gizli hakikat
Sure-i Kevser: Kevser Suresi;
Kur’ân-› Kerîm’in 108. Suresi.
Mekke’de nazil olmufltur. 8

ayettir.
flah: padiflah, sultan, hüküm-
dar 
flahs-› denî: kötü kimse, al-
çak kifli.
flahs-› velî: velî kimse, büyük
flah›s, büyük kimse.
flak: yarma, yar›lma
flan: flöhret, ün; yüksek ma-
kam
fluur: bilinç
taht: makam
taht-› mukaddes: mukaddes

taht, kutsal makam.
tecellâ: ortaya ç›kma, görün-
me, Allah'›n güzel isimlerinin
kainatta görülmesi.
urban: çöl Araplar›.
üftade: âfl›k.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
Yuda: Hz. ‹sa’y› (a.s.) ihbar
edip ihanet eden havari.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan
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Ol fiems-i Ezelden kaç›nan ol kuru bafllar,
Gayya-i Cehennemde bütün yakm›fl atefller.

Bitmiflti nefes, ç›kmad› ses, b›kt› da herkes,
Ol nura var›p bafl e¤erek hem dediler pes!

‹draki olan kafile ayr›ld› Kureyflten,
Feyz almak için do¤mufl olan flanl› güneflten.

Ol kevser-i Ahmed den içip herbiri tas tas,
Olmufltu o gün sanki mücella birer elmas.

Ol bafllara taç, derde ilaç, mürflid-i alem,
Eylerdi nazar bunlara nuruyla demadem.

Bunlard› o a'day› bo¤an bir alay arslan,
Hak u¤runa, nur u¤runa olmufl ço¤u kurban.

Bunlardan o gün ehl-i nifak cümle kaçard›,
Müflrik ise, ol akl› an›n kalmaz, uçard›.

Bunlard› o Peygamberin ashab› ve ali,
Dünyada ve ukbada da hem flanlar› ali.

Tavsif ediyor bunlar› hep flöylece Kur’ân,
Sulh vakti koyun, kavgada kükrek birer arslan!

Hep yüzleri pak, sözleri hak, yollar› hakt›,
Merkebleri yeller gibi Düldüldü, Burakd›.

Bir cezbe-i “Ya Hayy!” ile seller gibi akt›,
A'daya var›p herbiri flimflek gibi çakt›.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
pak: temiz
sulh: bar›fl, anlaflarak düflmanl›¤›
kald›rma
flan: flöhret, ün; yüksek makam
fiems-i Ezel: bütün zamanlar› ve
mekanlar› isimleri ile ayd›nlatan,
zaman ve mekanla da kay›tl› ol-
mayan Cenab-› Hak
tavsif: vas›fland›rma, niteleme
ukba: ahiret, öbür dünya.
ya Hayy: Ey gerçek hayat sahibi
olan Allah’›m!

alay: çeflitli ve çok say›da kifli
veya fleyler 
ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler 
Burak: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Miraç’ta Allah’›n ihsan›
olarak bindi¤i binek 
cümle: bütün, hepsi
demâdem: zaman zaman, an
be an, s›k s›k, her vakit.
düldül: Peygamber Efendimi-

ze M›s›r hükümdar› taraf›n-
dan hediye edilen kat›r 
ehl-i nifak: iki yüzlü kimseler,
münaf›klar, ara bozucular.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher 
feyz: bolluk, bereket; ihsan,
ba¤›fl
Gayya-y› Cehennem: Cehen-
nemin beflinci tabakas›ndaki
korkunç kuyu.
Hâk: Allah.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 

idrak: anlay›fl
kevser-i Ahmed: Hz. Pey-
gamberimize (s.a.v) verildi¤i
vaad edilen bir Cennet nehri
merkep: binilen vas›ta, bini-
len fley, binek 
mücellâ: cilâlanm›fl, cilâl›,
parlat›lm›fl, parlak.
mürflid-i âlem: alemi do¤ru
yola ulaflt›ran, davet eden.
müflrik: Allah’a flirk koflan, or-
tak tutan 
nazar: bak›fl
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Bunlard› o gün halka-i tevhidi kuranlar,
Bunlard› o gün baltalay›p küfrü k›ranlar.

Bunlard› mübarek yüce cem iyet-i flura,
Bunlard› o nurdan dizilen halka-i kübra.

Bunlard› alan Suriye, Irak, ülke-i Kisra,
Bunlarla ziyadar o karanl›k koca sahra.

Bunlard› veren hasta, alil gözlere bir fer,
Bunlard› o tarihe geçen flanl› gazanfer.

Her hepsi de bir zerre-i nuru o Habibin,
Her an görünür gözlere ondan nice yüz bin.

Nur alt›na girmifl bulunan türlü cemaat,
Hem buldu beka, hem de bütün gördü adalet.

Derhal aç›l›p gökyüzü hem parlad› ol nurdan gelen
Risale-i n-Nur

Hallak-› Rahim eyledi mahlukunu mesrur.

Zulmet da¤›l›p bafllad› bir yep yeni gündüz,
Bir nefl e duyup sustu biraz a¤layan o göz.

Bir dem bile düflmezken onun ah› dilinden,
Kurtuldu, yaz›k dertli befler derdin elinden.

Ol taze günefl, ülkeye serptikçe ›fl›klar,
Hep flad olacak, flevk bulacak kalbi k›r›klar.

Her kalbe sürur, her göze nur doldu bugünden,
Bir müjde verir sanki o bir flanl› dü¤ünden.aciz: zay›f, güçsüz, zavall›

alil: hasta, hastal›kl› 
beka: bakîlik, ebedîlik, sonsuzluk
befler: insan, insanl›k
cemaat: topluluk
cemiyet-i flûra: dan›flma meclisi.
dem: an, vakit, zaman
Ecdad-› izam: nam ve flerefi yüce
atalar, ulu atalar.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap
fer: canl›l›k 
gazanfer: kahraman, cesaretli in-
san 
habîb: sevilen, sevgili 
halka-i kübra: en büyük halka.
halka-i tevhid: Allah'›n varl›¤›n›,
birli¤ini kabul etme halkas›.

Hallâk-› Rahîm: merhamet
sahibi olan yarat›c›, yaratt›k-
lar›na merhamet ve flefkatle
bakan, Allah.
keder: kayg›, ac›, hüzün
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan
mesrur: sevinçli, memnun
mübarek: feyizli, bereketli,

kutlu
nagâh: aniden, birdenbire,
beklenmeyen bir anda.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
sahra: büyük çöl, genifl saha
sürur: sevinç, mutluluk

flâd: sevinçli, mutlu, bahtiyar
flan: flöhret, ün
flevk: fliddetli arzu, istek; ke-
yif, nefle
ülke-i Kisra: Kisra’n›n ülkesi,
‹ran.
ya Rab: Ey Allah!
zerre-i nur: nur zerresi
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k 
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli
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Arz eyleyelim ol yüce Allah a flükürler,
Kalkar bu kahr ü cehl ve dalal, flirk ve küfürler.

Ol nur-i Huda sald› ziya, kalbe safa hem,
Gösterdi beka, göçtü fena, buldu vefa hem.

Ç›km›flt› flaki, geldi naki gördü adavet,
Eylerdi nefiy, oldu hafi nur-i hidayet.

F›flk›rd› Risale-i Nur, ufuktan nur-i Risalet
Ol nur-i Risalet verecek emn ü adalet.

Allah a flükür, kalkmada hep cümle karanl›k,
Allah a flükür, dolmada hep kalbe ferahl›k.

Allah a flükür, iflte bugün perde aç›ld›,
Alemlere art›k yine bir nefl e saç›ld›.

Art›k bu sönük canlara can üfledi canan,
Art›k bu gönül derdine ol eyledi derman.

Bir fasl-› bahar bafllad› illerde bu günden,
Bir sohbet-i gül bafllad› dillerde bu günden.

Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye
kofltum,

Nur derdine düfltüm de denizler gibi cofltum.

Bir zerrecik olsun bulay›m der de ararken
Düfltüm yine derya gibi bir nura bugün ben.

Verdim ona ben gönlümü bafltan bafla art›k,
Maflukum odur, flimdi benim, ben ona afl›k.

safa: rahat ve huzurlu olma, gö-
nül flenli¤i
sohbet-i gül: gül sohbeti.
flaki: Allah’›n r›zas›ndan ve ahiret
mutlulu¤undan yoksun kimse 
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme
vefa: sözünde durma, sözünü ye-
rine getirme, sözünü tutma 
zerre: pek ufak parça
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur

adavet: düflmanl›k, husumet 
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
arz: sunma
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk
canan: sevgili, gönül verilmifl
cümle: bütün, hepsi
derman: ilaç, çare
derya: deniz
emn ü adalet: emriyette ve
adalette olma, güvenilirlik.

fasl-› bahar: ilkbahar.
fenâ: ölümlü, geçici
hâfî: gizli
kahr ü cehl ve dalal: cehalet
ve inkardan ileri gelen eziyet,
cefa.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k
mafluk: aflk ve ilgi ile sevilen,
sevgili 
nakî: kand›ran, aldatan, alda-

t›c› 
nefiy: inkar etme, olumsuzla-
ma
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur-i hidayet: hidayet nuru.
nur-i Hudâ: hidayet verici
olan Allah’›n nuru 
nur-i Risalet: peygamberlik
nuru.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
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Ol nur-i ezel hem kararan kalblere lay›k,
Ol nurdan al›r feyzini hem cümle halay›k.

Kahreyledi ol zulmeti Risale-i Nur a akanlar,
Nur kahr›na u¤rar, ona hasmane bakanlar.

Küfrün bütün alay› hücum etse de ey nur,
Etmez seni dur, kendi olur belki de makhur.

Sensin yine haz›r, yine sensin bize naz›r
Ey nur-i Rahim, ey ebedi bir cilve-i kudret-i Fat›r!

Bir nefl e duyurdun imanla s›rr-› ezelden,
Bir müjde getirdin bize ol naml› güzelden.

Madem ki içirdin bize ol ab-› hayattan
Bir zerre kadar kalmad› havf flimdi memattan.

Hasret yaflad›k nuruna y›llarca bütün biz,
Masum ve alil, türlü bela çekti sebepsiz.

Y›llarca akan, kan dolu göz yafllar› dinsin,
Zalim yere bats›n, o zulüm bir yere sinsin.

Y›llarca, as›rlarca bu nurun yine yans›n,
Öksüz ve yetim, dul ve alil hepsi de kans›n.

Ey nur gülü, nur çehreni öpsem duda¤›ndan,
Kalb bahçesinin kalbine diksem buda¤›ndan.

Her dem kokarak hem o güzel rayihas›ndan
Ç›ksam yine ben alem-i fani tasas›ndan.

âb-› hayat: hayat suyu
alay: çeflitli ve çok say›da kifli ve-
ya fleyler 
âlem-i fânî: fânî dünya, gelip ge-
çici âlem.
alil: hasta, hastal›kl› 
asr: yüzy›l
cilve-i kudret-i Fât›r: her varl›¤›n
yarat›c›s› olan Allah’›n kudret cil-
veleri.
cümle: bütün
dem: an, vakit, zaman
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-

rekli
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl
halây›k: cariye, hizmetçi
hasmane: düflmancas›na,
düflman gibi
hasret: özlem
havf: korku, korkma 
hücûm: sald›rma
iman: inanç, itikat
kahr: mahvetme, üstün gele-
rek helak etme
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-

¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k
madem: ...den dolay›, böyle
ise
makhûr: yenilmifl, kahrol-
mufl, ma¤lup olmufl 
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz
memat: ölüm, vefat
naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur-i ezel: bafllang›c› olma-

yan nur, ›fl›k.
nur-i Rahîm: Allah'›n nuru.
rayiha: hofl koku.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›rr-› ezel: 
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan
zerre: pek ufak parça
zulmet: karanl›k 
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence
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Nur güllerin açs›n, yine miskler gibi tütsün,
Sinemde bu can bülbülü tevhid ile ötsün.

Sensin bize bir nefl e veren ol gül-i halis,
Sensin bize hem cümleden ala, dahi muhlis.

Ey nur-i Risaletten gelen bir bürhan-› Kur’ân!
Ey s›rr-› Furkan'dan ç›kan hüccet-i iman!

Sendin bize matlub, yine sendin bize mev'ud,
Sayende bugün herkes olur zinde ve mes'ud.

Her an seni bekler ve say›klard› bu dünya,
Hak kendini gösterdi, bugün bitti o rüya.

Bin üç yüz senedir topra¤a dönmüfl nice milyar
Mü'min ve muvahhid seni gözlerdi hep ey yar!

Her hepsi de senden yana söylerdi kelam›
Her hepsi de her an sana eylerdi selam›.

Nur çehreni açsan, atarak perdeyi yüzden

Söyler bana ruhum yine 
1 Ékæ«/≤nj oärOnOrRGÉne

Vallah, ezelden bunu ben eyledim ezber:
Risalei’n-Nurdur vallah o son müceddid-i ekber.

Yüzlerce sened, hem nice yüzlerce iflaret,
Eyler bu mukaddes koca davaya flahadet.

En baflta gelen flahid-i adl Hazret-i Kur’ân
Göstermifl ayanen otuz üç yerde o bürhan.

mü’min: iman eden, inanan 
müceddid-i ekber: tecdit edenle-
rin en büyü¤ü, en büyük müced-
did.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur-i Risalet: peygamberlik nu-
ru.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme
senet: dayan›lacak ve güvenile-
cek fley, kuvvetli delil olabilecek
söz
s›rr-› Furkan: Kur’ân-› Kerîm’in
s›rr›, hikmeti.
sîne: gö¤üs 
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k 
flahid-i âdil: âdil flahit, do¤ru söz-
lü flahit.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme
vallahi: Allah için, Allah hakk›
için, Allah’a yemin ederim anla-
m›na gelen yemin sözü.
zinde: dinç, sa¤lam, güçlü, kuv-
vetli.

ala: yüce, yüksek, büyük
ayanen: apaç›k, gözle görü-
nen, aç›kça.
bürhan: delil, ispat, hüccet
bürhan-› Kur’ân: Kur’ân’›n
delili, Kur’ân’›n ispat›.
cümleden: bütün, hep
dava: iddia
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik

gül-i hâlis: saf ve temiz gül
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
hüccet-i iman: iman delili
kelâm: söz, laf›z
matlup: talep edilen, isteni-
len fley
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu
mev’ûd: vaad edilmifl, söz ve-
rilmifl 
misk: bir ceylan cinsinin er-

ke¤inin göbe¤inden elde edi-
len güzel koku.
muhlis: ihlasl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz
muvahhit: tevhit eden, Ce-
nab-› Hakk›n varl›¤›na ve bir-
li¤ine inanan, Allah’› birleyen.

1. Yakînim artmad›.
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1 ÉkcpQróoeÉnj ’in kalbine gömmüfl Esedullah,

Çok s›r ki, bilenler oluyor hep sana agah.

2 pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røoc demifl ol pir-i muazzam,

Binlerce veli hem yine yapm›fl buna bin zam.

Mu’cizdir o söz, hakt›r o öz, görmedi her göz,
Art›k bu muammalar› gel sen bize bir çöz.

Alt›nc› Sözün ald› bütün fiil ve s›fat›,
Verdim de ar›nd›m ona hem zat ve hayat›.

Müflis ve fakir bekliyordum flimdi kap›nda
Tevhide erifltir beni, gel var›n› sun'da.

“Ben!.. Ben!..” diye yazd›msa da sensin yine ol Ben,
Hiçten ne ç›kar, hem bana benlik yine senden.

Affet beni ey aff› büyük lütfu büyük Risalei’n-Nur!
Bir dem bile hem eyleme senden beni ya Rabbena

mehcur!

Nur aflk›na, Hak aflk›na, dost aflk›na ey nur!
Nurunla ve s›rr›nla bugün k›l bizi mesrur.

Ey nur-i ezelden gelen nur-i Muhammed (asm.),
Ey s›rr-› imandan gelen nur-i müebbed!

Binlerce yetimin duyulan ah›n› bir kes,
Sarsar o büyük arfl› da vallah bu ç›kan ses.

agâh: bilgili, haberli, uyan›k 
arfl: gö¤ün en yüksek kat›
dem: an, vakit, zaman
esedullah: Hz. Ali’nin (r.a.) nam›,
lâkab›.
fiil: ifl, hareket
hâk: Allah.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat 
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ihsan
mehcur: uzaklafl›lm›fl, terk edil-
mifl, b›rak›lm›fl, unutulmufl.
mesrur: sevinçli, memnun
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz
müflis: iflas etmifl, her fleyini kay-
betmifl
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur-i ezel: 

nur-i Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v) nuru, ›fl›¤›

nur-i müebbet: ebedî olan,
sonsuza kadar devam edecek
olan ayd›nl›k, nur.

pîr-i muazzam: büyük öncü,
manevî lider.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

s›fat: vas›f, nitelik
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›
s›rr-› iman: iman s›rr›, iman
hakikati.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme
vallahi: Allah için, Allah hakk›
için, Allah’a yemin ederim an-

lam›na gelen yemin sözü.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
ya Rabbenâ: Ey Rabbimiz!
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme
zam: katma, ekleme 
zat: kendi

1. Ey idrak edenler!
2. Zaman›n Abdülkâdir’I ol.
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Vallah cemilsin, yeter art›k bu celalin!
Göster bize ey nur-i Muhammed, bir kere cemalin!

Dergah›n› aç, et bize ihsan, yine ey nur-i Risalet!
Biz dertli kuluz, k›l bize derman, yine ey nur-i hakikat!

Emmare olan nefsimizin emrine uyduk,
Ver bizlere sen nur ile ikan, yine ey nur-i Kur’ân!

H›rs atefli sönsün de gönül gülflene dönsün,
Saç nurunu, hem feyzini her an, yine ey nur-i iman!

Sen nur-i Bedi, nur-i Rahimsin, bize lutfet,
Hep iste¤imiz aflk ile iman, yine ey nur-i ‹lahi!

Dinin çekilip, dev gibi sald›rmada vahflet,
Rahmet bizi, gark etmeye tufan, yine ey

nur-i Rahmani!

Pürnura boyans›n bütün afak-› cihan›n,
Her yerde okunsun da bu Kur’ân, yine ey

nur-i Sübhani!

Mahbubuna uyduk, hepimiz ümmeti olduk,
A¤latma yeter, et bizi handan, yine Ey nur-i Rabbani!

Ol Ravza-i Pak-i Ahmedi (a.s.m.) göster bize bir dem,
Art›k olal›m hep ona kurban, yine Ey

nur-i Samedani!

‹slâma zafer ver bizi kurtar, bizi güldür,
A'dam›z› et hak ile yeksan, yine ey nur-i Furkani!

rîm’in nuru, ziyas›, ›fl›¤›.
nur-i hakikat: hakikat nuru, ger-
çe¤in ayd›nl›¤›.
nur-i ‹lahî: Allah’›n verdi¤i nur
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤› 
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
nur-i Muhammed: Hz. Muham-
med’in (s.a.v) nuru, ›fl›¤›
nur-i Rabbanî: her fleyi terbiye
ve idare eden Cenab-› Hakk’›n
nuru
nur-i Rahîm: Allah'›n nuru.
nur-i Rahmanî: sonsuz rahmet
ve merhamet sahibi olan Cenab-›
Hakk’›n nuru, ›fl›¤›
nur-i Risalet: peygamberlik nu-
ru.
nur-i Samedanî: ebedî ve sonsuz
olan Allah’›n nuru.
nur-i Sübhanî: her türlü eksiklik-
ten uzak ve bütün üstün s›fatlara
sahip olan Cenab-› Hakk’›n nuru,
›fl›¤›
pürnur: nur dolu, nur içinde, nur-
lu, ayd›nl›k.
Rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
Ravza-i Pak-i Ahmedî: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) tertemiz bah-
çesi, makam›.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel 
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vahflet: yabanî ve vahfli olan fley,
medeniyetin z›dd›
vallahi: Allah için, Allah hakk›
için, Allah’a yemin ederim anla-
m›na gelen yemin sözü.
yeksân: beraber, her zaman

afak-› cihan: dünyan›n ufuk-
lar›.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme
celâl: nihayet derecede bü-
yüklük, azamet, ululuk 
cemal: güzellik
cemîl: güzellik sahibi
dem: an, vakit, zaman
Dergâh: s›¤›n›lacak yer; bü-
yük bir huzura girilecek kap›
derman: ilaç, çare
emmâre: emreden, emredici,
zorlayan, cebr eden.

feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
gülflen: gül bahçesi, güllük.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat
handan: gülen, gülücü, nefle-
lenen, flen.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf
ikan: sa¤lam bilifl, iyi bilme;

delil ve bürhan üzere kabul
edifl.
iman: inanç, itikat
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur-i Bedi’: eflsiz nur, hayret
verici güzellikte nur
nur-i Furkanî: Kur’ân-› Ke-
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Her belde-i ‹slâm ile, olsun bu yeflil yurd,
Ta haflre kadar Cennet-i canan, yine ey nur-i imani!

Ol Fahr-i Cihan, Al-i Aba hakk› için, ya Rab.
H›fzet bizi afat ve beladan, ya Nura l-Envar, Bihakk›

ismike n-Nur!

* * *
1 o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

2 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh
Mübarek Üstad›m Efendim,
O büyük ve güzel has nurunun bu fakir ve biçare ta-

lebeniz, bu vadide ve bu flekilde olan ihsan ve ikramat›-
n› aynen huzur-i irfan›n›za sunuyor ve bu vesile ile
mübarek ellerinizi ve dâmen-i pâkinizi bir daha öpmek
flerefiyle müflerref oluyorum. Kabul buyurulmas›n› Haz-
retinizden istirham ederim efendim.

Aciz, biçare talebeniz

Hasan Feyzi

pπpFBÉ°nSnQ p±hoôoM pOnón©pH $G oánªrMnQ
3 nÚ/e'G @ pánFhoôr≤nªrdGnh pánHƒoà`rµ`nªrdG

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›
afat: afetler, büyük belâ ve musi-
betler 
Âl-i Aba: Hz. Peygamber (s.a.v) ve
yak›n akrabalar›
belâ: musibet, s›k›nt›
belde-i ‹slâm: ‹slâm beldesi, ‹s-
lâm memleketi.
bi hakk› ismike’n-nur: nur ismi-
nin hakk› için
bîçare: çaresiz, zavall›
cennet-i canan: sevgililerin, dost-
lar›n cenneti.
dâmen-i pâk: tertemiz etek.
Fahr-i Cihan: cihan›n, dünyan›n
iftihar sebebi; kâinat›n övüncü,
Hz. Muhammed (a.s.m.).
hâs: hususî, mahsus, özel
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›

hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir 

h›fz: koruma, muhafaza et-
me, himaye etme

huzur-i irfan: tefekkürle elde
edilen bilginin sahibi olan
kimsenin huzurunda bulun-

ma, yan›nda haz›r olma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf
ikramat: ikramlar, hürmetler,
ba¤›fllar.
istirham: rica etme.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu

müflerref: flerefli, yüce
nur-i imanî: imandan gelen
nur, ayd›nl›k, parlakl›k
talebe: ö¤renci
vesile: bahane, sebep 
ya Nura’l-Envar: Ey nurlar›n
nuru!
ya Rab: Ey Allah!

1. Allah’›n selâm› rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp onu tesbih etmesin. (‹srâ Sûresi: 44)

3. Allah’›n rahmeti, okunan ve yaz›lan mektuplar risalelerinin harfleri adedince üzerinize
olsun. Âmin.
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Y‹RM‹ SEK‹Z‹NC‹ MEKTUPTAN

Yedinci Mesele
W

1 n¿ƒo©nªrénj Ésªpe lôr«nN nƒog GƒoMnôrØn«r∏na n∂pd'òpÑna /¬pànªrMnôpHnh $G pπr°†nØpH rπob
fiu Mesele, Yedi ‹flarettir.

Evvelâ, tahdis-i nimet suretinde birkaç s›rr-› inayeti iz-
har eden Yedi Sebebi beyan ederiz.

B‹R‹NC‹ SEBEP: Eski Harb-i Umumîden evvel ve eva-
ilinde, bir vak›a-i sad›kada görüyorum ki, Ararat Da¤›
denilen meflhur A¤r› Da¤›n›n alt›nday›m. Birden o da¤
müthifl infilâk etti. Da¤lar gibi parçalar› dünyan›n her ta-
raf›na da¤›tt›. O dehflet içinde bakt›m ki, merhum vali-
dem yan›mdad›r. Dedim: “Ana, korkma. Cenab-› Hak-
k›n emridir; O Rahîmdir ve Hakîmdir.” Birden, o hâlet-
te iken, bakt›m ki, mühim bir zat bana âmirâne diyor ki:
“‹’caz-› Kur’ân’› beyan et.” Uyand›m, anlad›m ki, bir bü-
yük infilâk olacak. O infilâk ve ink›lâptan sonra, Kur’ân
etraf›ndaki surlar k›r›lacak. Do¤rudan do¤ruya Kur’ân
kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edi-
lecek; i’caz› onun çelik bir z›rh› olacak. Ve flu i’caz›n bir
nev’ini flu zamanda izhar›na, haddimin fevkinde olarak, 

izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: önemli konu
müdafaa: savunma.
mühim: önemli, ehemmiyetli 
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç
nev: tür, çeflit
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahmetullahi Aleyh: Allah’›n
rahmeti onun üzerine olsun.
s›rr-› inayet: çok cömert olan Al-
lah’›n ihsanlar›n›n, yard›m ve lut-
funun s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla kavufltu¤u
nimeti baflkalar›na anlatma
vak›a-i sad›ka: sad›k rüya.
valide: ana, anne.
zat: kifli, flah›s

amirâne: emrederek, emre-
dercesine
beyan: aç›klama, bildirme,
izah
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma
evail: önceler, evvel zaman-
lar
evvel: önce

evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak
fevkinde: üstünde
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah 
hâlet: hal, durum
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›
hücûm: sald›rma

i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak

i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi

infilâk: patlama, fliddetli pat-
lama.

ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme

1. Onlara söyle ki, ancak Allah’›n lûtfuyla ve rahmetiyle ferahlans›nlar. Bu, onlar›n dünyada
toplay›p durduklar›ndan daha hay›rl›d›r. (Yunus Suresi: 58.)
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benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet oldu¤u-
mu anlad›m.

Madem i’caz-› Kur’ân’› bir derece beyan, Sözlerle ol-
du. Elbette, o i’caz›n hesab›na geçen ve onun reflehat› ve
berekât› nev’inden olan hizmetimizdeki inayat› izhar et-
mek, i’caza yard›md›r ve izhar etmek gerektir.

‹K‹NC‹ SEBEP: Madem Kur’ân-› Hakîm mürflidimizdir,
üstad›m›zd›r, imam›m›zd›r, her bir âdapta rehberimizdir.
O kendi kendini methediyor. Biz de onun dersine ittiba-
en, onun tefsirini methedece¤iz. Hem madem yaz›lan
Sözler onun bir nevi tefsiridir. Ve o risaleler ki, hakaik-i
Kur’ânîyenin mal›d›r ve hakikatleridir. Ve madem

Kur’ân-› Hakîm ekser surelerde, hususan nôdBG ’larda, BºnM
’lerde kendi kendini kemal-i haflmetle gösteriyor, kema-
lât›n› söylüyor, lây›k oldu¤u methi kendi kendine ediyor.
Elbette, Sözler’de in’ikas etmifl Kur’ân-› Hakîmin
lemaat-› i’caziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alâ-
met olan inayat-› Rabbaniyenin izhar›na mükellefiz.
Çünkü o üstad›m›z öyle eder ve öyle ders verir.

ÜÇÜNCÜ SEBEP: Sözler hakk›nda, tevazu suretinde
demiyorum; belki bir hakikati beyan etmek için derim ki:
Sözlerdeki hakaik ve kemalât benim de¤il, Kur’ân’›nd›r
ve Kur’ân’dan tereflfluh etmifltir. Hattâ Onuncu Söz, yü-
zer âyât-› Kur’ânîyeden süzülmüfl baz› kataratt›r. Sair ri-
saleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyo-
rum. Ve madem ben fâniyim, gidece¤im. Elbette bâki 

adap: usul, yol, yordam, davran›fl
kaideleri, ahlâk ve terbiyenin ge-
rektirdi¤i konuflma ve hareket
tarz›, ahlâken uyulmas› gereken
hususlar 
alâmet: belirti, iflaret, iz
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan
berekât: bolluklar, bereketler 
beyan: bildirme, aç›klama, söyle-
me
ekser: pek çok
fânî: ölümlü, geçici
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, esas
hususan: bilhassa, özellikle
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n mucizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi
imam: önder, rehber
in’ikâs: aksetme, yans›ma
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayat-› Rabbaniye: her fleyi ter-
biye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›mlar›
ittibaen: ittiba ederek, tabi ola-
rak, uyarak
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
katarat: katreler, damlalar.
kemalât: kemaller, olgunluklar,

mükemmellikler
kemal-i haflmet: haflmetin
son derecesi, mükemmel bü-
yüklük ve heybet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lemeât-› i’caziye: mu’cizâne
par›lt›, insanlar› âciz b›rakan
par›lt›lar, mu’cizevî parlay›fl-
lar.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan
madem: ...den dolay›, böyle

ise
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
meth: övme
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz 
namzet: aday
nev: çeflit, tür
nevî: çeflit, tür
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik
reflahat: damlalar, s›z›nt›lar,

serpintiler.
sâir: di¤er, baflka, öteki
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›
tereflfluh: s›z›nt›, damla
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi
umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak
üstat: ö¤retici, ö¤retmen
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olacak birfley ve bir eser, benimle ba¤lanmamak gerektir
ve ba¤lanmamal›. Ve madem ehl-i dalâlet ve tu¤yan, ifl-
lerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri
çürütmek âdetleridir. Elbette, sema-y› Kur’ân’›n y›ld›zla-
r›yla ba¤lanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenki-
data medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direkle
ba¤lanmamal›. Hem madem örf-i nasta, bir eserdeki
mezaya, o eserin masdar› ve menba› zannettikleri müel-
lifinin etvar›nda aran›l›yor. Ve bu örfe göre, o hakaik-i
âliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve
onlar›n binde birini kendinde gösteremeyen flahsiyetime
mal etmek, hakikate karfl› büyük bir haks›zl›k oldu¤u
için, risaleler kendi mal›m de¤il, Kur’ân’›n mal› olarak,
Kur’ân’›n reflehat-› meziyat›na mazhar olduklar›n› izhar
etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salk›mlar›n›n ha-
siyetleri, kuru çubu¤unda aran›lmaz. ‹flte ben de öyle bir
kuru çubuk hükmündeyim.

DÖRDÜNCÜ SEBEP: Bazan tevazu, küfran-› nimeti
istilzam ediyor; belki küfran-› nimet olur. Bazan da tah-
dis-i nimet, iftihar olur. ‹kisi de zarard›r. Bunun çare-i ye-
gânesi-ki ne küfran-› nimet ç›ks›n, ne de iftihar olsun-
meziyet ve kemalâtlar› ikrar edip, fakat temellük etmeye-
rek, Mün’im-i Hakikînin eser-i in’am› olarak göstermek-
tir.

Meselâ, nas›l ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fahi-
reyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleflsen, halk sa-
na dese, “Maflaallah, çok güzelsin, çok güzellefltin.” E¤er
sen tevazukârâne desen, “Hafla, ben neyim? Hiç! Bu 

m›nda hayret ve memnunluk ifa-
de eden bir ibare
mazhar: nail olma, flereflenme
medar: sebep, vesile
menba: kaynak
meselâ: örne¤in
mezâyâ: meziyetler, üstünlük
vas›flar›.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›
murassâ: k›ymetli tafllarla, mü-
cevherlerle, s›rmalarla süslenmifl,
cevherle bezenmifl, mücevherli 
müellif: eser telif eden, yazan
müflis: iflas etmifl, her fleyini kay-
betmifl
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi,
yedirip içiren ve r›z›kland›ran›n tâ
kendisi olan Allah.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü
örf-i nâs: insanlar›n örfü; insanlar
aras›nda kabul görmüfl, al›flkanl›k
hâline gelmifl hâller, gelenekler,
an’aneler.
reflahat-› meziyyat: meziyetlerin
damlalar›, s›z›nt›lar›, serpintileri.
sema-y› Kur’ân: Kur’ân’›n sema-
s›.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme 
flahsiyet: kiflilik
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla kavufltu¤u
nimeti baflkalar›na anlatma
temellük: sahiplenme, kendine
mâl etme
tenkîdât: tenkidler, elefltiriler.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi
tevazukârane: alçak gönüllü ola-
na yak›fl›r flekilde, alçak gönüllü-
lükle.

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k 
cevahir-i galiye: yüksek de-
receli, k›ymetli cevherler.
çare-i yegâne: tek çare, tek
ç›kar yol.
ehl-i dalâlet ve tu¤yan: sa-
p›k ve azg›n kimseler.
elbise-i fahire: k›ymetli, de-
¤erli elbise.
eser-i in’am: iyilik eseri, veri-
len nimetin eseri.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
hakaik-› âliye: yüce gerçek-

ler, ulu hakikatler.
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›
hasiyet: hususî fayda, özellik
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il,
Allah göstermesin
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
iftihar: gurur, övünme
ikrar: tasdik ve kabul etme,
do¤rulama 
istilzam: gerektirme 
itirazat: itirazlar.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma

kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-›
Hakk›n ihsan etti¤i nimetleri
bilmemek, hürmetsizlikte bu-
lunmak, nimetlere flükürsüz-
lük.
madem: ...den dolay›, böyle
ise
masdar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
kaynak, temel 
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
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nedir, nerede güzellik?” O vakit küfran-› nimet olur ve
hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karfl› hürmetsizlik
olur. E¤er müftehirâne desen, “Evet, ben çok güzelim.
Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteri-
niz.” O vakit, ma¤rurâne bir fahirdir. ‹flte, fahirden, küf-
randan kurtulmak için demeli ki: “Evet, ben güzellefltim.
Fakat güzellik libas›nd›r ve dolay›s›yla libas› bana giydire-
nindir; benim de¤ildir.”

‹flte, bunun gibi, ben de, sesim yetiflse bütün küre-i ar-
za ba¤›rarak derim ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler.
Fakat benim de¤ildirler; Kur’ân-› Kerîmin hakaikinden
telemmu’ etmifl flualard›r.
1 mósªnëoªpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ'dnh @ »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóneÉnenh
düsturuyla derim ki:

p¿'Grôo≤rdÉpH »/JÉnªp∏nc oârMnóne røpµ'dnh @ »/JÉnªp∏nµpH n¿'Grôo≤rdG oârMnóneÉnenh
Yani, “Kur’ân’›n hakaik-i i’caz›n› ben güzellefltireme-

dim, güzel gösteremedim. Belki Kur’ân’›n güzel hakikat-
leri benim tabiratlar›m› da güzellefltirdi, ulvîlefltirdi.”Ma-
dem böyledir; hakaik-i Kur’ân’›n güzelli¤i nam›na, Söz-
ler nam›ndaki aynalar›n›n güzelliklerini ve o aynadarl›¤a
terettüp eden inayat-› ‹lâhiyeyi izhar etmek, makbul bir
tahdis-i nimettir.

BEfi‹NC‹ SEBEP: Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten
iflittim ki: O zat, eski velilerin gaybî iflaretlerinden istih-
raç etmifl ve kanaati gelmifl ki, “fiark taraf›ndan bir nur
zuhur edecek, bid’alar zulümat›n› da¤›tacak.” Ben böyle 

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua
aynadar: ayna tutan
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar. 
düstur: kaide, esas, prensip
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah’›n dostlu¤unu kazanan-
lar, velîlik s›fat›n› tafl›yanlar.
evvel: önce
fahr: övünme, böbürlenme
gaybî: gaybla ilgili, bilinmeyenle
ilgili
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› i’câz: mu’cizeli hakikat-
ler, gerçekler
hakaik-› Kur’ân: Kur’ân’›n haki-
katleri, gerçekleri
hakikat: gerçek, esas
hulle: elbise
hürmet: sayg›
inayat-› ‹lahiye: Allah’›n yard›m-
lar›
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma 
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kanaat: inanma, görüfl, fikir
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-› Hakk›n
ihsan etti¤i nimetleri bilmemek,
hürmetsizlikte bulunmak, nimet-
lere flükürsüzlük.
küre-i arz: yer küre, dünya
libas: elbise
madem: ...den dolay›, böyle ise
ma¤rurâne: gururlu bir flekilde,
kendini be¤enerek 
mahir: maharetli, becerikli

makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli
müftehirane: iftiharla, övü-
nerek, gururlu bir flekilde
nam: ad
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
sanatkâr: sanatç›, usta
flark: Do¤u bölgeleri
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri

tabirat: tabirler, ifadeler, te-
rimler, deyimler.

tahdîs-i nimet: Cenab-› Hak-
ka karfl› flükrünü eda etme ve
teflekkür etme maksad›yla
kavufltu¤u nimeti baflkalar›na
anlatma

telemmu: par›ldama, ›fl›lda-
ma.

terettüp: bir iflin birinin üzeri-

ne düflmesi 
ulvî: yüksek, yüce 
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
zat: kifli, flah›s
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür

1. Yani Hz. Muhammed’i sözlerimle methedemedim. Aksine, ondan bahsetmekle sözlerimi
güzellefltirdim. Sözlerimi methetmifl oldum.

336 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎPARLAK FIKRALAR



bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat
çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin haz›r
etmek lâz›m gelir. Ve anlad›k ki, bu hizmetimizle o nura-
nî zatlara zemin ihzar ediyoruz. Madem kendimize ait
de¤il; elbette, Sözler nam›ndaki nurlara ait olan inayat-›
‹lâhiyeyi beyan etmekte medar-i fahir ve gurur olamaz;
belki medar-› hamd ve flükür ve tahdis-i nimet olur.

ALTINCI SEBEP: Sözlerin telifi vas›tas›yla Kur’ân’a
hizmetimize bir mükâfat-› âcile ve bir vas›ta-i teflvik olan
inayat-› Rabbaniye, bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise
izhar edilir. Muvaffakiyetten geçse, olsa olsa bir ikram-›
‹lâhî olur. ‹kram-› ‹lâhî ise, izhar› bir flükr-i manevîdir.
Ondan dahi geçse, olsa olsa, hiç ihtiyar›m›z kar›flmadan
bir keramet-i Kur’ânîye olur. Biz mazhar olmufluz. Bu
nevi ihtiyars›z ve habersiz gelen bir kerametin izhar› za-
rars›zd›r. E¤er âdi keramat›n fevkine ç›ksa, o vakit, olsa
olsa Kur’ân’›n i’caz-› manevîsinin fluleleri olur. Madem
i’caz izhar edilir; elbette i’caza yard›m edenin dahi izha-
r›, i’caz hesab›na geçer. Hiç medar-› fahir ve gurur ola-
maz; belki medar-› hamd ve flükrand›r.

YED‹NC‹ SEBEP: Nev-i insan›n yüzde sekseni ehl-i
tahkik de¤ildir ki, hakikate nüfuz etsin ve hakikati haki-
kat tan›y›p kabul etsin. Belki, surete, hüsn-i zanna bina-
en, makbul ve mutemet insanlardan iflittikleri mesaili
takliden kabul ederler. Hattâ, kuvvetli bir hakikati zay›f
bir adam›n elinde zay›f görür; ve k›ymetsiz bir meseleyi
k›ymettar bir adam›n elinde görse, k›ymettar telâkki
eder. ‹flte, ona binaen, benim gibi zay›f ve k›ymetsiz bir 

mazhar: nail olma, flereflenme
medar-› fahr ve gurur: övünme
ve gururlanma sebebi
medar-› hamd ve flükür: flükür
ve teflekkür sebebi
mesail: meseleler.
mesele: önemli konu
mutemet: itimat edilir, güvenilir
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma
mükâfat-› âcile: âcil, peflin, acele
bir mükâfat.
nam: ad
nev’i insan: insan türü, insano¤lu
nevî: çeflit, tür
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver 
nüfuz: içe geçme, iflleme 
suret: biçim, tarz, görünüfl
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl
flükr-i manevî: insan›n duygu ve
azalar›yla etti¤i flükür, manevî flü-
kür.
tahdîs-i nimet: Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla kavufltu¤u
nimeti baflkalar›na anlatma
takliden: taklit ederek, taklit ola-
rak, benzerini yaparak 
telâkki: anlama, kabul etme
telif: eser yazma
vas›ta: arac›l›k 
vas›ta-i teflvik: teflvik vas›tas›,
teflvik etme vas›tas›.
zat: kifli, flah›s
zemin: yer 
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma

adî: basit, baya¤›, s›radan
beyan: aç›klama, bildirme,
izah
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
fevk: üst
hakikat: gerçek, do¤ruluk;
görülen bir fleyin asl›, esas›
hüsn-i zan: iyi fikirde bulu-
nup, iyi olaca¤›n› düflünmek.
i’caz: mucizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak
i’caz-› manevî: manen muci-
ze olufl
ihtiyar: irade, tercih
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›
ihzar: haz›r etme, haz›rlama 
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram
ve ihsan›.
inayat-› ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›mlar›
inayat-› Rabbaniye: her fleyi
terbiye ve idare eden Ce-
nab*› Hakk’›n yard›mlar›

intizar: bekleme, gözleme 
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler 
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân-
’›n kerameti.
k›ymet: de¤er
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
kudsî: mukaddes, yüce
madem: ...den dolay›, böyle
ise
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli
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biçarenin elindeki hakaik-i imaniye ve Kur’ânîyenin k›y-
metini, ekser nâs›n nokta-i nazar›nda düflürmemek için,
bilmecburiye ilân ediyorum ki, ihtiyar›m›z ve haberimiz
olmadan, birisi bizi istihdam ediyor; biz bilmeyerek bizi
mühim ifllerde çal›flt›r›yor. Delilimiz de fludur ki: fiuuru-
muz ve ihtiyar›m›zdan hariç bir k›s›m inayata ve teshilâ-
ta mazhar oluyoruz. Öyleyse, o inayetleri ba¤›rarak ilân
etmeye mecburuz.

‹flte, geçmifl yedi esbaba binaen, küllî birkaç inayet-i
Rabbaniyeye iflaret edece¤iz.

Birinci ‹flaret
Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci Meselesinin Birin-

ci Nüktesinde beyan edilmifltir ki, tevafukatt›r.

Ezcümle, Mucizat-› Ahmediye Mektubat›nda, Üçüncü
‹flaretinden tâ On Sekizinci ‹flaretine kadar altm›fl sayfa,
habersiz, bilmeyerek, bir müstensihin nüshas›nda, iki
sayfa müstesna olmak üzere mütebaki bütün sayfalarda,
kemal-i muvazenetle, iki yüzden ziyade Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm kelimeleri birbirine bak›yorlar.
Kim insafla iki sayfaya dikkat etse, tesadüf olmad›¤›n›
tasdik edecek. Halbuki, tesadüf, olsa olsa bir sayfada
kesretli emsal kelimeleri bulunsa, yar› yar›ya tevafuk
olur, ancak bir iki sayfada tamamen tevafuk edebilir. O
hâlde böyle umum sayfalarda Resul-i Ekrem Aleyhissalâ-
tü Vesselâm kelimesi, iki olsun, üç olsun, dört olsun veya
daha ziyade olsun, kemal-i mizanla birbirinin yüzüne
baksa, elbette tesadüf olmas› mümkün de¤ildir.

Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bîçare: çaresiz, zavall›
bilmecburiye: mecburiyetle, zo-
runlu olarak
binaen: -den dolay›, bu sebepten
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
ekser: pek çok
emsal: örnekler, benzerler
esbap: sebepler, vas›talar
ezcümle: bu cümleden olarak
hakaik-› imaniye ve Kur’âniye:
Kur’an’a ve imana dair hakikatler,
gerçekler
hariç: d›flar›
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme
ilân: yayma, duyurma, bildirme
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma
kemal-i mizan: ölçünün tam ve
kusursuz oluflu, tam ölçü, mü-
kemmel ölçü.
kemal-i muvazenet: dengenin

ve ölçünün kusursuzlu¤u,
mükemmel derecede ölçülü
ve dengeli olma.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
k›ymet: de¤er
küllî: umumî, genel, bütün
olan
mazhar: nail olma, flereflen-
me
mesele: önemli konu
Mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.

mühim: önemli, ehemmiyetli 
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço-
¤altan
müstesna: istisna olan, hariç
mütebâkî: geri kalan
nâs: insanlar
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri
Resul-i Ekrem: çok cömert,

kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
fluur: bilinç
tasdik: do¤rulama, onaylama
tesadüf: rastlant›
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
umum: bütün
ziyade: çok, fazla
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Hem sekiz ayr› ayr› müstensihin bozamad›¤› bir teva-
fukun, kuvvetli bir iflaret-i gaybiye, içinde oldu¤unu gös-
terir. Nas›l ki, ehl-i belâgatin kitaplar›nda belâgatin dere-
cat› bulundu¤u hâlde, Kur’ân-› Hakîmdeki belâgat, dere-
ce-i i’caza ç›km›fl; kimsenin haddi de¤il ki ona yetiflsin.
Öyle de, mucizat-› Ahmediyenin bir aynas› olan On Do-
kuzuncu Mektup ve mucizat-› Kur’ânîyenin bir tercüma-
n› olan Yirmi Beflinci Söz ve Kur’ân’›n bir nevi tefsiri
olan Risale-i Nur eczalar›nda tevafukat, umum kitaplar›n
fevkinde bir derece-i garabet gösteriyor. Ve ondan anla-
fl›l›yor ki, mucizat-› Kur’ânîye ve mucizat-› Ahmediyenin
bir nevi kerametidir ki, o aynalarda tecelli ve temessül
ediyor.

‹kinci ‹flaret
Hizmet-i Kur’âniyeye ait inayat-› Rabbaniyenin ikinci-

si fludur ki: Cenab-› Hak, benim gibi kalemsiz, yar›m üm-
mî, diyar-› gurbette kimsesiz, ihtilâttan men edilmifl bir
tarzda; kuvvetli, ciddî, samimî, gayyur, fedakâr ve kalem-
leri birer elmas k›l›ç olan kardeflleri bana muavin ihsan
etti. Zay›f ve âciz omuzuma çok a¤›r gelen vazife-i Kur’â-
niyeyi, o kuvvetli omuzlara bindirdi, kemal-i kereminden
yükümü hafiflefltirdi. O mübarek cemaat ise, —Hulû-
si’nin tabiriyle— telsiz telgraf›n ahizeleri hükmünde ve -
Sabri’nin tabiriyle- Nur fabrikas›n›n elektriklerini yetiflti-
ren makineler hükmünde ayr› ayr› meziyetleri ve k›ymet-
tar muhtelif hasiyetleriyle beraber —yine Sabri’nin tabi-
riyle— bir tevafukat-› gaybiye nev’inden olarak, flevk ve
sa’y ü gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette, 

inayat-› Rabbaniye: her fleyi ter-
biye ve idare eden Cenab*›
Hakk’›n yard›mlar›
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
kemal-i kerem: ihsan›n mükem-
meli, tam bir ikram edicilik.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
men: yasak etme, engelleme
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›
mu’cizat-› Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) gösterdi¤i
mu’cizeler.
mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
muavin: yard›mc›
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço¤altan
nev: tür, çeflit
nevî: çeflit, tür
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama
samimî: içten, candan, gönülden
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves 
tabir: yorum, yorumlama.
tarz: biçim, flekil
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme 
tevafuk: uygunluk; belli s›ra, ölçü
ve münasebetler içerisinde birbi-
rine denk gelme
tevafukat: tevafuklar, uygunluk-
lar, raslant›lar, birbirine uygun ge-
lifller.
tevafukat-› gaybiye: gaybî ve
manevî bir inayetle yap›lan, hiz-
metlere akseden yard›mlar, görü-
len kolayl›klar
umum: bütün
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vazife-i Kur’âniye: Kur’ân’la ilgili
vazife, Kur’ân vazifesi.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten
ciddiyet: ciddîlik.
derecat: dereceler, kademe-
ler, mertebeler
derece-i garabet: hayret ve-
ricilik derecesi, gariplik dere-

cesi.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi 
diyar-› gurbet: gurbet diyar›,
yabanc› memleket, gurbet ili.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar 
ehl-i belâgat: güzel, kusursuz
söz söyleyenler, edipler, ede-
biyatç›lar.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher 
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
fevkinde: üstünde
gayyur: çok gayretli, çok ça-
l›flkan 
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik
Hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf
ihtilât: kar›fl›p görüflme, bera-
ber yaflama
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esrar-› Kur’ânîyeyi ve envar-› imaniyeyi etrafa neflretme-
leri ve her yere erifltirmeleri ve flu zamanda -yani huru-
fat de¤iflmifl, matbaa yok, herkes envar-› imaniyeye
muhtaç oldu¤u bir zamanda- ve fütur verecek ve flevki k›-
racak çok esbap varken, bunlar›n fütursuz, kemal-i flevk
ve gayretle bu hizmetleri, do¤rudan do¤ruya bir kera-
met-i Kur’ânîye ve zahir bir inayet-i ‹lâhiyedir.

Evet, velâyetin kerameti oldu¤u gibi, niyet-i hâlisan›n
dahi kerameti vard›r. Samimiyetin dahi kerameti vard›r.
Bahusus, lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardefl-
lerin içinde, ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri
olabilir. Hattâ flöyle bir cemaatin flahs-› manevîsi bir ve-
liyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur.

‹flte, ey kardefllerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadafl-
lar›m! Bir kaleyi fetheden bir bölü¤ün çavufluna bütün
flerefi ve bütün ganimeti vermek nas›l zulümdür, bir ha-
tad›r. Öyle de, flahs-› manevînizin kuvvetiyle ve kalemle-
rinizle hâs›l olan fütuhattaki inayat› benim gibi bir biça-
reye veremezsiniz. Elbette, böyle mübarek bir cemaatte,
tevafukat-› gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir iflaret-i
gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma
gösteremiyorum.

Üçüncü ‹flaret

Risale-i Nur eczalar›, bütün mühim hakaik-i imaniye
ve Kur’ânîyeyi, hattâ en muannide karfl› dahi parlak bir
surette ispat›, çok kuvvetli bir iflaret-i gaybiye ve bir 

bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
bîçare: çaresiz, zavall›
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u
ciddî: gerçek olarak, hakikaten
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar 
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
esbap: sebepler, vas›talar
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›rla-
r›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler 
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç
ganimet: savaflta düflmandan ele
geçirilen mal, para vs.
hakaik-› imaniye ve Kur’âniye:
Kur’an’a ve imana dair hakikatler,
gerçekler
hâs›l: ortaya ç›kan, beliren
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
hurufat: harfler 
hükmüne: yerine, de¤erine
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
kemal-i flevk ve gayret: flevk ve
gayretteki mükemmellik.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler 
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kerameti.
lillâh: Allah için
mazhar: nail olma, flereflenme

muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
mühim: önemli, ehemmiyetli 
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim
niyet-i halisa: halis olan ni-
yet, her türlü hileden, riya-
dan, kötülükten uzak olan ni-
yet, samimî olan gaye.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

samimî: içten, candan, gönül-
den
suret: biçim, flekil, tarz
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, övünilecek fley
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves 
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma
tevafukat-› gaybiye: gaybî

ve manevî bir inayetle yap›-
lan, hizmetlere akseden yar-
d›mlar, görülen kolayl›klar

uhuvvet: kardefllik 

umum: bütün, herkes

velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u 

veliyy-i kâmil: olgun ve gü-
zel ahlakl› olan Allah dostu

zahir: aç›k, âflikar

ziyade: çok, fazla

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence
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inayet-i ‹lâhiyedir. Çünkü hakaik-i imaniye ve Kur’ânîye
içinde öyleleri var ki, en büyük bir dâhi telâkki edilen ‹b-
ni Sina, fehminde aczini itiraf etmifl, “Ak›l buna yol bu-
lamaz” demifl. Onuncu Söz risalesi, o zat›n dehas›yla ye-
tiflemedi¤i hakaiki, avamlara da, çocuklara da bildiriyor.

Hem meselâ, s›rr-› kader ve cüz-i ihtiyarînin halli için,
koca Sa’d-› Taftazanî gibi bir allâme, k›rk elli sayfada,
meflhur Mukaddemat-› ‹sna Afler nam›yla telvih nam ki-
tab›nda ancak halletti¤i ve ancak havassa bildirdi¤i ayn›
mesaili, kadere dair olan Yirmi Alt›nc› Sözde, ‹kinci
Mebhas›n iki sayfas›nda tamam›yla, hem herkese bildire-
cek bir tarzda beyan›, eser-i inayet olmazsa nedir?

Hem bütün ukulü hayrette b›rakan ve hiçbir felsefenin
eliyle keflfedilemeyen ve s›rr-› hilkat-i âlem ve t›ls›m-› kâi-
nat denilen ve Kur’ân-› Azîmiflflan›n i’caz›yla keflfedilen o
t›ls›m-› müflkülküfla ve o muamma-y› hayretnüma, Yirmi
Dördüncü Mektup ve Yirmi Dokuzuncu Sözün ahirinde-
ki remizli nüktede ve Otuzuncu Sözün, tahavvülât-› zer-
rat›n alt› adet hikmetinde keflfedilmifltir. Kâinattaki faali-
yet-i hayretnüman›n t›ls›m›n› ve hilkat-i kâinat›n ve ak›-
betinin muammas›n› ve tahavvülât-› zerrattaki harekât›n
s›rr-› hikmetini keflif ve beyan etmifllerdir; meydandad›r,
bak›labilir.

Hem s›rr-› ehadiyet ile fleriksiz vahdet-i rububiyeti,
hem nihayetsiz kurbiyet-i ‹lâhiye ile nihayetsiz bu’diyeti-
miz olan hayret-engiz hakikatleri, kemal-i vuzuhla On
alt›nc› Söz ve Otuz ‹kinci Söz beyan ettikleri gibi, 

tün olanlar, önde gelenler
hayretengiz: hayret veren, hay-
ret verici, hayret içinde b›rak›c›,
flafl›rt›c›.
hikmet: gizli sebep, gaye
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi 
Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kemal-i vuzuh: tam bir aç›kl›k
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
kurbiyet-i ‹lâhiye: Allah’a yak›n-
l›k.
mesail: meseleler.
meselâ: örne¤in
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz
muamma-y› hayretnüma: hay-
ret uyand›ran s›r ve gizlilikler.
nam: ad
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil
s›rr-› ehadiyet: ehadiyet s›rr›; Al-
lah’›n her bir varl›kta görülen bir-
lik tecellisinin s›rr›.
s›rr-› hikmet: hikmet s›rr›, herke-
sin bilmedi¤i gizli sebep 
s›rr-› hilkat-i âlem: cihan›n yara-
t›lmas›n›n s›rr›, âlemin yarat›lma-
s›ndaki hikmet, amaç, gaye.
s›rr-› kader: kader s›rr›, kaderin
hikmeti.
flerik: ortak
tahavvülât-› zerrat: zerrelerin
de¤iflmesi, atomlardaki bir hâl-
den baflka bir hâle geçme, de¤i-
fliklik.
tarz: biçim, flekil
telâkki: anlama, kabul etme
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›m›,
evrenin gizli s›rr›.
t›ls›m-› müflkilküfla: aç›lmas› ve
anlafl›lmas› zor fleyleri çözüme
kavuflturan t›ls›m.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
vahdet-i rububiyet: Allah’›n birli-
¤i, terbiye ve idare edici Cenab-›
Hakk›n birli¤i.
zat: kifli, flah›s

acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
ahir: son
ak›bet: nihayet, son
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›
beyan: aç›klama, bildirme,
izah
bu’diyet: uzakl›k.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-

ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi
dair: alakal›, ilgili
deha: ola¤anüstü zeka sahibi
olma
eser-i inayet: lütuf eseri; ih-
san, iyilik, yard›m alâmeti.
faaliyet-i hayretnüma: hay-
ret uyand›ran ve hayranl›k
veren faaliyet
fehm: anlay›fl
felsefe: madde ve hayat›

bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye ve Kur’âni-
ye: Kur’an’a ve imana dair ha-
kikatler, gerçekler
hakikat: gerçek, esas
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama
harekât: hareketler, devinim-
ler
havas: bilgi ve yaflay›flça üs-
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kudret-i ‹lâhiyeye nisbeten zerrat ve seyyarat müsavi ol-
du¤unu ve haflr-i azamda umum zîruhun ihyas›, bir nef-
sin ihyas› kadar o kudrete kolay oldu¤unu ve flirkin hil-
kat-i kâinatta müdahalesi imtina derecesinde ak›ldan
uzak oldu¤unu kemal-i vuzuhla gösteren Yirminci Mek-

tuptaki 
1 lôj/ónb rmÅn°T uπoc »'∏nY nƒognh kelimesi beyan›nda ve üç

temsili hâvi onun zeyli, flu azîm s›rr-› vahdeti keflfetmifltir.

Hem hakaik-i imaniye ve Kur’ânîyede öyle bir genifl-
lik var ki, en büyük zekâ-y› beflerî ihata edemedi¤i hâlde,
benim gibi zihni müflevvefl, vaziyeti periflan, müracaat
edilecek kitap yokken, s›k›nt›l› ve sür’atle yazan bir
adamda, o hakaikin ekseriyet-i mutlakas› dekaikiyle zu-
huru, do¤rudan do¤ruya Kur’ân-› Hakîmin i’caz-›
manevîsinin eseri ve inayet-i Rabbaniyenin bir cilvesi ve
kuvvetli bir iflaret-i gaybiyedir.

Dördüncü ‹flaret
Elli altm›fl risaleler -flimdi yüz otuzdur- öyle bir tarzda

ihsan edilmifl ki, de¤il benim gibi az düflünen ve zuhura-
ta tebaiyet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insan›n,
belki büyük zekâlardan mürekkep bir ehl-i tetkikin sa’y
ve gayretiyle yap›lmayan bir tarzda telifleri, do¤rudan
do¤ruya bir eser-i inayet olduklar›n› gösteriyor. Çünkü
bütün bu risalelerde bütün derin hakaik, temsilât vas›ta-
s›yla, en âmi ve ümmî olanlara kadar ders veriliyor. Hal-
buki o hakaikin ço¤unu, büyük âlimler “Tefhim edilmez”
deyip, de¤il avama, belki havassa da bildiremiyorlar.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam› 
âmî: bilgisiz, cahil
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›
azîm: büyük
beyan: aç›klama, bildirme, izah
cilve: tecelli, görüntü
dekaik: incelik ve derinlik
ehl-i tetkik: dikkatle araflt›ranlar,
titizlikle inceleyenler.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk
eser-i inayet: lütuf eseri; ihsan,
iyilik, yard›m alâmeti.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› imaniye ve Kur’âniye:
Kur’an’a ve imana dair hakikatler,
gerçekler
haflr-› azam: k›yamet koptuktan
sonraki en büyük haflir, toplan-
ma.
havas: bilgi ve yaflay›flça üstün
olanlar, önde gelenler
hâvî: içine alan, kapsayan, kufla-
tan
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl
ihata: tam kavray›fl, zihnen, ak-
len ve bilgiyle kavray›fl, mükem-
mel bir flekilde anlama 
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme
imtina: bir fiilden kaç›nma, çekin-
me, geri durma
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
kadir: kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye gücü yeten Allah
kemal-i vuzuh: tam bir aç›kl›k
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
müdahale: kar›flma
müracaat: baflvurma, dan›flma
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma 
müsavi: eflit
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
nefs: can
nispeten: nispetle, k›yaslayarak
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama
seyyarat: gezegenler.

s›rr-› vahdet: Cenab-› Allah’›n
umum eflyada birden tecelli
eden birli¤inin s›rr›.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma
tarz: biçim, flekil
tebaiyet: tâbilik, tâbi olma,
uyma.
tefhim: anlatma, aç›klama,

bildirme
telif: eser yazma
temsil: benzetme 
temsilât: temsiller, örnekler.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme
umum: bütün
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vas›ta: arac›l›k 
vaziyet: durum

zekâ-y› beflerî: insana ait ze-
kâ, insan zekâs›.
zerrat: zerreler, atomlar
zeyl: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma
zuhurat: kalbe do¤an mana-
lar, birden oluveren fleyler

1. O herfleye kâdirdir.
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‹flte, en uzak hakikatleri en yak›n bir tarzda, en âmi bir
adama ders verecek derecede, benim gibi Türkçesi az,
sözleri mu¤lâk, ço¤u anlafl›lmaz ve bazen k›saca mücmel
yazd›¤›ndan “Zahir hakikatleri dahi müflküllefltiriyor” di-
ye eskiden beri ifltihar bulmufl ve eski eserleri k›smen o
su-i ifltihar› tasdik etmifl bir flahs›n elinde bu harika teshi-
lât ve suhulet-i beyan, elbette, bilâflüphe, bir eser-i ina-
yettir ve onun hüneri olamaz ve Kur’ân-› Kerîmin i’caz-›
manevîsinin bir cilvesidir ve temsilât-› Kur’ânîyenin bir
temessülüdür ve in’ikâs›d›r.

Beflinci ‹flaret
Risaleler umumiyetle pek çok intiflar etti¤i hâlde, en

büyük âlimden tut, tâ en âmi adama kadar ve ehl-i kalb
büyük bir veliden tut, tâ en muannit dinsiz bir filozofa ka-
dar olan tabakat-› nâs ve taifeler o risaleleri gördükleri ve
okuduklar› ve bir k›sm› tokatlar›n› yedikleri hâlde tenkit
edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi,
do¤rudan do¤ruya bir eser-i inayet-i Rabbaniye ve bir ke-
ramet-i Kur’ânîye oldu¤u gibi, çok tetkikat ve taharriya-
t›n neticesiyle ancak husul bulan o çeflit risaleler, fevka-
lâde bir sür’atle, hem idrakimi ve fikrimi müflevvefl eden
s›k›nt›l› ink›baz vakitlerinde yaz›lmas› dahi, bir eser-i ina-
yet ve bir ikram-› Rabbanîdir.

Evet, ekser kardefllerim ve yan›mdaki umum arkadafl-
lar›m ve müstensihler biliyorlar ki, On Dokuzuncu Mek-
tubun befl parças›, birkaç gün zarf›nda, hergün iki üç sa-
atte ve mecmuu on iki saatte, hiçbir kitaba müracaat 

muannit: inatç›, ayak direyen.
mu¤lâk: anlafl›lmaz, kar›fl›k, aç›k
olmayan, çaprafl›k söz 
müracaat: baflvurma, dan›flma
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço¤altan
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
düzensiz, karmakar›fl›k
müflkül: güçlük, zorluk
su-i ifltihar: kötü flöhret.
sühulet-i beyan: anlatman›n ko-
layl›¤›, aç›klama kolayl›¤›.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tabakat-› nâs: insan s›n›flar›, in-
san katmanlar› 
taharriyat: araflt›rmalar, arama-
lar, incelemeler, tahkik etmeler.
taife: tak›m, güruh
tarz: biçim, flekil
tasdik: do¤rulama, onaylama
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme 
temsilât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
verdi¤i temsiller, misaller.
tenkîd: elefltirme
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler
umum: bütün
umumiyet: genellik
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
zahir: aç›k, âflikar
zarf›nda: süresince

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam› 
âmî: bilgisiz, cahil
bilâflüphe: flüphesiz, tered-
dütsüz, kuflkusuz.
cilve: tecelli, görüntü
ehl-i kalp: maneviyata çok
k›ymet veren, kalben Cenab-›
Hakka çok yak›nl›k hissedip
çok hikmetlerden anlayan
zat.
ekser: pek çok
eser-i inayet: lütuf eseri; ih-
san, iyilik, yard›m alâmeti.

eser-i inayet-i Rabbaniye:
Allah’›n lütfunun, ihsan›n›n
eseri.
fevkalâde: ola¤anüstü
hakikat: gerçek, esas
hârika: ola¤anüstü
husûl: olma, meydana gelme
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k
i’caz-› manevî: manen muci-
ze olufl
idrak: anlay›fl
ikram-› Rabbanî: bütün var-
l›klar› terbiye ve idare eden

Allah’›n ikram›, ihsan› ve fle-
reflendirmesi
in’ikâs: aksetme, yans›ma
ink›baz: kasvet, tutukluk, s›-
k›nt›, s›k›lma 
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma
istifade: faydalanma, yarar-
lanma
ifltihar: meflhur olma, flöhret
bulma, tan›nma
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân-
’›n kerameti.
mecmu: toplam, tüm.
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edilmeden yaz›lmas›, hattâ en mühim bir parça ve o par-
çada lâfz-› Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kelime-
sinde zahir bir hatem-i nübüvveti gösteren dördüncü cüz,
üç dört saatte, da¤da, ya¤mur alt›nda, ezber yaz›lm›fl. Ve
Otuzuncu Söz gibi mühim ve dakik bir risale, alt› saat
içinde bir ba¤da yaz›lm›fl. Ve Yirmi Sekizinci Söz, Süley-
man’›n bahçesinde bir, nihayet iki saat içinde yaz›lmas›
gibi, ekser risaleler böyle olmas›; ve eskiden beri s›k›nt›-
l› ve münkab›z oldu¤um zaman en zahir hakikatleri dahi
beyan edemedi¤imi, belki bilemedi¤imi yak›n dostlar›m
biliyorlar. Hususan o s›k›nt›ya hastal›k da ilâve edilse, da-
ha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber, en
mühim Sözler ve risaleler, en s›k›nt›l› ve hastal›kl› zama-
n›mda, en sür’atli bir tarzda yaz›lmas›, do¤rudan do¤ru-
ya bir inayet-i ‹lâhiye ve bir ikram-› Rabbanî ve bir kera-
met-i Kur’ânîye olmazsa nedir?

Hem hangi kitap olursa olsun, böyle hakaik-i ‹lâhiye-
den ve imaniyeden bahsetmiflse, alâküllihâl bir k›s›m me-
saili, bir k›s›m insanlara zarar verir. Ve zarar verdikleri
için, her mesele herkese neflredilmemifl. Halbuki flu risa-
leler ise, flimdiye kadar hiç kimsede-çoklardan sordu¤um
hâlde-su-i tesir ve aksülamel ve tahdifl-i ezhan gibi bir za-
rar vermedikleri, do¤rudan do¤ruya bir iflaret-i gaybiye
ve bir inayet-i Rabbaniye oldu¤u bizce muhakkakt›r.

Alt›nc› ‹flaret
fiimdi bence kat’iyet peyda etmifltir ki, ekser hayat›m,

ihtiyar ve iktidar›m›n, fluur ve tedbirimin haricinde, öyle 

aksülamel: tepki, reaksiyon 
alâküllihâl: ister istemez, oldu¤u
kadar, flöyle böyle.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua
beyan: aç›klama, bildirme, izah
cüz: k›s›m, parça
dakik: ince ve derin
ekser: pek çok
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’›n zât ve
s›fatlar›na ait gerçekler, ‹lahî haki-
katler, gerçekler
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas
hariç: d›flar›
hatem-i nübüvvet: Peygamber-
lik mührü.
hususan: bilhassa, özellikle
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme

ikram-› Rabbanî: bütün var-
l›klar› terbiye ve idare eden
Allah’›n ikram›, ihsan› ve fle-
reflendirmesi
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›
inayet-i Rabbanîye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-

hit imamlar taraf›ndan gayba
ait verilen haberler, iflaret yo-
lu ile yap›lan aç›klamalar.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân-
’›n kerameti.
lâfz-› Resul-i Ekrem: "Resul-i
Ekrem" ibaresi..
men: yasak etme, engelleme
mesail: meseleler.
mesele: önemli konu
mühim: önemli, ehemmiyetli 
münkab›z: s›k›nt›l›, s›k›lm›fl 
neflr: herkese duyurma, yay-

ma, tamim
nihayet: en sonunda.
peydâ: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma
su-i tesir: kötü etki
fluur: bilinç
tahdifl-i ezhan: zihinleri kur-
calama.
tarz: biçim, flekil
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme
telif: eser yazma
zahir: aç›k, âflikar
ziyade: fazla, fazlas›yla
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bir tarzda geçmifl ve öyle garip bir surette ona cereyan
verilmifl, tâ Kur’ân-› Hakîme hizmet edecek olan bu ne-
vi risaleleri netice versin. Adeta bütün hayat-› ilmiyem,
mukaddemat-› ihzariye hükmüne geçmifl ve Sözlerle
i’caz-› Kur’ân’›n izhar›, onun neticesi olacak bir surette
olmufltur. Hattâ, flu yedi sene nefyimde ve gurbetimde
ve sebepsiz ve arzumun hilâf›nda tecerrüdüm ve meflre-
bime muhalif, yaln›z bir köyde imrar-› hayat etmekli¤im;
ve eskiden beri ülfet etti¤im hayat-› içtimaiyenin çok ra-
b›talar›ndan ve kaidelerinden nefret edip terk etmekli-
¤im, do¤rudan do¤ruya bu hizmet-i Kur’ânîyeyi halis, sa-
fi bir surette yapt›rmak için bu vaziyet verildi¤ine flüp-
hem kalmam›flt›r. Hattâ çok defa bana verilen s›k›nt› ve
zulmen bana karfl› olan tazyikat perdesi alt›nda bir dest-i
inayet taraf›ndan merhametkârâne, Kur’ân’›n esrar›na
hasr-› fikir ettirmek ve nazar› da¤›tmamak için yap›lm›fl-
t›r kanaatindeyim. Hattâ, eskiden mütalâaya çok müfltak
oldu¤um hâlde, bütün bütün sair kitaplar›n mütalâas›n-
dan bir men, bir mücanebet ruhuma verilmiflti. Böyle
gurbette medar-› teselli ve ünsiyet olan mütalâay› bana
terk ettiren, anlad›m ki, do¤rudan do¤ruya âyât-›
Kur’ânîyenin üstad-› mutlak olmalar› içindir.

Hem yaz›lan eserler, risaleler, ekseriyet-i mutlakas›,
hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüt
eden bir hacete binaen, âni ve def’î olarak ihsan edilmifl.
Sonra baz› dostlar›ma gösterdi¤im vakit, demifller: “fiu
zaman›n yaralar›na devad›r.” ‹ntiflar ettikten sonra ekser 

me, lütuf
imrar-› hayat: hayat geçirme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kaide: kural, esas, düstur
kanaat: görüfl, fikir.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
men: yasak etme, engelleme
merhametkârâne: ac›yarak,
merhamet göstererek
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhalif: z›t, ayk›r›
mukaddemat-› ihzariye: bir fleyi
haz›rlamak için önceden yap›lan
ifller.
mücanebet: bir fleyden çekinme,
sak›nma, uzak durma.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma
nazar: bak›fl, dikkat
nefy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme
nevî: çeflit, tür
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
sâfî: samimî, hâlis, saf
sâir: di¤er, baflka, öteki
suret: biçim, flekil, tarz
tarz: biçim, flekil
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
her fleyden bofl ve uzak olma
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk
üstad-› mutlak: ilimde üstünlü¤ü
ve ö¤reticili¤i tart›flmas›z olan üs-
tat.
vaziyet: durum
zulmen: zulümle, haks›zl›kla, zul-
mederek.

âdeta: sanki
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi
def’i: hemen, bir anda, bir-
denbire
dest-i inayet: inayet eli, dik-
kat, gayret, ihsan, iyilik eli.
deva: ilaç, çare
ekser: pek çok
ekseriyet-i mutlaka: mutlak

ço¤unluk
esrar: s›rlar, gizli hakikatler
garip: tuhaf, hayret verici
gurbet: yabanc› yere gidip
kalma, do¤up büyünülen yer-
ler d›fl›nda kalma
hacet: ihtiyaç
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen
hariç: d›flar›
hasr-› fikir: bir fleye bütün
fikrini verme, fikir hasretme,
baflka fleyle meflgul olmadan
bütün fikrî çal›flmay› bir fley

üzerinde toplama.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›
hayat-› ilmiye: ilmî hayat,
ilimle ilgili çal›flmalardan olu-
flan hayat.
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r› 
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti
hükmüne: yerine, de¤erine
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n muci-
zeli¤i, yüksek ve eriflilmez ifa-
desi
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
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kardefllerimden anlad›m ki, tam flu zamandaki ihtiyaca
muvaf›k ve derde lây›k bir ilâç hükmüne geçiyor.

‹flte, ihtiyar ve fluurumun dairesi haricinde, mezkûr hâ-
letler ve sergüzeflt-i hayat›m ve ulûmlar›n envalar›ndaki
hilâf-› âdet, ihtiyars›z tetebbuat›m, böyle bir netice-i kud-
siyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayet-i ‹lâhiye ve
bir ikram-› Rabbanî oldu¤una bende flüphe b›rakmam›fl-
t›r.

Yedinci ‹flaret

Bu hizmetimiz zaman›nda, befl alt› sene zarf›nda, bilâ-
mübalâ¤a yüz eser-i ikram-› ‹lâhî ve inayet-i Rabbaniye
ve keramet-i Kur’ânîyeyi gözümüzle gördük. Bir k›sm›n›
On Alt›nc› Mektupta zikrettik. Bir k›sm›n› Yirmi Alt›nc›
Mektubun Dördüncü Mebhas›n›n mesail-i müteferrika-
s›nda, bir k›sm›n› Yirmi Sekizinci Mektubun Üçüncü Me-
selesinde beyan ettik. Benim yak›n arkadafllar›m bunu
biliyorlar. Daimi arkadafl›m Barlal› Süleyman Efendi çok-
lar›n› biliyor. Hususan Sözlerin ve risalelerin neflrinde ve
tashihat›nda ve yerlerine yerlefltirmekte ve tesvid ve teb-
yizinde, fevkalme’mul, kerametkârâne bir teshilâta maz-
har oluyoruz; keramet-i Kur’ânîyye oldu¤una flüphemiz
kalm›yor. Bunun misalleri yüzlerdir.

Hem maiflet hususunda o kadar flefkatle besleniyoruz
ki, en küçük bir arzu-i kalbimizi, bizi istihdam eden Sa-
hib-i ‹nayet tatmin etmek için, fevkalme’mul bir surette
ihsan ediyor, ve hakeza... ‹flte bu hâl gayet kuvvetli bir

arzu-y› kalp: kalbin arzusu, kal-
bin iste¤i.
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bilâmübalâ¤a: abartmaks›z›n,
abart›s›z.
daimî: sürekli, devaml›.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eser-i ikram-› ‹lâhî: Allah’›n lüt-
funun, ihsan›n›n eseri.
fevkalme’mul: umulan›n üstün-
de, umulandan çok fazla.
gayet: son derece
hâkezâ: böylece, bunun gibi
hâl: durum, vaziyet
hâlet: hal, durum
hariç: d›flar›
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hususan: bilhassa, özellikle
hükmüne: yerine, de¤erine
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
ihtiyar: irade, tercih
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›
ikram-› Rabbanî: bütün varl›klar›
terbiye ve idare eden Allah’›n ik-
ram›, ihsan› ve flereflendirmesi
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

kerameti.
kerametkârane: kerametli
bir flekilde, keramet gösterir-
cesine.
maiflet: geçim, geçinme
mazhar: nail olma, flereflen-
me
mesail-i müteferrika: çeflitli
meseleler
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misal: örnek
muvaf›k: uygun, münasip
müncer: var›p sona eren, ne-

ticelenen.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
netice-i kudsiye: kutsal , mu-
kaddes netice, kutsal sonuç.
sahib-i inayet: ihsan, iyilik
yapan.
sergüzeflt-i hayat: hayat ma-
ceras›, hayat hikâyesi.
suret: biçim, flekil, tarz
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet
fluur: bilinç

tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama
tebyîz: müsveddeyi temize
çekme, beyaza çekme.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tesvid: yaz› ile karalama,
müsvedde yapma.
tetebbuat: etrafl›ca araflt›r-
malar ve incelemeler.
ulûm: ilimler.
zarf›nda: süresince
zikr: anma, bildirme
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iflaret-i gaybiyedir ki, biz istihdam olunuyoruz. Hem r›za
dairesinde, hem inayet alt›nda bize hizmet-i Kur’ânîye
yapt›r›l›yor

1 »uHnQ pπ°r†na qøpe Gnò'g ! oórªnërdnG
2 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY BÉne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

/¬pd'G '=¤nYnh kABÉ°nVpQ n∂nd o¿ƒoµ`nJ kIƒ'∏n°U mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY uπn°U sºo¡s∏dnG
3 rÚ/e'G GkÒ/ã`nc Ékª«/∏°rùnJ rºu∏°nSnh /¬pÑrën°Unh

pôn¡r¶ne pándÉn°SuôdG p√pò'g pôp°TÉnf rπn©rLpG pºn¶rYn’rG n∂pªr°SpG uô°pùpH sºo¡s∏dnG
4 rÚ/e'G @ rÚ/e'G @ rÚ/e'G n∂pfÉnbrôoa päÉneGnôncnh n∂pànjÉnæpY

®

rinci suresi
Furkan: hak ile bât›l› birbirinden
ay›ran anlam›nda Kur’ân’›n bir is-
mi
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl 
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan
Neml: Kur’ân-› Kerîm’in 27. sure-
si. Mekke’de nazil olmufltur. 93
ayettir.
Rabb: besleyen, yetifltiren, verdi-
¤i nimetlerle mahlûkat› ›slah ve
terbiye eden Allah 
r›za: raz› olma, hoflnutluk
salât: Hz. Peygambere dua; Hz.
Muhammed’e Ashab›na, ailesine
Allah’›n rahmet ve ma¤firetini,
meleklerin isti¤far›n› ve mü’min-
lerin dualar›n› dileme
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme
s›r: gizli hakikat
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
vesile: arac›, vas›ta

amin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.

ashap: Sahabeler, Hz. Pey-

gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler 

Bakara: Kur’ân-› Kerîm’in 2.

suresi. Medine-i Münevve-
re’de nazil olmufltur. 286
ayettir.

Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in bi-

1 Allah’a hamd olsun. (Fâtiha Sûresi: 2.) Bu Rabbimin bir lütfudur. (Neml Suresi: 40.)
2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgimiz

yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Sûresi: 32.)
3. Allah’›m! Efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashâb›na, Senin hoflnutlu¤una ve onun

hakk›n›n ödenmesine vesile olacak flekilde çok salât ve selâm eyle. Âmin.
4. Allah’›m, ‹sm-i Âzam›n s›rr› hakk›na bu risâlenin nâfliri Furkân›n›n inâyetlerinin ve kerâmet-

lerinin  mazhar› eyle. Amin, amin, amin.
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Mahrem Bir Suale Cevapt›r
[fiu s›rr-› inayet, eskiden mahremce yaz›lm›fl, On Dör-

düncü Sözün ahirine ilhak edilmiflti. Her nas›lsa ekser
müstensihler unutup yazmam›fllard›. Demek münasip ve
lây›k mevkii buras›ym›fl ki, gizli kalm›fl.]

Benden sual ediyorsun: “Neden senin Kur’ân’dan
yazd›¤›n Sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirle-
rin ve âriflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazan bir sa-
t›rda bir sayfa kadar kuvvet var; bir sayfada bir kitap ka-
dar tesir bulunuyor.”

Elcevap: Güzel bir cevapt›r. fieref, i’caz-› Kur’ân’a ait
oldu¤undan ve bana ait olmad›¤›ndan, bilâperva derim:

Ekseriyet itibar›yla öyledir. Çünkü, yaz›lan Sözler ta-
savvur de¤il, tasdiktir. Teslim de¤il, imand›r. Marifet de-
¤il, flahadettir, fluhuddur. Taklit de¤il, tahkiktir. ‹ltizam
de¤il, iz’and›r. Tasavvuf de¤il, hakikattir. Dava de¤il, da-
va içinde bürhand›r. fiu s›rr›n hikmeti budur ki:

Eski zamanda, esasat-› imaniye mahfuzdu, teslim kavî
idi. Teferruatta, âriflerin marifetleri delilsiz de olsa, beya-
natlar› makbul idi, kâfi idi. Fakat flu zamanda, dalâlet-i
fenniye elini esasata ve erkâna uzatm›fl oldu¤undan, her
derde lây›k devay› ihsan eden Hakîm-i Rahîm olan Zat-›
Zülcelâl, Kur’ân-› Kerîmin en parlak mazhar-› i’caz›ndan
olan temsilât›ndan bir flulesini, acz ve zaaf›ma, fakr ve
ihtiyac›ma merhameten, hizmet-i Kur’ân’a ait yaz›lar›ma

acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
ahir: son
ârif: bilen, bilgide ileri olan, irfan
sahibi
beyanat: aç›klamalar, izahlar 
bilâperva: korkusuzca, çekinme-
den.
bürhan: bir fleyi ispatlamak için
kullan›lan kesin delil
dalâlet-i fenniye: fenden, ilim-
den gelen sapk›nl›k, ilmî dalâlet.
dava: iddia
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
deva: ilaç, çare
ekser: pek çok
ekseriyet: ço¤unluk
elcevap: cevap olarak
erkân: rükünler, esaslar 
esâsât: esaslar, kökler, temeller.
esâsât-› îmâniye: iman esaslar›
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›
Hakîm-i Rahîm: her fleyi gaye ve
hikmetlerle yaratan, çok çok
merhametli, Allah.
hikmet: gizli sebep, gaye
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
i’caz-› Kur’an: Kur’an’›n mucizeli-
¤i, yüksek ve eriflilmez ifadesi
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma 
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik
iman: inanç, itikat
iz’an: basiret, anlay›fl, teslim olup
itaat etmek
kâfî: yeter, elverir
kavi: kuvvetli, güçlü
mahfuz: h›fz olunmufl, korunmufl
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli
makbul: kabul edilmifl, geçerli
marifet: bilme, derin bilgi
mazhar-› î’câz: mu’cizeli¤in gö-
ründü¤ü yer 
mevki: yer, makam
müfessir: tefsir eden, aç›klayan
münasip: uygun
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n kopyas›n› ç›kar›p ço¤altan
nadiren: ender olarak, az olarak

s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›
s›rr-› inayet: çok cömert olan
Allah’›n ihsanlar›n›n, yard›m
ve lutfunun s›rr›.
sual: soru 
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k 
fieref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur
fluhut: gözle görme, müflahe-
de 
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl

tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma

taklit: birinin davran›fl ve iflle-
rinin flekil ve biçim olarak ay-
n›n› yapma 

tasavvuf: ‹slamiyetin temel
prensiplerine dayanarak, nef-
si dünya alakalar›ndan ve
sevgisinden kesip Allah’a
ulaflma yolundaki kalbe, ah-
laka, nefse, ruha marifete,
makama vebât›na ait bilgiler;
Allah’a ulaflma bilgi ve yakla-

fl›m›
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme
tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler
temsilât: temsiller, örnekler.
tesir: etki
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
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ihsan etti. Felillâhilhamd, s›rr-› temsil dürbünüyle, en
uzak hakikatler gayet yak›n gösterildi. Hem s›rr-› temsil
cihetü’l-vahdetiyle, en da¤›n›k meseleler toplatt›r›ld›.
Hem s›rr-› temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolay-
l›kla yetifltirildi. Hem s›rr-› temsil penceresiyle, hakaik-i
gaybiyeye, esasat-› ‹slâmîyeye, fluhuda yak›n bir yakîn-i
imaniye has›l oldu. Ak›l ile beraber vehim ve hayal, hat-
tâ nefis ve heva teslime mecbur oldu¤u gibi, fleytan dahi
teslim-i silâha mecbur oldu.

Elhas›l: Yaz›lar›mda ne kadar güzellik ve tesir bulun-
sa, ancak temsilât-› Kur’ânîyenin lemaat›ndand›r. Benim
hissem, yaln›z fliddet-i ihtiyac›mla taleptir ve gayet ac-
zimle tazarruumdur. Dert benimdir, deva Kur’ân’›nd›r.

Said Nusi
* * *

2 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH
3 o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Evvela geçen mübarek Leyle-i Berat›n›z› ve gelecek

Ramazan-› fierifinizi tebrik ederiz. Bu sene, Berat Gece-
sini, Nurcular hakk›nda çok bereketli ve kerametli oldu-
¤una bir emaresini hayretle gördük. fiöyle ki:

Ben, Berat gecesinden az evvel Asa-y› Mûsa tashihiy-
le meflgul iken, bir güvercin pencereye geldi, bana bak-
t›. Ben dedim: “Müjde mi getirdin?” ‹çeriye girdi. Güya 

ya ç›kma
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular› 
hisse: pay, nasip
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar 
leyle-i Berat: Berat Gecesi, fiaban
ay›n›n 15. gecesi.
mesele: önemli konu
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›rr-› temsil: temsil s›rr›, benzet-
menin, örnek vermenin ard›ndaki
gaye.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
fluhut: gözle görme, müflahede 
talep: istek, dilek
tashih: bas›lacak bir eserin dizgi-
lerini kontrol ederek yanl›fllar›
düzeltme.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
temsilât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
verdi¤i temsiller, misaller.
tesir: etki
teslim-i silâh: silâh b›rakma, silâ-
h›n› teslim etme.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce
yakîn-i imaniye: flüphesiz, sa¤-
lam iman; iman›n kesin ve sa¤-
lam bilgiye dayanmas›.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cihetülvahdet: birlik ciheti.
deva: ilaç, çare
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca
emare: alâmet, belirti, niflan.

esâsât-› ‹slamiye: ‹slam’›n
esaslar›
evvel: önce.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
Felillahilhamd: Allah’a ham-
dolsun
gayet: son derece

gayet: son derece
güya: sanki.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› gaybiye: gizli olan
ve bilinmeyen gerçekler.
hakikat: gerçek, esas
hâs›l: meydana gelme, orta-

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Sûresi: 44)

3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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eskiden dost idik gibi hiç ürkmedi, Asa-y› Mûsa üstüne
ç›kt›, üç saat oturdu. Ekmek, pirinç verdim, yemedi. Tâ
akflama kald›, sonra gitti. Tekrar geldi, tâ sabaha kadar
yan›mda kald›. Ben yatarken bafl›ma geldi, Allaha›smar-
lad›k nev’inden bafl›m› okflad›, sonra uçtu, gitti. ‹kinci
gün ben teessüf ederken yine geldi, bir gece daha kald›.
Demek bu mübarek kufl, hem Asa-y› Mûsa, hem Berat›-
m›z› tebrik etmek istedi.

Said Nursî
* * *

1 o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH
Evvela: fiimdi tam tahakkuk etti ki, zelzele, Risalei’n-

Nur ile alakadard›r. Hüsrev’in, müdafaat›mda yaz›lan
dört zelzele meselesini tasdik eden bu geceki fliddetli dört
defa zelzele, bana ve Nurlara ve bu memlekete kat’î bir
suikast eseri olarak hükûmet içersinde hizmetçime ba¤a-
rarak bana tahkirkârane ihanet ve fletmedip “Git ona
söyle!” diyen ve kaymakam›n emr-i cebrî ile “Hasta da
olsa buraya getiriniz” bekçilere ve jandarmalara emir ve-
ren ve Afyon’un perde alt›ndaki büyük memura dayanan
Emirda¤ zab›tas›, hem Nur fiakirtlerinin flevklerine, hem
Nurlar›n burada yaz›lmas›na, hem bana ehemmiyetli s›-
k›nt› vermesi, ayn› vakitte böyle burada görülmeyen bu
fliddetli zelzelenin gelmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur bir ve-
sile-i def-i belâd›r; ta'tile u¤rad›kça belâ f›rsat bulup gelir.

Said Nursî
* * *

alâkadar: ilgili, iliflki.
belâ: musibet, s›k›nt›.
ehemmiyetli: önemli.
emr-i cebrî: zoraki emir, zorla
yapt›r›lan ifl.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
mesele: önemli konu.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.

müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
nev: tür, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.
flakirt: talebe, ö¤renci.

fletm: sövme, küfür.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
ta’tîl: kesme, ifli durdurma.
tahakkuk: gerçekleflme, delil
ile ispat edilme, kesinleflme.
tahkirkârane: hakaret eden
kimseye yak›fl›rcas›na, haka-
ret edercesine.
tasdik: do¤rulama, onayla-

ma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
vesile-i def-i bela: belay›,
musibeti defetmeye vesile
olan.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Zekâi’nin bir manzumesi
Bu Nur, eser-i tefsiridir o semavi kitab›n,
‹lan eder hakikati, emr-i hakk› bildirir.
‹syanlara, zulümlere maruz olan cihan›n,
Bu as›rda gözyafl›n› nur saçarak dindirir.

Bu eserdir muztarip gönüllere teselli.
Bu karars›z alemin her buhran›nda nur saçar.
Bu eserdir her zulmette selametin rehberi.
Ehl-i iman bu sayede, bu eserle hür yaflar.

Masumlara bir ö¤üttür, gençlerin de rehberi,
Her mazluma “A¤lama” der. “Güleceksin yar›n sen.”
Tesellisi çok yücedir, ibretlidir dersleri,
Beli bükük ihtiyara müjde verir derinden.

Bu nur eser her bilginin, her mü minin sertac›,
Dertlilerin derman›d›r, her münkiri tokatlar.
fiirklerin hem hedimidir, hem her kaygu ilac›,
Z›nd›k, zalim iliflirse bafl›nda volkan patlar!

Bu eserdir insanlar› dehfletlerden dur eden.
Kudret eli hamisidir, hayret-efza hükmü var.
Muannidler teslim olur hükmüne, ma¤rur iken.
Her serseri filozofu meftun eden Nur u var!

Ey güç yetmez dehflet veren haletlerden a¤layan!
Fanilere aldanarak k›r›ld›kça ba¤›rma.

k›nt›l› olan
mü’min: iman eden, inanan 
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen, imans›z, din-
siz 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan
sertâc: bafl tac› 
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir 
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

âlem: dünya
asr: yüzy›l
buhran: bir iflin tehlikeli, ka-
r›fl›k bir hâl almas›, bunal›m,
zor durum, kriz.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri
emr-i hak: Hakk›n emri, Al-
lah’›n emri 
eser-i tefsir: aç›klayan eser
fânî: ölümlü, geçici

hakikat: gerçek, do¤ru
hâlet: hal, durum
hamî: himaye eden, koruyan,
gözeten
hayretfeza: hayret veren,
hayreti artt›ran 
hedim :
hüküm: emir, buyruk
isyan: Allah’›n emirlerini yeri-
ne getirmeme ve yasaklar›n-
dan kaç›nmama, dinin emir-
lerine karfl› gelme ve günah
iflleme.
kudret:  güç, kuvvet, iktidar

ma¤rur: gururlu 
manzume: vezinli, kafiyeli
söz, fliir, eser 
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz
mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl
meftun : tutkun, müptela,
afl›r› ba¤lanm›fl
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muzdarip: ›zt›rap çeken, s›-
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Ey zailden, acizlerden medet umup ba¤lanan!

Gir bu Nurun alemine, fanileri ça¤›rma.

Ay›l art›k gaflet sarhofllu¤undan, durma, uyan!

Hevesat›n bir ejderhad›r, kalbini kemirecek.

Yar›n mesut olacakt›r yoklukta Hakk› bulan.

Nura ver nakd-i ömrü, yar›n sana verilecek;

Huzuruna uhrada ihtiflamlar serilecek.

Risale-i Nur’un

kusurlu hadimi

Zekai

* * *

w
1 nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ s’pG n∑Énær∏n°SrQnG BÉnenh ayetinin veraset-i Ahme-

diye (a.s.m.) cihetinde, mana-i iflarî noktas›nda, bu as›r-
da o Rahmeten li’l-Âlemînin bir âyinesi ve hakikat-i
Kur’ânîyenin bir hakikî tefsiri olan Risale-i Nur, o küllî
rahmetin bir cilvesi, bir numunesi olmas›ndan, hakikat-i
Muhammediyenin (a.s.m.) bir k›s›m evsaf›n›, mana-i me-
cazî ile cüz’î bir vârisine verilebilir diye, bu parlak kaside-
ye iliflmedim. Yaln›z hakikat-i Ahmediye (a.s.m.) ile âyi-
nesinin fark›na iflareten baz› kelimeler ilâve edildi.

Said Nursî

âciz zay›f, güçsüz, zavall›
âlem dünya
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
âyine: ayna.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: küçük, az.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler.
fânî ölümlü, geçici
gaflet dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak
hâdim hademe, hizmetçi
hakikat-› Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m) manevî kiflili¤i.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hakikat-› Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hakikî: gerçek.
hevesat: hevesler.
ihtiflam muhteflemlik, flanl› görü-
nüfl, büyük gösterifl
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flek-
li.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.

mana-y› mecazî: mecazî ma-
na, bir kelimenin veya lâfz›n
gerçek anlam›n›n d›fl›nda
baflka bir anlamda kullan›ld›-
¤›ndaki mana.

medet inayet, yard›m, imdat

mesut saadetli, bahtl›, mutlu

nakd-i ömür ömür sermaye-
si, hayat sermayesi.

nümune: örnek.

rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.

rahmeten li’l-âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz.
Muhammed (a.s.m.).

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
uhra ahiret, öbür dünya.
vâris: mirasç›.
veraset-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) vârisli¤i,
Peygamberimizin tebli¤ vazi-
felerine vâris olma.
zail sone eren, yok olan

1. Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi: 107)
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Huzur bulur bugün seninle âlem,
Ey bu as›rda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!
Sürur bulur bugün seninle âdem,
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bu hasta gönüller çoktan periflan,
Varsa sende e¤er Lokman’dan niflan,
Bir flifa sun, gel, ey mahbûb-i ziflan,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Gelmez mi sonu bu uzun hecenin?
Geçmez mi gam› bu yasl› gecenin?
Zâri artt›, sabr› bitti nicenin,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Fahr-i Âlem, Arfltan bu yere indi,
fiah-› Velâyet gelip Düldül’e bindi,
Zülfikar’a bugün, art›k nur dendi,
Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Yolumuz, bu Nurun bu nurlu yolu,
Olduk hepimiz o Nurun bir kulu,
Nur yolunda yürüyen hem ne mutlu
Ey numune-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Nursun, nur ç›kan nurlu da¤›nda,
Bülbül öter bahçesinde ba¤›nda,
Tozu olsak onun pâk aya¤›nda
Ey rahmet-i âlem cilvesi Risaletü’n-Nur!

haks›zl›¤a katlanma, tahammül
göstererek Allah’a tevekkül edip
s›k›nt›lara gö¤üs germe.
sürur: sevinç, mutluluk.
fiâh-› velâyet: velili¤in flah› olan
Hz. Ali (r.a.).
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
zari: a¤lay›p s›zlama, a¤lay›p s›z-
lanma.
zülfikâr: Hz. Peygamberin (a.s.m.)
Uhud Harbinde Hz. Ali’ye (r.a.) he-
diye etti¤i, ucu iki çatall› meflhur
k›l›ç, zülfikâr.

âdem: insan o¤lu, insan nesli.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
asr: yüzy›l.
cilve: tecelli, görüntü.
cilve-i rahmet-i âlem: kâi-
nattaki rahmet tecellileri, Al-
lah’›n rahmetinin kâinattaki
cilveleri.
düldül: Peygamber Efendimi-
ze M›s›r hükümdar› taraf›n-

dan hediye edilen kat›r.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü,
âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).
gam: keder, üzüntü.
mahbub-› zîflan: flanl› sevgili;
Hz. Muhammed (a.s.m.).
niflan: iz, belirti, alamet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nümune-i rahmet-i âlem:
kainattaki rahmetin nümune-

si, örne¤i.
pak: temiz.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sab›r: bafla gelen üzücü olay-
lara, belâ ve âfetlere veya bir
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Dertlere dermans›n, mahbub-i cans›n,
Hem camiü’l-esma ve’l-Kur’ân’s›n,
Hem de nur-i Haktan bize ihsans›n,
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bu âlemde madde de¤il, bir özsün,
Her zerreden bakan bütün bir gözsün,
Kâinat› hayran eden bütün bir yüzsün,
Ey misal-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Asl-› evvelisin bal›n, flekerin,
Deryas›s›n cümle ilmin, hünerin,
Gelmedi cihana böyle eser benzerin,
Ey mir’at-› rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Sen, aylardan günefllerden üstünsün,
Nihayetsiz, sonu gelmez bütünsün,
Nur cemalin bütün bütün görünsün,
Ey mazhar-› rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Boyun büküp ac› ac› melerdik,
Gözyafl›n› kanlar ile silerdik,
Görsek diye seni Haktan dilerdik,
Ey bir temsil-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Çünkü sensin bu as›rda Rahmeten li’l-Âleminin
cilvesi,

Çünkü sensin flimdi fiefiü’l-Müznibînin vârisi.
“A¤isna yâ G›yase’l-Müsta¤îsîn” bir duas›,
Ey flule-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

a¤isna ya giyâsel’l- müste¤›sin:
bize yard›m et, yard›m isteyenle-
re yard›m eden.
âlem: cihan, evren.
asl-› evvel: ilk özü.
asr: yüzy›l.
camiülesma vel Kur’ân: Kur’ân
ve Allah’›n isimlerini içine alan.
cemal: güzellik.
cilve: tecelli, görüntü.
cümle: bütün.
derman: ilaç, çare.
derya: deniz.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hâk: Allah.
hüner: marifet, bilgililik, ustal›k.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ilim: bilgi, marifet.

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
mahbub-› cân: gönül dostu,
can›n sevgilisi.
mazhar-› rahmet-i âlem:
kâinattaki rahmetin görüntü-
sü.
mir’at-i rahmeti âlem: kâi-
nattaki rahmetin aynas›.
misal-i rahmet-i âlem: âle-
min rahmet timsali.

nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nur-i Hak: Cenab-› Hakk›n
nuru, ziyas›.
rahmeten li’l-âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flefiü’l-müznibin: günahkâr-

lar›n ba¤›fllanmas› için flefaat-
te bulunacak olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
flule-i rahmet-i âlem: âlem-
deki rahmet par›lt›s›; Cenab-›
Hakk›n rahmetinin kâinattaki
par›lt›s›.
temsil-i rahmet-i âlem: kâi-
nattaki rahmetin temsili.
vâris: mirasç›.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
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fiifa bulsun flimdi biraz yaram›z,
Revaç bulsun geçmez olan param›z,
Saç nurunu, aka dönsün karam›z,
Ey ziya-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Cürmümüzle külhan gibi pürnar›z,
Dert elinden hem hergün zar u zar›z.
Affet bizi madem sana hep yâr›z,
Ey nur-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Meylimiz yok yalanc› bir dünyaya,
Son verdik biz bid’alara, riyaya,
Kap›lmay›z öyle kuru hülyaya,
Ey bir hakikat-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Yok bizde cemiyet kurma hülyas›,
Yok baflka bir yola gitme sevdas›,
Olduk ancak Nurun dertli fleydas›,
Ey dertlilere rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Yollarda b›rakt›k geçtik dervifli,
Att›k gönüllerden öyle teflvifli,
Kâfi bu parlayan nurun günefli
Ey makes-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Geçmifliz hep medihlerden, senadan,
Yüz çevirdik servetlerden, g›nadan,
Nur isteriz, geçmeden bu fenadan,
Ey bu as›rda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bediüzzaman Said Nursî’nin eser-
lerinin ad›.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
senâ: methetme, övme.
fleydâ: aflktan akl›n› yitirmifl, aflk
ç›lg›n›, divane, tutkun.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
teflvifl: kar›flt›rma, karmakar›fl›k
etme.
yâr: sevgili.
zar ü zar: hazin hazin, yan›k ya-
n›k (sesle).
ziya-y› rahmet-i âlem: Âlemin
‹lâhî rahmet ›fl›¤›.

as›r: yüzy›l.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
cemiyet: topluluk, birlik.
cürüm: hata, günah.
dervifl: tarikat ehli, yoksullu-
¤u çilekeflli¤i benimsemifl
kimse.
fenâ: yok olma, ölümlülük,
geçicilik.
g›na: zenginlik, bolluk.
hakikat-› rahmet-i âlem:

âlemin rahmetinin gerçe¤i.
âlemin içine nakfledilmifl olan
rahmet tecellilerinin hakikati.
hülya: hayal.
kâfî: yeter, elverir.
külhan: hamam oca¤›, ha-
mamda su ›s›tmak için atefl
yak›lan yer.
ma’kes-i rahmet-i âlem: kâi-
nattaki rahmetin yans›mas›.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.

medih: övmek.
meyil: bir tarafa do¤ru yönel-
me, sevgi, muhabbet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i rahmet-i âlem: kainat-
taki rahmetin nuru, ›fl›¤›.
pürnâr: çok ateflli, tutuflmufl,
yanan.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
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Nur elinden içeli biz flarab›,
Çevirmifliz tatl›l›¤a azab›,
Bir mahbubun biz de olduk türab›,
Ey bize rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Âfl›klar›n Arfla ç›kan feryad›
A¤lat›yor o pak ruhlu ecdad›,
Allah için eyle bize imdad›,
Ey muhtaçlara rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Gökler sald› belâ, yer verdi belâ,
Sarst› âfâk› bir ac› vâveylâ,
Rahmet et âleme, ey nur-i Mevlâ!
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bir yanda sel var, bir yanda kan akar,
Bu belâ atefli âlemi yakar,
A¤layan bu befler hep sana bakar,
Ey numune-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Çevrildi ateflle bu koca dünya,
Bir cehennem gibi kaynad› derya.
Yetifl imdada ey flah-› evliya!
Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Her yang›n› senin nurun söndürür,
Herbir yeri bir gülflene senin nurun döndürür,
Deccal› da birgün gelir elbette öldürür,
Ey nur-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!afak: bütün dünya, gözle görülen

âlem.
âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
befler: insan, insanl›k.
cilve-i rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet tecellileri, Allah’›n rahme-
tinin kâinattaki cilveleri.
deccal: k›yamet zaman›na yak›n
meydana ç›karak fitne ve fesada
sebep olaca¤›, ‹slâmî fleairi tahrip
edece¤i, tarihte görülmemifl zu-
lümleri nifakla aldatarak yapaca-
¤› hadis-i fleriflerde belirtilmifl ya-

lanc› ve zararl› flah›s.
derya: deniz.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
gülflen: gül bahçesi, güllük.
imdat: yard›m.
mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Mevlâ: Cenab-› Hakk›n

nuru.
nur-i rahmet-i âlem: kainat-
taki rahmetin nuru, ›fl›¤›.
nümune-i rahmet-i âlem:
kainattaki rahmetin nümune-
si, örne¤i.
pak: temiz.
Rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.

Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flah-› evliya: keramet sahip-
lerinin, velîlerin, ermifllerin fla-
h›.
türab: toprak.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
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Z›nd›kaya, küfre karfl› sald›rd›n,
Gönüllerden kederleri kald›rd›n,
Bizi nurun deryas›na dald›rd›n,
Ey bîçarelere rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Kald›ramaz sana asla kimse el,
Ba¤l›yoruz bizler sana candan bel,
Dünyalara sensin ümit ve emel,
Ey ziya-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Sen ordu kurmazs›n erle, uflakla,
Savaflmazs›n öyle, topla, b›çakla,
Nurunla flu asr› tutup kucakla,
Ey flimdi rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bitsin de, bu korkunç tufan-› fledid,
Aç›ls›n yep yeni bir devr-i mes’ud,
On sekiz bin âlem eylesin hep îyd,
Ey ehl-i Kur’ân’a rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Geliyor flu karfl›dan gerçi bir zulmet,
Fakat sensin bugün âtâ-y› rahmet,
Bo¤acaks›n onu nurunla elbet,
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

K›z›l ejder yuvam›za girmesin,
Zehirli eli yakam›za ermesin,
Karfl› durup nurun f›rsat vermesin,
Ey seyf-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
asr: yüzy›l.
bîçare: çaresiz, zavall›.
derya: deniz.
devr-i mes’ut: saadet devri,
bahtl› dönem.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli,
Kur’ân’a inan›p ona uyanlar.
emel: fliddet arzu, ümit.
gerçi: her ne kadar...

keder: kayg›, ac›, hüzün.
K›z›l ejder: kominizim rejimi.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,

Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
seyf-i rahmet-i âlem: kâinat-
taki rahmet k›l›c›.
tufan-› fledit: fliddetli ya¤-
mur.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
ziya-y› rahmet-i âlem: Âle-
min ‹lâhî rahmet ›fl›¤›.
zulmet: karanl›k.
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Kara duman üstümüzden da¤›ls›n,
K›z›l alev sönüp âlem ay›ls›n,
Bu zaferin haflre kadar an›ls›n,
Ey zülfikar-› rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

O soydand›r nice canlar yakanlar,
O soydand›r evler barklar y›kanlar,
O soydand›r sana kinle bakanlar.
Ey hüccet-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Masumlar›n kanlar›n› içerler,
Ebu Cehl’i, Nemrutlar› geçerler,
Ölümlerden ölümleri seçerler,
Ey flimdi bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bir mikrop ki, ci¤erleri diflliyor,
Kan›m›zla kendisini besliyor,
Temiz yurdu telvis edip pisliyor.
Ey bir eczahane-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Gazilerin, fatihlerin kona¤›,
Seyyidlerin, serverlerin ota¤›,
Bu vatand›r, flehitlerin yata¤›,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n Nur!

O flehidin ala dönmüfl kefeni,
Miskler kokar, güle benzer bedeni.
Öper melekler de nurlu nafl›n›,
Ey numune-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

âlem: dünya.
cilve-i rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet tecellileri, Allah’›n rahme-
tinin kâinattaki cilveleri.
eczahane-i rahmet-i âlem: dün-
yan›n rahmet eczanesi, bütün
dertlerin devas›n›n bulundu¤u
âlem.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-

karmas›.
hüccet-i rahmet-i âlem: kai-
nattaki rahmetin hücceti, de-
lili.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
misk: bir ceylan cinsinin er-
ke¤inin göbe¤inden elde edi-
len güzel koku.
naafl: cenaze, kefenlenip ta-
buta konmufl, gömülmeye

haz›r ölü.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nümune-i rahmet-i âlem:
kainattaki rahmetin nümune-
si, örne¤i.
ota¤: büyüklere özel çad›r,
saltanat çad›r›.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
server: bafl, baflkan, reis.
seyyid: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) torunu Hz. Hasan’›n
soyundan olan kimse; Hz.
Muhammed’in temiz soyun-
dan gelen kimse.
telvis: bulaflt›rma, kirletme,
pisletme.
zülfikar-› rahmet-i âlem:
kainattaki rahmetin zülfikar›.
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Kur’ân diyor, ölmemifltir, diridir,
Herbirisi Hakk›n arslan eridir,
Türbeleri yürekleri titretir,
Ey âyine-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Arma¤ans›n çünkü asil millete,
Düflmeyelim birgün bile zillete,
Götür bizi flanl› büyük devlete,
Ey misal-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Eyleyeler nurun ile hep savlet,
Zaferlerle flanlar bulur bu millet,
fiarka, garba ziya sals›n bu devlet,
Ey bizlere rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Nurdan kanad›n, hem sa¤lam kolun var,
Nurdan senin hakka giden yolun var.
Kabul et, bir kemter Feyzi kulun var,
Ey bu as›rda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

1 o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Üstad›m, Efendim Hazretleri,
2 nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ s’pG n∑Énær∏n°SrQnG BÉnenh ayetinin nurlar›ndan, Nu-

run sayesinde alabildi¤im bir zerreyi bu flekilde yazd›m, ve
huzur-i irfan›n›za sundum. Kabulünü rica ederim, selâmla-
r›m›z› sunar ve mübarek ellerinizi öperiz efendimiz.

Bîçare talebeniz
Hasan Feyzi

(Rahmetullahi aleyhi ebeden daima)
rahmet-i âlem: kâinattaki rah-
met.
Rahmetullahi aleyhi ebeden
daima: ebedî ve daimî olarak Al-
lah’›n rahmeti onun üzerine olsun
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
savlet: fliddetli hücum, sald›rma.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selamet ve
esenlik dileme
flan: flöhret, ün; yüksek makam.
flan: flöhret, ün; yüksek makam.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
talebe: ö¤renci
zerre: en küçük parça, molekül,
atom
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

asr: yüzy›l.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
âyine-i rahmet-i âlem: kâ-
inat›n rahmet aynas›.
bîçare: çaresiz, zavall›
garp: bat›, Bat›’da kalan böl-

geler.
hâk: Allah.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
huzur-i irfan: tefekkürle elde
edilen bilginin sahibi olan
kimsenin huzurunda bulun-
ma, yan›nda haz›r olma.

kemter: daha afla¤›, k›ymet-
siz, de¤ersiz.
misal-i rahmet-i âlem: âle-
min rahmet timsali.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

1. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
2. Seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi: 107.)
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Üniversitedeki Nur fiakirtlerinin, Nur hakikatinin
fen dairesinde fevkalâde k›ymetini takdir 

ettiklerine bir numunedir.
2 p√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH
3 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

fiu kâinat semas›n›n gurubu olmayan manevî günefli
olan Kur’ân-› Kerim; flu mevcudat kitab-› kebirinin âyât-›
tekviniyesini okutturmak, mahiyetini göstermek için flu-
alar› hükmünde olan envar›n› neflrediyor. Ukul-i befleri
tenvir ile s›rat-› müstakimi gösteriyor. Befleriyet âlemin-
de her fert, hilkatindeki makas›d› ve f›trat›ndaki metalibi
ve istikametindeki gayesini, o hidayet güneflinin nuru ile
görür, anlar ve bilir. O hidayet nurunun tecellisine maz-
har olanlar, kalb kabiliyeti nisbetinde ona aynadarl›k
ederek kurbiyet kesbeder. Eflya ve hayat›n mahiyeti o
nur ile tezahür ederek, ancak o nur ile görülür, anlafl›l›r
ve bilinir. fiems-i Ezeliyenin manevi hidayet nurlar›n›
temsil eden Kur’ân-› Kerîm, kalb gözüyle hak ve hakika-
ti görmeyi temin eder. Onun için, onun nurundan uzak-
ta kalanlar, zulümatta kal›rlar. Zira herfley nur ile görülür,
anlafl›l›r ve bilinir.

‹flte flu hakikatin manevi ve sermedî günefli olan
Kur’ân-› Kerîmin nur tecellisine bu asr›m›zda “Nur” is-
miyle müsemma olan Risale-i Nur’un flahs-› manevîsi 

âlem: varl›k tabakalar›ndan her
biri
as›r: yüzy›l
ayat-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›
âyinedarl›k: aynal›k yapma, gös-
terme
befleriyet: beflerîlik, insanl›k
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad
fevkalâde: ola¤anüstü
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy
gurup: batma, bat›fl
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat
hakikat: gerçek, esas
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak
hilkat: yarat›l›fl
hükmünde: de¤erinde, yerinde
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma
kabiliyet: istidat, yetenek
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kesb: kazanma
k›ymet: de¤er
kitab-› kebir: büyük kitap, kâinat
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma,
yak›nl›k kazanma
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i
makas›d: maksatlar, gayeler
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
mazhar: nail olma, flereflenme
metalip: talep olunan, istenen
fleyler, istekler, arzular
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim
nisbetinde: oran›nda, ölçüsünde
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur-i tecellî: 
nümune: örnek
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›
sema: gökyüzü, gök
sermedî: ebedî, daimî, sürekli

s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu

flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s

flakirt: talebe, ö¤renci

fiems-i Ezeliye: ezelî günefl;
varl›¤›n›n bafllang›c› olmayan

ve her fleyi nurland›ran Ce-
nab-› Hak
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri
takdir: k›ymet verme, de¤er
biçme
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme
temîn: sa¤lama

temsil: sembol olma, ad›na
hareket etme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma
ukul-i befler: insan›n ak›llar›
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm› rahmeti ve berekât› ebediyen ve daima üzerinize olsun.
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mazhar olmufltur. O Nurlar ki, zulümattan ayr›lmak iste-
meyen yarasa tabiatl›, gaflet uykusuyla gündüzünü gece
yapan sefahet-perest, akl› gözüne inmifl, zulümatta kala-
rak gözü görmez olanlara ve yolunu flafl›ranlara karfl›
projeksiyon gibi nurlar›n› iman hakikatlerine tevcih ede-
rek s›rat-› müstakimi büsbütün kör olmayanlara gösteri-
yor. Nur topuzunu ehl-i küfür ve münkirlerin bafl›na vu-
rup “Ya akl›n› bafl›ndan ç›kar at hayvan ol, yahut da ak-
l›n› bafl›na alarak insan ol!” diyor.

‹lim bir nevi nur oldu¤una göre, Risale-i Nur’un ilme
olan en derin vukufunu gösterecek bir-iki deliline k›sa
iflaret ederiz.

Evvelâ: fiunu hat›rlatmal›y›z ki: Risale-i Nur, baflka ki-
taplar› de¤il, belki yaln›z Kur’ân-› Kerîmi üstad olarak ta-
n›mas› ve ona hizmet etmesi itibar›yla; makbuliyeti hak-
k›nda bizim bu mevzuda söz söylememize hacet b›rakm›-
yor. Biz, ancak ilim erbab› mabeyninde Risale-i Nur’un
de¤erini tebarüz ettirmek için ilâveten deriz ki:

Risale-i Nur, flimdiye kadar hiçbir ilim adam›n›n tam
bir vuzuhla ispat edemedi¤i en mu¤lâk meseleleri, gayet
basit bir flekilde, en âmi avam tabakas›ndan tut, tâ en âli
havas tabakas›na kadar herkesin istidad› nisbetinde anla-
yabilece¤i bir tarzda, flüphesiz ikna edici ve yakinî bir fle-
kilde izah ve ispat etmesidir. Bu hususiyet hemen hemen
hiçbir ilim adam›n›n eserinde yoktur.

‹kincisi: Bütün Nur eserleri Kur’ân-› Kerîmin bir k›s›m
ayetlerinin hakikî tefsiri olup, onun manevi i’caz›n›n
lem’alar› oldu¤unu her hususta göstermesidir.

lem’a: par›lt›
mabeyn: ara
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme
mesele: önemli konu
mevzu: konu
mu¤lâk: anlafl›lmaz, kar›fl›k, aç›k
olmayan, çaprafl›k söz
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen
nevî: çeflit, tür
nisbetinde: oran›nda, ölçüsünde
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
projeksiyon: görüntüyü ›fl›k vas›-
tas›yla ekrana yans›tma ifli
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›
sefahatperest: sefahat düflkünü.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu
tabaka: derece, kat
tabiat: yarat›l›fl, karakter, seciye
tarz: biçim, flekil
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›
tevcih: yöneltme, çevirme
üstat: bir ilim ve sanatta üstün
olan kimse, ö¤retmen
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›
yakinî: flüphe edilmeyecek dere-
cede kesin olan fleyler
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür

âlî: yüce, yüksek, ulu
âmî: bilgisiz, cahil
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar
erbâb: sahipler, malikler; ehil,
lay›k

evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak
gayet: son derece
hacet: ihtiyaç
hakikat: gerçek, esas
hakikî: gerçek
havas: bilgi ve yaflay›flça üs-
tün olanlar, önde gelenler
hususîyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik
i’caz: mucizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî
delillerle kabul ettirme, inan-
d›rma
ilaveten: ilave olarak, ekleye-
rek
ilim: bilgi, marifet
iman: inanç, itikat
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme
istidat: kabiliyet, yetenek
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma
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Üçüncüsü: ‹nsanlar›n en derin ihtiyaçlar›na kat’î delil
ve burhanlarla ilmî mahiyette cevap vermesidir. Meselâ,
Vacibü’l-Vücudun varl›¤› ve ahiret ve sair iman rükünle-
rini, bir zerrenin lisan-› hal ve kâl suretinde tercümanl›¤›-
n› yaparak ispat etmesi. En meflhur ‹slâm filozoflar›ndan
‹bn-i Sina, Farâbî, ‹bn-i Rüfld bu mesleklerde bütün mev-
cudat› delil olarak gösterdikleri halde, Risale-i Nur, o ha-
kikatleri aynen bir zerre veya bir çekirdek lisan›yla ispat
ediyor. E¤er Risale-i Nur’un ilmî kudretini flimdi onlara
göstermek mümkün olsayd›, onlar hemen diz çöküp
Risale-i Nur’dan ders alacaklard›.

Dördüncüsü: Risale-i Nur, insan›n senelerce u¤raflarak
elde edemeyece¤i bilgileri, komprime hülâsalar nev’in-
den k›sa bir zamanda temin etmesidir.

Beflincisi: Risale-i Nur, ilmin esas gayesi olan r›za-y›
‹lâhîyi tahsile sebep olmas› ve dünya menfaatine ilmi hiç-
bir cihetle alet etmeyerek tam manas›yla insaniyete hiz-
met gibi en ulvî vazifeyi temsil etmesidir.

Alt›nc›s›: Risale-i Nur, kuvvetli ve kudsî ve imanî bir te-
fekkür semeresi olup bütün mevcudat›n lisan-› hâl ve kal
suretinde tercümanl›¤›n› yapar. Ayn› zamanda iman ha-
kikatlerini ilmelyakîn ve aynelyakîn ve hakkalyakîn dere-
celerinde inkiflaf ettirir.

Yedincisi: Risale-i Nur, bütün ilimleri cami olufludur.
Adeta ilim iplikleriyle dokunmufl müzeyyen kumafl gibidir.
Ve flimdiye kadar hiçbir ilim erbab› taraf›ndan söylenme-
mifl ve her ilme olan en derin vukufunu tebarüz ettiren 

âdeta: sanki
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme
bürhan: delil, ispat, hüccet
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan
cihet: yön
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan
erbâb: sahipler, malikler; ehil, la-
y›k
filozof: felsefe ile u¤raflan
hakikat: gerçek, esas
hakkalyakin: imanî meselelerin
hakikatini tam olarak anlama
hülâsa: k›saca, özet
ilim: bilgi, marifet
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair
iman: inanç, itikat
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
komprime: hap.
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kudsî: mukaddes, yüce
lisan: dil
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-

teli¤i
menfaat: fayda
meselâ: örne¤in
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü
nev: tür, çeflit
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›
rükn: esas, kaide, prensip
sâir: di¤er, baflka, öteki
semere: meyve, güzel netice
suret: biçim, flekil, tarz
tahsil: elde etme, alma, ka-
zanma
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme

temîn: sa¤lama
temsil: sembol olma, yerine
hareket etme.
ulvî: yüksek, yüce
Vacibü’l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah (c.c.)
vazife: görev
vukuf: anlama, bilme, haber-
li olma
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom
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vecizeler mecmuas›d›r. Misal olarak birkaç›n› zikrederek,
heyet-i mecmuas› hakk›nda bir fikir edinmek isteyenlere
Risale-i Nur bahrine müracaat etmesini tavsiye ederiz.

“Sivrisine¤in gözünü halk eden, günefli dahi o halk et-
mifltir.”

“Bir kelebe¤in midesini tanzim eden, Manzume-i
fiemsiyeyi dahi o tanzim etmifltir.”

“Bir zerreyi icat etmek için, bütün kâinat› icad edecek
bir kudret-i gayr-› mütenahî lâz›md›r. Zira flu kitab-› ke-
bîr-i kâinat›n herbir harfinin, bahusus zîhayat herbir har-
finin, herbir cümlesine müteveccih birer yüzü ve naz›r bi-
rer gözü vard›r.”

“Tabiat, misalî bir matbaad›r; tâbi’ de¤il. Nak›flt›r, nak-
kafl de¤il. Misdard›r, masdar de¤il. Nizamd›r, naz›m de-
¤il. Kanundur, kudret de¤il. fieriat-› iradiyedir, hakikat-i
hariciye de¤il.”

“Sabit, daim, f›trî kanunlar gibi, ruh dahi, âlem-i emir-
den, s›fat-› iradeden gelmifl ve kudret ona vücud-i hissî
giydirmifltir, bir seyyale-i lâtifeyi o cevhere sadef etmifl-
tir...”

Ve hakeza, binler vecizeler var...

1 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Üniversite Nurcular› nam›na 

duan›za çok muhtaç
Mustafa Ramazano¤lu

mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi
misal: örnek
misalî: örne¤i.
mistar: cetvel.
müracaat: baflvurma, dan›flma
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen
nak›fl: iflleme, süsleme
nakkafl: nak›fl ifli yapan, nak›fl ifl-
leyen kimse
nam: ad
naz›m: düzenleyen, tanzim eden,
düzene koyan
naz›r: nazar eden, bakan
nizam: düzen
nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
sabit: de¤iflmeyen, hep ayn› ka-
lan, önceden ayarlanm›fl
sadef: sedef, inci kabu¤u
seyyale-i lâtife: lâtif seyyale; nu-
ranî, fleffaf olan, elektrik gibi ak›p
giden
s›fat-› irade: irade s›fat›, Cenab-›
Hakk›n emir ve iradesini bildiren,
gösteren hâl ve keyfiyet
fieriat-› iradiye: Cenab-› Hakk›n
iradesiyle oluflan fleriat, kanunlar
tâbi: matbaac›
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme
vecize: özdeyifl, icazl› söz, öz, k›-
sa fakat ifadece kuvvetli söz
vücud-i hissî: his ile bilinen vü-
cut, hisle anlafl›lan vücut
zerre: en küçük parça, molekül,
atom
zîhayat: hayat sahibi
zikr: anma, bildirme

âlem-i emir: Cenab-› Hakk›n
de¤iflmeyen sabit hakikatler
fleklinde devam eden kanun-
lar› âlemi
bahr: deniz, sonsuz bilgisi
olan
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele
cevher: elmas, de¤erli tafl
daim: devam eden, devaml›,
sürekli
dua: Allah’a yalvarma, niyaz

f›trî: tabiî, do¤al
hâkezâ: böylece, bunun gibi
hakikat-› hariciye: d›fla yan-
s›yan gerçeklik, hayat gibi d›fl
alemde yer alan varl›k
halk: yaratma, yoktan var et-
me
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara
icat: vücuda getirme, yoktan

var etme
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler
kitab-› kebir-i kâinat: büyük
kâinat kitab›
kudret: güç, kuvvet, iktidar
kudret-i gayr-› mütenahi: s›-
n›rs›z güç.
Manzume-i fiemsiye: günefl
ile ona ba¤l› olan seyyareler,
günefl sistemi

1. Bâki olan ancak Allah’t›r.
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Halil ‹brahim’in manzumesidir.
2 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH

3 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Zerremizi fart-› flefkatinle flems-i envar›na düflürdün,
Cehlimizle enaniyetimizi diyar-› irfan›na düflürdün.

Maden-i nühas›m›z› pota-i Furkana düflürdün,
Hayfa ki, o potada zünnar-› inkâr›m›z› düflürdün.

Saray-› Kâbe-i ulyaya erip tul-i emelimizi düflürdün,
Makam-› nur-i tevhide var›p hab-› hayalimizi düflürdün.

Haremgâh-› ‹lâhîde süveyda hücresine yükümüzü
düflürdün,

Heyet-i suretinin derunundaki manaya gönlümüzü
düflürdün.

Tâ ezel sabah›nda vahdet na¤mesini iflittin,
Leylâ-y› zaman Kays ile bir demde görüfltün,

Dost ikliminin lâlesinin ba¤lar›na erifltin,

Vahdet-i saki midad›n› 
4 rºo¡«'≤n°S kevserine düflürdün.

Olmasayd›n ey Risale-i Nur bize sen arma¤an;
Câh-› masiva, nefs-i ta¤utla bel’ ederdi bizi heman.

bel: ortadan kald›rma, yutma,
emme
câh-i masiva: dünya ile ilgili olan
fleylere duyulan sevgi
cehl: cahillik, bilgisizlik
dem: an, vakit, zaman
derun: iç, içeri, dahil
diyar-› irfan: bilgi yeri.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik
hâb-› hayâl: hayal uykusu; hayal
hâlindeyken görülen rüya
Haremgâh-› ‹lahî: ilahi yasak böl-
ge, uygun olmayanlar›n girmesi-
ne izin verilmeyen.
hayfâ: vah vah, yaz›k, eyvah, ya-
z›klar olsun
heman: hemen, vakit kaybetme-
den, derhâl, acele olarak, çarça-
buk, o anda
heyet-i suret: d›flar›dan görünüfl.
kevser: Cennette bulunan bir
akarsu
leylâ-y› zaman: zaman›n sevgili-
si.
maden-i nühas: bak›r madeni.
makam-› nur-› tevhid: tevhit
nurunun makam›.
manzume: vezinli, kafiyeli söz, fli-
ir, eser

midâd: yaz› mürekkebi, yaz›
yazmaya yarayan siyah veya
renkli sulu madde
na¤me: güzel ses, ahenk, ez-
gi
nefs-i ta¤ut: putun kendisi.
pota-i Furkan: Kur'ân kalesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›
Saray-› Kabe-i ulya: en yüce
olan kabe saray›.
süveyda: kalpteki basiret ve
idrak merkezi
flems-i envar: nurlar›n günefli
tûl-i emel: emelin uzunlu¤u,
dünya hayat›n›n k›sa ve geçi-
cili¤ine ra¤men dünya iflleri-

ne karfl› gösterilen afl›r› arzu,
istek

vahdet: birlik ve teklik

vahdet-i saki: su verenin bir
oluflu.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom

zünnar-› inkâr: inkâr kufla¤›

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm› rahmeti ve berekât› ebediyen ve daima üzerinize olsun.
4. Onlara bir flarap içirir. (‹nsan Sûresi: 21.)
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Dalâletten geçemez, küfür benli¤inde kal›rd›k üryan,
Hamden lillâh, katremizi bahr-i envar›na düflürdün.

Sendeki esrar-› Hak 
1 »/æj'ônJ n±rƒn°S ‘yi söylesem,

Gül vechindeki Lâhut benini flerh ve beyan eylesem.

Nur-i Huda, mü’mine heda, dalâlete seyf-i hemta m›
desem,

Zülfikar ve Asa-y› Mûsa ile münkirleri girdaba düflürdün.

Âflina-y› bezm-i Hakt›r Risale-i Nur talebeleri,
Nur-i Yezdan, Feyz-i Kur’ân’d›r cümlesinin rehberi.

Bu âciz nâtüvan onlar›n bir hakir kemteri,
Halil ‹brahim’e “hâk-i der-i Âl-i Abâ” tam düflürdün.

2 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG
Duan›za çok muhtaç
günahkâr kardefliniz

Hâk-i der-i Âl-i Abâ

® katre: damla
kemter: daha afla¤›, k›ymetsiz,
de¤ersiz
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k
lâhut: ilahi, Allah'a ait olan.
mü’min: iman eden, inanan
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen, imans›z, din-
siz
natüvan: kuvvetsiz, zay›f, güçsüz,
bîtap, âciz
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule
nur-i Hudâ: hidayet verici olan
Allah’›n nuru
Nur-i Yezdan: ilahi nur, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›
seyf-i hemta: denk, benzer k›l›ç
flerh: aç›k ve ayr›nt›l› anlatma
talebe: ö¤renci
üryan: ç›plak
vech: yüz, surat, çehre

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›
aflina-i bezm-i Hak: Hak
meclisinin aflinas›; Hak soh-
betlerinin yap›ld›¤› toplant›la-
ra aflina olan
bahr-i envar: nurlar›n denizi
ben: deri üzerindeki küçük
kahverengi kabart›. Özel ol-
gunluk iflareti.
beyan: aç›klama, bildirme,

izah.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak
dua: Allah’a yalvarma, niyaz
esrar-› Hak: 
Feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n feyzi,
Kur’ân’›n verdi¤i ilham, bere-
ket ve ilim bollu¤u
girdap: çok tehlikeli, içinden
ç›k›lmas› zor hâl

günahkâr: günahl›, günah ifl-
lemifl
hâk-i der-i Âl-i Aba: Pey-
gamberimizin ailesinin kap›s›-
n›n topra¤›
hakir: küçük, afla¤›, ehemmi-
yetsiz
hamden lillah: hamd Allah
içindir
heda: hediye.

1. Beni görürsün. (A’râf Sûresi: 21.)
2. Bâki olan ancak Allah’t›r.
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Hüve Nüktesi
2 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh @1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SpÉH

Aziz ve s›dd›k kardefllerim,

Kardefllerim, 
3 nƒog s’pG n¬'dpGnB’ ve 

4 * Gnƒog rπob ’daki 
5 nƒog lâfz›n-

da, yaln›z maddî cihetinde bir seyahat-i hayaliye-i fikriye-
de hava sayfas›n›n mütalâas›yla âni bir surette görünen
bir zarif nükte-i tevhidde, meslek-i imaniyenin hadsiz de-
rece kolay ve vücub derecesinde suhuletli bulunmas›n›;
ve flirk ve dalâletin mesle¤inde hadsiz derecede müflkü-
lâtl›, mümtenî binler muhal bulundu¤unu müflahede et-
tim. Gayet k›sa bir iflaretle, o genifl ve uzun nükteyi be-
yan edece¤im:

Evet, nas›l ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle
saks›l›k eden kab›nda, e¤er tabiata, esbaba havale edil-
se, lâz›m gelir ki, ya o kapta küçük mikyasta yüzer, bel-
ki çiçekler adedince manevî makineler, fabrikalar bulun-
sun; veyahut o parçac›k topraktaki herbir zerre, bütün o
ayr› ayr› çiçekleri muhtelif hâsiyetleriyle ve hayattar ciha-
zat›yla yapmalar›n› bilsin; âdeta, bir ilâh gibi, hadsiz ilmi
ve nihayetsiz iktidar› bulunsun. Aynen öyle de, emir ve
iradenin bir arfl› olan havan›n, rüzgâr›n herbir parças› ve

bir nefes ve t›rnak kadar olan nƒog lâfz›ndaki havada, 

âdeta: sanki
arfl: gö¤ün en yüksek kat›
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
beyan: aç›klama, bildirme, izah
cihazat: cihazlar, azalar
cihet: yön
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak
esbap: sebepler, vas›talar
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma
hayattar: canl›, yaflayan.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç
maddî: madde ile alakal›, cismanî
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
meslek-i imaniye: iman mesle¤i,
iman yolu.
mikyas: ölçek 
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
mümteni: imkans›z, olamaz
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz

nükte-i tevhid: tevhit nükte-
si; Allah’›n birli¤indeki incelik,
güzellik ve zarif mana 

seyahat-i hayaliye-i fikriye:
hayalde ve düflüncede yap›-
lan seyahat.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen

suret: biçim, flekil, tarz

sühulet: kolayl›k 

flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma

vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik

zarif: inceli¤i, lâtifli¤i ile hofla
giden.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’tan baflka hiçbir ‹lâh yoktur. (Kasas Sûresi: 88)
4. De ki: O Allah (birdir). (‹hlâs Suresi: 1)
5. O
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küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonlar›n,
telgraflar›n, radyolar›n ve hadsiz ve muhtelif konuflmala-
r›n merkezleri, santrallar›, âhize ve nakileleri bulunsun ve
o hadsiz iflleri beraber ve bir anda yapabilsin. Veyahut 
1 nƒog’ deki havan›n, belki unsur-i havan›n herbir parças›-

n›n herbir zerresi, bütün telefoncular ve ayr› ayr› umum
telgrafç›lar ve radyo ile konuflanlar kadar manevî flahsi-
yetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onlar›n umum dilleri-
ni bilsin ve ayn› zamanda baflka zerrelere de bildirsin,
neflretsin. Çünkü bilfiil, o vaziyet, k›smen görünüyor ve
havan›n bütün eczas›nda o kabiliyet var.

‹flte ehl-i küfrün ve tabiiyyun ve maddiyyunlar›n mes-
leklerinde, de¤il bir muhal, belki zerreler adedince mu-
hâller ve imtinalar ve müflkülâtlar âflikâre görünüyor.

E¤er Sani-i Zülcelâle verilse, hava bütün zerrat›yla
onun emirber neferi olur. Birtek zerrenin, muntazam bir-
tek vazifesi kadar kolayca hadsiz küllî vazifelerini Hal›k›-
n›n izniyle ve kuvvetiyle ve Hal›ka intisap ve istinat ile ve
Saniinin cilve-i kudreti ile bir anda, flimflek süratinde ve

nƒog telâffuzu ve havan›n temevvücü suhuletinde yap›l›r.

Yani, kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve muntazam ya-
z›lar›na bir sayfa olur. Ve zerreleri o kalemin uçlar› ve
zerrelerin vazifeleri dahi, kalem-i kaderin noktalar› bulu-
nur. Birtek zerrenin hareketi derecesinde kolay çal›fl›r.

‹flte, ben 
2 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ve 

3 * Gnƒog rπob ’ daki hareket-i fik-

riye ile seyahatimde, hava âlemini temafla ve o unsurun 

intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme
isrâ: Kur’ân-› Kerîm’in 17. suresi-
dir. Mekke’de nazil olmufltur 
istinat: dayanma, güvenme
kabiliyet: istidat, yetenek
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den
kusur: eksiklik, noksan, özür
küllî: umumî, genel, bütün olan
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
mikyas: ölçek 
muhal: imkans›z
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar
nâkile: ileten, iletken.
nefer: asker, er
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah 
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah
sühulet: kolayl›k 
flahsiyet: kiflilik
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler, tabiata tapanlar
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme
temevvüc: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk’› flan›na lay›k ifade-
lerle anma
unsur-› hava: hava unsuru.
vazife: görev
vaziyet: durum
zerrat: zerreler, atomlar
zerre: en küçük parça, molekül,
atom

âlem: varl›k tabakalar›ndan
her biri
aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
Bakara: Kur’ân-› Kerîm’in 2.
suresi. Medine-i Münevve-
re’de nazil olmufltur. 286
ayettir.
bereket: mübareklik, bolluk,
saadet

bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak
cilve-i kudret: kudret ve
kuvvetin tecellisi, görüntüsü
ebed: sonsuzluk, daimîlik
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar 
ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar

emirber: emir eri
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâl›k: yoktan yaratan, her fle-
yi yoktan var eden, yarat›c›;
Allah.
hareket-i fikriye: düflünce
hareketi.
hârika: ola¤anüstü
imtina: imkâns›zl›k, olama-
y›fl.

1. O
2. Allah’tan baflka hiçbir ‹lâh yoktur. (Kasas Sûresi: 88)
3. De ki: O Allah (birdir). (‹hlâs Sûresi: 1)
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sayfas›n› mütalâa ederken, bu mücmel hakikati tam va-

z›h ve mufassal, aynelyakîn müflahede ettim ve nƒog ’nin

lâfz›nda, havas›nda böyle parlak bir bürhan ve bir
lem’a-i vahidiyet bulundu¤u gibi, manas›nda ve iflaretin-
de gayet nuranî bir cilve-i Ehadiyet ve çok kuvvetli bir

hüccet-i tevhid ve nƒog zamirinin mutlak ve müphem ifla-

reti, hangi zata bak›yor?” iflaretine bir karine-i taayyün,
o hüccette bulunmas› içindir ki, hem Kur’ân-› Mu’cizü’l-
Beyan, hem ehl-i zikir, makam-› tevhidde bu kudsî keli-
meyi çok tekrar ederler diye ilmelyakîn ile bildim.

Evet, meselâ, bir nokta beyaz kâ¤›tta, iki üç nokta ko-
nulsa, kar›flt›¤›; ve bir adam, muhtelif çok vazifeleri bera-
ber yapmas›yla flafl›raca¤›; ve bir küçük zîhayata çok
yükler yüklenmesiyle, alt›nda ezildi¤i; ve bir lisan ve bir
kulak, ayn› anda müteaddit kelimelerin beraber ç›kmas›
ve girmesi intizam›n› bozup, kar›flaca¤› halde, aynelya-

kîn gördüm ki, nƒog ’nin anahtar› ile ve pusulas›yla fikren

seyahat etti¤im hava unsurunda, herbir parças›, hattâ
herbir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, keli-
meler konuldu¤u veya konulabilece¤i halde, kar›flmad›¤›-
n› ve intizam›n› bozmad›¤›n›; hem, ayr› ayr› pekçok va-
zifeler yapt›¤› halde, hiç flafl›rmadan yap›ld›¤›n›; ve o
parçaya ve zerreye pekçok a¤›r yükler yüklendi¤i halde,
hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak, intizam ile
tafl›d›¤›n›; hem binler ayr› ayr› kelime, ayr› ayr› tarzda,
manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal-i intizamla 

aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bürhan: delil, ispat, hüccet
cilve-i Ehadiyet: Allah’›n birçok
s›fat›yla her bir varl›kta tecellile-
riyle görülebilmesi.
ehl-i zikir: Allah’› zikredenler, çok
hat›rlayanlar
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
gayet: son derece
hakikat: gerçek, esas
hüccet: delil
hüccet-i tevhid: tevhid delili, Al-
lah’›n birli¤inin delili
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme
intizam: düzenlilik, düzgünlük
karine-i taayyün: belli edici, ipu-
cu, belirlemeye ve tan›maya yar-
d›m eden iz, iflaret, delil.

kemal-i intizam: intizam›n
mükemmel oluflu, tam ve ek-
siksiz düzen.
kudsî: mukaddes, yüce
Kur’ân-› Mucizül Beyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an
lem’a-i vahidiyet: Allah’›n
birli¤inin par›lt›s›.
lisan: dil
makam-› tevhid: tevhit ma-
kam›.
meselâ: örne¤in

mufassal: tafsilâtl› olarak
aç›klanan, uzun uzad›ya aç›k-
lan›p anlat›lan, ayr›nt›l›, de-
tayl›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
mutlak: müstakil, yaln›z, tek.
mücmel: k›sa ve az sözle ifa-
de edilmifl, öz, özet
müphem: belirsiz
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, dikkatli okuma
müteaddit: çeflitli

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver 
tarz: biçim, flekil
unsur: madde, esas, birleflik
bir fleyi meydana getiren ele-
manlaradan her biri
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay an-
lafl›l›r
vazife: görev
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik
zat: kifli, flah›s
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom
zîhayat: hayat sahibi.
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gelip, ç›k›p, hiç kar›flmayarak, bozulmayarak o küçücük
kulaklara girip, o gayet incecik lisanlardan ç›kt›¤›; ve o
her zerre ve her parçac›k, bu acip vazifeleri görmekle
beraber, kemal-i serbestiyet ile cezbedarâne hal dili ile ve

mezkûr hakikatin flahadeti ve lisaniyle 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ve 

2 * Gnƒog rπob deyip gezer; ve f›rt›nalar›n ve flimflek ve berk

ve gökgürültüsü gibi havay› çarp›flt›r›c› dalgalar içerisin-
de, intizam›n› ve vazifelerini hiç bozmuyor ve flafl›rm›yor;
ve bir ifl di¤er bir ifle mâni olmuyor. Ben aynelyakîn mü-
flahede ettim.

Demek, ya herbir zerre ve herbir parça havada niha-
yetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve
bütün ilmi, iradesi ve nihayetsiz zerrata hâkim-i mutlak
bir hâssalar› bulunmak lâz›md›r ki, bu ifllere medar ola-
bilsin. Bu ise, zerreler adedince muhal ve bât›ld›r. Hiçbir
fleytan dahi bunu hat›ra getiremez. Öyle ise, bu sahife-i
havan›n, hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn derecesin-
de bedahetle, Zat-› Zülcelâlin hadsiz gayr-i mütenahî ilmi
ve hikmetle çal›flt›rd›¤› kalem-i kudret ve kaderin müte-
beddil sayfas› ve bir levh-i mahfuzun âlem-i tegayyürde
ve mütebeddil fluunat›nda bir levh-i mahv, ispat nam›nda
yazar bozar tahtas› hükmündedir.

‹flte, hava unsurunun yaln›z nakl-i asvat vazifesinde,
mezkûr cilve-i Vahdaniyeti ve mezkûr acaibi gösterdi¤i
ve dalâletin hadsiz muhaliyetini izhar etti¤i gibi, unsur-i
havaînin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, 

hâkim-i mutlak: hiç bir flekilde
hâkimiyetine s›n›r konulmayan
tam hüküm sahibi
hakkalyakin: imanî meselelerin
hakikatini tam olarak anlama 
hâssa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda
hükmünde: de¤erinde, yerinde
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme
intizam: düzenlilik, düzgünlük
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi 
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›
kemal-i serbestiyet: serbestli¤in
son derecesi, tam serbestlik.
kudret: güç, kuvvet, iktidar
levh-i mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
levh-i mahv ve ispat: Cenab-› Al-
lah’›n yazar, ifade eder, sonra bo-
zar tahtas› hükmünde olan iflleri
lisan: dil
mâni: engel
medar: sebep, vesile
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhal: imkans›z
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme
mütebeddil: tebeddül eden, de-
¤iflen, baflka hâle giren 
nakl-i asvat: seslerin tafl›nmas›,
nakledilmesi
nam: ad
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
sahife-i hava: hava sayfas›.
sâir: di¤er, baflka, öteki
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hal-
ler; ifller
unsur: madde, esas, birleflik bir
fleyi meydana getiren elemanla-
radan her biri
unsur-› havaî: havaya ait olan
her bir unsur.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar
zerre: en küçük parça, molekül,
atom

acip: tuhaf, hayrette b›rakan

âlem-i tagayyür: de¤iflim
âlemi, her fleyin ayn› kalma-
y›p devaml› de¤iflti¤i âlem,
kâinat.

aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.

bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve

hakl› olmayan 
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k 
berk: flimflek 
cezbedarâne: cezbeye tutul-
mufl gibi, Allah sevgisi ile ken-
dinden geçerek.
cilve-i Vahdaniyet: birlik te-
cellisi, Cenab-› Hakk›n birli¤i-

nin varl›klar üzerinde görün-
meleri.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma
ehemmiyetli: önemli
gayr-› mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikat: gerçek, esas

1. Allah’tan baflka hiçbir ‹lâh yoktur. (Kasas Suresi: 88.)

2. De ki: O Allah (birdir). (‹hlâs Suresi: 1.)
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cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde flafl›rmadan,
muntazaman, asvat naklindeki vazifeyi gördü¤ü ayn› za-
manda, bu vazifeleri dahi gördü¤ü ayn› zaman›nda, bü-
tün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata
lüzumu bulunan levaz›mat›, kemal-i intizam ile yetifltiri-
yor. Emir ve irade-i ‹lâhiyenin bir arfl› oldu¤unu katî bir
surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve
sa¤›r tabiat ve kar›fl›k, hedefsiz esbap ve âciz, camid, ca-
hil maddeler, bu sahife-i havaiyenin kitabetine ve vazife-
lerine kar›flmas›, hiçbir cihetle ihtimal ve imkân› bulun-
mad›¤›n› aynelyakîn derecesinde ispat etti¤ini katî kana-
at getirdim. Ve herbir zerre ve herbir parça, lisan-› hal ile
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ve 

2 ló`nMnG * Gnƒog rπob dediklerini bildim ve bu nƒog
anahtar› ile havan›n maddî cihetindeki bu acaibi gördü-

¤üm gibi, hava unsuru da bir ƒog olarak âlem-i misal ve

âlem-i manaya bir anahtar oldu.

Mütebakisi flimdilik yazd›r›lmad›. Umuma binler se-
lâm.

3 »/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG

Kardefliniz

Said Nursi

* * *

acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici
fleyler 
âciz: zay›f, güçsüz
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›
asvat: sesler.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz 
camit: ruhsuz, cans›z madde
cazibe: çekim 
cihet: yön
dafia: itme kuvveti
emr-i ‹lâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n emri
esbap: sebepler, vas›talar
hayvânât: hayvanlar 
ihtimal: olabilirlik
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n iradesi,
Cenab-› Hakk›n diledi¤ini yapabil-
me gücü, kudreti.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
kanaat: inanma, görüfl, fikir
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kitabet: kâtiplik, yazma
letaif: manevî duygular
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade

etmesi.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî
muntazaman: düzgün, dü-
zenli ve devaml› olarak
nakl: bir yerde baflka bir yere
tafl›ma, yer de¤ifltirme, aktar-
ma
nebatat: bitkiler 
sahife-i havaiye: havaya ait

sayfa.
sâir: di¤er, baflka, öteki
serseri: gayesiz, hedefsiz;
öteden beri bafl›bofl olan
suret: biçim, flekil, tarz
telkih: difli meyveye erkek
meyvenin tozunu afl›lama,
döllendirme.
teneffüs: nefes alma, soluk-
lanma, solunum 

tesadüf: rastlant›, bir fleyin
kendili¤inden meydana gel-
mesi
unsur: madde, esas, birleflik
bir fleyi meydana getiren ele-
manlaradan her biri
vazife: görev
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur

1. Allah’tan baflka hiçbir ‹lâh yoktur. (Kasas Sûresi: 88)
2. De ki: O Allah (birdir). (‹hlâs Sûresi: 1)
3. Bâki olan ancak Allah’t›r.
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Yirmi Dokuzuncu Mektubun

Beflinci Risale Olan Beflinci K›sm›
1 W

2 ïdG...p¢VrQn’rGnh päG'ƒ'ªs°ùdGoQƒof *nG ayet-i pür-envar›n›n

çok envar-› esrar›ndan bir nurunu, Ramazan-› fierifte bir
hâlet-i ruhaniyede hissettim, hayal meyal gördüm. fiöyle
ki: Veysel Karanî’nin

@ o¥ƒo∏r``nır G nÉrfnGnh o≥pdÉnîrdG nârfnGnh @ oórÑn©rdG ÉnfnGnh » uHnQ nârfnG :»/¡'dpG
3 ïdG...o¥hoRrônªrdG ÉnfnGnh o¥GsRsôdG nârfnGnh

münacat-› meflhuresi nev’inden, bütün mevcudat-› zevil-
hayat, Cenab-› Hakka karfl› ayn› münacat› ettiklerini; ve
on sekiz bin âlemin herbirinin ›fl›¤› birer ism-i ‹lâhî oldu-
¤unu bana kanaat verecek bir vak›a-i kalbiye-i hayaliye-
yi gördüm. fiöyle ki:

Birbirine sar›l› çok yaprakl› bir gül goncas› gibi, flu
âlem binler perde perde içinde sar›l›, birbiri alt›nda sakl›
âlemleri bu âlem içinde gördüm. Herbir perde aç›ld›kça
di¤er bir âlemi görüyordum. O âlem ise, ayet-i Nur’un
arkas›ndaki,

p¬pbrƒna røpe lêrƒne p¬pbrƒna røpe lêrƒne o¬«'°ûr n̈j x»uéod môrënH »/a mäÉnªo∏o¶ncrhnG

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
vak›a-› kalbiye-i hayaliye: kalp
ile ba¤lant›l› hayalî vak›a, olay

âlem: varl›k tabakalar›ndan
her biri
ayet-i Nur: Nur ayeti; Nur Su-
resi 35. ayet.
ayet-i pürenvar: nurla dolu,
nurlu ayet.
envar-› esrar: s›rlar›n nurlar›,
bilinmeyen gizli fleylerin ›fl›k-

lar›.
hâlet-i ruhaniye: ruhî haller,
ruhen girilen haller
ism-i ‹lâhî: Cenab-› Hakka ait
isim 
kanaat: inanma, görüfl, fikir
mevcudat-› zevi’l-hayat: ha-
yat sahibi varl›klar, canl› olan

varl›klar.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma 
münacat-› meflhure: meflhur
münacat, meflhur dua.
nev: tür, çeflit

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
2. Allah göklerin ve yerin nûrudur. (Nur Sûresi: 35.)
3. Allah’›n sen benim Rabbimsin; ben ise senin kulun. Sen herfleyi yaratan Hâl›k’s›n; ben ise

Senin mahlûkun. Sen r›z›k veren Rezzâk’s›n; ben ise senin r›zk›nla beslenen.
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Én¡j'ônjrónµnj rºnd o√nónj nênôrNnG BGnPpG m¢†r©nH n¥rƒna Én¡°o†r©nH läÉnªo∏oX lÜÉnën°S
1 mQƒof røpe o¬ndÉnªna GkQƒof o¬nd *G pπn©rénj rºnd rønenh

ayeti tasvir etti¤i gibi, bir zulümat, bir vahflet, bir dehflet
karanl›¤› içinde bana görünüyordu. Birden, bir ism-i ‹lâ-
hînin cilvesi, bir nur-i azîm gibi görünüp ›fl›kland›r›yordu.
Hangi perde akla karfl› aç›lm›flsa, hayale karfl› baflka bir
âlem (fakat gafletle, karanl›kl› bir âlem) görünüyorken,
günefl gibi bir ism-i ‹lâhî tecelli eder, bafltan bafla o âlemi
tenvir eder, ve hakeza... Bu seyr-i kalbî ve seyahat-i ha-
yaliye çok devam etti.

Ezcümle: R›zka muhtaç hayvanat âlemini gördü¤üm
vakit, hadsiz ihtiyacat ve fliddetli açl›klar›yla beraber zaaf
ve aczleri, o âlemi bana çok karanl›kl› ve hazin gösterdi.
Birden, Rahman ismi Rezzak burcunda (yani manas›nda)
bir flems-i tâbân gibi tulû etti, o âlemi bafltan bafla rah-
met ziyas›yla yald›zlad›.

Sonra, o âlem-i hayvanat içinde, etfal ve yavrular›n
zaaf ve acz ve ihtiyaç içinde ç›rp›nd›klar›, hazin ve her-
kesi rikkate getirecek bir karanl›k içinde di¤er bir âlemi
gördüm. Birden, Rahîm ismi flefkat burcunda tulû etti. O
kadar güzel ve flirin bir surette o âlemi ›fl›kland›rd› ki,
flekva ve rikkat ve hüzünden gelen yafl damlalar›n›, ferah
ve sürura ve flükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi.

Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha aç›ld›; âlem-i
insanî bana göründü. O âlemi o kadar zulümatl›, o kadar
karanl›kl›, dehfletli gördüm ki, dehfletimden feryad ettim,
“Eyvah” dedim. Çünkü, gördüm ki, insanlardaki ebede 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
âlem: varl›k tabakalar›ndan her
biri
âlem-i hayvanat: hayvanlar âle-
mi.
âlem-i insanî: insana ait âlem 
amel: fiil, ifl
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi
burç: 
cilve: tecelli, görüntü
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma
dehfletli: ürkütücü, korkunç
ebed: sonsuzluk, daimîlik
etfal: çocuklar, t›f›llar.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
ezcümle: bu cümleden olarak
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâkezâ: böylece, bunun gibi
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hayvânât: hayvanlar 
hazîn: hüzünlü, ac›kl› 
hüzn: keder, tasa, gam
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
ism-i ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n ‹lâh
oldu¤unu ifade eden Allah lâfz›.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan
merzuk: r›z›klanm›fl, ihtiyaçlar›
verilmifl 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur-i azîm: büyük nur, ayd›nl›k
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah 
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
rikkat: merhamet, ac›ma, baflka-
lar›n›n düfltü¤ü durumdan dolay›
müteessir olma hasleti 
seyahat-i hayaliye: hayalî seya-
hat, hayalen yap›lan gezinti
seyr-i kalbî: kalbin seyri, dolafl-
mas›
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz
sürur: sevinç, mutluluk
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,

içten ve karfl›l›ks›z merhamet

flekva: flikayet

flems-i tâbân: ›fl›kl›, parlak
günefl.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme

tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme 

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma 

tulû: do¤ma, do¤ufl 

vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley

yald›z: süs

zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur

zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür

1. Yahut onlar› amelleri, derin bir denizin karanl›klar›na benzer ki, o denizi üst üste dalgalar
kaplam›fl, dalgalar› da bulutlar örtmüfltür. Karanl›klar birbiri üstüne öylesine bast›rm›flt›r ki,
elini uzatsa onu dahi göremez olur. ‹flte, Allah’›n nur vermedi¤i kimsenin nurdan hiçbir
nasîbi yoktur. (Nur Suresi: 40.)
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uzan›p giden arzular›, emelleri ve kâinat› ihata eden ta-
savvurat ve efkârlar› ve ebedî beka ve saadet-i ebediyeyi
ve Cenneti gayet ciddî isteyen himmetleri ve istidatlar›
ve hadsiz makas›da ve metalibe müteveccih fakr ve ihti-
yacatlar› ve zaaf ve acziyle beraber, hücuma maruz kal-
d›klar› hadsiz musibet ve a’dalar›yla beraber, gayet k›sa
bir ömür, gayet da¤da¤al› bir hayat, gayet periflan bir
maiflet içinde, kalbe en elîm ve en müthifl hâlet olan mü-
temadi zeval ve firak belâs› içinde, ehl-i gaflet için zulü-
mat-› ebedî kap›s› suretinde görülen kabre ve mezarista-
na bak›yorlar, birer birer ve taife taife o zulümat kuyusu-
na at›l›yorlar.

‹flte bu âlemi bu zulümat içinde gördü¤üm anda, kalb
ve ruh ve akl›mla beraber bütün letaif-i insaniyem, belki
bütün zerrat-› vücudum feryatla a¤lamaya haz›rken, bir-
den Cenab-› Hakk›n Âdil ismi Hakîm burcunda, Rah-
man ismi Kerîm burcunda, Rahîm ismi Gafur burcunda
(yani manas›nda), Bâis ismi Vâris burcunda, Muhyî ismi
Muhsin burcunda, Rab ismi Mâlik burcunda tulû ettiler.
O âlem-i insanî içindeki çok âlemleri tenvir ettiler, ›fl›k-
land›rd›lar ve nuranî ahiret âleminden pencereler aç›p o
karanl›kl› insan dünyas›na nurlar serptiler.

Sonra muazzam bir perde daha aç›ld›, âlem-i arz gö-
ründü. Felsefenin karanl›kl› kavanin-i ilmiyeleri, hayale
dehfletli bir âlem gösterdi. Yetmifl defa top güllesinden
daha sür’atli bir hareketle, yirmi befl bin sene mesafeyi
bir senede devreden ve her vakit da¤›lmaya ve parçalan-
maya müstait ve içi zelzeleli, ihtiyar ve çok yafll› küre-i arz 

ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
ihtiyar: irade, tercih
istidat: kabiliyet, yetenek 
kavanin-i ilmiye: ilmin kanunlar›,
ilimle ilgili kanunlar.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
küre-i arz: yer küre, dünya
letaif-i insaniye: insan›n manevî
duygular›.
maiflet: geçim, geçinme
makas›d: maksatlar, gayeler
malik: sahip.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma
metalip: talep olunan, istenen
fleyler, istekler, arzular.
mezaristan: mezarl›k.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce
muhsin: ihsan eden, iyilik yapan,
ba¤›flta bulunan 
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
müstait: kabiliyetli; bir tarafa
meyli olan
mütemadî: aral›ks›z, sürekli, de-
vaml›
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver 
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah 
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk
suret: biçim, tarz, görünüfl
taife: tak›m, güruh
tasavvurat: tasavvurlar, düflün-
celer
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma 
tulû: do¤ma, do¤ufl 
Vâris: bâkî olan, her fleyin kendi-
sine dönece¤i, vârislerin en hay›r-
l›s› Allah (c.c.).
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem 
zerrât-› vücud: vücudun zerrele-
ri, molekülleri
zeval: sona erme, yok olma, öl-
me
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür
zulümat-› ebedî: ebedî, sonsuz
karanl›klar.

a’dâ: düflmanlar
adil: adaletli olan Allah
âlem: varl›k tabakalar›ndan
her biri
âlem-i arz: dünya âlemi.
âlem-i insanî: insana ait
âlem 
bais: yeniden yaratan, diril-
ten Allah
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten
da¤da¤a: gürültü, beyhude

telafl ve ›zt›rap
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli
efkâr: düflünceler, fikirler,
görüfller.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren
emel: fliddet arzu, ümit
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k
felsefe: madde ve hayat›

bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim
firak: ayr›l›k
gafur: ma¤firet eden, suç ba-
¤›fllayan, merhamet eden,
günahlar› ba¤›fllayan Allah.
gayet: son derece
hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah 
hâlet: hal, durum
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf
ihata: kuflatma, içine alma
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içinde, âlemin hadsiz fezas›nda seyahat eden biçare
nev-i insan vaziyeti, bana vahfletli bir karanl›k içinde gö-
ründü. Bafl›m döndü, gözüm karard›.

Birden, Hâl›k-› Arz ve Semavat›n Kadîr, Alîm, Rab,
Allah ve Rabbü’s-Semavati ve’l-Arz ve Musahhiru’fl-
fiemsi ve’l-Kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet
burcunda tulû ettiler. O âlemi öyle nurland›rd›lar ki, o hâ-
lette bana küre-i arz gayet muntazam, musahhar, mü-
kemmel, hofl, emniyetli bir seyahat gemisi, tenezzüh ve
keyif ve ticaret için müheyya edilmifl bir flekilde gördüm.

Elhas›l: Bin bir ism-i ‹lâhînin, kâinata müteveccih olan
o esmadan herbiri bir âlemi ve o âlem içindeki âlemleri
tenvir eder bir günefl hükmünde ve, s›rr-› ehadiyet cihe-
tiyle, herbir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri da-
hi bir derece görünüyordu.

Sonra, kalp her zulümat arkas›nda ayr› ayr› bir nuru
gördü¤ü için, seyahate ifltah› aç›l›yordu. Hayale binip se-
maya ç›kmak istedi.

O vakit gayet genifl bir perde daha aç›ld›; kalp sema-
vat âlemine girdi. Gördü ki, o nuranî, tebessüm eden su-
retinde görülen y›ld›zlar, küre-i arzdan daha büyük ve on-
dan daha sür’atli bir surette birbiri içinde geziyorlar, dö-
nüyorlar. Bir dakika birisi yolunu flafl›rtsa, baflkas›yla mü-
sademe edecek; öyle bir patlak verecek ki, kâinat›n ödü
patlay›p âlemi da¤›tacak. Nur de¤il, atefl saçarlar; tebes-
sümle de¤il, vahfletle bana bakt›lar. Hadsiz büyük, genifl,
hâli, bofl, dehflet, hayret zulümat› içinde semavat›
gördüm. Geldi¤ime bin piflman oldum. Birden,

âlem: varl›k tabakalar›ndan her
biri
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
azamet: büyüklük
bîçare: çaresiz, zavall›
burç: 
cihet: yön
cilve: tecelli, görüntü
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca
esmâ: isimler
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›nda-
ki boflluk, uzay 
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâlet: hal, durum
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yaratan, yoktan var eden,
Allah.
hükmünde: de¤erinde, yerinde
ism-i ‹lâhî: Cenab-› Hakka ait isim 
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
küre-i arz: yer küre, dünya
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl
Musahhirü’fl-flemsi ve’l-kamer:
Günefli ve Ay’› kendine boyun e¤-
diren Allah.
müheyya: haz›r, haz›rlanm›fl,
amade.

müsademe: çarp›flma, çat›fl-
ma, vuruflma
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen
nev’i insan: insan türü, insa-
no¤lu
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver 
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah 
Rabbü’s-semâvâti ve’l-ard:
yerlerin ve göklerin Rabbi

olan Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi
rububiyet: Cenab-› Hakk’›n
her zaman, her yerde, her
mahluka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›
sâir: di¤er, baflka, öteki
sema: gökyüzü, gök 
semavat: semalar, gökler 
s›rr-› ehadiyet: ehadiyet s›rr›;

Allah’›n her bir varl›kta görü-
len birlik tecellisinin s›rr›.
suret: biçim, tarz, görünüfl
tebessüm: gülümseme
tenezzüh: gezinti
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma 
tulû: do¤ma, do¤ufl 
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley
vaziyet: durum
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür
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1 pìtôdGnh pánµpÄB'∏nªrdG tÜnQ @ p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQ
’›n Esma-i Hüsnas›,

2 nônªn≤rdGnh n¢ùrªs°ûdG nôsîn°Snh @ ní«/HÉn°ünªpH Én«rftódG nABÉnªs°ùdGÉsæsjnR rón≤ndnh
burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O mana cihetiyle, ka-
ranl›k üstüne çökmüfl olan y›ld›zlar, o envar-› azîmeden
birer lem’a al›p, y›ld›zlar adedince elektrik lâmbalar› ya-
k›lm›fl gibi, o âlem-i semavat nurland›. O bofl ve hâli te-
vehhüm edilen semavat dahi, melâikelerle, ruhanîlerle
doldu, flenlendi. Sultan-› Ezel ve Ebedin hadsiz ordular›n-
dan bir ordu hükmünde hareket eden günefller ve y›ld›z-
lar, bir manevra-i ulvî yap›yorlar tarz›nda, o Sultan-› Zül-
celâlin haflmetini ve flaflaa-i rububiyetini gösteriyorlar gi-
bi gördüm. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsayd› bütün
zerrat›mla ve beni dinleselerdi bütün mahlûkat›n lisanla-
r›yla diyecektim; hem umum onlar›n nam›na dedim:

lìÉnÑ°rüpe Én¡«/a mIƒ'µ°rûpªnc /√pQƒof oπnãne ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nG
røpe oónbƒoj w…uQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR »/a oìÉnÑ°rüpªrdnG
rºndrƒndnh oÅy/°†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnj más«pHrônZ n’nh más«pbrôn°T n’ mánfƒoàrjnR máncnQÉnÑoe mInônén°T

3 oABÉ°nûnj røne /√pQƒoæpd *G …pór¡nj mQƒof '¤nY lQƒof lQÉnf o¬°rùn°ùrªnJ
ayetini okudum, döndüm, indim, ay›ld›m.

4 p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY ! oórªnërdnG dedim.

Said Nursi
* * *

haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük
hükmünde: de¤erinde, yerinde
kandil: lamba
lem’a: par›lt›
lisan: dil
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
manevra-i ulvî: yüce, yüksek
manevra.
melâike: melekler
misal: örnek
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
mülk: Kur’ân-› Kerîm’in 67. sure-
si. Mekke’de nazil olmufltur. 30
ayettir.
nam: ad
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Ra’d: Kur’ân-› Kerîm’in 13. suresi.
Medine’de nazil olmufltur. 43
ayettir 
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar 
semavat: semalar, gökler 
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan kudret ve hâki-
miyet sahibi sultan, Allah.
Sultan-› Zülcelâl: sonsuz, haflmet
ve büyüklük sahibi sultan; Allah.
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flaflaa-i rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n idare ve terbiye edicili¤inin
parlakl›¤›; ›fl›k ve parlakl›k flaçan
‹lâhî idare ve terbiye.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme
umum: bütün
zerrat: zerreler, atomlar
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma

âlem-i semavat: gökler âlemi.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi
burç: 
cihet: yön
cilve: tecelli, görüntü

envâr-› azîme: azîm, büyük
nurlar
Esma-y› Hüsna: Allah’›n adla-
r›, Allah’›n doksan dokuz gü-
zel ismi.

fânus: içinde mum yak›lan
büyük fener, caml› mahfaza,
abajur 
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z 

1. Göklerin ve yerin Rabbi. (Duhân Sûresi: 7.) Meleklerin ve rûhanilerin Rabbi)
2. And olsun ki, Biz en yak›n olan gö¤ü kandillerle donatt›k. Mülk Sûresi: 5.) Ay› ve günefli

musahhar k›lm›flt›r. (Ra’d Sûresi: 2.)
3. Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misâli, bir lamba yuvas› gibidir ki, onda bir

kandil vard›r. Kandil de cam fânus içindedir. Cam fânus ise, inci gibi parlayan bir y›ld›za
benzer ki, ne do¤uya, ne de bat›ya ait olmayan mübarek bir a¤ac›n yak›t›ndan tutuflturu-
lur. Onun yak›t›, kendisine atefl dokunmasa bile ›fl›k verecek kabiliyettedir. (Nur Sûresi: 35)

4. Îman ve Kur’ân nûrundan dolay› Allah’a hamd olsun.
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( oó``oÑr©nf ) Na’büdü Nüktesi
Bu manay› tenvir için, kendi bafl›mdan geçmifl nurlu

bir hâli ve hakikatli bir hayali söylüyorum. fiöyle ki:

Bir vakit 
1 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG ’deki nun-i mütekel-

lim-i maalgayr düflündüm ve mütekellim-i vahde s›yga-

s›ndan 
2 oóoÑr©nf s›ygas›na intikalin sebebini kalbim arad›.

Birden, namazdaki cemaatin fazileti ve s›rr›, o nun’dan
inkiflaf etti. Gördüm ki, namaz k›ld›¤›m o Bayezid Cami-
indeki cemaatle ifltirakimi ve herbiri benim bir nevi flefa-
atçim hükmüne ve k›raatimde izhar etti¤im hükümlere
ve davalara birer flahit ve birer müeyyid gördüm. Nak›s
ubudiyetimi, o cemaatin büyük ve kesretli ibadat› içinde
dergâh-› ‹lâhiyeye takdime cesaret geldi. Birden, bir per-
de daha inkiflaf etti. Yani, ‹stanbul’un bütün mescidleri it-
tisal peyda etti. O flehir, o Bayezid Camii hükmüne geç-
ti. Birden, onlar›n dualar›na ve tasdiklerine manen bir
nevi mazhariyet hissettim. Onda dahi, ru-yi zemin mes-
cidinde, Kâbe-i Mükerreme etraf›nda dairevî saflar için-

de kendimi gördüm. 
3 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdnG dedim, benim

bu kadar flefaatçilerim var, benim namazda söyledi¤im
herbir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem
hayalen bu perde aç›ld›, Kâbe-i Mükerreme mihrap hük-
müne geçti. Ben bu f›rsattan istifade ederek, o saflar› ifl-
had edip, tahiyyatta getirdi¤im

cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u 
dairevî: daire fleklinde, daire gibi,
de¤irmi, dairesel.
dava: iddia
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
dergâh›, kap›s›, kat›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce
hakikat: gerçek, esas
hayalen: hayalî bir flekilde
hükmüne: yerine, de¤erine
hüküm: karar, emir
ibadat: ibadetler
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme
intikal: geçme, yer de¤ifltirme
istifade: faydalanma, yararlanma
iflhat: flahit gösterme, tan›k getir-
me
ifltirak: kat›lma, ortak olma
ittisal: birbirine dokunma, yak›n-
l›k, temas 
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
Kâbe-i Mükerreme: Büyük, yüce,
ulu Kâbe, hürmet ve tazim edilen
Kâbe.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›raat: Kur’ân-› Kerîm’in usûl ve
kaidelerine göre okunmas›.
madem: ...den dolay›, böyle ise
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer 
mihrap: cami ve mescitlerde k›b-
le yönünde bulunan ve imam›n
namaz k›ld›r›rken durdu¤u ço-
¤unlukla girintili bölüm
müeyyid: kuvvetlendiren, sa¤-
lamlaflt›ran 
mütekellim-i vahde: birinci tekil
flah›s
na’büdü: biz ibadet ederiz.
nak›s: noksan, eksik
nevî: çeflit, tür
nûn: Arap alfabesinin 25. harfidir.
Arap dilinde fiillerin bafl›na getiri-
lerek fiili ço¤ul (biz...) yapar
nûn-i mütekellim-i maalgayr:
konuflan kimseyi de içine alan ve
fiil ifade eden ‘nun’lu ifadeler, ke-
limeler
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›

nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz
peydâ: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma
rûy-i zemin: yeryüzü.
saf: camide cemaatin olufl-
turdu¤u s›ra 
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-

kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›
sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme
tahiyyat: namaz›n son otu-
rufllar›nda okunan et-tehiy-

yatü duas›.

takdim: arz etme, sunma 

tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme 

tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma 

ubudiyet: kulluk

1. Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yard›m dileriz. (Fâtiha Sûresi: 5.)
2. Sana kulluk ederiz.
3. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a

mahsustur. Fâtiha Sûresi: 2.)
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1 $G o∫ƒo°SnQ Gkósªnëoe s¿nG oón¡r°TnGnh *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG
olan iman›n tercüman›n› mübarek Hacerü’l-Esvede tevdi
edip emanet b›rak›yorum derken, birden bir vaziyet da-
ha aç›ld›. Gördüm ki, dahil oldu¤um cemaat üç daireye
ayr›ld›.

B‹R‹NC‹ DA‹RE: Ru-yi zeminde mü’minler ve muvah-
hidîndeki cemaat-i uzma.

‹K‹NC‹ DA‹RE: Bakt›m, umum mevcudat, bir salât-›
kübrada, bir tesbihat-› uzmada, her taife kendine mahsus
salâvat ve tesbihatla meflgul bir cemaat içindeyim. “Ve-
zaif-i eflya” tabir edilen hidemat-› meflhude, onlar›n ubu-

diyetlerinin ünvanlar›d›r. O hâlde 
2 rônÑrcnG *nG deyip hayret-

ten bafl›m› e¤dim, nefsime bakt›m:

ÜÇÜNCÜ B‹R DA‹RE içinde, hayret-engiz, zahiren ve
keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten
büyük, bir küçük âlemi gördüm ki, zerrat-› vücudiyemden
tâ havass-› zahiriyeme kadar, taife taife vazife-i ubudiyetle
ve flükraniye ile meflgul bir cemaat gördüm. Bu dairede,

kalbimdeki lâtife-i Rabbaniyem, 
3 oÚ/©nàr°ùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG o

cemaat nam›na diyor. Nas›l, evvelki iki cemaatte de lisa-
n›m o iki cemaat-i uzmay› niyet ederek demiflti.

Elhas›l, 
4 oóoÑr©nf nun’u flu üç cemaate iflaret ediyor. ‹flte

bu hâlette iken, birden Kur’ân-› Hakîmin tercüman› ve 

havass-› zahiriye: duyu organlar›
hayretengiz: hayret veren, hay-
ret verici, hayret içinde b›rak›c›,
flafl›rt›c›.
hidemat-› meflhude: görülen hiz-
metler.
kemiyeten: say› itibariyle, say›ca
keyfiyeten: keyfiyet yönünden,
nitelik ve özellik bak›m›ndan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâtife-i Rabbanîye: ‹lâhî hakikat-
lerin hissedilmesine ve manevî
zevklerin al›nmas›na yarayan his,
duygu 
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme
muvahhidîn: muvahhitler, tevhit
edenler, Allah’›n varl›¤›na ve birli-
¤ine inananlar.
mü’min: iman eden, inanan 
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah 
rûy-i zemin: yeryüzü.
salât-› kübra: en büyük namaz.
salâvat: Hz Muhammed’e rahmet
ve esenlik dileme, salât ve selam
etme; ‘Allahümme salli ala seyyi-
dina muhammedin ve ala âli sey-
yidina muhammed’ deme
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k 
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme
taife: tak›m, güruh
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tesbihat-› uzma: en büyük tesbi-
hat.
tevdi: emanet etme
ubudiyet: kulluk
vazife-i flükraniye: flükür vazife-
si, flükür ile ilgili vazife.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
vazifeten: vazife olarak, vazife
ile.
vezaif-i eflya: eflyan›n vazifeleri,
görevleri
zahiren: görünüflte
zerrat-› vücudiye: vücuda ait
zerreler, atomlar

âlem: varl›k tabakalar›ndan
her biri

cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u 

cemaat-i uzma: çok büyük
cemaat, en büyük topluluk.

ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.

elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca

ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik

Hacerü’l-Esved: Kâbe’de bu-

lunan meflhur siyah tafl.

hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten

hâlet: hal, durum

hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme

1. fiehâdet ederim ki, Allah’tan baflka hiçbir ‹lâh yoktur. Ve yine flehâdet ederim ki
Muhammed, Allah’›n resûlüdür.

2. Allah birdir.
3. Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yard›m dileriz. (Fâtiha Sûresi: 5.)
4. Sana kulluk ederiz.
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mübelli¤i olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n,
Medine-i Münevvere denilen manevî minberinde, flah-
siyet-i maneviyesi haflmetiyle temessül ederek, 
1 rºoµsHnQ GhoóoÑrYG o¢SÉsædG Én¡tjnG BÉnj hitab›n›, manen herkes gibi ben

de iflitip, o üç cemaatte herkes benim gibi oóoÑr©nf n∑ÉsjpG ile mu-

kabele ediyor tahayyül ettim. 
2 /¬pepRGnƒn∏pH nânÑnK oAr»s°ûdG nânÑnK GnPpG

kaidesince, flöyle bir hakikat fikre göründü ki:

Madem bütün âlemlerin Rabbi, insanlar› muhatap itti-
haz edip umum mevcudatla konuflur; ve flu Resul-i Ek-
rem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hitab-› izzeti, nev-i befle-
re, belki umum zîruha ve zîfluura tebli¤ ediyor. Elbette
mazi ve müstakbel, zaman-› haz›r hükmüne geçti; bütün
nev-i befler bir mecliste, saflar› muhtelif bir cemaat flek-
linde olarak, o hitap, o suretle onlara ediliyor. O vakit,
herbir âyât-› Kur’ânîye, gayet haflmetli ve vüs’atli bir ma-
kamdan, gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli mu-
hatab›ndan, nihayetsiz azamet ve celâl sahibi Mütekel-
lim-i Ezelîden ve makam-› mahbubiyet-i uzma sahibi ter-
cüman-› âliflan›ndan ald›¤› bir kuvvet-i ulviyet, cezalet ve
belâgat içinde, parlak, hem pek parlak bir nur-i i’caz›
içinde gördüm. O vakit, de¤il umum Kur’ân, ya bir sure,
yahut bir ayet, belki herbir kelimesi birer mucize hükmü-

ne geçti 
3 p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY !oórªnërdnG dedim; o ayn-›

hakikat olan hayalden, “oóoÑr©nf” nun’una girdi¤im gibi 

âlem: varl›k tabakalar›ndan her
biri
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayn-› hakikat: hakikat›n asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
azamet: büyüklük
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik
cezalet: ahenkli, ak›c› ve güzel
ifade
ehemmiyetli: önemli
gayet: son derece
hakikat: gerçek, esas
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük
hitab-› izzet: izzetli ve flerefli hi-
tap
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma
hükmüne: yerine, de¤erine
ittihaz: edinme, kabul etme
kaide: kural, esas, düstur
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
kuvvet-i ulviyet: ulvî, yüce ‹lahî
kuvvet
madem: ...den dolay›, böyle ise
makam: yer, mevki
makam-› mahbubiyet-i uzma:
büyük, muazzam sevgi makam›.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
mazi: geçmifl zaman
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar
minber: camide hatibin hutbe
okudu¤u merdivenli kürsü.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley
muhâtab: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
mukabele: karfl›l›kl› okuma 
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren 
müstakbel: gelecek zaman
Mütekellim-i Ezelî: ezelden beri
konuflma s›fat›na sahip olan Al-
lah.
na’büdü: biz ibadet ederiz.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z

nur-i i’caz: mu’cizelik nuru,
ayd›nl›¤›.

Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah 

Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).

saf: dizi, s›ra 

suret: biçim, flekil, tarz
flahsiyet-i maneviye: mane-
vî olarak bir yerde bulunma,
hüküm sürme.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme 

tercüman-› âlîflan: flanl› ter-
cüman, flan sahibi tercüman.
umum: bütün
vüs’at: genifllik
zaman-› hâz›r: flimdiki za-
man.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

1. Ey insanlar! Rabbinize ibâdet ediniz. (Bakara Sûresi: 21.)
2. Birfley sabit olunca, levâz›mat›yla sabit olur.
3. Îman ve Kur’ân nûrundan dolay› Allah’a hamd olsun.
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ç›kt›m ve anlad›m ki, Kur’ân’›n de¤il ayetleri, kelimeleri,

belki nun’u oóoÑr©nf gibi baz› huruflar› dahi mühim hakikat-

lerin nurlu anahtarlar›d›r.

Kalb ve hayal, o nun-i oóoÑr©nf ’den ç›kt›ktan sonra, ak›l

karfl›lar›na ç›kt›, dedi: “Ben de hisse isterim. Sizin gibi

uçamam. Ayaklar›m delildir, hüccettir. Ayn-› oóoÑr©nf ve 

1 oÚ/©nà°rùnf ’de, Mabud ve Müstean olan Hâl›ka giden yolu

göstermek lâz›md›r ki, sizinle gelebileyim.”

O vakit kalbe flöyle geldi ki: De o mütehayyir akla:
Bak, kâinattaki bütün mevcudata: Zîhayat olsun, camid
olsun, kemal-i itaat ve intizamla vazife suretinde ubudi-
yetleri var. Bir k›sm›, fluursuz, hissiz olduklar› hâlde, ga-
yet fluurkârâne, intizamperverâne ve ubudiyetkârâne va-
zife görüyorlar. Demek bir Mabud-i Bilhak ve bir Âmir-i
Mutlak vard›r ki, bunlar› ibadete sevk edip istihdam edi-
yor.

Hem bak, bütün mevcudata, hususan zîhayat olanla-
ra: Herbirinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi ihtiyaca-
t› var ve vücut ve bekas›na lâz›m pek kesretli, muhtelif
matluplar› var; en küçü¤üne elleri ulaflmaz, kudretleri ye-
tiflmez. Halbuki o hadsiz matlaplar›, ummad›¤› yerden,
vakt-i münasipte, muntazaman onlar›n ellerine veriliyor
ve bilmüflahede görünüyor.

de.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kemal-i itaat: itaatin kusursuzlu-
¤u, tam ve mükemmel itaat.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
kudret: güç, kuvvet, iktidar
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri
mabud-› bilhak: as›l ibadet edile-
cek, hakk›yla ibadete lây›k olan
Allah.
Mabut: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah
matlap: arzu, istek
matlup: talep edilen, istenilen
fley
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
muntazaman: düzgün, düzenli
ve devaml› olarak
mühim: önemli, ehemmiyetli 
Müstean: kendisinden yard›m is-
tenen Allah
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran
mütenevvi: çeflit çeflit
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›
Rabb: besleyen, yetifltiren, verdi-
¤i nimetlerle mahlûkat› ›slah ve
terbiye eden Allah 
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl
sevk: yöneltme
Sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz
fluurkârâne: fluurluca, fluurlu bir
flekilde.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz
ubudiyet: kulluk
ubudiyetkârâne: kul olana yak›-
fl›r flekilde, kullu¤a yak›fl›r tarzda.
vakt-i münasip: uygun zaman.
vazife: görev
vücut: varl›k
zîhayat: hayat sahibi.

Amir-i Mutlak: mutlak âmir
ve emir sahibi olan Allah.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si
Bakara: Kur’ân-› Kerîm’in 2.
suresi. Medine-i Münevve-
re’de nazil olmufltur. 286
ayettir.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk
bilmüflahede: görerek, bizzat
flahit olarak

camit: ruhsuz, cans›z madde
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
Fatiha: Kur’ân-› Kerim’in bi-
rinci suresi
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikat: gerçek, esas
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve

memnuniyetini onu överek
bildirme
hisse: pay, nasip
hususan: bilhassa, özellikle
hüccet: delil
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu
olan fleyler.
iman: inanç, itikat
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
intizamperverâne: düzen ve
tertip sevenlere yak›fl›r flekil-

1. Yard›m ederiz.
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‹flte, flu mevcudat›n bu hadsiz fakr ve ihtiyacat› ve bu
fevkalâde ianat-› gaybiye ve imdadat-› Rahmaniye bilbe-
dahe gösterir ki, bir Ganiyy-i Mutlak ve Kerîm-i Mutlak
ve Kadîr-i Mutlak olan bir hâmî ve râz›klar› vard›r ki, her-
fley ve her zîhayat Ondan istiane eder, medet bekliyor,

manen 
1 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpG der.

O vakit ak›l,”Âmmenna ve saddakna” dedi.

Said Nursi

* * *

R‹SALE-‹ NUR NED‹R? VE HAK‹KATLER
MÜVACEHES‹NDE R‹SALE-‹ NUR VE

TERCÜMANI NE MAH‹YETTED‹R? D‹YE

Bir Takriznamedir
Her as›r bafl›nda hadisçe gelece¤i tebflir edilen dinin

yüksek hadimleri, emr-i dinde müptedi de¤il, müttebidir-
ler. Yani, kendilerinden ve yeniden birfley ihdas etmez-
ler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkam-› diniyeye
ve sünen-i Muhammediyeye (a.s.m.) harfiyen ittiba
yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliye-
tini izhar ve ona kanflt›r›lmak istenilen ebat›l› ref ve iptal
ve dine vaki tecavüzleri red ve imha ve evamir-i Rabba-
niyeyi ikame ve ahkam-› ‹lahiyenin flerafet ve ulviyetini
izhar ve ilan ederler. Ancak tavr-› esasiyi bozmadan ve 

ahkâm: dinî hükümler, emirler
ahkâm-› diniye: dine ait hüküm-
ler, dinle ilgili hükümler.
ahkâm-› ‹lâhîye: ‹lâhî hükümler,
Allah’›n hükümleri.
amenna ve saddakna: inand›k
ve do¤rulu¤unu kabul ettik.
amenna: inand›k, diyecek yok,
tasdik ederiz.
asliyet: özgünlük, hususîlik, oriji-
nallik.
asr: yüzy›l
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
ebat›l: bofl, faydas›z, esass›z söz-
ler, inançlar
emr-i din: din emri, dinin emri,
din ifli.
esâsât: esaslar, kökler, temeller.
evamir-i Rabbâniye: Allah’›n ter-
biye ve idare kanunlar›
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k
fevkalâde: ola¤anüstü
Gani-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
zenginlik sahibi ve hiç bir fleye ih-
tiyac› olmayan Allah.
hâdim: hademe, hizmetçi
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl 
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hakikat: gerçek, esas
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten
harfiyen: harfi harfine, hiç bir de-
¤ifliklik yapmadan, aynen.
ianat-› gaybiye: görünmeyen
âlemlerden yap›lan yard›mlar
ihdas: yeniden bir fley yapma, or-
taya koyma
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
ikame: kald›rma, aya¤a kald›r-
ma, ayakta durdurma 
imdâdât-› Rahmaniye: Cenab-›
Hakk’›nmahlukat›n yard›m›na
koflmas› ve r›z›klar›n› onlara ye-
tifltirmesi
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma
istiane: yard›m isteme, yard›m
dileme.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kerîm-i Mutlak: yaratt›klar›na
karfl›l›k beklemeden mutlak ola-
rak ba¤›flta bulunan, kullar›na ni-

metler ihsan eden, günahlar›
örten, günah iflleyen affeden,
Allah.
medet: inayet, yard›m, imdat
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar
müptedi: itikatta ehl-i sünnet
yolundan ayr›lan bid’at yolu-
nu tutan kimse
müttebi: ittibâ eden, tâbi
olan, uyan.
râz›k: r›z›k veren, r›z›kland›-

ran Allah
ref: kald›rma, giderme
saddakna: inan›yor ve tasdik
ediyoruz.
sünen-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) sünne-
ti, ahlâk ve yaflay›fl›.
flerafet: flereflilik, flerefli olma
tahkim: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, muhkem ha-
le getirme.
takvim: en güzel biçimine

koyma, düzeltme, k›vam›na
koyma
tavr-› esasî: gerçek tav›r, as›l
tav›r.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
tecavüz: sald›rma
ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik
vâki: vuku bulan, olan, mey-
dana gelen
zîhayat: hayat sahibi.

1. Ancak Senden yard›m dileriz. (Fatiha Suresi: 5.)
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ruh-i asliyi rencide etmeden, yeni izah tarzlanyla, zama-
n›n fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat
ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler.

Bu memurin-i Rabbaniye, fiiliyatlar›yla ve amelleriyle
de memuriyetlerinin musadd›k› olurlar. Salabet-i imani-
yelerinin ve ihlaslar›n›n ayinedarl›¤›n› bizzat ifa ederler.
Mertebe-i imanlar›n› fiilen izhar ederler. Ve ahlak-› Mu-
hammediyenin (a.s.m.) tam amili ve miflvar-› Ahmediye-
nin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin hakikî labisi olduklar›-
n› gösterirler. Hulasa, amel ve ahlak bak›m›ndan ve sün-
net-i Nebeviyeye ittiba ve temessük cihetinden ümmet-i
Muhammede tam bir hüsn-i misal olurlar ve numune-i
iktida teflkil ederler. Bunlar›n, Kitabullah›n tefsiri ve ah-
kam-› diniyenin izah› ve zaman›n fehmine ve mertebe-i
ilmine göre tarz-› tevcihi sadedinde yazd›klar› eserler,
kendi tilka-i nefislerinin ve kariha-i ulviyelerinin mahsülü
de¤ildir, kendi zeka ve irfanlar›n›n neticesi de¤ildir. Bun-
lar, do¤rudan do¤ruya menba› vahiy olan Zat-› Pak-i Ri-
saletin manevi ilham ve telkinat›d›r. Celcelutiye ve Mes-
nevi-i fierif ve Fütuhul-Gayb ve emsali asar hep bu nevi-
dendir. Bu asar-› kudsiyeye o zevat-› aliflan ancak tercü-
man hükmündedirler. Bu zevat-› mukaddesenin, o asar-›
bergüzidenin tanziminde ve tarz-› beyan›nda, bir hissele-
ri vard›r; yani bu zevat-› kudsiye, o manan›n mazhar›,
mirat› ve makesi hükmündedirler.

Risale-i Nur ve tercüman›na gelince: Bu eser-i aliflan-
da flimdiye kadar emsaline rastlanmam›fl bir feyz-i ulvi ve
bir kemal-i namütenahi mevcut oldu¤undan ve hiçbir 

kuf 
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me
izhar: gösterme, aç›¤a vurma
kariha-i ulviye: üstün fikir kabili-
yeti.
kemal-i namütenahi: sonsuz
mükemmellik.
Kitabullah: Allah’›n kitab›,
Kur’ân-› Kerîm.
lâbis: giyen, giymifl, giyinmifl.
ma’kes: ayna.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer 
memurin-i Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden, nimetlendiren, Rab
olan Allah’›n memurlar›.
menba-› vahiy: vahiy kayna¤›
mertebe-i ilim: ilim derecesi, bil-
gi mertebesi
mertebe-i iman: iman derecesi,
mertebesi
Mesnevî-i fierif: Mevlâna’n›n her
beyti kendi aralar›nda kafiyeli
olan, içinde dinî ve ahlâkî nasi-
hatler bulunan Farsça eseri.
mir’at: ayine, ayna 
miflvâr-› Ahmediye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) hareketi, tavr›; Re-
sulullah›n tarz›, gidiflat›.
musadd›k: tasdik eden, gerçekli-
¤ini do¤rulayan
nümune-i iktida: örnek al›n›p
uyulacak tarzdaki nümune, uyu-
lacak, tâbi olunacak örnek.
ruh-i aslî: bir fleyin esas olan özü.
salâbet-i imaniye: iman›n ka-
zand›rd›¤› ve gerektirdi¤i sa¤lam-
l›k, cesaret, flecaat.
sünnet-i Nebeviye: Hz. Muham-
med’e (a.s.m.) ait sünnet.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar
tanzim: düzenleme, tertipleme
tarz-› beyan: aç›klama ve söyle-
me flekli.
tarz-› tevcih: yorumlama tarz›,
yorumlama flekli 
telkînât: telkinler, fikir afl›lamalar
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma 
teflkil: oluflturma, flekillendirme
tevcihat: mana vermeler, yo-
rumlamalar 
tilka-i nefs: nefis taraf›, nefis ci-
heti.
ümmet-i Muhammed: Hz. Mu-
hammed’in ümmeti; Hz. Muham-
med’e (a.s.m.) ba¤l› olan ve yo-
lundan gidenler.
zat-› pak-i risalet: peygamberli-
¤in pak ve temiz zat›.
zevat-› âliflan: flan› yüce kimse-
ler, flanl› kimseler.
zevât-› kudsiye: kusursuz, gü-
nahs›z yüce zatlar
zevat-› mukaddese: mukaddes
zatlar, mübarek, temiz kimseler.

ahkâm-› diniye: dine ait hü-
kümler, dinle ilgili hükümler.
ahlâk-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ahlâk›.
amel: ifl, uygulama, yapma
amil: yapan, iflleyen; yapan,
yap›c› 
asar: eserler
asar-› bergüzide: yüksek de-
¤erdeki eserler, de¤eri yük-
sek olan eserler.
asar-› kudsiye: kudsî eserler,
yüce belirtiler, izler.
âyinedar: ayna tutan 

eser-i âliflan: flan› büyük ola-
n›n eseri.
fehm: anlay›fl
feyz-i ulvî: yüksek feyiz, yü-
ce feyiz.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketle
fiiliyat: fiil olarak gerçekleflti-
rilen fleyler, yap›lanlar
Fütuhü’l-Gayb: Abdülkadir-i
Geylânî Hazretlerinin bir ese-
ri.
hilye-i Nebeviye: Resululla-
h›n yüzü ve görünüflü.

hüsn-i misal: güzel örnek
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme
ifâ-y› vazife: görevini yerine
getirme, vazifeyi yapma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana 
irfan: bilme, bilifl, anlay›fl, vu-
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eserin nail olmad›¤› bir flekilde meflale-i ‹lahiye ve flems-i
hidayet ve neyyir-i saadet olan Hazret-i Kur’ân›n füyuza-
t›na varis oldu¤u meflhud oldu¤undan, onun esas› nur-i
mahz-› Kur’ân oldu¤u ve evliyaullah›n asar›ndan ziyade
feyz-i envar-› Muhammediyi (a.s.m.) hamil bulundu¤u ve
Zat-› Pak-i Risaletin ondaki hisse ve alakas› ve tasarruf-i
kudsisi evliyaullah›n asar›ndan ziyade oldu¤u ve onun
mazhar› ve tercüman› olan manevi zat›n mazhariyeti ve
kemalat› ise o nisbette ali ve emsalsiz oldu¤u günefl gibi
aflikar bir hakikattir.

Evet, o zat daha hal-i sabavette iken ve hiç tahsil yap-
madan, zevahiri kurtarmak üzere üç ayl›k bir tahsil müd-
deti içinde ulum-i evvelin ve ahirine ve ledünniyat ve ha-
kaik-› eflyaya ve esrar-› kainata ve hikmet-i ‹lahiyeye va-
ris k›l›nm›flt›r ki, flimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyaya
kimse nail olmam›flt›r. Bu harika-i ilmiyenin efli asla mes-
buk de¤ildir. Hiç flüphe edilemez ki, tercüman-› Nur, bu
haliyle bafltan bafla iffet-i mücesseme ve flecaat-i harika
ve isti¤na-i mutlak teflkil eden harikulade metanet-i ahla-
kiyesi ile bizzat bir mucize-i f›tratt›r ve tecessüm etmifl bir
inayettir ve bir mevhibe-i mutlakad›r.

O zat-› zihavar›k, daha hadd-i bülu¤a ermeden bir al-
lame-i biadil halinde bütün cihan-› ilme meydan okumufl,
münazara etti¤i erbab-› ulumu ilzam ve iskat etmifl, her ne-
rede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlak bir isa-
betle ve asla tereddüt etmeden cevap vermifl, on dört ya-
fl›ndan itibaren üstadl›k payesini tafl›m›fl ve mütemadiyen
etraf›na feyz-i ilim ve nur-i hikmet saçm›fl, izahlar›ndaki 

allâme-i bîadîl: benzeri ve dengi
olmayan allame, büyük alim
asar: eserler
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
cihan-› ilim: ilim dünyas›.
erbâb-› ulûm: ilim sahipleri, ilim
adamlar›, ilimle u¤raflanlar.
esrar-› kâinat: kâinat›n s›rlar›.
evliyaullah: Allah’›n velî kullar›,
Allah dostlar›, Allah’›n salih kulla-
r›.
feyz-i envar-› Muhammedî: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) nurlar›n›n
feyzi.
feyz-i ilim: ilim feyzi, ilmin sa¤la-
d›¤› feyz.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
hadd-i bulû¤: bulû¤a erme yafl›,
ergenlik ça¤›.
hakaik-› eflya: nesnelerin, fleyle-
rin perde arkas›ndaki hakikatleri.
hâl-i sabavet: çocukluk hâli, ço-
cukluk durumu, çocukluk zama-
n›.
hâmil: yüklü, yüklenmifl 
hârika-i ilmiye: ilime ait olan fla-
fl›lacak fley.
harikulâde: ola¤anüstü
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah’›n gayeleri.
iffet-i mücesseme: her fleyiyle
ve her hâliyle günahlardan ve ha-
ramlardan son derece sak›nan
Hz. Peygamberin bir s›fât›.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme 
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
iskât: susturma, düflürme, tart›fl-
mada cevap veremeyecek hale
getirme
isti¤na-y› mutlak: s›n›rs›z zen-
ginlik, hiç bir fleye muhtaç olma-
y›fl. hiç bir kay›t ve flarta ba¤l› ol-
mas›z›n muhtac olmay›fl.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler
ledünniyât: ‹lâhî bilgiler, ‹lâhî s›r-
lar 
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme
mazhariyet-i ulya: yüce, yüksek
ve ulvî mazhariyet.
mesbuk: geçmifl, ondan evvel ol-
mufl
mefl’ale-i ‹lâhîye: ‹lâhî mefl’ale,
‹lâhî ›fl›k, nur.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan
metanet-i ahlâk›ye: ahlâkî daya-
n›kl›l›k.
mevhibe-i mutlaka: mutlak Al-

lah vergisi.
mu’cize-i f›trat: yarat›l›fl
mu’cizesi.
nail: kavuflan, ulaflan, eren
neyyir-i saadet: saadet ›fl›¤›,
mutluluk günefli.
nur-i hikmet: hikmetin nuru,
ayd›nl›¤›.
nur-i mahz-› Kur’ân:
Kur’ân’›n esas mahiyetindeki,
özündeki nur; Kur’ân nuru-
nun tâ kendisi.
paye: rütbe, derece, mertebe 
flecaat-i harika: hayret ve

hayranl›k uyand›ran yi¤itlik,
harika kahramanl›k.
flems-i hidayet: hidayet gü-
nefli; Hz. Muhammed (a.s.m.).
tasarruf-› kudsî: kudsî tasar-
ruf; Allah’›n tasarruf ve icraat›,
Allah’›n idaresi.
tecessüm: cisimleflme, cisim
haline gelme
tercüman-› Nur: Risale-i Nur
tercüman›.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma
ulûm-i evvelîn ve âhirin: ön-

ceki ilimler ve sonradan orta-
ya ç›km›fl ilimler
üstat: bir ilim ve sanatta üs-
tün olan kimse, ö¤retmen
vâki: vuku bulan, olan, mey-
dana gelen
vâris: mirasç›
zat: kifli, flah›s
Zat-› Pak-i risalet: peygam-
berli¤in pak ve temiz zat›.
zat-› zîhavarik: harikalar sa-
hibi zat.
zevahir: 
ziyade: çok, fazla

382 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎPARLAK FIKRALAR



incelik ve derinlik ve beyanlar›ndaki ulviyet ve metanet
ve teveccühlerindeki derin feraset ve basiret ve nur-i hik-
met, erbab-› irfan› flafl›rtm›fl ve hakk›yla “Bediüzzaman”
ünvan-› celilini bahflettirmifltir. Mezaya-i aliye ve fezail-i
ilmiyesiyle de din-i Muhammedinin neflrinde ve ispat›n-
da bir kemal-i tam halinde runüma olmufl olan böyle bir
zat, elbette Seyyidü’l-Enbiya Hazretlerinin en yüksek iltifa-
t›na mazhar ve en ali himaye ve himmetine naildir. Ve
flüphesiz o Nebi-i Akdesin (a.s.m.) emir ve ferman›yla yü-
rüyen ve tasarrufuyla hareket eden ve onun envar ve ha-
kaik›na varis ve makes bir zat-› kerimü’s-s›fatt›r.

Envar-› Muhammediyeyi ve maarif-i Ahmediyeyi ve
füyüzat-› flem-i ‹lahiyi en müflaflaa bir flekilde parlatmas›
ve Kur’ânî ve hadisi olan iflarat-› riyaziyenin kendisinde
müntehi olmas› ve hitabat-› Nebeviyeyi ifade eden ayat-›
celilenin riyazi beyanlar›n›n kendi üzerinde toplanmas›
delaletleriyle o zat hizmet-i imaniye noktas›nda risaletin
bir mirat-› mücellas› ve flecere-i risaletin bir son meyve-i
münevveri ve lisan-› risaletin irsiyet noktas›nda en son
dehan-› hakikati ve flem-i ‹lahinin hizmet-i imaniye cihe-
tinde bir son hamil-i zisaadeti oldu¤una flüphe yoktur.

Üçüncü medrese-i Yusufiyenin 
Elhüccetüz-Zehra ve Zühretü’n-Nur olan 

tek dersini dinleyen Nur fiakirtleri nam›na.

Ahmed Feyzi, Ahmed Nazif, Salahaddin,
Sungur, Zübeyir, Ceylan, Tabancal›

* * *

Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme
iltifat: güzel sözler söyleyerek bi-
rini samimî olarak okflama 
irsiyet: soyaçekim
iflarat-› riyaziye: matematiksel
iflaretler, belirtiler 
kemal-i tam: tam, kemal, olgun-
luk, mükemmellik
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’dan
gelen
lisan-› risalet: risalet dili, pey-
gamberlik dili.
ma’kes: ayna.
maarif-i Ahmediye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) e¤itim ve ö¤retimi,
terbiyesi.
mazhar: nail  olma, flereflenme
medrese-i Yusufiye: Yusuf’un
medresesi, Hz. Yusuf’un (a.s.) ifti-
ra, haks›zl›k ve zulüm ile hapiste
kalmas›ndan kinaye olarak, iman
ve Kur’ân’a hizmetinden dolay›
tevkif edilenlerin hapsedildi¤i yer
manas›nda, hapishane.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret
meyve-i münevver: nurlu mey-
ve, nurlanm›fl meyve.
mezâyâ-y› âliye: yüce meziyet-
ler, yüksek meziyetler.
mir’at-› mücellâ: cilâlanm›fl, par-
lak ayna.
müntehi: nihayet bulmufl, sona
ermifl
müflafla: parlak, flaflaal›, debde-
beli
nail: kavuflan, ulaflan, eren
nam: ad
Nebi-i Akdes: en kutsî peygam-
ber.
neflr: herkese duyurma, yayma,
tamim
nur-i hikmet: hikmetin nuru, ay-
d›nl›¤›.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme
riyazî: hesapla, matematikle ilgili,
riyaziyeye ait 
rûnümâ: yüz gösteren, meydana
ç›kan 
Seyyidü’l-Enbiya: peygamberle-
rin efendisi; Hz. Muhammed
(a.s.m.).
flecere-i risalet: peygamberlik
a¤ac›, peygamberlik silsilesi.
flem’i ‹lâhî: ‹lâhî mum 
tasarruf: güzel idare etme 
teveccüh: yönelme, yönelifl
ulviyet: ulvilik, yücelik, yükseklik
ünvan-› celîl: büyük ünvan.
vâris: mirasç›
zat: kifli, flah›s
zat-› kerîmü’s-s›fat: sonsuz cö-
mertlik s›fatlar›na sahib olan Al-
lah.

ayat-› celile: yüce ve büyük
ayetler, deliller.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme
basiret: dikkat, tedbir, te-
yakkuz, ihtiyatl› hareket.
beyan: anlatma, aç›klama
cihet: yön
dehan-› hakikat: hakikat a¤-
z›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret
din-i Muhammedî: ‹slâm di-
ni.
emir: buyruk

envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›k-
lar
envar-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’e (a.s.m.) ait nur-
lar, getirdi¤i dinin yayd›¤› ›fl›k-
lar.
erbâb-› irfan: irfan sahipleri,
ilim ve anlay›fl sahipleri
ferâset: anlay›fl, çabuk sezifl,
kavray›fl
ferman: emir, buyruk 
fezail-i ilmiye: ilmin faziletle-
ri, ilmî, ilme ait faziletler.
füyuzat-› flem-i ‹lâhî: ‹lâhî ›fl›-

¤›n feyizleri 
hadisî: hâdise ait, hâdise uy-
gun
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hâmil-i zîsaadet: mutluluk
sahibi.
himaye: koruma, muhafaza
etme
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf
hitabat-› Nebeviye: Hz. Pey-
gambere ait hitaplar.
hizmet-i imaniye: iman ve
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Benim hissemi haddimden yüz derece ziyade vern›ele-
riyle beraber, bu imza sahiplerinin hat›rlar›n› k›rmay› ce-
saret edemedim. Sükut ederek o medhi Risale-i Nur
fiakirtlerinin flahs-› manevisi nan››››a kabul ettim.

Said Nursi

* * *

MÜELL‹F‹N VAS‹YETNAMES‹ MÜNASEBET‹YLE 
HAL‹L ‹BRAH‹M’‹N R‹SALE-‹ NUR HAKKINDA 

NUR fiAK‹RTLER‹ NAMINA YAZDI⁄I B‹R 
FIKRASININ B‹R PARÇASIDIR.

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Risale-i Nur bir ibriflimdir ki, kainat ve kainattaki

mevcudat›n tesbihatlar› onda dizilmifltir.

Risalei’n-Nur ahize ve nakile ile mücehhez bir

radyo-i Kur’ânîyedir ki, onun tel ve lambalar›, ayna, tel
ve bataryalar› hükmündeki sat›rlar›, kelimeleri, harfleri
öyle intizamkarane ve icazdarane bast edilmifltir ki, yar›n
her ilim ve fen adamlar› ve her meflrep ve meslek sahip-
leri, ilim ve iktidarlar› miktar›nda alem-i gayb ve alem-i
flahadetten ve ruhaniyat aleminden ve kainattaki cere-
yan eden her hâdisattan haberdar olabilir.

Risalei’n-Nur menflur-i Kur’ân’d›r.

Risalei’n-Nur mü minlere; Kur’ân dan hedaya-y›

hidayet, kevneyn-i saadet, mazhar-› flefaat ve feyz-i Rah-
mand›r.

ahize: al›c›, nakledici alet; elektrik
enerjisini mekanik enerjiye dö-
nüfltüren alet.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
bast: yayma, yay›lma, açma, ser-
me, döfleme 
cereyan: ak›fl, ak›nt›
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad 
feyz-i Rahman: Cenab-› Hakk’›n
rahmetiyle gelen feyiz ve bolluk
f›kra: k›s›m, bölüm
haberdar: haberli, bilgili
hâdisat: hâdiseler, olaylar
hedaya-y› hidayet: hidayet veri-
ci hediyeler.
hisse: pay, nasip
hükmünde: de¤erinde, yerinde
ibriflim: bükülmüfl ipek ipli¤i,
ipek 
icazdarane: icazl›, hayrette b›ra-
kacak flekilde.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet
ilim: bilgi, marifet
intizamkârane: düzenli ve sis-
temli bir flekilde
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kevneyn-i saadet: iki dünya sa-
adeti, mutlulu¤u
mazhar-› flefaat: flefaate eriflmifl.
medih: övmek
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem
meflrep: gidifl, hareket tarz›, ta-
v›r, tutum, meslek.

mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar
mü’min: iman eden, inanan 
mücehhez: techiz edilmifl, ci-
hazland›r›lm›fl, donat›lm›fl
müellif: eser telif eden, yazan
münasebet: vesile, -dan do-
lay›
nâkile: ileten, iletken.
nam: ad
radyo-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

radyosu; Kur’ân’›n sesi,
Kur’ân’›n yay›n›, ilânat›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruhaniyat: madde âlemin-
den baflka âlemler.
sükût: susma, sessiz kalma
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-

nevî flah›s
flakirt: talebe, ö¤renci 
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
vasiyetname: yaz›l› vasiyet,
bir kimsenin vasiyetini yaz-
m›fl oldu¤u kâ¤›t.
ziyade: çok, fazla

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
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Risalei’n-Nur, kainata nevbahar›n feyzini veren

bir ab-› hayat ve ayn-› rahmet ve mahz-› hakikat ve bir
gülzar-› gülistand›r.

Risale-i Nur lütf-i Yezdan, kemal-i iman, tefsir-i

Kur’ân ve bereket-i ihsand›r.

Risale-i Nur, kafire hazan, münkire tufan; dalale-

te düflmand›r.

Risale-i Nur bir kenz-i mahfi ve bir sandukça-i

cevahir ve menba-› envard›r.

Risale-i Nur hakikat-i Kur’ân ve mirac-› imand›r.

Risale-i Nur sertac-› evliya, sultanü l-eser ve züb-

detü l-meani ve ataya-y› ‹lahi ve hedaya-y› Sübhanidir.

Risale-i Nur bir bahr-i hakaik ve bir s›rr-› dekaik

ve kenzü l-maarif ve bahrü l-mekarimdir.

Risale-i Nur hastalara flifahane-i hikmet ve ma-i

zemzem, sa¤lara maiflet-i hakikat ve rih-› reyhan ve
misk-i anberdir.

Risale-i Nur mev’id-i Ahmedi (a.s.m.) ve müey-

yed-i Haydari (r.a.) ve teavün-i Gavsi (k.s.) ve tavsiye-i
Gazali (k.s.) ve ihbar-› Farukidir (k.s.).

Risale-i Nur flems-i Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan’›n

elvan-› seb’as›, Risale-i Nur’un menflur-i hakikatinde tam
tecelli etti¤inden, hem bir kitab-› fleriat, hem bir kitab-›
dua, hem bir kitab-› hikmet, hem bir kitab-› ubudiyet,

kemal-i iman: iman›n mükem-
melli¤i ve sa¤laml›¤›.
kenz-i mahfî: gizli hazine.
kenzü’l-maarif: bilgi hazinesi
kitab-› dua: dua kitab›.
kitab-› hikmet: hikmet kitab›,
varl›klar›n yarat›l›fl sebeplerini
aç›klayan kitap.
kitab-› fleriat: fleriat kitab›, dinî
kanunlar kitab›.
kitab-› ubudiyet: kulluk kitab›,
Allah’a nas›l ibadet edilece¤ini
bildiren kitap.
lütf-i Yezdan: Allah’›n lütfu, ihsa-
n›
mahz-› hakikat: hakikatin ta
kendisi
mâ-i zemzem: Zemzem suyu.
maiflet-i hakikat: hakikat g›das›.
menba-› envar: ayd›nl›k kayna¤›
menflur-› hakikat: 
mev’id-i Ahmedî: 
mi’rac-› iman: 
misk-i amber: amber miski, hofl
ve güzel koku
müjde-i Haydarî: Haydar’›n; Hz.
Ali’nin müjdesi.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen, imans›z, din-
siz 
rih-› reyhan: hofl ve güzel koku-
lu rüzgâr.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sandukça-i cevher: mücevher
kutusu.
sertâc-› evliya: evliyan›n bafl ta-
c›.
s›rr-› dekaik: ince s›rlar
sultanü’l-eser: eserler sultan›.
flems-i Kur’an-› Mu’cizü’l-Beyan:
aç›klamalar› ile benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’an’›n gü-
nefli
flifahane-i hikmet: hikmet flifa-
hanesi.
tavsiye-i Gazalî: ‹mam-› Gaza-
lî’nin tavsiyesi.
teavün-i Gavsî: Gavs-› Âzam’›n
yard›m›.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel 
zübdetü’l-meani: manalar›n özü

âb-› hayat: hayat suyu
atâyâ-i ‹lahî: Cenab-› Hakk’›n
ba¤›fl ve ihsanlar›
ayn-› rahmet: rahmetin tâ
kendisi.
bahr-i hakaik: apaç›k haki-
katler denizi, gerçekler, deni-
zi.
bahrülmekârim: kerem ve
iyilikler deryas›.
bereket-i ihsan: ihsan›n, ba-
¤›fl›n bereketi.
beflaret: müjde
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten

ayr›lmak, azmak
elvan-› seb’a: yedi renk.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl
feyyaz-› Rahmanî: bol ve be-
reketli r›z›k veren Cenab-›
Hak
gülzar-› gülistan: gül bahçe-
sinin nazl› gülleri
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl 

hakaik-› Kur’ân: Kur’ân’›n ha-
kikatleri, gerçekleri
hazan: güz, sonbahar, son
yaz 
hedaya-y› Sübhanî: her türlü
kusur ve noksandan uzak
ulan Allah’›n hediyeleri.
ihbar-› Farukî: ‹mam-› Rab-
banî’nin verdi¤i haberler
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 385 GÜZEL MEKTUPLAR



hem bir kitab-› emir ve davet, hem bir kitab-› zikir, hem
bir kitab-› fikir, hem bir kitab-› hakikat, hem bir kitab-› ta-
savvuf, hem bir kitab-› mant›k, hem bir kitab-› ilm-i ke-
lam, hem bir kitab-› ilm-i ilahiyyat, hem bir kitab-› tefl-
vik-i sanat, hem bir kitab-› bela¤at, hem bir kitab-› isbat-›
vahdaniyet, muar›zlar›na bir kitab-› ilzam ve iskatt›r.

Risale-i Nur eczalar›, bir sema-y› maneviyenin gü-

neflleri, aylar› ve y›ld›zlar›d›r. Nas›l ki zahiren, perde-i es-
bap olan güneflten, kamerden ve kevkeb-i münirden bü-
tün kainat tenevvür ve tezeyyün ve bütün eflya neflvüne-
ma ve hayat buluyor. ‹flte Risale-i Nur’da Kur’ân-› Mu’ci-
zü’l-Beyandan al›p saçt›¤› flualarla bütün aleme, hayat;
ve ademe, kamil insan; ve kulube, nefl’e-i iman; ve uku-
le, yakin bir itminan; ve efkara, inkiflaf-› iman, ve nüfu-
sa, teslim-i r›za ve cand›r. O sema-y› maneviyeyi bazan
ve zahiren bihasbilhikmet afaki bir bulut kütlesi kaplar. O
celalli semadan öyle bir baran-› feyz-i rahmet takattur
eder ki, tohumlar, çekirdekler, habbeler o s›k›c› ve dar
alemde gerçi muztarip olurlar, fakat ta o s›k›lmaktan
üzerlerindeki k›fl›rlar› çatlar ve y›rt›l›r; o anda bulutlar da
ufuklara çekilip nöbetçi vaziyetinde beklemesi bir imti-
han-› Rabbani ve bir inkiflaf-› feyezani ve bir rahmet-i nu-
ranidir ki, evvelceki bir habbe, bir çekirdek yeniden taze
bir hayata ifltiyakla ve nefl'e-i inkiflafla meyvedar koca bir

a¤aç suretini al›r ve
1 mäÉnæ°nùnM rºp¡pJÉnÄu«°nS *G o∫uónÑoj s›rr›na maz-

har olurlar.

afakî: d›fla dönük
baran-› feyz-i rahmet: Cenab-›
Hakk’›n rahmet feyzinin ya¤muru
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
imtihan-› Rabbanî: ‹lahî e¤itici ve
ö¤retici s›nav
inkiflaf-› feyezanî: feyizli gelifl-
me, ilerleme
inkiflaf-› iman: iman›n artmas›.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme 
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel
kevkeb-i münir: parlak y›ld›z.
k›fl›r: kabuk, d›fl taraf 
kitab-› belagat: edebiyat kitab›.
kitab-› emir: emir kitab›, emirleri
içine alan kitap.
kitab-› fikir: fikir kitab›, insan›
düflünce ve tefekküre yönelten
kitap.
kitab-› hakikat: gerçekleri anla-
tan k›tap
kitab-› ilm-i ilahiyyat: ilahiyat ki-
tab›.
kitab-› ilm-i kelam: kelam ilmine
ait kitap
kitab-› ilzam ve iskat: iddiay› is-
pat ederek karfl›s›ndakini sustur-
ma kitab›.
kitab-› ispat-› vahdaniyet: Al-
lah'›n varl›¤›n›, birli¤ini ispat etme
kitab›.
kitab-› mant›k: mant›k kitab›
kitab-› tasavvuf: tasavvuf kitab›
kitab-› teflvik-i sanat: bilim ve
sanat› teflvik eden kitap.
kitab-› zikir: zikir kitab›.
kulûb: kalpler, gönüller.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an
mazhar: nail  olma, flereflenme
meyvedar: meyveli, yemiflli
muar›z: muhalefet eden, karfl›
ç›kan, muhalif.
muzdarip: ›zt›rap çeken, s›k›nt›l›
olan
müstait: kabiliyetli; bir tarafa
meyli olan
nefle-i iman: iman›n verdi¤i nefle,
sevinç
nefle-i inkiflaf: geliflme ve keflfet-
me sevinci
neflvünemâ: yay›l›p geniflleme,
büyüyüp geliflme

perde-i esbap: sebepler per-
desi.
rahmet-i nuranî: nurlu rah-
met.
sehap: bulut 
sema: gökyüzü, gök 
sema-y› maneviye: manevî
gökler.
s›r: gizli hakikat

suret: biçim, tarz, görünüfl
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri
takattur: damlama, damla
damla akma.
tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma
teslim-i cân: can›n teslimi, öl-
me.

teslim-i r›za: kendi r›zas›yla
teslim olma.
tezeyyün: ziynetlenme, süs-
lenme.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme
zahiren: görünüflte

1. Allah onlar›n günahlar›n› silip yerlerine iyilikler verir. (Furkan Suresi: 70.)
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Evet, yirmi senedir devam eden flu mevsim-i flita, in-
flaallahu teala nihayet bulmufl ola. Dünyaya yeni ve fe-
yizli bir fasl-› nev bahar gele ve alemin yüzü nur ile güle.

Risale-i Nur Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan’›n taht-› tasarru-
funda oldu¤undan, ona uzanan, iliflmek isteyen her el k›-
r›l›r ve her dil kurur.

Umum Nur fiakirtleri nam›na

Halil ‹brahim

Medresetü’z-Zehra’n›n erkânlar› nam›na bizde ifltirak
ediyoruz.

Osman, Rüfltü, Re’fet, Hüsrev, 
Said, Hilmi, Muhammed, 

Halil ‹brahim, Mehmed Nuri

®

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar
erkân: reisler, ileri gelenler.
fasl-› nevbahar: ilkbahar fas-
l›, ilk bahar.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl
inflaallah u teala: ‘Allah ister-
se, dilerse, Cenab-› Hak izin
verirse’ anlam›nda dua
ifltirak: kat›lma, ortak olma
Kur’ân-› Mucizül Beyan:

aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan aciz b›ra-
kan Kur’an
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n do¤uda (Van) yap›l-
mas›n› idarecilere teklif etti¤i,
fen ilimleriyle din ilimlerinin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversitenin ifllevini
yerine getiren Risale-i Nur
hizmeti.
mevsim-i flita: k›fl mevsimi,

k›fl devresi, zaman›.

nam: ad

nihayet: son

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flakirt: talebe, ö¤renci 

taht-› tasarruf: idare alt›nda.

umum: bütün
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MED‹NE-‹ MÜNEVVERE’DE BULUNAN VE NUR’UN
HAK‹KAT‹N‹ TAM ANLAYAN VE ‹SLÂM‹YETE 

H‹ZMET EDEN B‹R ÂL‹M‹N MEKTUBUDUR.

Gönüller fatihi pek muhterem ve mükerrem Üstad›-
m›z Hazretleri,

Mübarek ellerinizden öper, bütün aziz ve sadakatli ta-
lebelerinizle beraber s›hhat ve selâmette daim olman›z›
barigâh-› Kibriyadan niyaz eylerim.

Müslümanlar için en büyük bir bayram diye ancak va-
s›fland›r›labilen beraatiniz, bütün Nurcular› flad ve han-
dan eyledi¤i gibi, bendenizi de dünyalar kadar memnun
ve mesrur eylemifltir. Nas›l memnun etmesin ki, sizin
eserlerinizle birlikte beraatiniz demek, ruhun maddiyata,
nurun zulmete, iman›n küfre, hakk›n bât›la, tevhidin flir-
ke ve irfan›n cehle galip gelmesi demektir.

Y›llardan beri önüne s›rada¤lar gibi engeller, korkunç
uçurumlar gibi mâniler konulan Nur ça¤layan›, en so-
nunda mucizevî bir flekilde bütün sedleri y›km›fl, mânile-
ri aflm›fl, nur ile bütün zulmetleri tarümar eylemifltir.

“Mucizevî harikalarla do¤an ‹lâhî tecellîlerin vasf›nda
kalemler k›r›l›r, fikirler gürülder, ilhamlar yanar, kül olur”
derlerdi. Hakikaten bendeniz, flimdi bu müstesna zaferin
karfl›s›nda ayn› aczi bütün varl›¤›mla hissediyorum. Zira
tefekkür ve ilham›ma nihayetsiz bir ufuk aç›l›yor. Cihan,
muhteflem bir Nur mâbedini and›r›yor. Civar›mdaki 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
bârigâh-› kibriya: Cenab-› Al-
lah’›n azamet ve kudretinin huzu-
ru
bat›l: dinde yeri olmayan, dinî
hükümlere z›t
berat: niflan, rütbe ve imtiyaz için
verilen belge, kurtulufl belgesi
cehl: cahillik, bilgisizlik
daim: devam eden, devaml›, sü-
rekli
fâtih: fetheden, açan
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat
hakikat: gerçek, esas
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten
handan: gülen, gülücü, neflele-
nen, flen
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana
iman: inanç, itikat
irfan: yarat›l›fltan bilme, anlama,
Allah’›n s›r ve gerçeklerini kavra-
ma, kâinat›n s›rlar›n› bilme kudre-
ti
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k
mabet: ibadet edilen yer; mescit,
cami gibi ibadet yeri
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler
mâni: engel
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri
mesrur: sevinçli, memnun
mu’cizevî: mu’cizeye ait, mu’cize
ile ilgili, mu’cizeyi and›r›r flekilde
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n
muhteflem: haflmetli, yüce
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu

mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem
müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma
set: mani, perde, engel
s›hhat: sa¤l›k, esenlik
flâd: sevinçli, mutlu, bahtiyar
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma
talebe: ö¤renci
tarümar: karma kar›fl›k, da¤›-

n›k, periflan
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme
vasf: bir kimsenin veya fleyin
tafl›d›¤› hâl, nitelik, hususiyet
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli
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her fley, her yer derin vecd ve isti¤raklarla gaflyolunmufl

bir halde... Her zerrede, 
1 /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rmÅn°T røpe r¿pGnh

s›rr-› Sübhanîsi tecelli ediyor...

Binaenaleyh bilmiyorum, bu mes’ut hâdiseyi flanl› bir
zafer, flahane bir fetih, ‹lâhî bir kurtulufl cihanflümul bir
bayram diye mi vas›fland›ray›m? Zira kudsî davan›n ka-
zanm›fl oldu¤u bu ‹lâhî zafer, bütün ‹slâm ve insanl›k dün-
yas›ndaki mücahitlerin azimlerine kuvvet, ruhlar›na can,
imanlar›na h›z ve heyecan vermifltir.

Evet, azim ve imanlar›, aflk ve emelleri henüz kemale
ermemifl olan birçok Müslümanlar, maalesef ac›kl› bir
yeis içinde idiler. Böyle bir zaferin tahakkukunu, hayal ve
muhal görüyorlard›. Fakat bütün feyiz ve nurunu insanl›-
¤› tenvir ve irflat için ‹lâhî bir günefl halinde Arfl-› Âzam›n
pürnur ufuklar›ndan inen Kur’ân-› Kerîm’den alan Nur
neflriyat›, durgun gölleri and›ran gönülleri deryalar gibi
coflturmufl, kasvet ve hicran y›llar›n›n ümit ve emellere
vurdu¤u müthifl zincirleri k›rm›flt›r. O nur kayna¤›ndan
f›flk›ran o seraba feyiz ve hikmetler saçan eserler, hisle-
rin, fikirlerin ve bilhassa alevler içinde yanan ruh ve vic-
danlar›n ezelî ve ebedî ihtiyaçlar›na cevap verdi¤i gibi,
onlar› dalga dalga bo¤ucu karanl›klar muhitinden, ter te-
miz ve p›r›l p›r›l nur ufuklar›na ç›karm›flt›r.

Y›llarca devam eden uzun bir sükût, derin bir gaflet ve
bo¤ucu bir zulmetten sonra ‹lâhî bir günefl halinde par-
layan bu kudsî zafer, nur için yol aramakta olan periflan 

Hakka dair
iman: inanç, itikat
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
isti¤rak: kulun kalbini dünya ile
ilgili fleylerden ar›nd›r›p Allah’a
ba¤lanmas› ve nihayet derecede,
kendini bilmeyecek flekilde ‹lâhî
aflk ve vecd dalg›nl›¤› içinde bu-
lunmas›
kasvet: s›k›nt›, iç darl›¤›, gönül
darl›¤›, gam, keder
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma
kudsî: mukaddes, yüce
kudsî: mukaddes, yüce
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu
muhal: imkans›z, olmas› müm-
kün olmayan
muhit: yöre, çevre
mücahit: cihat eden, savaflan
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç
neflriyat: yay›nlar
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
pürnur: nur dolu, nur içinde, nur-
lu, ayd›nl›k
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
serapa: bafltan aya¤a kadar, ön-
den sona, tamam›yla, bütünüyle,
bütün, hep
s›rr-› Sübhanî: kusur ve noksan-
lardan uzak olan Allah’a ait s›r
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma
flahane: mükemmel, muhteflem
flan: flöhret, ün; yüksek makam
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma
vasf: bir kimsenin veya fleyin ta-
fl›d›¤› hâl, nitelik, hususiyet
vecd: kendini kaybedercesine
‹lâhî aflka dalma
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his
yeis: ümitsizlik
zerre: en küçük parça, molekül,
atom
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme
azim: niyetli, kesin kararl›
bilhassa: özellikle
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine
cihanflümul: dünya çap›nda,

dünya ölçüsünde
dava: takip edilen fikir, iddia
derya: deniz
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli
emel: fliddet arzu, ümit
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z
fetih: zafer, galibiyet
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak
gafly: kendinden geçme, ba-
y›lma
hâdise: olay
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›,
ayr›l›k ac›s›
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹srâ Suresi: 44.)
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befleriyetin yak›n bir gelecekte uyanaca¤›n› müjdelemek-
tedir. Çünkü, din ihtiyac› s›rf Müslümanlar›n de¤il, bil’u-
mum insanlar›n ezelî ve ebedî ihtiyac›d›r.

Bugün bedbaht insanl›k, din nimetinden mahrum ol-
man›n sürekli hicran ve felâketlerini ba¤r› yanarak çek-
mektedir. Bu ac›kl› buhran›n korkunç neticesidir ki, çey-
rek as›r zarf›nda iki büyük harbe girmifl ve üçüncüsünün
de kap›s›n› çalmak ç›lg›nl›¤›n› göstermektedir.

Art›k bütün insanlar› kardefl yaparak yem yeflil cen-
netlerin nurlu ufuklar›ndan esen refah ve saadet, huzur
ve asayifl rüzgâr›yla dalgalanan âlem-flümul bir bayrak al-
t›nda toplayacak olan yegâne kuvvet, ‹slâmd›r. Zira be-
fleriyetin bugünkü hali, t›pk› ‹slâmdan evvelki insan ce-
miyetlerinin ac›kl› halidir. Bunun için insanl›¤› o günkü
ebedî felâketten kurtaran ‹slâm, bugün de kurtarabilir.

Evet, milyonlar›n, milyarlar›n kalbinde as›rlardan beri
kanamakta olan o derin yaray› saracak yegâne müflfik el,
‹slâmd›r. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman baz› uy-
durma ›fl›klar görülüyorsa da, müstakbel, bütün nur ve
feyzini günefllerden de¤il, bizzat Rabbü’l-Âlemînden alan
ezelî ve ebedî y›ld›z›nd›r. O y›ld›z, dünyalar durdukça dura-
cak ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vuracakt›r.

Cihank›ymet Üstad›m,
Malûm-i faz›lâneleridir ki, son günlerde mukaddes

davaya hizmet eden baz› tenvir ve irflat hareketleri do¤-
mufl, fakat maalesef hiçbirisi Risale-i Nur Külliyat›n›n
gördü¤ü mühim ifli görememifl ve ihraz etti¤i ‹lâhî zaferi 

âlemflümul: cihan› saran, bütün
dünyaya yay›lan
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›
asr: yüzy›l
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›
befleriyet: beflerîlik, insanl›k
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak
bizzat: kendisi, flahsen
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›fl›k
bir hâl almas›, bunal›m, zor du-
rum, kriz
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk
cihank›ymet: dünya de¤erinde
dava: takip edilen fikir, iddia
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli
evvel: önce
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z
felâket: musibet, büyük dert, be-

la
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl
harp: savafl
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›,
ayr›l›k ac›s›
ihraz: bir fley kazanma, elde
etme
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun

malûm-› faz›lâne: erdemle
bilinen, faziletle ortaya ç›kar›-
lan üstün bilgi, faziletli kifliye
yak›flan bilgi
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz
mühim: önemli, ehemmiyetli
müstakbel: gelecek zaman
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›
Rabbülâlemîn: âlemlerin

Rabbi, bütün âlemleri idare
ve terbiye eden Allah
refah: bollukla geçinifl, geçim
kolayl›¤›, hâli vakti yerinde ol-
ma, s›k›nt›s›z yaflama
Risale-i Nur Külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›
saadet: mutluluk
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma
yegâne: biricik, tek, yaln›z
zarf›nda: süresince
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kazanamam›flt›r. Zira bu yol, peygamberlerin, velilerin,
âriflerin, salihlerin ve bilhassa can›n› canana seve seve
feda eden ve say›s› milyonlara s›¤mayan kahraman fle-
hitlerin mukaddes yoludur. Art›k bu çetin yolda yürümek
isteyenler, her an karfl›lar›na dikilecek olan müthifl mâni-
alar› daima göz önünde tutmalar› lâz›md›r. Evet, bu yol-
da yürüyecek olanlar›n, sizdeki sars›lmak bilmeyen iman-
la, yüksek ve ‹lâhî irfanla ve bilhassa harikulâde ihlâs ve
feragatle mücehhez olmalar› gerektir. Çünkü, bu mühim
vadide Nur davas›n›n takip etti¤i tebli¤, tenvir ve irflad
usulü bam baflka hususiyetler tafl›maktad›r. Art›k insan›n
his ve fikrine, ruh ve vicdan›na bam baflka ufuklar aça-
cak olan bu derin bahsi, dua buyurun da, müstakil ve
mufassal bir eserde aziz din ve gönüldafllar›m›za arz et-
mek flerefine nail olay›m. Çünkü, bu nurlu bahis o kadar
derin ve o derece mühimdir ki, böyle birkaç sayfal›k
mektup ve makalelerle asla ifade edilemez.

‹man ve Kur’ân nuru ile ter temiz gönlünü fethetti¤i-
niz gençlik, ‹lâhî zaferinizin en parlak delilini teflkil eden
en mühim varl›k ve en k›ymetli cevherdir. “Nurdan Ses-
ler”in hemen her m›sra›nda, asil ve fluurlu ruhuna hitap
etti¤im ter temiz gençlik, iflte bu hak ve hakikat›n ba¤r›
yan›k âfl›¤› olan gençliktir.

Nurlu davan›n kazanm›fl oldu¤u bu son zaferin verdi¤i
vecdle dolu bir ilhamla yazd›¤›m flu manzumeyi (HAfi‹YE)

takdim ediyorum. Kabulünü rica ve istirham eylerim.

ma, Allah’›n s›r ve gerçeklerini
kavrama, kâinat›n s›rlar›n› bilme
kudreti
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
istirham: rica etme
mânia: engel
manzume: vezinli, kafiyeli söz, fli-
ir, eser
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz
mücehhez: techiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl
mühim: önemli, ehemmiyetli
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç
nail: kavuflan, ulaflan, eren
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
sâlih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur
fluur: bilinç
takdim: arz etme, sunma
tebli¤: bir dini veya fikri baflkala-
r›na anlatma ve böylece yay›lma-
s›na çal›flma
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma
teflkil: oluflturma, flekillendirme
usûl: metot, metodoloji; esaslar,
kaideler
vecd: Kalbe gelen feyiz, tabi-
î bir flekilde kendinden geçme, iç
temafla sebebiyle cezbelenme
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his

HAfi‹YE: “Gönüller Fatihi Büyük Üstada” bafll›kl› olan bu manzume
Mektubat’›n ve ‹hlas Risalelerinin ahirindedir.

arif: bilgide ileri olan, irfan sa-
hibi
arz: sunma
asil: yüksek duygularla yap›-
lan davran›fl, v.b
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n
bahis: konu
bilhassa: özellikle
canan: sevgili, gönül verilmifl
cevher: esas, maya, öz
dava: takip edilen fikir, iddia
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan

dua: Allah’a yalvarma, niyaz
fedâ: u¤runa verme
ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme
fetih: zafer, galibiyet
gönüldafl: ayn› duygulara sa-
hip olan kiflilerden her biri
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat
hakikat: gerçek, do¤ru
harikulâde: ola¤anüstü
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma
hususîyet: hususîlik, ay›r›c›

özellik
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana
iman: inanç, itikat
iman: inanç, itikat
irfan: yarat›l›fltan bilme, anla-
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Tekrar tekrar ellerinizden öper, k›ymetli dualar›n›z›
beklerim, pek muhterem Üstad›m Hazretleri.

Manevi evlâtlar›n›zdan

Ali Ulvi

@

dua: Allah’a yalvarma, niyaz
evlât: çocuklar
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n
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‹sm-i Azam›n hakk›na ve Kur’ân-› Mu’ci-
zülbeyan’›n hürmetine ve Resul-i Ekrem Aley-
hissalâtü Vesselâm›n flerefine bu mecmuay›
bast›ran Risale-i Nur Talebelerini Cennetü’l-
Firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eyle,
âmin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede dai-
ma muvaffak eyle, âmin. Ve defter-i hasenatla-
r›na Sikke-i Tasdik-i Gaybî’nin her bir harfine
mukabil bin hasene yazd›r, âmin. Ve Nurlar›n
neflrinde sebat ve ihlâs ihsan eyle, âmin.

Ya Erhamerrahimîn!

Umum Risale-i Nur fiakirtlerini iki cihanda
mes’ut eyle, âmin. ‹ns ve cinnî fleytanlar›n fler-
lerinden muhafaza eyle, âmin. Ve bu âciz ve
bîçare Said’in kusurat›n› affeyle, âmin.

Umum Nur fiakirtleri Nam›na

Said Nursî

zas›na uygun ifl
hizmet-i imaniye ve Kur’âniye:
iman ve Kur’an hakikatlerinin ik-
na edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme
hürmet: sayg›
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an
kusûrat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler
mazhar: nail  olma, flereflenme
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu
muhafaza: koruma
mukabil: karfl›l›k
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
nam: ad
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik
flakirt: talebe, ö¤renci 
fler: kötülük
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur
talebe: ö¤renci
umum: bütün

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selam onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,

kabul eyle!” anlam›nda dua-
n›n sonunda söylenir.
bîçare: çaresiz, zavall›
CennetülFirdevs: Firdevs
Cenneti; alt›nc› Cennet taba-
kas›.

cinnî: cin taifesinden olan.
defter-i hasenat: iyilikler, gü-
zellikler defteri, insanlar›n
yapt›¤› iyiliklerin yaz›ld›¤› ma-
nevî defter.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-
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-A-

ABBAS MEHMET: Abbas Mehmet Kara Barlal›d›r. Barla’da marangozluk yap-
maktayd›. Kald›¤› ev Üstad›n Barla’da kald›¤› evin yak›n›ndayd›. Üstad›n evinin
önünde bulunan a¤aca ve Çam Da¤›ndaki çam a¤ac›n›n üstüne Üstada bir köflk ya-
p›lm›flt›r. Bu köflkü Abbas Mehmet Kara ve Mustafa Çavufl birlikte yapm›flt›r. Risa-
le-i Nur’un bereketine ait ya¤mur olay›na flahitlik yapanlar aras›nda Abbas Meh-
met’in de ad› geçer. Çok sadakatli bir insan olan Mehmet Kara Üstada hizmet et-
mifltir. Onun sobas›n› yakm›fl, suyunu getirmifltir. Sadakatli bir insan olan Abbas
Mehmet 1990’l› y›llar›n bafllar›nda Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.

ABDURRAHMAN: Yirmi alt› yafl›nda vefat eden Abdurrahman, Bediüzzaman
Hazretlerinin a¤abeyi Molla Abdullah’›n o¤ludur. Onun bu kadar genç yaflta vefat›
Bediüzzaman’› çok üzmüfltür. O kadar ki, Bediüzzaman onu unutamad›¤›n› risale-
lerde ifade etmifltir. Sonraki baz› talebelerini (Zübeyir Gündüzalp, Hulûsi Yahyagil
gibi) onun ismi ile de yad ederek anm›flt›r: ikinci Abdurrahman gibi… Bediüzzaman
Hazretleri onu, “manevî evlât” s›fat› ile yad etmifl, cesaret ve zekâvetini övmüfltür.
Ayr›ca Risale-i Nur’da ondan, di¤er üstün vas›flar›n› da sayarak bahsetmifltir.

Bu bahisler, özellikle Yirmi Alt›nc› Lem’an›n On ‹kinci Ricas›nda yer almaktad›r.
Bediüzzaman Hazretleri ile ye¤eni Abdurrahman aras›ndaki iliflki bu bölümde ay-
r›nt›l› bir flekilde anlat›lmaktad›r. Abdurrahman, Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Sa-
id dönemindeki en yak›n talebesi olmakla birlikte, flahsî hizmetlerini de yapm›flt›r.

ABDÜLKAD‹R-‹ GEYLÂNÎ (GAVS-I AZAM): Abdülkadir-i Geylânî. (ö.
561/1165-66) Kadiriye tarikatinin kurucusu. 470’te (1077) Gilân eyalet merkezine
ba¤l› Neyf köyünde do¤an Geylânî’nin babas›, Ebu Salih Mûsa’n›n dindar bir kimse
oldu¤u bilinmekle birlikte, devrin tan›nm›fl sûfîlerinden Ebu Abdullah Savmai’nin
k›z› olan annesi Ümmü’l-Hay›r Emetü’l-Cebbar Fat›ma’n›n da kad›n velîlerden oldu-
¤u kabul edilir. Küçük yaflta annesini kaybeden Abdülkadir, dedesi Savmaî’nin hi-
mayesinde büyür ve tahsiline devrin ilim ve kültür merkezi olan Ba¤dat’ta devam
eder. Orada, Ebu Galip bin Bak›llânî, Cafer es-Serrac, Ebu Talip bin Yusuf gibi âlim-
lerden hadis; Ebu Said Muharrimî, Ebu Hattab gibi hukukçulardan f›k›h; Zekeriya-i
Tebrizî gibi dilcilerden de dil ve edebiyat ö¤renimi görür. K›sa zamanda usul ve fü-
ru ve mezhepler konusunda genifl bilgi sahibi olur ve Ebu’l-Hay›r Muhammed bin
Müslim Debbas vas›tas›yla tasavvufa intisap eder. Ba¤dat’a gitti¤i zaman mensup
oldu¤u fiafiî mezhebini b›rakarak mizac›na daha uygun gelen Hanbelî mezhebine
giren Abdülkadir-i Geylânî, hayat›n›n sonuna kadar her iki mezhebe göre fetva ver-
mifl, ancak yaflad›¤› dönemde Hanbelîlerin imam› olmufl ve bundan dolay› kendi-
sine “Muhyiddin” (dini ihya eden) ünvan› verilmifltir.

ÂDEM (A.S.): Cenab-› Allah’›n yaratt›¤› ilk insan ve insanl›¤›n atas›d›r. Allah, Hz.
Âdem (a.s.) ve efli Hz. Havva’y› ilk önce Cennete koymufltur. Fakat, daha sonra onun
ve neslinin f›tratlar›na yerlefltirilmifl olan bütün istidat ve kabiliyetlerinin  aç›¤a ç›-
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kabilmesi, Esma-i Hüsna’s›n›n tamam›n› gösteren parlak birer ayna olabilmelerini te-
min etmek için vazifelendirerek imtihan dünyas›na indirmifltir. Hz. Âdem (a.s.) ilk pey-
gamber olarak görevlendirilmifl ve kendisine on sahifeden oluflan kitapç›k verilmifltir.
Allah’›n seçkin k›ld›¤› kifliler aras›nda say›lm›fl oldu¤undan “safiyyullah” ve insanl›¤›n ilk
atas› olmas› sebebiyle de “ebü’l-befler” ünvan›yla an›lmaktad›r. ‹lk insan ve ilk pey-
gamber Hz. Adem (a.s.) bin y›l gibi uzun bir süre yaflam›flt›r.

AHMED CÂM‹: Sünnî bir mutasavv›f olan Ahmed Câmi Hicrî 441 y›l›nda Horasan’›n
Keflmir bölgesindeki Namek köyünde do¤du. Ailesini ve köyünü terk ederek on sekiz
y›l boyunca inziva hayat› yaflad›. Cam flehri civar›nda inzivada iken f›k›h, kelâm, hadis,
tefsir, edebiyat ve tasavvuf gibi ilimlerde kendini yetifltirdi. K›rk yafl›nda inziva hayat›-
n› b›rakarak insanlar›n aras›na kar›flt›. Vaazlar› ve nasihatleriyle insanlar› irflat için ça-
l›flt›. Milâdî 1140 y›l›nda hacca gitti. 1141 y›l›nda Cam flehri civar›nda Me’dabad köyün-
de vefat etti. Buradaki zaviyesinde defnedildi.

AHMET NAZ‹F (AHMET NAZ‹F ÇELEB‹): 1891-1964. Maruf ismi, “Risale-i Nur’un
‹nebolu kahraman› Nazif Çelebi”dir. ‹nebolu’da dünyaya geldi. Bediüzzaman’la ilk de-
fa, 1908’de ‹nebolu’da tan›flt›. Buna belki tan›flma bile denemezdi. Çünkü sadece göz
göze gelmifllerdi. Ama ona olan sevgisinin derinleflmesine, bu bak›fl, yetmiflti. Bediüz-
zaman’a karfl› ilk sevgi tomurcuklar›, henüz 17 yafl›nda iken belirmiflti. Çünkü Bediüz-
zaman Hazretleri ünü dolay›s›yla, gazetelerde s›k s›k yer al›yordu. 

Otuz sene sonra, 1938’de Bediüzzaman’›n Kastamonu’ya sürgüne gönderildi¤ini du-
yunca, hemen ziyaretine gitti. Denizli ve Afyon hapislerinde Üstad› ile birlikte bulun-
du. Nur’un hizmetine, sadece kendini de¤il o¤lu Selâhattin Çelebiyi de adad›. Hatta Se-
lâhattin Çelebi, Nurlar›n ilk defa teksir makinesi ile ço¤alt›lmas›nda büyük pay sahibi
olmufltu. Risale-i Nur’da “hanedan” olarak bahsedilen iki aileden biri “Çelebi Haneda-
n›”d›r. 

Bediüzzaman Hazretleri onun hakk›nda, Emirda¤ Lâhikas›n›n 300. sayfas›nda flöyle
bahseder:

“Kardeflimiz ‹nebolu Hüsrev’i Nazif Çelebi bana yaz›yor ki: ‘Hizb-i Nuriye ve Salâva-
t›n neflrini bitirdikten sonra ne münasip ise neflredece¤im’ diye soruyor.

“Hakikaten, o kardeflimizin Cevflenü’l-Kebîr’i ve Hizb-i Nuriye’yi salâvat ile beraber
neflri, Nurculara ve ehl-i imana büyük bir hizmettir. Cenab-› Hak herbir harfine muka-
bil ona ve yard›mc›lar›na bin sevap ihsan etsin. Âmin.” Mektuplar›, özellikle Kastamo-
nu Lâhikas›nda yer alm›flt›r. 

A‹fiE-‹ SIDDIKA (614-678): Hakk›nda ayet nazil olacak kadar fazilet sahibi, mü’minle-
rin annesi, S›dd›k-› Ekber'in ölüm döfle¤inde, "Senden daha sevimli servet b›rakm›yo-
rum. Seni kaybetmekten daha büyük bir fakirlik ise bilmiyorum" dedi¤i, Habibullah›n
sevgilisi, Müslüman han›mlara en büyük örnek, çok k›sa süren evlilik hayat›na çok bü-
yük kazan›mlar s›¤d›ran mübarek bir insan.

Peygamber Efendimizin (a.s.m.) han›m› oldu¤u için "ümmü'l-mü’minin" ve Hz. Ebu-
bekir’in (r.a.) k›z› oldu¤undan "es-S›dd›ka" ünvanlar›yla an›lan Hz. Aifle, 614 y›l›nda
Mekke'de do¤du. Annesi Ümmü Ruman bint Amir b. Uveymir, Kinane kabilesindendir.
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Kendi ismiyle tan›nmakta olup künyesi, Ümmü'l-Mü’minin Aifle Ebi Bekr es-S›ddik el-
Kureyfli fleklindedir.

Babas›, Hz. Muhammed (a.s.m.) ile beraber hicret etti¤i için kendisi daha sonra Me-
dine'ye hicret etti. Hicretten önce nikâhlar› k›y›lmakla birlikte dü¤ünleri daha sonra
624 y›l›nda iki bayram aras›nda yap›larak Peygamber Efendimiz ile evlendi. Bu evlilik
hayat›nda çok büyük de¤iflikliklere vesile oldu. Peygamber han›mlar› mü’minlerin an-
neleri ve baflkas›yla evlenemeyecekleri hakk›ndaki Kur’ânî hükümden (Ahzab Suresi,
33.) dolay› ümmü'l-mü’minin ünvan›yla an›lmaya baflland›. Bunun yan›nda en önemli
husus, Peygamber terbiyesi ile büyümesi ve en çok hadis rivayet eden Sahabeler ara-
s›nda yer almas›d›r.

Peygamber Efendimiz son nefesini onun yan›nda verdi ve burada defnedildi. Bunun
üzerine on sekiz yafl›nda dul kald›. Kur’ân’›n hükmüne uyarak bir daha evlenmedi ve
k›rk yedi y›l bu flekilde yaflad›. Vefat› büyük üzüntüye sebep oldu (678). K›skanç ola-
rak bilinmesine ra¤men; Peygamber Efendimizin di¤er han›mlar›, k›z› Hz. Fat›ma, Hz. Ali
ve di¤erlerinin faziletlerini nakletti¤i hadislerle tan›nmalar›n› sa¤layacak flekilde alice-
nap bir kiflili¤e sahipti.

AL‹ (R.A.): Hz. Ali (r.a.). Hz. Peygamberin damad›, Hulefa-i Raflidîn'in dördüncüsü-
dür. Hicretten yaklafl›k yirmi iki y›l önce (m. 600) do¤du¤u rivayet edilen Hz. Ali'nin ba-
bas› Hz. Peygamberin amcas› Ebu Talib, annesi de Fat›ma bint Esed b. Haflim’dir. Hz.
Muhammed'in peygamberli¤ine ilk iman eden çocuk olan Hz. Ali, Hicret s›ras›nda Mek-
ke'de kalm›fl, geceyi Hz. Peygamberin yata¤›nda geçirerek onun evde oldu¤u kanaati-
ni uyand›rm›flt›r. Hicretin ikinci y›l›nda Hz. Peygamberin (a.s.m.) k›z› Fat›ma ile evlenen
Hz. Ali'nin bu evlilikten Hasan, Hüseyin ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm adl› çocuklar› ol-
mufltur. (Muhsin adl› çocuklar› ise henüz bebekken ölmüfltür.) Esedullah (Allah'›n asla-
n›) ünvan›yla an›lm›flt›r. Hz. Peygambere kâtiplik de yapan Hz. Ali, Hudeybiye Anlafl-
mas›n› yazm›flt›r. Mekke'nin fethinden sonra Kâbe'deki putlar› imha etme görevi ona
verilmifltir. ‹lk üç halife döneminde de idarî görevlerde bulunan Hz. Ali, Hz. Osman'›n
flehit edilmesiyle birlikte seçimle halife olmufltur. Hz. Ali'nin hilâfeti döneminde ‹slâm
tarihinin en üzücü olaylar›ndan Cemel Vakas› (Hz. Aifle önderli¤indeki ordu ile yap›lan
savafl) ile Hz. Muaviye ile yap›lan S›ffin savafllar› meydana geldi. Hicrî 19 veya 21 Ra-
mazan'da (26 veya 28 Ocak 661'de) Kûfe'de, Haricî Abdurrahman b. Mülcem taraf›ndan
zehirli bir hançerle flehit edildi. Hz. Ali Kufe'ye (Necef) defnedilmifltir. Hz. Ali'nin, kendi-
sine Hz. Peygamber (a.s.m.) taraf›ndan verilen "Ebu Turab" lakab›ndan baflka "el-Mur-
taza" ve "Esedullâhi'l-Gâlib" gibi lakaplar› da vard›r. Çocuklu¤unda puta tapmad›¤› için
daha sonralar› "Kerremallahu Vecheh" dua cümlesiyle de an›lm›flt›r.

AL‹ ULV‹ KURUCU: 1920’de Konya’da do¤an Ali Ulvi Kurucu, dolu dolu bir ömrün
arkas›ndan 4 fiubat 2002 tarihinde Medine’de vefat etti. 81 yafl›nda aram›zdan ayr›lan
Ali Ulvi Kurucu, 60 y›ld›r Medine-i Münevvere’de yafl›yordu. 1994’den beri senenin alt›
ay›n› Türkiye’de geçirmeye özen gösteriyordu. Safahat’› ezbere bilen ve Akif gibi flair
olmay› Cenab-› Hak’tan isteyen Kurucu’ya, yazd›¤› fliirlerinden dolay› II. Akif denmek-
tedir. 1938 y›l›nda ailesiyle birlikte Medine’ye göç ederler. Çocuklar›n› okutmak için
Türkiye’den gitmek zorunda olan ‹brahim Efendi, Ali Ulvi’yi haf›z yapt›ktan sonra Ka-
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hire Ezher Üniversitesine gönderir. Bitirdikten sonra da Medine’de önce Evkaf Dairesi-
nin inflaat ve sicilat emini olarak çal›fl›r. Daha sonra Sultan Mahmud’un yapt›rd›¤› Mah-
mudiye Kütüphanesi’nde çal›flan Ali Ulvi Kurucu, emekli oluncaya kadar da Arif Hik-
met Kütüphanesinde çal›flt›. 

ASIM BEY (B‹NBAfiI): Risalelerde ad› As›m Bey ya da Binbafl› As›m Bey olarak ge-
çen Ahmet As›m Önerdem, 1877 senesinde ‹zmit’te dünyaya geldi. Trablusgarp, fiam,
Mu¤la ve Manisa gibi çeflitli yerlerde subay olarak görev yapt›. El yaz›s› güzel olan As›m
Bey Burdur’a geldi¤inde Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flt› ve risaleleri yazmaya bafl-
lad›. Bediüzzaman Hazretleri Burdur’dan ayr›ld›ktan sonra da mektuplaflmalar› devam
etti. Bu mektuplar›n ço¤u Barla Lâhikas›’nda yer almaktad›r.

Bediüzzaman Hazretlerinin istikamet flehidi olarak adland›rd›¤› As›m Beyin vefat› ise
flu flekildedir:

Emniyetin s›k› tedbirler ald›¤› Bediüzzaman Hazretlerinin ve talebelerinin takip edil-
di¤i 1934 ve 1935’li y›llarda birgün As›m Bey evinde arkadafllar›yla risaleleri okurken
polisler bask›n yapar ve evinde baz› risaleleri bulur. Bu hadise üzerine As›m Bey Ispar-
ta’ya götürülür ve sorguya al›n›r. As›m Bey hakimin sorgusu esnas›nda sorulara do¤ru
cevap verse Üstad›na zarar gelebilece¤ini, yalan söylese k›rk y›ll›k askerlik hizmetinin
flerefine yak›flmayaca¤›n› düflünerek, “Yâ Rabbi, can›m› al” diye dua eder ve orac›kta
vefat eder. K›rk y›ll›k meslek hayat› boyunca elini kara ve kirli ifllere bulaflt›rmayan
As›m Bey, Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle “istikamet flehidi” olur. As›m Beyin Ce-
nazesi efli Nigâr Han›m taraf›ndan y›kan›r ve korkudan ancak yedi sekiz kiflinin kat›l-
d›¤› cenaze namaz›ndan sonra Isparta’n›n Alaaddin mezarl›¤›na defnedilir.

AS‹YE HANIM: ‹smi ve hizmetleri Risale-i Nur’da geçen Asiye Han›m 1885’de Af-
yon’da do¤du. Babas› Mehmet Bahaüddin Mevlâna Halid-i Ba¤dadî’nin hizmetinde bu-
lunan ve Mevlâna Hazretlerinin kendisine bir cübbe hediye etti¤i Küçük Âfl›k’›n toru-
nudur. Mevlâna Hazretlerinin hediye etti¤i bu cübbe daha sonra Âsiye Han›ma intikal
etmifltir. Asiye Han›m bu cübbeyi y›llarca saklam›fl, Kurtulufl Savafl›nda bile yan›ndan
ay›rmam›flt›r. Kocas› Tahir Mülâz›mo¤lu’nun Kastamonu Hapishanesine müdür olarak
atanmas›ndan sonra ailece Kastamonu’ya yerleflmifllerdir. Asiye Han›m Üstad› bu sa-
yede tan›m›fl ve cübbeyi Üstada vermifltir.

AfiERE-‹ MÜBAfiERE: Peygamber Efendimiz taraf›ndan Cennetle müjdelenen on
Sahabî: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ubeydullah bin Talha, Hz. Zübeyr
‹bnü’l Avvam, Abdurrahman, bin Avf, Saad bin Ebi Vakkas, Said ibni Zeyd, Ebu Ubeyde
ibni Cerrah radiyallahü anhüm. 

-B-

BEK‹R (BARLALI HACI BEK‹R): Risalelerde pek çok yerde kendisinden Bekir
Bey, Bekir Efendi olarak bahsedilen Barlal› Hac› Bekir’in as›l ismi Bekir Dikmen’dir. Bar-
lal› bir tüccar olan Bekir Dikmen 1898 senesinde Barla’da do¤mufl, 1954 senesinde ‹s-
tanbul’da vefat etmifltir. Mezar› Edirnekap› fiehitli¤indedir.
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Bekir Bey Bediüzzaman Hazretlerinin talimat› üzerine Haflir Risalesini (Onuncu Söz)
matbaada bast›rarak risalelerin ilk defa matbaada bast›r›lmas›na vesile olmufltur.

BEYHAKÎ (994-1066): Hadis âlimlerinin ileri gelenlerinden ve fiafii f›kh›n›n önem-
li simalar›ndan olan Ahmed bin Hüseyin Beyhakî, 994 (fiaban 384) tarihinde Niflabur'a
ba¤l› Beyhak'›n Hüsrevcird köyünde dünyaya geldi. Do¤du¤u köye nispetle Hüsrevcir-
dî lakab› da olup, künyesi Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali el-Beyhakî fleklindedir. An-
cak, daha çok Beyhakî ismiyle tan›nmaktad›r. Çocuklu¤u Beyhak'ta geçti ve ilk tahsi-
lini de burada yapt›. On befl yafl›ndan itibaren hadis derslerini almaya bafllad›. Bilaha-
re Ebü'l-Feth Nas›r b. Muhammed el-Mervezi'den f›k›h dersleri ald›.

F›k›h konusunda fiafii f›kh›na mensup olup üstünlü¤ünü savunarak bu alanda
önemli eserler vücuda getirdi. Bu hizmetinden dolay› fiafii f›kh›n›n yay›lmas›nda çok
büyük katk›s› oldu. Muhtelif ilimlerdeki derin vukufiyetinden dolay› baz› alimlere gö-
re, mezhep kurup içtihat edebilecek bir dereceye yükseldi. Ancak, böyle bir fleye te-
flebbüs etmedi. Çok say›da eser yazarak benzeri pek görülmeyen derecede bir külli-
yata sahip oldu. Selçuklu sultan› Tu¤rul Beyin veziri olan Abdülmülk'ün Efl'ari alimleri-
ne yönelik bask›lar›ndan dolay›, kendisi de bu bask›lardan etkilendi¤inden memleke-
tinden ayr›larak Mekke'ye gitti. 1066 (Cemaziyelevvel 458) y›l›nda Niflabur'da vefat et-
ti. Cenazesi buradan kald›r›larak do¤du¤u köy olan Hüsrevcird'e nakledilerek burada
defnedildi.

-C-

CAFER-‹ SADIK (669-765): Risale-i Nur'da, "manevî Mehdî" (Mektubat, s. 100.),
"eimme-i âliflan" (Lem'alar s. 26.) ifadeleriyle kendisinden söz edilen, Hazreti Ali ve
Hazreti Ebubekir gibi mübarek bir nesepten gelen Cafer-i Sad›k, "on iki imam" olarak
kabul edilen silsilenin alt›nc›s›d›r. Babas› Muhammed Bak›r olup, Hazreti Ali'nin torunu
olan Zeynelabidin'in o¤ludur. Annesi Ümmü Ferve de Hazreti Ebubekir'in (r.a.) torunu
Kas›m bin Muhammed'in k›z›d›r. O¤lu ‹smail'den ötürü Ebu ‹smail künyesi ile an›lmak-
la beraber, ‹smail'in kendisinden evvel vefat etmesinden dolay› daha çok Ebu Abdul-
lah ve Ebu Musa lakaplar›yla an›ld›. Künyesi; Ebu Abdullah Cafer bin Muhammed Bak›r
bin Ali Zeynelabidin fleklindedir.

669 y›l›nda Medine'de do¤an Cafer, ilk e¤itimini dedesi Zeynelabidin ile babas› Mu-
hammed Bak›r'dan ald›. Büyük bir alim olan Muhammed Bak›r 19 y›l gibi uzun süre
imamet görevinde bulundu. ‹mamet; namaz k›ld›rmadaki imaml›k anlam›na geldi¤i gi-
bi, müminlerin emiri, halife anlam›na da gelmektedir. Muhammed Bak›r ve kendisin-
den sonra ayn› vazifeyi sürdüren Cafer-i Sad›k genifl bir kesim taraf›ndan, müminlerin
halifesi olarak kabul görmüfllerdir. Ancak, buradaki mana idari mekanizmadan farkl›
ve sadece dini manadaki emirlik mahiyetindedir.

Cafer-i Sad›k 765 y›l›nda Medine'de Hakk›n rahmetine kavufltu. fiiilerin iddialar›na
göre Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur taraf›ndan zehirletilerek vefat›na sebebiyet
verildi. Naafl› Cennetül Baki'de babas› ve dedesinin yan›na defnedildi. Vehhabiler tara-
f›ndan mezar› tahrip edilene kadar ziyaretgah olarak kullan›ld›. Vefat›ndan sonra fiia
iki büyük kola ayr›ld›. O¤ullar›ndan ‹smail ad›na müsteniden "‹smailiye" ve Musa Ka-
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z›m'› imam olarak kabul eden "‹snaafleriyye". Ayr›ca Caferiler de kendilerini ona da-
yand›r›rlar.

CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Bak›n›z MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ

CENG‹Z (1155-1227): Mo¤ol ‹mparatorlu¤unun kurucusu ve ilk hükümdar›d›r. As›l
ad› Timuçin'dir. Tarihin kaydetti¤i en zalim hükümdar ve kan dökücülerden biridir. Ün-
lü tarihçi ‹bnü'l-Esir, onun yapt›klar› için, "Keflke annem beni do¤urmasayd› da tüyler
ürpertici zulüm ve katliamlar› görmeseydim" ifadelerine yer verir. Risale-i Nur'da ken-
disinden, ayet ve hadislerin iflaretiyle "deccal" olarak söz edilip, Müslümanlar aras›n-
da hükmedecek üç deccalden biri olarak tarif edilmektedir. Kan üzerine kurdu¤u bü-
yük imparatorlu¤u, ölümünden hemen sonra parçaland›.

Timuçin, 1155 y›l›nda Sibirya bölgesindeki Onon Nehri k›y›s›nda bulunan Deliün Bol-
dok'da do¤du. Babas› Yesügay Bahad›r, annesi Houlen Ece'dir. Henüz on iki yafl›nda
iken babas›n› kaybetti. Bundan sonra uzun süren s›k›nt›l› olaylar› arka arkaya yaflad›.
Önce babas›na tabi olan kabileler taraf›ndan terk edildiler. Di¤er taraftan bask›lara ma-
ruz kald›lar. Niflanl›s› esir al›narak Ong Han'a hediye edildi. Aile bal›kç›l›k ve avc›l›k ya-
parak geçimini sa¤lad›.

On üçüncü asr›n bafl›ndan itibaren toparlanan ve etraf›na önemli kuvvetler topla-
yan Timuçin, düflmanlar› ile yapt›¤› savafllar› kazanmaya ve giderek güçlenmeye bafl-
lad›. Karakurum'da ilk Mo¤ol devletini kurdu (1205). Cahil ve vahfli Mo¤ol ve Tatarlar-
dan, ifli gücü ya¤mac›l›k olan büyük bir ordu meydana getirdi. Mo¤olistan'›n etraf›nda-
ki ülkelere sald›rmaya bafllad›. 1206 y›l›nda; cihan hükümdar›, güçlü, mükemmel sa-
vaflç› anlam›na gelen "Cengiz" unvan›n› ald› ve ka¤an ilan edildi. Tüm bozk›r kavimle-
rini egemenli¤i alt›nda toplad›. Topraklar›n› geniflleterek Müslümanlar›n yaflad›¤› alan-
lara sald›rmaya bafllad›.

Cengiz, çok genifl bir alan› iflgal ve ya¤malad›ktan sonra 1225 y›l›nda Mo¤olistan'da-
ki karargâh›na döndü. Hastalan›nca o¤ullar›n› toplayarak vasiyette bulundu. Bu vasi-
yete göre; kendisinden sonra Ögedey ka¤an olacak, Ça¤atay yasa ifllerinden sorumlu
olacak, Tuluy'da ordu kumandanl›¤›n› yapacakt›. 1227 y›l›nda öldü ve Mo¤olistan'›n
kuzeydo¤usundaki Burhan Haldun denilen yere gömüldü.

CERC‹S ALEYH‹SSELAM: Cercis Aleyhisselâm›n fiam civarlar›nda ve Filistin'de ya-
flad›¤› ve Hz. ‹sa'dan sonra geldi¤i için, onun dininin hükümlerini devam ettirdi¤i riva-
yet edilmifltir. Vazifesini ifa ederken birçok kifli ona tâbi olmufltur. H›ristiyanlar taraf›n-
dan St. Georges ismiyle an›lan Hz. Cercis'in Filistin'in Remle kasabas›nda do¤du¤u ifa-
de edilmektedir. Gerek Taberi tarihinde, gerekse kilise kaynaklar›nda, ‹sa Aleyhisse-
lâmdan sonra geldi¤i kaydedilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, müspet hareketi an-
lat›rken ve müspet hareket etmekle mükellefiz dedikten sonra, Hz. Cercis’i (a.s.) örnek
göstermesi çok dikkat çekicidir. Cercis Aleyhisselâm›n maruz kald›¤› iflkenceler, insa-
no¤lunun takat›n›n üstünde olmas›na ra¤men Cenab-› Hakk›n inayetiyle mahfuz kal-
m›flken, bu kadar iflkencenin yap›lmas›na kader-i ‹lâhinin müsaade etmesi, bir taraf-
tan hizmetin kutsiyetini, di¤er taraftan da teklif vazifesinin mükemmel bir flekilde ifa
edildi¤ini göstermektedir. Cercis Aleyhisselâm, bütün menfîliklere ra¤men telâfl etme-
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mifl, perde arkas›ndaki neticeleri, rahmet ve inayetin tecellisini, kader ve k›smetin
adaletle hükmetti¤ini, kullar›n flefkatle terbiye edildi¤ini bilerek ve düflünerek hareket
etmifltir.

CEYLÂN: Ceylan Çal›flkan 1929’da Emirda¤’da do¤du. Babas› Üstad›n “Çal›flkanlar
Hanedan›” olarak and›¤› Mehmet Çal›flkan’d›r. Üstat 1944 y›l›nda Emirda¤’a geldi¤inde
bütün Çal›flkan ailesi kendisine hizmete kofltu. Ceylân Çal›flkan çok küçük yafllarda Üs-
tada hem manevî bir evlât, hem de bir talebe oldu. Üstatla beraber 1948 y›l›nda Af-
yon hapsine girdi. Üstat, Ceylân Çal›flkan için övgülerle bahsetmektedir. Onun için,
“Ceylân kabiliyetli bir genç. Dünya iflini de yapar, ahiret iflini de. Fakat onu dünyaya
vermeyece¤im” diyen Bediüzzaman bir gün ona, “Ceylân, senin hayat›n uhrevîdir. E¤er
dünyevî olsa pek azd›r!” demifltir. Ceylân Çal›flkan 1963 y›l›nda 34 yafl›nda ‹stanbul’da
trafik kazas› sonucu vefat etmifltir.

ÇOBAN AHMET: Barlal› olan Çoban Ahmet’in kald›¤› ev Üstad›n kald›¤› evin yak›-
n›ndayd›. Üstad›n ihtiyac› olan yumurta, süt ve yo¤urt ihtiyac›n›n bir k›sm›n› Çoban Ah-
met karfl›lard›. Üstat ihtiyac› kadar al›r, hemen karfl›l›¤›n› verirdi. 1954 senesinde vefat
eden Çoban Ahmet’in kabri Barla’dad›r.

-D-

DAVUD (A.S.): Kur’ân-› Kerîm'de ad› geçen, ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisi-
ne kutsal kitaplar›n ikincisi olan Zebur verilen peygamberdir. Zebur Hz. Davud'a (a.s.)
‹brani diliyle, Ramazan ay›nda indirilmifltir. 150 sureden ibaret olup, içinde haram ve
helâl gibi ahkâma dair meseleler yoktur. Daha çok tesbih, tehlil, zikir, nasihat ve ö¤üt-
lerden ibarettir. Hz. Davut (a.s.) ayn› zamanda ‹srailo¤ullar›n›n devlet baflkan›yd›. Ken-
di zaman›nda Kudüs'ü baflflehir yapm›fl ve iktidar› merkezîlefltirmifltir. Hz. Davud (a.s.)
nübüvvet ve saltanat› flahs›nda birlefltiren ilk peygamber olmufltur. Hz. Davud (a.s.) za-
man›nda ‹srailo¤ullar›n›n hükümranl›¤› F›rat Nehrinden K›z›ldeniz k›y›lar›na kadar ya-
y›lm›flt›r. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra etmifltir ve davalara bizzat
bakarak neticelendirmifltir. Hz. Davud (a.s.) Hz. Süleyman'›n (a.s.) babas›d›r. Hz. Davud'a
(a.s.) mu’cize olarak eliyle demiri hamur gibi yumuflat›p flekillendirmek özelli¤i veril-
mifltir. Bununla birlikte Hz. Davud, (a.s.) kendisine ihsan edilen güzel ve etkili sesiyle
de bilinmektedir. O, Zebur-› fierif'i okurken bütün mahlûkat›n onunla birlikte Cenab-›
Hakk› tesbihe bafllayacak derecede kendinden geçti¤i rivayetler aras›ndad›r. Hz. Da-
vud'un (a.s.) m.ö.1010 tarihinde vefat etti¤i nakledilir. Kendisinden sonra maddî ve ma-
nevî saltanat›n›, o¤lu olan Hz. Süleyman (a.s.) devam ettirmifltir.

DECCAL: Hadis-i fleriflerde ahirzamanda meydana ç›k›p insanl›k âleminde fitne ve
fesada sebep olaca¤› belirtilen din düflman› flah›st›r. K›yametin büyük alâmetlerinden
olan Deccal, kendisine tâbi olanlarla birlikte bütün semavî dinlere karfl› mücadele ede-
rek onlar› ortadan kald›rmaya çal›flacakt›r. Sahip oldu¤u tüm güç ve imkânlara ra¤men
bu amac›na ulaflamayacak olan Deccal ve onun yaymaya çal›flt›¤› dinsizlik fikri, Hazret-
i ‹sa taraf›ndan öldürülecektir.



404 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎfiAHIS B‹LG‹LER‹

-E-

EBU DAVUD: Büyük hadis âlimidir. Kütüb-u Sitte'den biri olan "Sünen"in müelli-
fidir. Hadisleri toplarken çok titiz davranm›flt›r. ‹lim ö¤renmek maksad›yla çok say›da
flehir ve memleketi dolaflarak muhtelif alimlerin ilminden istifa etme yoluna gitmifltir.
Bilgisini sa¤lamlaflt›rmak için bulundu¤u flehirlerde uzun süre ikamet etmifltir. Ahmet
bin Hanbel'in de ilim meclislerine kat›larak ondan istifade etmifltir. Künyesi Ebu Davud
Süleyman bin el-Efl'as bin ‹shak es-Sicistanî el-Ezdî fleklindedir.

Ebu Davud, hadis ilminde ulaflt›¤› birikimi sayesinde bir anda yüz bin hadis hakk›n-
da müzakere yapabilecek bir seviyeye ulaflt›. Bu ilminin sayesinde ele al›nan hadisler-
le ilgili olarak, sa¤lam veya zay›f yönlerini en ince teferruat›na kadar ortaya koyacak
bir duruma geldi. Son derece takva sahibi olmas›, rivayet edenler hakk›ndaki genifl bil-
gisi, ona olan güveni artt›rd›. Ayr›ca bunda çok güçlü bir haf›zaya sahip olmas› da et-
kili oldu. Ebu Davud, ilim ile yo¤rulan ve büyük hizmetlere vesile olan ömrünü 889 y›-
l›nda tamamlad›. Bu y›l›n 21 fiubat'›nda Basra'da vefat etti.

EBU BEK‹R (R.A.): ‹lk Müslümanlardan olup, Hulefa-i Raflidîn'in birincisidir. Ad›,
Ebu Bekir Abdullah bin Ebî Kuhafe Osman b.amir el-Kureyfli et-Teymî'dir. Fil Vakas›n-
dan üç y›l kadar sonra Mekke'de do¤du. Annesi Ümmü'l Hayr Selma bint Sahr, Mekke
döneminde; babas› Ebu Kuhafe, Mekke fethinden hemen sonra Müslüman olmufltur.
Cahiliye döneminde Abdü'l-Kâbe olan ad›n›n Müslüman olduktan sonra Hz. Peygam-
ber taraf›ndan Abdullah olarak de¤ifltirildi¤i rivayet edilir. Birçok lakab› vard›r, ancak
onun en meflhur lakab› S›dd›k't›r. Bu lakap kendisine Miraç olay›n› hiç tereddüt etme-
den kabul etti¤i için bizzat Resul-i Ekrem taraf›ndan verilmifl ve onunla flöhret bulmufl-
tur. Mekke'de ilk dönemde onun vas›tas›yla birçok kimse Müslüman olmufltur. Tica-
retle u¤raflan Ebu Bekir Mekke döneminde Kureyflli müflriklerin iflkencelerine maruz
kalan birçok Müslüman› büyük bedeller ödeyerek hürriyetine kavuflturmufltur. Hicret-
te Hz. Peygambere arkadafll›k etmifl, birlikte Medine'ye hicret etmifllerdir. Hz. Peygam-
berin kumandanl›¤›n› yapt›¤› bütün savafllara kat›lm›fl, Hudeybiye ve Veda Hacc›nda
bulunmufltur. Resulullah›n vefat›ndan sonra Müslümanlarca halifeli¤e seçilerek ‹slâm
tarihinin ilk halifesi olmufltur. ‹ki y›l kadar bu makamda Müslümanlar›n bafl›nda kalm›fl
ve Hicrî 13 y›l›nda Medine’de vefat etmifltir. Hz. Ebu Bekir, Resul-i Ekrem’in yan›na def-
nedilmifltir.

EBU CEH‹L: "Cehalet babas›" demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem
(a.s.m.) zaman›nda, mu'cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›
gördü¤ü halde iman etmeyen din düflman›, puta tapan gururlu bir müflrikin lakab›d›r.
Bedir Gazas›nda öldürüldü.

EBREHE: Habefl melikinin Yemen valisi Ebrehe Eflrem. Peygamberimiz Hazret-i
Muhammed dünyaya gelmeden yaklafl›k elli gün önce, büyük bir ordu haz›rlay›p Kâ-
be’yi y›kmak için harekete geçen kiflidir. Koyu bir Hristiyan olan ve insanlar›n Kâbe’yi
ziyaret ediflini hazmedemeyen Ebrehe, Kâbe’ye olan insan ak›n›n› önlemek için San’a
flehrinde büyük masraflarla benzersiz bir kilise yapt›rd›. Buna ra¤men Kâbe’ye tevec-
cühü önleyemeyen Ebrehe, bir Arab›n kiliseyi pisli¤iyle kirletmesi üzerine daha da öf-
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kelenerek ordusuyla Kâbe’yi y›kmak üzere harekete geçti. Fakat Cenab-› Hak buna f›r-
sat vermedi. Üzerlerine ateflte piflmifl tafllar tafl›yan “ebabil” kufllar›n› gönderdi. Ebre-
he’yi ve ordusunu helâk etti. Bu olaydan Kur’ân-› Kerim’de Fil Suresinde bahsedilmek-
tedir.

EDHEM: Bak›n›z ‹BRAH‹M B‹N EDHEM.

EM‹N (ÇAYCI EM‹N): Aslen Vanl› olan Çayc› Emin’in ismi Yemen Beydir; fakat Be-
diüzzaman Hazretleri bu ismi Emin Bey olarak de¤ifltirmifltir. Soyad› kanunundan son-
ra ise Çay›rl› soyad›n› alm›flt›r. Çayc› Emin olarak bilinmesi ise çay oca¤› iflletmesinden
dolay›d›r. 

Kendisi 1925’den sonra fieyh Said ‹syan› bahane edilerek bat›ya sürülen do¤udaki
afliret beylerinden bir tanesidir. Kastamonu’ya sürgün edildikten sonra Nasrullah Ca-
miinin flad›rvan›nda bir çay oca¤› iflletmeye bafllad›. Emin Bey 1936 y›l›nda çay oca¤›-
n› iflletmeye devam etti¤i günlerde, yeni sürgün edilmifl olan ve sad›rvana su almaya
gelen Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü. ‹lk görüflmesinde Bediüzzaman’›n, “Beni ta-
kip ediyorlar, bana yaklaflma, sana zarar›m dokunur” ikaz›yla fazla konuflamayan Emin
Bey daha sonra Bediüzzaman’›n Çarfl› Polis Karakolunda kald›¤›n› ö¤rendi ve çeflitli ve-
silelerle görüflmeye muvaffak oldu. Emin Bey Kastamonu’da kald›¤› müddetçe uzun
süre Bediüzzaman Hazretlerine hizmet etmifltir. 1943 senesinde Bediüzzaman ve di¤er
Nur Talebeleriyle beraber sevk edildikleri Denizli Mahkemesinde yarg›land› ve 9 ay ha-
pis yatt›. Emin Bey 1967 senesinde Van’da geçirdi¤i bir trafik kazas› s›ras›nda yanarak
flehit oldu.

-F-

FARABÎ (870-950): ‹slâm felsefesini metot, terminoloji ve problemleri aç›s›ndan
temellendiren, ses olay›n› ilk defa fizikî yönden aç›klayan ünlü Türk filozofudur. Felse-
fedeki flöhreti Aristo’ya yak›n olan Farabî’nin as›l ad› Ebu Nasr Muhammed b. Muham-
med bin Tarhan bin Uzlu¤’dur. Türkistan’›n Farab flehrinde dünyaya gelen Farabî ilk ö¤-
renimini burada yapt›ktan sonra ‹ran’da Farsça, Ba¤dat’ta Arapça ö¤rendi. Latin ve Yu-
nan dillerini kavrad›. Uzun zaman Ba¤dat’ta kalan ve burada felsefe, mant›k, t›p hak-
k›nda eserler yazan Farabî, daha sonra M›s›r ve Halep’e gitti. 950’de D›maflk’ta vefat
eden Farabî, Aristo’dan sonra “muallim-i sani” ad›yla an›lm›flt›r. ‹limleri dil, mant›k, ma-
tematik, fizik-metafizik ve medenî ilimler fleklinde tasnif eden Farabî 100’den fazla
eser b›rakm›flt›r. Eserlerinden baz›lar›: el-Medinetü’l-Faz›la, es-Siyasetü’l-Medeniye, ‹h-
sâü’l-Ulûm, v.d.

FEYZ‹ (MEHMET FEYZ‹ PAMUKÇU): 1912’de Kastamonu’ya ba¤l› Müderris Ata-
bey köyünde do¤du. Bediüzzaman Said Nursî’nin 1936 y›l›nda Kastamonu’ya sürgün
edilmesinden iki y›l sonra kendisiyle tan›flt›. Alt› y›l boyunca Üstada hizmette bulun-
du. Nur Risalelerinde ve özellikle de Kastamonu Lâhikas›’nda Bediüzzaman Mehmet
Feyzi’yi Risale-i Nur’un faal bir kâtibi olan Hüsrev Alt›nbaflak ad›ndaki talebesine ben-
zeterek, “Küçük Hüsrev” lakab›yla bahseder. Arapça tahsili de olan Mehmet Feyzi Pa-
mukçu, Üstatla birlikte Risale-i Nur’lar› bafltan sona kadar okudu. Denizli (1943) ve Af-
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yon (1948) hapishanelerinde Üstatla beraber tutuklu kald›. Nur Talebeleri aras›nda ehl-
i ilim bir zat olan Mehmet Feyzi, 1990 y›l›nda Kastamonu’da vefat etti.

F‹RAVUN: Eski M›s›r’da krallara verilen ünvand›r. Fakat bu unvan ‹slâmî kaynak-
larda Hz. Mûsa ile mücadele eden M›s›r kral› için kullan›lmaktad›r. Eski M›s›r’da mülkü
ve yönetimi elinde bulunduran fravunlar ayn› zamanda ilâhlar›n yeryüzündeki temsil-
cileri say›l›yor ve ibadetler onlar ad›na yap›l›yordu. Hazret-i Mûsa ile mücadele eden
Firavun da ayn› flekilde ilâhl›k iddia eden, zalim, kibirli, ve inatç› bir kifliydi. Kendi hal-
k›n› eziyor özellikle ‹srailo¤ullar›na büyük zulümler yap›yordu. Cenab-› Hak ilâhl›k da-
vas›ndan ve yapt›¤› zulümlerden vazgeçmesi ve ‹srailo¤ullar›n› serbest b›rakmas› için
ona Hz. Mûsa’y› ve kardefli Hz. Harun’u gönderdi. Kendisinden istenilenleri kabul etme-
yen Firavun, kendi zulmünden kurtulmak için M›s›r’dan ç›kan Hz. Mûsa ve ‹srailo¤ulla-
r›n› kovalarken ordusu ve taraftarlar›yla birlikte K›z›ldeniz’de bo¤uldu.

-G-

GAL‹P BEY: As›l ad› Ahmet Galip Keskin’dir. 1900 y›l›nda Yalvaç’ta do¤du, 1940’ta
Konya’da vefat etti. Mesle¤i ö¤retmenlik olan Galip Bey ayn› zamanda hattat ve flair-
di. Güzel hatt›yla risaleleri yazarak hizmet eden Galip Bey, Risale-i Nur ve Bediüzza-
man Hazretleri hakk›nda yazd›¤› manzumelerle bilinmektedir. Eskiflehir Hapsinde Be-
diüzzaman Hazretleriyle beraber bulunan talebelerindendir.

GAVS-I AZAM: Bak›n›z ABDÜLKÂDIR-‹ GEYLÂNÎ.

GAVS-I GEYLÂNÎ: Bak›n›z ABDÜLKÂDIR-‹ GEYLÂNÎ. 

-H-

HAFIZ AHMET: Bak›n›z: MUHACIR HAFIZ AHMET

HAFIZ AL‹: 1898’de ‹slâmköy’de dünyaya geldi 17 Mart 1944’de Denizli’de vefat et-
ti. Tam ismi Haf›z Ali Ergün’dür. Haf›z Ali hayat›n› vakfetti¤i Risale-i Nur’lar› el yaz›s›yla
yazarak ço¤altan ve bu konuda büyük gayretler gösteren kahramanlardan biridir. Be-
diüzzaman Hazretleri Nurlar›n en çok yaz›l›p ço¤alt›ld›¤› yerlerden bir tanesi olan ‹s-
lâmköy’ü Nur Fabrikas› olarak vas›fland›rm›fl, Haf›z Ali’nin de ihlâs ve hizmetlerinden
dolay› o fabrikan›n sahibi oldu¤unu belirtmifltir. Bediüzzaman Hazretlerinin “Benim be-
delime flehit oldu” dedi¤i Haf›z Ali’nin vafat› ise flu flekildedir. 1943’de Bediüzzaman
Hazretlerinin bulundu¤u Denizli Hapsine sevk edilen talebeler aras›nda Haf›z Ali de
vard›r. Bediüzzaman Hazretleri hapiste gizli düflmanlar› taraf›ndan zehirlendi¤i s›rada
Haf›z Ali de aniden rahats›zlan›p hastahaneye kald›r›l›r ve orada vafat eder.

Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri “Haf›z Ali benim bedelime berzah âlemine
seyahat eyledi” demifltir. Risale-i Nur’da birçok yerde ismi geçen Haf›z Ali’nin Emirda¤,
Kastamonu ve Barla Lâhikalar›nda pekçok mektubu bulunmaktad›r.

HAFIZ MUSTAFA: As›l ad› Hac› Haf›z Mustafa Üstün’dür. “Hac› Aziz, Haf›z Mustafa,
fieyh Mustafa, Aziz’in Mustafa” olarak da bahsedilmektedir. 1890 y›l›nda E¤irdir’de dün-
yaya geldi ve yine ayn› yerde 1959 y›l›nda vefat etti. Haf›z Mustafa alt› yafl›nda haf›z
oldu. ‹stiklâl Harbinde vatan savunmas›na kat›ld›. Gazi olan Haf›z Mustafa savafltan
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sonra kendisine ba¤lanmak istenen gazi maafl›n› almay› kabul etmedi. Risale-i Nur’da
bir çok yerde kendisinden ve hizmetlerinden bahsedilir. Haf›z Mustafa vefat etti¤inde
Bediüzzaman Hazretleri onun 20 sene boyunca ikinci bir Haf›z Ali olarak vazifesini tam
yapt›¤›n›, âlem-i nura ve berzaha, Haf›z Ali ve Hasan Feyzi gibi kardefllerinin yan›na git-
ti¤ini belirtir.

HAFIZ MEHMET: 1877 y›l›nda Isparta’n›n Sav köyünde dünyaya geldi, 15 Ocak
1947 tarihinde vefat etti. Haf›z Mehmet, Bediüzzaman Hazretlerinin Isparta’ya geldi¤i-
ni duyunca, selâm›n› ve hürmetlerini iletmesi için o¤lunu onun ziyaretine gönderir. Zi-
yaret esnas›nda o¤lu, ayr›ca babas›n›n kendisinden dua istedi¤ini de söyleyince Bedi-
üzzaman Hazretleri ona hitaben flöyle der: “Baban askerlik yapmad›¤› için bilmez. As-
kerlikte karavanay› uzatmayana yemek vermezler. O da bize seher vaktinde dua et-
sin, biz de ona ederiz.” Selâm›n cevab› gelince, gerçekte askerlik yapmayan bu zat bü-
tün gayret ve kuvvetiyle Nurlar› yazmaya bafllar. Haf›z Mehmet’in ciddiyetle Risale-i
Nur’a sahip ç›kmas›, Sav köyündeki kad›n-erkek, çoluk-çocuk herkesin Risale-i Nur ile
meflgul olmas›na vesile olur. Risale-i Nur’un birçok yerinde Sav köyünden Medrese-i
Nuriye olarak bahsedilmesi, Haf›z Mehmet’in bu ilk gayretleri sonucudur. Haf›z Meh-
met’in vefat›n› Savl› Nur Talebeleri Bediüzzaman Hazretlerine bir mektupla bildirirler.
Bediüzzaman Hazretleri ise karfl›l›¤›nda taziye mahiyetindeki flu cevab› gönderir: “Siz-
leri ve umum Risale-i Nur fiakirtlerini ve bilhassa Medrese-i Nuriye’nin talebelerini ve
bilhassa o merhumun akrabalar›n›, Medrese-i Nuriye’nin mübarek üstad› Hac› Meh-
met’in vefat› nedeniyle taziye ediyoruz. Ve Nurlar hesab›na bütün ruh-u can›m›zla biz
dünyada kald›kça ona dua-y› rahmet etmeye ve Haf›z Ali ve Hasan Feyzi ortas›nda dai-
ma bütün manevî kazançlar›m›za hissedar etmeye kat’î karar verdik.”

HAL‹L ‹BRAH‹M: 1897 senesinde dünyaya gelen Halil ‹brahim Çöllüo¤lu, 1956’da
vefat etti. Milâs’ta dedelerinden miras kalan tarihî Çöllüo¤lu Han›nda hanc›l›k ve otel-
cilik yaparak geçimini temin ederdi. Âlim ve flair bir zat olan Halil ‹brahim’in Sikke-i
Tasdik-i Gaybî, Lem’alar, Kastamonu Lâhikas› ve Emirda¤ Lâhikalar›nda fliirleri bulun-
maktad›r. Bediüzzaman Hazretleri onun fliirlerindeki Risale-i Nur’a dair güzel tabirlerin
ihlâs›ndan kaynakland›¤›n› belirtmektedir. 1943 senesinde Denizli Hapishanesine sevk
edildikten sonra Bediüzzaman Hazretleriyle birlikte dokuz ay kald›. Denizli hapsinin o
zor flartlar›nda sars›lmayan bu talebesi hakk›nda Bediüzzaman, “Milâsl› Halil ‹brahim
hakikaten Risale-i Nur’un demir gibi metin ve sars›lmaz bir flakirdidir. O kasaba onun-
la iftihar etmeli” fleklinde takdirkâr ifadeler kullanmaktad›r.

HASAN EFEND‹: Bak›n›z HOCA HASAN EFEND‹.

HASAN (R.A.): Hz. Peygamberin torunu, Hz. Fat›ma ile Hz. Ali'nin büyük o¤ludur.
Hicrî 3. y›lda Medine'de dünyada geldi. ‹smini bizzat Hz. Peygamber vermifltir ve kula-
¤›na ezan okumufltur. Hz. Hasan babas›n›n hilâfetinde yan›nda bulunmufl, babas› fle-
hit edilince Kûfelilerin biat›yla halife seçilmifltir. Resul-i Ekrem'in torunu Hz. Hasan, Mu-
aviye'nin davas›nda ›srarl› davranmas› karfl›s›nda Müslüman kan›n›n dökülmesini iste-
meyerek hilâfetten feragat etmifltir. Resullullah, o ve kardefli için "Cennetin Efendile-
ri" diye haber vermifltir. Hz. Hasan'›n soyundan gelenlere "fierif" unvan› verilmifltir.
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Hicrî 49/669'da Medine'de vefat eden Hz. Hasan Hz. Peygamberden 13 hadis rivayet et-
mifltir. Hz. Hasan kardefli Hz. Hüseyin'le birlikte Hz. Peygamberin neslini günümüze ka-
dar devam ettiren iki kifliden biridir.

HASAN FEYZ‹: Tam ad› Hasan Feyzi Yüre¤il’dir. fiair, edip, mutasavv›f ve muallim
bir zat olan Hasan Feyzi 1895 y›l›nda Denizli’de do¤du 13 Kas›m 1946 y›l›nda vefat et-
ti. 

Melâmi tarikati fleyhlerinden olan Hasan Feyzi Yüre¤il ayn› zamanda Denizli'nin Çiv-
ril kazas›n›n Güveçli köyünde muallim olarak imana ve Kur’ân'a hizmet eden bir haki-
kat adam› idi. Bediüzzaman Hazretleriyle 1943 y›l›nda Denizli’de tan›flm›flt›r. Tan›flt›k-
tan sonra vefat›na kadar yaklafl›k 2,5 y›la yak›n bir süre Risale-i Nur hizmetinde bu-
lunmufltur. Bediüzzaman Hazretlerinin “Benim bedelime flehit oldu” dedi¤i talebelerin-
den biridir. Evet, “Bab-› feyzinden ›rak olmay› asla çekemem/ Dahi nezrim bu ki can›m
sana kurban olacak,” diyen Hasan Feyzi, Üstad›n›n bedeline flehit olmay› istemifl ve ol-
mufltur. Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda Hasan Feyzi’nin k›sa süreli, fakat de-
¤erli hizmetinden ve kendi bedeline flehit oluflundan flu flekilde bahseder: 

“Merhum Hasan Feyzi kardeflimiz, aynen flehit merhum Haf›z Ali misillü, bir mektu-
bunda dedi¤i gibi 'Dahi nezrim bu ki, can›m sana kurban olacak!' dedi¤ini tasdiken Üs-
tad'›na bedel, flehit kardefli büyük Haf›z Ali’nin yan›na gitmifl. Bu zat-› zülcenaheyn,
ehl-i kalp ve gayet yüksek bir ehl-i ilim ve hakikat, otuz sene muallimlik perdesi alt›n-
da imana hizmet etmifl ve on seneden beri Risale-i Nur’u elde edip, gizli perde alt›n-
da çal›flm›fl. Sonra da iki sene zarf›nda do¤rudan do¤ruya Risale-i Nur'un yüksek hik-
metlerini ve kemâlat›n› çekinmeyerek ruh-u caniyle herkese ilân etmifltir."

HAVVA: Hz. Adem'in Âdem'in efli olan Hz Havva ayn› zamanda insanl›¤›n anas› ve
ilk kad›nd›r. Hz. Havva’n›n yarat›l›fl›yla ilgili olarak çeflitli görüfller bulunmaktad›r. Islam
alimlerinin âlimlerinin baz› Kur’an Kur’ân ayetlerine dayand›rd›klar› görüfllerine göre
Hz Havva, Hz Adem’den Âdem’den (onun bir uzvundan) ya da Hz Adem’in Âdem’in ya-
rat›lm›fl oldu¤u maddeden yarat›lm›flt›r. A’raf suresi Suresi, 189. ve Nisa suresi Suresi,
4. ayetlerinde Hz. Adem Âdem ve Havva’n›n yarat›l›fllar›ndan bahsedilmektedir 

HAZRET-‹ MEHDÎ: Bak›n›z: MEHDÎ.

HAZRET-‹ OSMAN: Bak›n›z: OSMAN. (R.A.)

HIZIR: Hz. H›z›r, Hz. Mûsa  döneminde yaflayan, Kur’ân-› Kerim'in Kehf Suresinde
bahsi edilen, kendisine ‹lâhî bilgi ve hikmet ö¤retilen kiflidir. Peygamber olup olmad›-
¤› konusunda de¤iflik görüfller bulunmas›na ra¤men velâyeti konusunda ittifak edil-
mektedir. Otsuz ve çorak bir mekâna oturdu¤unda ans›z›n o otsuz yerin yeflillenmesi
sebebiyle, yeflillik manas›na gelen H›z›r nam›yla yad edilmifltir. Hz. H›z›r'›n halen hayat-
ta oldu¤unu ve hayat›n befl tabakas›ndan ikincisinde yaflad›¤›n› Bediüzzaman Hazret-
leri Mektubat adl› eserinde ifade etmektedir. Bu hayat tabakas›n›n kendine özel flart-
lar›, bizim yaflad›¤›m›z hayattan çok daha farkl›d›r. Meselâ, mecbur kalmadan istedik-
leri zaman yemek içmek, bir vakitte birçok yerlerde bulunabilmek gibi bir derece ser-
best hayat mertebesidir. Hz. H›z›r, baflta Buharî ve Müslim olmak üzere pek çok hadis
kitaplar›nda çeflitli bölümlerde geçmektedir.
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H‹LM‹: 1891 senesinde Kastamonu’ya ba¤l› Tepelice köyünde dünyaya geldi 27
Ocak 1960’ta vefat etti. Nur Risalelerinde kendisinden Hilmi Sema Erkal, Küçük fieyh,
Kastamonulu Küçük fieyhlerin Hilmi, gibi isimlerle de bahsedilmektedir. Bediüzzaman
Hazretlerinin Kastamonu’da kald›¤› 1936-1941 y›llar› aras›nda onun hizmetinde bulun-
du. O y›llarda, bahar ve yaz mevsimlerinde Bediüzzaman Hazretleri Karada¤’a ve Hac›
‹brahim Da¤lar›na ç›karken Hilmi Bey de yanlar›nda bulunur, talebelik ve hizmet eder-
di. 1943 y›l›nda sevk edildikleri Denizli Hapsinde de yine Bediüzzaman Hazretleriyle
beraber kalm›fl ve ona hizmet etmifltir. Hilmi Bey Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiy-
le han›m› ve evlâd›yla sekiz sene Risale-i Nur’un hizmetinde bulunmufl ve birçok insa-
n›n Risale-i Nur’u tan›mas›na vesile olmufltur.

HOCA HASAN EFENDI: fiaml› Haf›z Tevfik Efendinin Bursa’daki hocas›d›r. Haf›z
Tevfik kendisinden Ziyaeddin Mevlâna fieyh Halid’in eserlerinden ders alm›flt›r.

HOCA HAfiMET: Tonuslu Haflmet Hoca olarak da an›l›r. 1894 y›l›nda, Yozgat’ta
dünyaya geldi, 1969’de vefat etti. Medrese tahsili gördü. Arapça, Farsça ve Frans›zcay›
biliyordu. ‹maml›k, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. Yozgat’ta bulunan No-
hut Da¤› ete¤indeki Cam›zl›k Camiinde imaml›k ve vaizlik yapt›. 1952 y›l›nda ‹stanbul
Fatih’teki Refladiye Otelinde Bediüzzaman’› ziyaret edip kendisiyle görüfltü. Bir Cuma
günü cemaatla vedalafl›p art›k vaaz edemeyece¤ini, vefat edece¤ini bildirmiflti. Bir
sonraki vaaz vaktinde vefat etti. Emirda¤ ve Kastamonu mektuplar›nda ismi geçmek-
tedir.

HÜLÂGÛ: ‹ran’da hüküm süren ‹lhanl›lar devletinin kurucusu olan Hülâgû Mo¤ol
‹mparatoru Cengizhan’›n torunudur. 1217 y›l›nda do¤du 1265’de k›rk sekiz yafl›nda öl-
dü. Genifl bir co¤rafyada büyük bir tahribat ve katliam yapan Hülâgû tarihe zalim bir
insan olarak geçti. Küçük yaflta iken babas› ölen Hülâgû'nün e¤itimi annesi taraf›ndan
Budist rahiplerine b›rak›ld›. Hülagû’nün dedesi Cengiz'in yak›n arkadafllar› olan bu ra-
hipler Hülagû’yü Budist inançlar›na göre yetifltirdiler. Mo¤ollar, hem merkezi otoritele-
rini güçlendirmek hem de bat›daki s›n›rlar›n› geniflletmek maksad›yla Hülâgû'yu Ya-
k›ndo¤u'ya komutan olarak gönderdiler. Görevini tamamlad›ktan sonra merkezleri
olan Karakurum'a dönmesi gereken Hülâgû, Mo¤ollar›n bafl›nda bulunan Mengü Han'›n
ölmesi ve flartlar›n de¤iflmesi sebebiyle geri dönmeyerek nüfuzu alt›nda bulundu¤u
topraklarda ‹lhanl› devletini kurdu. Hülagü, ‹smailîleri ortadan kald›rd›; M›s›r ile Suri-
ye’yi zaptetti; Urfa, Harran, Halep ve Antakya’y› da ele geçirdi; Ba¤dat’› iflgal edip Ab-
basî Halifeli¤ine son verdi. Ba¤dat’›n iflgal edilmesi ve Abbasî Halifeli¤ine son verilme-
si ‹slâm tarihi ve medeniyeti aç›s›ndan bir dönüm noktas› niteli¤i tafl›maktad›r. Bura-
da tarihte efline az rastlan›r bir katliam yap›lm›fl, camiler ve kütüphaneler tahrip edil-
mifl, kitaplar Dicle Nehrine at›lm›flt›r. Bu hadise ile ‹slâm âlemi a¤›r bir darbe alm›fl, ‹s-
lâm medeniyeti duraklama dönemine girmifltir.

HULEFA-‹ RAfi‹DÎN: Do¤ru yolda olan dört büyük halife. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer,
Hz. Osman, Hz. Ali.

HULÛSÎ BEY: As›l ad› Hulûsî Yahyagil’dir. 1896 y›l›nda Elaz›¤ Harput’ta do¤du; 26
Temmuz 1986 y›l›nda Elaz›¤’da vefat etti. ‹lk e¤itimini hususî olarak Elaz›¤ Camii ‹ma-
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m› Sar› Haf›z’dan ald›. Hulûsi Beyin Babas› Yahyazâdelerden Mehmet Efendi, alayl› bir
zabit idi. Kendisi ise askerî e¤itimine Elaz›¤ ve Erzincan’da bafllad›, Kuleli Askeri Oku-
lunda devam etti. Ard›ndan Harbiye Mektebine geçti. Burada okurken Birinci Dünya
Savafl› ç›k›nca, k›sa bir talim ve terbiyeden sonra, 1915’de Çanakkale’deki 3. Kolordu-
ya göreve gönderildi. Hulûsi Bey yar›m kalan e¤itimini tamamlamak üzere 1925 y›l›n-
da Harbiye Mektebine tekrar dönmüfl ve buradan mezun olmufltur. ediüzzaman Haz-
retleriyle tan›flmas› ise 1929 y›l›n›n bir bahar ay›ndad›r. Bediüzzaman Hazretlerini ilk
duydu¤unda fleyh zanneden Hulûsi Bey ona intisap etmek niyetiyle birkaç arkadafl›y-
la beraber ziyaretine gitti. Bediüzzaman Hazretlerinin “Uzakl›¤›n alâmeti olan mektup-
laflmak âdetim de¤ildir. Fakat sen yaz” demesi üzerine kendisine mektuplar yazmaya
bafllad›. Bu mektuplar›n ço¤u Mektubat isimli eserde yer almaktad›r. Hulisi Bey 1944
y›l›nda albayl›¤a terfi etti ve 1950’de Denizli Askerlik fiubesinden albay rütbesiyle
emekli oldu.Hulûsi Bey, 1929’daki görüflmenin üstünden yaklafl›k yirmi y›l geçtikten
sonra, 1950’de Bediüzzaman Hazretlerini Emirda¤’da ziyaret etti. Bu görüflmeleri yirmi
dakika sürdü. Bediüzzaman Hazretleriyle en son görüflmesi ise 1957’de, yine Emir-
da¤’da olmufltur.Hizmetle dolu bir ömür geçiren Hulûsi Bey bir ders sonras› rahats›z-
lanarak vefat etti. Kabri Harput’taki aile mezarl›¤›ndad›r. Bediüzzaman Hazretleri Risa-
le-i Nur’un birinci talebesi olan Hulûsi Bey hakk›nda, “Nurun eskiden beri hiç sars›lma-
yan muhlis bir kahraman›, elbette dünyan›n geçici, k›ymetsiz, fâni vaziyetleri karfl›s›n-
da telâfl etmez, ma¤lûp olmaz inflaallah” buyurmaktad›r.

HULÛSÎ-‹ SAN‹ SABR‹: Bak›n›z ARSEVEN.

HÜSREV ALTINBAfiAK: 1899’de Isparta’da do¤du. 1977’de ‹stanbul’da vefat eti. Bedi-
üzzaman’la birlikte, Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapislerinde beraber bulundu. Isparta
kahramanlar›ndan, Risale-i Nur’un hizmetkârlar›ndan idi. En müflkül ve karanl›k gün-
lerde Nur Risalelerine hizmet etmiflti. Yüzlerce Risaleyi bir matbaa gibi ço¤altm›flt›. Gü-
zel bir hatta sahipti. Tevafuklu Kur’ân-› Kerîm’i ilk defa yazanlardand›r.

HÜCCETÜ’L-‹SLÂM: Bak›n›zI GAZALÎ.

-‹-

‹BRAH‹M (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› çokça geçen bir peygamberdir. Onun dini,
Kur’ân-› Kerîm’de ad› Hanif olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. ‹brahim’e (a.s.) 10 sayfal›k kitap
nazil olmufltur. Hz. Peygamber Efendimizin de atas›d›r. Urfa’da do¤du¤u rivayet edil-
mektedir. Hz ‹brahim, zaman›n›n kral› Nemrut’u tevhit inanc›na davet etmifltir. Kabul
etmeyen Nemrut, Hz. ‹brahim’i atefle att›rm›fl, fakat mu’cize olarak atefl onu yakma-
m›flt›r. Her zaman Allah’›n dostlu¤unu istemesi ve sadece ondan medet beklemesi se-
bebiyle kendisine Habibullah veya Halilürrahman denilmifltir. Hz. ‹brahim, yafl› bir hay-
li ilerlemifl olmas›na ra¤men çocu¤u olmam›flt› ve Allah’tan bir evlât istedi ve bu dua-
s› kabul edildi. ‹lk önce Hz. ‹smail, daha sonra di¤er eflinden Hz. ‹shak do¤du. Bu s›ra-
da Hz. ‹brahim, o¤lu ‹smail’i kurban etme olay›yla imtihan edildi. O¤lu ‹smail (a.s.) ile
Kâbe’yi yeniden infla eden Hz. ‹brahim, Kudüs’ün el-Halil bölgesinde medfundur.
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‹BRAH‹M B‹N EDHEM: Tabiînin meflhur âlimlerinden ve evliyan›n büyüklerinden-
dir. Künyesi Ebu ‹shak olan ‹brahim Ethem, 96/714 y›l›nda Belh flehrinde do¤up
162/779'da fiam'da vefat etmifltir. ‹brahim Ethem'in nesebi Hz. Ömer'e dayan›r. ‹mam-
› Azam'›n sohbetlerinde bulundu ve dinde fakih ve müctehit oldu. ‹brahim b. Ethem'in
babas› Ethem, Belh flehrinin padiflah›; kendisi onun flehzadesi olmas›na ra¤men, o bü-
tün bu zenginlikleri, serveti terk ederek kendisini Allah'a yöneltmifl ve ölünceye kadar
Allah'›n yolunda çal›flm›flt›r.

‹MAM-I AL‹: Bak›n›z AL‹ (r.a.).

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü'l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gaz-
zalî'dir. Efl'ari kelâmc›s›, fiafiî fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle ta-
n›nan ‹slâm düflünürüdür. Hicrî 450'de (1058) Horasan'da, Meflhed'de (Tus) dünyaya
geldi. Babas›n›n mesle¤inin yün tacirli¤i olmas›ndan dolay› kendisine "Gazzalî" ve za-
man›nda ‹slâma yöneltilen itirazlara cevap vererek itiraz edenleri susturdu¤u için de
"Hüccetü'l-‹slâm" denilmifltir. Kelâm, f›k›h, hadis, felsefe, tasavvuf, mant›k gibi ilimler-
de yüksek bir mevkiye sahiptir. Bu sahalarda birçok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Hicrî 505'te (1111) Tus'da vefat eden ve oraya defnedilen Gazali'nin eserlerinden baz›-
lar› flunlard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi'd-Din; Kimya-y› Saadet; Tehafütü'l-Felasife; K›sta-
sü'l-Müstakim.

‹MAM-I RABBANÎ: Hindistanl› büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin y›l›n›n bafl›nda
gelen (müceddid-i elf-i sani) ünvan›na sahiptir. ‹nanç ve fikir aç›s›ndan büyük kar›fl›k-
l›klar›n oldu¤u bir dönemde Hicrî 971'de (1563) Hindistan'›n Serhend kasabas›nda do¤-
mufltur. As›l ad› Ahmet olan ‹mam-› Rabbanî Hazretlerinin soyu Hz. Ömer'e (r.a.) da-
yand›¤›ndan Farukî, memleketinden dolay› Sirhindî lâkaplar›yla tan›nmaktad›r. ‹lk e¤i-
timini din âlimi olan babas› Abdülehad'den alm›flt›r. Daha sonra Silyaküt flehrine gide-
rek kad› Badehflani'den f›k›h, kelâm ve tefsir dersleri alarak e¤itimini tamamlam›fl ve
icazet alm›flt›r. Daha sonra Delhi'ye giderek Nakflî fleyhi Bakibillah'›n yan›nda tasavvuf
ilmini iki ay gibi k›sa bir sürede tamamlayarak irflat izni alm›flt›r. ‹mam-› Rabbanî dö-
neminde zararl› düflünce ve fikirler tarikat yoluyla verildi¤inden onun mücadelesi de
bu yolla olmufltur. Hayat› boyunca tekke ve medrese ehlini birlefltirmek için büyük
gayret sarf etmifltir. Tarikatlar› ve özellikle de Nakflî tarikat›n›, iman hakikatlerinin an-
lafl›lmas›na vas›ta yapmak suretiyle gerçek kimli¤ine büründürmüfltür. Eski zamanda
büyük zatlar taraf›ndan rivayet edilen, "Mütekelliminden ve ilm-i kelâm ulemas›ndan
birisi gelecek, bütün iman ve ‹slâm hakikatlerini akl› ikna edecek bir tarzda ayan be-
yan ispat edecek" s›rr›n› kendisiyle gerçekleflmesini istedi¤ini ifade etmifltir. Bu s›r için-
dir ki, özellikle hayat›n›n son zamanlar›nda bütün gayretini do¤rudan do¤ruya iman
hakikatlerinin neflri üzerine yo¤unlaflt›rm›flt›r. Hayat tarz› ve hizmet flekliyle herkesin
takdirini kazanmas› itibar›yla ‹mam-› Rabbanî lakab›yla an›lm›flt›r. Cihangir fiah döne-
minde hapse at›lm›fl; fakat, orada da hizmet ve irflad›na devam etmifltir. ‹mam-› Rab-
banî döneminin hastal›klar›n› üç sebebe ba¤lamaktad›r. Bunlar; idarecilerin dinden
uzaklaflmalar›, âlimlerin menfaat ve korku sebebiyle Kur'ân ve sünnetten ayr›lmalar›
ve tasavvuf ehlinin tarikat› fleriattan uzaklaflt›rmalar› olarak s›ralanm›flt›r. ‹mam Rab-
banî 1624 y›l›nda 63 yafl›nda iken memleketi Serhend'de vefat etmifltir.
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‹MAM-I HÂK‹M: El-Müstedrek eseriyle tan›nan hadis haf›z›d›r. 933’te Niflabur’da
do¤mufl, 1033’te vefat etmifltir. 

‹SA (A.S.): Hz. ‹sa ulu’l-azm olan peygamberlerdendir. Hakikî H›ristiyanl›k dininin
peygamberi olan Hz. ‹sa’ya dört büyük kitab›n üçüncüsü olan ‹ncil-i fierif nazil edilmifl-
tir. Hz Meryem in o¤lu olan Hz. ‹sa, Allah’›n yarat›c› kudretinin bir niflanesi olarak do¤-
mufltur. Hz. ‹sa’n›n bir ünvan› ve s›fat› Mesih’tir. Kur’ân-› Kerim’de onun meziyetlerin-
den bahsedilmekte ve gösterdi¤i mucizelerden haber verilmektedir. Dört büyük se-
mavî kitaptan biri olan ‹ncil, kendisiniden sonra havariler taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Ancak
sonralar› tahrif edilmifl, asliyetini koruyamam›flt›r. Hz. ‹sa, Peygamber Efendimizden
“ümmî peygamber” fleklinde bahsetmifltir. ‹ncil’in çeflitli bölümlerinde Peygamberimi-
zin gelece¤inden haber verilmektedir. Düflmanlar› ve kendisine inanmayanlar taraf›n-
dan öldürülmek istenen Hz. ‹sa Cenab-› Hak taraf›ndan gö¤e yükseltilmifl, kendisini öl-
dürmek isteyenler ise yanl›fll›kla Hz ‹sa’ya çok benzeyen Yuda isminde birini çarm›ha
germifllerdir.

-K-

KÂM‹L (ÇALIfiKAN): Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Emirda¤’a mecburi ika-
mete zorunlu olarak geldi¤inde ona sahip ç›kan Nur Talebelerindendir. “Çal›flkanlar Ha-
nedan›”na mensup olan Kâmil Çal›flkan, Bediüzzaman Hazretlerini ilk defa 1948 sene-
sinde kendisi ilkokul 4. s›n›fa giderken tan›d›. O günlerde henüz bir çocuk olan Kâmil
Çal›flkan tan›flmas›ndan sonra t›pk› amcalar› ve amca çocuklar› gibi korkmadan, çekin-
meden Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetinde bulundu. Su tafl›mak, temizlik yapmak
gibi vazifeler yapt›. Kâmil Çal›flkan’›n as›l ismi Kemal’di, fakat Bediüzzaman Hazretleri
kendisine Kâmil ismiyle hitap etmifltir.

KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN: (Trabzon 1495-Zigetvar 1566) Yavuz Sultan Selim
ile Hafsa Sultan’›n tek o¤ludur. Babas›n›n sancakbeyli¤i s›ras›nda do¤du¤u Trabzon’da
iyi bir temel ö¤retim gördü. 25 yafl›nda iken halife ünvan›n› da tafl›yan ikinci Osmanl›
padiflah› olarak tahta ç›kt›. (1520) Zaman›nda birçok fetihler, önemli muharebeler ol-
du. Mohaç Meydan muharebesi, (29 A¤ustos 1526), 1. Viyana Kuflatmas› (27 Eylül 1529)
ve Preveze Deniz Savafl› (1538) gibi önemli savafllar onun döneminde meydana geldi.
Kanuni döneminin parlakl›¤› yaln›z büyük fetihlerle, s›n›rl› kalmaz. Edebiyatta, Fuzulî
ve Bakî; bilimde, Zembilli Ali Efendi, ‹bni Kemal ve Ebussuut Efendi; mimarl›kta Koca Si-
nan; tarih dal›nda Selanikli Mustafa, Celalzade Mustafa, Niflanc› Mehmet Efendi; co¤raf-
yada, Piri Reis; denizcilikte Barbaros ve Turgut Reis; devlet yönetiminde Piri Mehmet
Pafla ve Sokullu Mehmet Pafla hep bu dönemde yaflam›fllard›r. Kanuni Sultan Süley-
man Zigetvar kuflatmas› sürerken 1566 da öldü.

KÜÇÜK AL‹ (HAFIZ AL‹): Isparta’n›n Atabey ilçesinin ba¤l› Kuleönü köyünden
olan Küçük Ali 1907 y›l›nda do¤du, 1974’da Kuleönü’nde vefat etti. Nur Talebelerinden
Sar›b›çak Mustafa’n›n kardeflidir. Risale-i Nur’lar›n elle yaz›ld›¤› zamanlarda risaleleri
yazarak ço¤altan kahramanlardand›r. Bediüzzaman Hazretleri risalelerde kendisinden
“büyük ruhlu küçük Ali” fleklinde bahsetmektedir. Barla Lâhikas›’nda Bediüzaman Haz-
retlerine yazd›¤› bir mektubu bulunmaktad›r.
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-L-

LÜTF‹ (ABDULLAH LÜTF‹ ÖZERDEM): Esnaf fleyhi Âs›m Efendinin torunu olup
Mehmet Akif Efendinin o¤ludur. 1881 y›l›nda dünyaya geldi. Barla Lâhikas›’n›n mektup-
lar› aras›nda çeflitli yerlerde kendisinin mektuplar› bulunmaktad›r. 1935 tarihinde Said
Nursî ile birlikte Eskiflehir cezaevinde yaklafl›k bir y›l tutuklu kalm›fllard›r. 1974 tarihin-
de ‹zmir’de Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.

LOKMAN: Kur'ân'da ad› geçen, peygamber olup olmad›¤› kesin olmayan, ö¤ütleri,
ahlâkî ve t›bbî sözleri ile tan›nan büyük bir zatt›r. Uzun bir ömre sahip olan Hz. Lok-
man, Hz. Davud'a yetiflmifl ve ondan ilim ö¤renmifltir. Halk aras›nda daha çok, bir he-
kim (doktor) olarak tan›nd›¤› için Hekim-i Lokman olarak yad edilmifltir. Hekim oldu¤u
hususunda âlimlerin ittifak etti¤i Lokman Hekimin Allah’›n izniyle ölüm hariç her tür-
lü hastal›¤› iyilefltirdi¤i rivayet edilmektedir. Lokman Suresinin 12-19. ayetlerinde Lok-
man Hekim’in o¤luna yapt›¤› tavsiyeler bulunmaktad›r.

LÛT (A.S.): Hz. Lut (a.s.) Hz. ‹brahim’in kardefli Harran’›n o¤ludur. Hz. ‹brahim’e (a.s.)
ilk iman edenlerdendir. Hz. Lut (a.s.) Sedam bölgesinde bulunan kavme peygamber
olarak görevlendirildi. Sedaml›lar çok ahlâks›z ve edepsiz bir kavimdi. ‹nsanl›k tarihin-
de o zamana kadar görülmemifl olan livata fiilini iflliyorlar ve bununla da övünüyorlar-
d›. Hz. Lut (a.s.) onlar› hakka ve do¤ru yola davet için görevlendirilmifl fakat bütün gay-
retlerine, nasihatlar›na ra¤men onu dinlememifl ve alaya alm›fllard›. Cenab-› Allah Hz.
Lut’a inananlarla birlikte flehri terk etmesini bildirerek o azg›n kavmi helâk edece¤ini
bildirmifl ve helâk etmifltir.

-M-

MEHDÎ: Kelime anlam› olarak “Hidayete eren, do¤ru yolu tutan, hidayete vesile
olan” anlam›nda kullan›l›r. Hadislere göre ahir zamanda tevhidi esas alarak iman› mu-
hafaza edip ‹slâmiyeti hurafelerden ve bid’alardan ar›nd›rarak zaman›n anlay›fl›na gö-
re yenileyecek olan âlim ve önder zatt›r. Yine baz› hadislere göre k›yamet yaklafl›nca
zulmü ve flirki ortadan kald›rarak inananlara saadet ve adaleti getirecek. Ehl-i Beytin
neslinden gelen imamd›r.

MEHMET FEYZ‹: 1912’de Kastamonu’ya ba¤l› Müderris Atabey köyünde do¤du.
Bediüzzaman Said Nursî’nin 1936 y›l›nda Kastamonu’ya sürgün edilmesinden iki y›l
sonra kendisiyle tan›flt›. Alt› y›l boyunca Üstada hizmette bulundu. Nur Risalelerinde
ve özellikle de Kastamonu Lâhikas›’nda Bediüzzaman, Mehmet Feyzi’yi Risale-i Nur’un
faal bir kâtibi olan Hüsrev Alt›nbaflak ad›ndaki talebesine benzeterek, “Küçük Hüsrev”
lakab›yla bahseder. Arapça tahsili de olan Mehmet Feyzi Pamukçu, Üstatla birlikte Ri-
sale-i Nur’lar› bafltan sona kadar okudu. Denizli (1943) ve Afyon (1948) hapishanelerin-
de Üstatla beraber tutuklu kald›. Nur Talebeleri aras›nda ehl-i ilim bir zat olan Mehmet
Feyzi, 1990 y›l›nda Kastamonu’da vefat etti.

MEHMED ZÜHTÜ: Said Nursî Hazretlerinin “Sözler’in hameleleri” (temel direkleri
ve tafl›y›c›lar›) olarak vas›fland›rd›¤› Mehmed Zühtü sad›k Nur Talebelerindendir. Kasta-
monu Lâhikas›’nda kendisinden bahisle, “Haf›z Ali’nin tahkikat›na gelenlerin, ‘Ma¤aza-
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larda kâ¤›t kalmad›. Risale-i Nur fiakirtleri kâ¤›d› bitirdiler’ demeleri ve Mehmed Züh-
tü’nün kitaplar› kendine iade edilmeleri, Risale-i Nur fiakirtlerini müftehirane teflçi ve
teflvik eden bir hadisedir” denilmektedir. Ciddî çal›flmalar› dolay›s›yla has ve hakikî fla-
kirtlerin dairesi içinde bulundu¤u Bediüzzaman taraf›ndan ifade edilmektedir.

MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Celâleddin Muhammed Rumî. Hicrî 604, Milâdî
1207’de Horasan’›n Belh flehrinde do¤du. Ünvan› Mevlâna’d›r. Babas› “Sultanü’l-Ulema”
olarak bilinen Muhammed Bahaeddin-i Veled’dir. Anadolu’ya hicret etti¤inde “Rumî”
diye an›ld›. Konya’ya ailesiyle birlikte yerleflti. Hicrî 672 y›l›nda Konya’da vefat etti.
Eserlerinden baz›lar›: Mesnevi, Divan-› Kebir; Fihi Mafih; Mecalis-i Seb’a; Mektubat’d›r.

MEVLÂNA HAL‹D (K.S.): Büyük ‹slâm âlimi ve asr›n›n müceddidi olan Mevlâna
Halid-i Ba¤dadî 1778'de Ba¤dat'›n kuzeyinde bulunan Zur flehrinde dünyaya geldi. So-
yu baba taraf›ndan Hz. Osman, anne taraf›ndan Hz. Ali'ye dayan›r. Babas› Ahmet bin
Hüseyin'dir. Küçük yaflta aklî ve naklî ilimlerden tefsir, hadis, f›k›h, tasavvuf, akaid ö¤-
renmifl, hatta Firuzabadi'nin Kamus'unu ezberlemifltir. Asr›ndaki bütün âlimlerden da-
ha üstün bir ilme sahip ve Kur'ân-› Kerim'in esrar›na vak›ft›. 1799 hocas› Seyyid Abdul-
kerim Berzenci'nin vefat›ndan sonra onun yerine ders vermeye bafllad›. Böylece daha
yirmi bir yafl›nda binlerce âlim ve talebeye hoca olmufl ve yedi sene ders okutmufl-
tur. 1805'te Hacca gitti, fiam'a dönüflünden sonra oraya gelen Abdullah Devlevi'nin bir
talebesiyle Hindistan'a gitmeye karar verdi. Çeflitli flehirlere u¤raya u¤raya bir sene sü-
ren yolculuk sonunda Irak'›n Süleymaniye flehrine geldi. Ve oradan Ba¤dat'a giderek
ders vermeye bafllad›. Burada yetifltirdi¤i dört bin talebesine ilimde ve tasavvufta ica-
zet verdi. Mevlâna Halit talebeleriyle Ba¤dat'dan fiam'a gelerek orada derslerine de-
vam etti. 1826'da fiam'da vebadan vefat etti. De¤iflik ilimlerde yazd›¤› birçok eseri var-
d›r. En önemlisi flunlard›r: ‹rade-i Cüz’iyye Risalesi; Caliyetü’l Ekdar; Divan; mektuplar›n-
dan oluflan Mektubat; ‹tikadname.

MUHAC‹R HAFIZ AHMET: Rumeli’den göç etti¤i için muhacir lakab›yla an›lan Hâ-
f›z Ahmet Barla eflraf›ndand›r. 1948 y›l›nda vefat etmifltir. Kabri Barla mezaristan›nda-
d›r. 

Bediüzzaman’›n medresesinin yan›ndaki Yokuflbafl› Mescidinde imam olarak görev
yapt›. Evi ise Bediüzzaman Hazretlerinin imaml›k yapt›¤› mescidin karfl›s›ndayd›. Haf›z
Ahmet, Bediüzzaman Hazretlerine çoluk çocu¤uyla beraber sadakat içinde sekiz sene
hizmet etmifltir. Vaazlar›nda Nurlardan anlat›rd›. Nurlara ciddiyetle ve sadakatla çal›-
fl›rd›. Hattâ vefat›ndan on dakika önce, kendi yazd›¤› ve tamamlayamad›¤› baz› risale-
leri tamamlamas› için fiaml› Haf›z Tevfik’e vasiyet etmiflti.

Muhammed daha do¤madan babas›n›, 6 yafl›nda iken de annesini kaybetmifltir. An-
nesi ölünce dedesi Abdülmuttalib onu himayesi alt›na ald›. Dedesi de ölünce, bu sefer
amcas› Ebu Talib onun bak›m›n› üstlendi. Hz. Muhammed (a.s.m.) 25 yafl›nda iken ken-
disinden 15 yafl büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Evlilikleri Milâdî 595 y›l›na rastlamak-
tad›r. Daha sonra Hz. Peygamberin Hz. Hatice'den s›rayla Kas›m, Zeynep, Rukiye, Üm-
mü Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah ad›nda alt› çocu¤u oldu. Hz. Muhammed, Hatice-i Küb-
ra dedi¤i zevcesi hayatta oldu¤u müddetçe bir baflka kad›nla evlenmedi. Daha genç-
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li¤inde dürüstlük ve do¤rulu¤u ile kendisine El-Emin (güvenilir kimse) dedirten Hz. Mu-
hammed her yönüyle örnek bir insan kiflili¤ini sergiliyordu. Hz. Muhammed k›rk yafl›n-
da iken, Milâdî 610 y›l›nda Hira Da¤›nda kendisine peygamberlik vazifesi verildi. Ken-
disine ilk inananlar ise efli Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, hür erkeklerden Hz. Ebu Be-
kir, azatl› kölelerden Hz. Zeyd, kölelerden Hz. Bilâl-i Habeflî (r.a.) oldu. Daha sonralar› Hz.
Osman, Talha bin Ubeydullah, Halid bin Said, Sa'd bin Ebî Vakkas Müslüman oldular.
Bunlara en son Hz. Ömer eklendi. Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ay›n›n 27. ge-
cesinde ‹sra ve Miraç mucizesi meydana geldi. 621 y›l›nda Akabe mevkiinde Medine-
lilerle I. Akabe Biat› yap›ld›. 622 y›l›nda ise II. Akabe Biat› yap›ld›. Mekkeli müflriklerin
zulümlerinin artmas› üzerine 622 y›l›nda Mekke'den Medine'ye hicret edildi. Hicretin II.
senesi, Milâdî 13 Mart 624’te müflriklere karfl› Bedir Savafl›n› kazand›. 625 y›l›nda ise
Uhud Savafl› meydana geldi. 627 y›l›nda Hendek Savafl› kazan›ld›. 630 y›l›nda Mekke
fethedildi. Mekke’nin çevresi ve Kâbe putlardan temizlendi. Peygamberimiz ömrünün
son y›l›nda Arafat’ta 120.000 Sahabeye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk insan hak-
lar› bildirisi olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Rebîülevvel
ay›n›n on ikisi, Pazartesi günü (Milâdî 8 Haziran 632) ruhunu Rahmana teslim etti.

MUHY‹DD‹N-‹ ARABÎ: Ad›, Ebu Bekir Muhammed b. Ali'dir. 1165'te Endülüs'ün
Mürsiyye kasabas›nda dünyaya geldi. ‹bni Arabî ve fieyh-i Ekber diye meflhur oldu. Kü-
çük yafltan itibaren tahsile bafllayarak pek çok âlimin derslerinde bulunup naklî ve ak-
lî ilimleri ö¤rendi. Tefsir, f›k›h, hadis ve k›raat ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Daha son-
ralar› tasavvufa yönelerek zaman›n›n âlimlerinden ve Seyyid Abdülkadir Geylâni'nin
ruhaniyetinden feyz ald›. Zaman›n›n ilminden ve feyzinden istifade edilen belli bafll›
büyük âlimlerinden oldu. 1194 Endülüs'ten ayr›larak Tunus'a ve oradan Fas'a gidip çe-
flitli ilim meclislerinde bulundu. Tekrar Endülüs'e dönüp Kurtuba'ya geldi. Sonra
1201'de tekrar Endülüs'ten Tunus'a geçti. Hac için yola ç›karak M›s›r ve Kudüs'e u¤ra-
d›. Hacdan sonra çeflitli yerleri dolaflarak Konya'ya gitti ve 1230 da fiam'a giderek ora-
ya yerleflti. Tasavvuftaki yüksek derecesi sebebiyle sekr halinde iken tevhit (vahdet-i
vucud) konusundaki sözleri yanl›fl anlafl›l›p iftiraya u¤rad›ysa da zaman›n›n devlet
adamlar› taraf›ndan himaye edildi. 1240 senesinde 78 yafl›nda fiam'da vefat etti. Ya-
vuz Sultan Selim M›s›r Seferi s›ras›nda fiaml›larca çöplük haline getirilen kabrinin ya-
n›nda cami ve dergâh yap›lmas›n› emrederek onun kabrinin de¤erini bulmas›n› sa¤la-
d›. Muhyiddin-i Arabî'nin pek çok k›ymetli eseri vard›r. Fütuhat-i Mekkiyye, Füsüsu'l Hi-
kem, Muhtasar en meflhurlar›d›r.

MUKAVKIS: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ‹slâma davet mektubu gönderdi¤i
idareci konumunda bulunan flah›slardan biridir. Bizans ‹mparatorlu¤u zaman›nda M›-
s›r’da valilik yapmaktayd›. Mukavk›s Peygamberimizden gelen mektubu sayg› içerisin-
de ve nezaketle kabul etti, fakat idaresi alt›ndaki K›ptilerin kendisine uymayacaklar›-
n› kendisinin de saltanat›ndan ayr›lmaya k›yamayaca¤›n› belirterek Müslüman olma-
d›. Peygamberimize içinde Mariye isimli bir kad›n köleninde bulundu¤u çeflitli hediye-
ler gönderdi. Mariye, Müslüman oldu ve Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onu kendilerine
efl olarak kabul buyurdular. Mukavkis, 642 y›l›nda ‹skendiriye’de öldü.
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MÛSA (A.S.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan
Tevrat indirilen büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa'ya levhalar halinde indi-
rilmifltir. Hz. Mûsa M›s›r'da dünyaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim'e dayan›r. Kendisine
yard›m eden kardefli Hz. Harun peygamber olarak görevlendirilerek Firavuna gönderil-
mifl ve Firavunu tevhide davet etmifl, fakat kabul edilmeyince kendine iman eden ‹s-
railo¤ullar› ile birlikte M›s›r'dan mukaddes topraklara gelmifl ve orada kendisine Tev-
rat levhalar› indirilmifltir. Hz. Mûsa'n›n zaman›nda kendinde zahir olan mu’cizelerinin
en meflhurlar› âsâs› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). Âsâs› ile vurdu¤u tafl›n on iki gözün-
den su ç›karmas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb'›n k›z›yla evlenen Hz. Mûsa mukaddes top-
raklara varamadan vefat etmifltir.

MUSTAFA ÇAVUfi (1882-1939): Ömrünün 18 y›l›n› askerlik görevini yapmakla
geçirdi. Barlal› olup Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde ismi geçmektedir. Said Nursî Haz-
retlerinin Barla’da mecburî ikamete tâbi tutuldu¤u y›llarda aile fertleri ile birlikte iman
hizmetinde ciddî çal›flmalar yapm›flt›r. Özellikle 21. Mektupta kendisinin anne-babas›-
na çok iyi örnek davran›fllar›ndan dolay› ismiyle bahsedilmektedir.

MUSTAFA RAMAZANO⁄LU: 1929’da Kahramanmarafl’ta do¤du. Bediüzza-
man’la ilgili hat›ralar›n› kendisi kaleme ald›. Nurculuktan dolay› çeflitli zamanlarda
mahkemelere verildi. “Hakikî Alevîler Müslümand›r” ismiyle 1971’de neflretti¤i bir kita-
b› bulunmaktad›r. 1950 y›l›nda ilk defa Emirda¤’da Üstad› ziyaret etti. 

-N-

NECMEDD‹N-‹ KÜBRA: (1145. 1226) Kübraviya veya Zahabiya tarikat›n›n kurucu-
su olup, Milâdî 12-13. as›r ‹ranl› sûfilerin en mühim flahsiyetlerinden biridir. fieyh-i Va-
li-Taraç (veli yetifltiren fleyh), Tammatül’l-Kübra lakaplar› tafl›yan Necmeddin, 540
(1145) senesinde dünyaya gelmifltir. Genç yaflta seyahatlere ç›kan ve M›s›r’da meflhur
fleyh Ruzbihan el-Vazzan el-M›srî ile tan›flan Necmeddin Kübra, onun müridi olmufl ve
nezareti alt›nda son derece s›k› riyazet geçirmifltir. Tebriz’de Ebu Nasr Hafda adl› ke-
lâm âliminden ilim tahsil eden Necmeddin, kelâma dair ilk eserini de orada vermifltir.
Daha sonra fieyh Bab-Farac Tebrizi ile tan›flan Necmeddin, onun tesiri alt›nda kendini
tamamen tasavvufa vermifltir. Çok geçmeden fieyh Ammar-i Yasir’e intisap etmifl ve
sûfi olabilmek için ‹smail Kasrî’nin mektebine dahil olmufltur. Necmeddin burada ikin-
ci h›rkas›n› al›r. Ailesiyle birlikte Harizm’e giden Necmeddin, orada Kübraviya veya Za-
habiya tarikat›n› kurdu. Necmeddin-i Kübra, Harizm’in Mo¤ollar taraf›ndan iflgalinde,
618’de öldü.

NEMRUT: Hz. ‹brahim’in peygamber olarak gönderildi¤i bölgede saltanat sürdü¤ü
rivayet edilen Babil’in kurucusu ve hükümdar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir taslayarak is-
yan eden ve Hz. ‹brahim’i atefle att›ran kâfir hükümdar.

NUH (A.S.): Kur'ân-› Kerim'de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Nuh, insanl›-
¤›n ikinci atas›d›r. K›rk yafl›na gelince sap›kl›¤› had safhaya gelmifl olan kavmini imana
davetle görevlendirilmifltir. Ancak kavminden çok az kimse iman etmifltir. Kavminin
ço¤unlu¤unun kendini dinlememesi ve sap›kl›klar›n›n daha da artmas› üzerine Nuh
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Tufan› olarak bilinen hadise meydana gelmifl, dünyay› kaplayan bu su tufan› ile Hz
Nuh'a iman etmeyenler helâk olmufltur. ‹man edenler ise Hz. Nuh'un Allah'›n emriyle
yapm›fl oldu¤u gemiye binerek kurtulmufllard›r. Hz. Nuh, ayr›ca gemiye, yeryüzünde-
ki hayvanlardan da birer çift alm›flt›r. Hz. Nuh'un 1050 yafl›nda vefat etti¤i rivayet edil-
mektedir

-O-

OSMAN (R.A.): ‹lk ‹slâma girenlerden olan Hz. Osman, Peygamberimizin damad›
ve üçüncü halifedir. 577 y›l›nda Mekke'de do¤du. Dünyada iken Cennetle müjdelenen
on Sahabeden biridir. Mekke'nin zenginlerinden olan Hz. Osman, mal›n› din u¤runda
harcam›flt›r. Bedir Savafl› hariç bütün savafllarda bulunan Hz. Osman, Hz. Peygamberin
vahiy katiplerindendir. Hz. Ömer'in ölümünden sonra halifeli¤e seçildi ve on iki y›l bu
makamda kald›. Hz. Peygamberin k›zlar› Rukiye ve o vefat edince di¤er k›z› Ümmü
Gülsüm ile evlenen Hz. Osman bu yüzden Zinnureyn diye de an›l›r. Hz. Osman, halife-
li¤inin son y›llar›nda ç›kan olaylar sonunda, 656 y›l›nda Medine'de evinde flehit edildi.

OSMAN NUR‹ (1885-1955): Eski alay müftülerindendir. Aslen Ankaral› olup ‹s-
tanbul’da görev yapm›flt›r. Bediüzzaman Said Nursî’yi ‹stiklâl Harbinin oldu¤u y›llarda
‹stanbul’dan tan›maktad›r. Üstada çeflitli zamanlarda mektuplar yazm›flt›r.

-Ö-

ÖMER (R.A.): Müslümanlar›n ikinci halifesidir. Sahabenin en büyüklerinden olan
Hz. Ömer, Aflere-i Mübeflflere'dendir. Hz. Muhammed, k›rk›nc› kifli olarak ‹slâma giren
Hz. Ömer'e, hak ile bât›l› birbirinden ay›rt eden manas›na gelen "Faruk" ünvan›n› ver-
di. Hz. Ömer, Allah ve Resullullah sevgisinde, cömertlikte, tevazuda, idarecilikte, ilim-
de, ibadette, hülâsa bütün güzel hasletlerde zirvede olan bir Sahabedir. ‹slâm›n ikinci
halifesi olan Hz. Ömer devrinde ‹slâm topraklar› bir hayli genifllemifltir. Irak, Suriye, M›-
s›r ve ‹ran topraklar› bir bafltan bir bafla fethedildi. Medine'de temeli at›lan küçük ‹s-
lâm devleti onun devrinde büyük bir devlet oldu. Hz. Ömer idaresinin temelinde ada-
let vard›. O devletin temeline adaleti yerlefltirdi. Memurlar›n› ve valilerini halktan so-
rufltururdu. Halk›n içinde dolaflarak ihtiyaç sahiplerini araflt›r›rd›. Gayr-› müslimlerin
hakk›n› korurdu. Devletin mal›na karfl› hassast›. Yaklafl›k on bir sene halifelik yapan Hz.
Ömer, altm›fl üç yafl›nda iken flehit edildi.

-R-

REFET BEY (REFET BARUTÇU, YÜZBAfiI REFET BEY): 1886 y›l›nda ‹stanbul’da
do¤du. Yüzbafl› rutbesiyle orduda görev yapt›. Said Nursî Hazretlerini Barla’da ziyaret
edip onun hizmetçisi oldu. Üstatla beraber Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapishanelerin-
de tutuklu kald›. Sormufl oldu¤u ilme ait sorularla Üstad›n›n iltifat›na mazhar oldu. Ve
bu sorular neticesinde Risale-i Nur’un çeflitli bahisleri cevabî mektup olarak yaz›ld›. Ve
daha sonra Risale-i Nur’un içine konuldu. Yüzbafl› Refet Bey 1975 y›l›nda doksan ya-
fl›nda iken Hakk›n rahmetine kavufltu.
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RÜfiTÜ (SÜLEYMAN RÜfiTÜ ÇAKIN): (1899-1974): Said Nursî Hazretlerinin sad›k
hizmetkârlar›ndand›. Üstad› tan›d›ktan ve Risale-i Nur hizmetine çal›flmas› sebebiyle
1935 tarihinde Eskiflehir, 1943’te Denizli, 1958’de Ankara’da tutuklan›p hapsedildi. Ha-
yat› boyunca Risale-i Nur’lar›n yaz›lmas›nda, yay›lmas›nda büyük gayretleri oldu. Risa-
lelerin lâhika mektuplar› içinde mektuplar› bulunmaktad›r.

-S-

SABR‹ ARSEVEN (SANTRAL SABR‹): 1893 y›l›nda dünyaya gelmifltir. E¤irdir’e
ba¤l› Bedre köyünün imam›d›r. 1943 y›l›nda Üstatla birlikte Denizli’de dokuz ay hapis
yatm›flt›r. Sabri Efendi için Risale-i Nur’daki mektuplarda çeflitli iltifatlar ve takdirkâr
ifadeler bulunmaktad›r. Santral Sabri, Nurlar›n ilk neflir senelerinde Nurlar› civar bölge-
lerdeki insanlara ulaflt›rma görevini hakk›yla yapm›fl, çevre köylere Nurlar› yaym›flt›r.
Barla’da bulunan Üstatla bir santral gibi irtibat kurmufltur. Sabri Efendi Said Nursî’ye ta-
lebe olmufl, onun mukaddes davas›na hizmetkâr olan kiflilerdendir. 20 fiubat 1954 y›-
l›nda E¤irdir’in Pazar köyünden Bedre’ye dönerken kamyonun devrilmesiyle, beyin ka-
namas› geçirmifl ve vefat etmifltir. 

SADIK: Taflköprülü Sad›k Bey 1902 y›l›nda Kastamonu’nun Taflköprü ilçesine ba¤l›
Kad›köy’de do¤du 1971 y›l›nda vefat etti. Plevne kahramanlar›ndan Sad›k Pafla’n›n to-
runudur. Harbiyede tahsil gören Sad›k Bey ayn› zamanda Sinop, Tosya, Kastamonu,
Çank›r›, Düzce ve Adapazar› çevresinin ünlü efelerindendi. Bediüzzaman Hazretleri Es-
kiflehir Hapsinden tahliye edilip Kastamonuya getirildikten sonra onunla tan›flan Sad›k
Bey efeli¤i b›rakt› ve onun talebesi oldu. Ayn› zamanda Bediüzzaman Hazretleriyle De-
nizli Hapsine sevk edilen talebeler aras›nda bulunan Sad›k Bey Üstad›yla birlikte bu-
lundu¤u 9 ay boyunca ona hizmet etti. Sad›k ve vefakâr Nur Talebelerinden olan Sa-
d›k Bey taflköprüye döndükten sonrada bofl durmad› ve güzel yaz›s›yla risaleleri ya-
zarak neflretti.

SAD‹-‹ fi‹RAZÎ: (1213. 1292) Ebu Abdullah Meflerrefüddin. ‹ranl› mutasavv›f ve mü-
tefekkir flairdir. Ba¤dat’ta Nizamiye Medresesi’nde okudu. Devrin ünlü ‹slâm filozofu
Sühreverdi ile tan›flt›. Eserleri manzum ve mensur olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bostan ve
Gülistan adlar›n› tafl›yan eserlerde manzum ve mensur bölümleri iç içedir. Sadi, ‹ran
edebiyat›nda Arifname denen  ve daha çok felsefe-tasavvuf konular›n› iflleyen fliir tü-
rünün kurucusudur. Manzum ve mensur eserlerinde, ahlâk, erdem, iyilik, cömertlik,
e¤itim, bilginin yararl›l›¤›, alçak, gönüllülük, insan sevgisi gibi konular› ifller.

SELÂHADD‹N ÇELEB‹: 1913 y›l›nda Kastamonu’da do¤du. 9 Ocak 1977 y›l›nda ve-
fat etti. Ailesi ‹nebolu’nun ileri gelen ailelerindendir. Babas› Nazif Çelebi de kendisi gi-
bi bir Nur Talebesidir. Nurlar› 23 yafl›nda tan›d› ve hayat›n›n sonuna kadar Risale-i Nur
hizmetinde bulundu. Üstat ile ilk tan›flt›¤›nda, Üstat ona yazmas› için Küçük Sözler’i
verdi. O günden sonra sürekli Nurlar›n ço¤alt›lmas›na ve insanlara ulaflmas›nda büyük
gayretleri olmufltur. Gümrük Muhafaza Müdürlü¤ünde görevli oldu¤u y›llarda polis, ih-
bar üzerine evinde arama yapt›. Risaleleri bulamay›nca Selâhaddin Çelebi ne arad›kla-
r›n› sordu ve onlara “Söyleseydiniz size verirdim, hiç yorulmazd›n›z, bunlar imanî ve ‹s-
lâmî eserlerdir” diyerek nüshalar› onlara kendisi vermifltir. Bu olaydan sonra önce ‹ne-
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bolu Hapishanesine gönderildi; sonra Denizli Hapishanesine, daha sonra da Afyon Ha-
pishanesine gönderildi. Bu üç hapishanede de babas›yla birlikteydi.

SIDDIK SÜLEYMAN: S›dd›k Süleyman Kervanc› 1898 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965
y›l›nda  Barla’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Üstat 1926 y›l›nda Barla’ya sürgün edil-
di¤inde onunla tan›flt›. Üstat Barla’da kald›¤› sekiz y›l boyunca ona sadakatle hizmet
etti¤i için “s›dd›k” ünvan›n› ald›. Uzun y›llar Nurlar için çal›flt›.  Güzel hatt›yla Nurlar› yaz-
d›. Risale-i Nur’dan 28. Söz olan “Cennet Bahsi” onun bahçesinde yaz›ld›. Bu bahçe Ri-
sale-i Nur’da Cennet Bahçesi diye geçer. S›dd›k Süleyman’›n Risale-i Nur’da fikir ve his-
lerine ait birçok mektubu bulunmaktad›r.

SULTAN ABDÜLAZ‹Z (1830-1876): Osmanl› Padihflah›. (1830-1876) 1861 y›l› Ha-
ziran’›n›n 25'inde tahta geçen Sultan Abdülaziz, Abdülmecid'in kardefli olup, Sultan II.
Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan'›n o¤ludur. Osmanl› devletinin kar›fl›k bir döne-
minde tahta ç›kan Abdülaziz, malî s›k›nt›lar› aflmak için, sarayda bol maafl alan gerek-
siz memurlar› uzaklaflt›rd›. Alt›n, gümüfl gibi k›ymetli eflyalar›n sarayda kullan›lmas›n›
yasaklad›. Siyasî mahkûmlar için genel af ç›kard›. Yusuf Kâmil Pafla'n›n teflvikiyle 3 Ni-
san 1863'te M›s›r'da bir seyahat yapt›. M›s›r valisi ‹smail Pafla tertipledi¤i muhteflem e¤-
lencelerle padiflah›n gözüne girmeyi baflard›. M›s›r'›n Osmanl›dan ayr›lmas›n› kolaylafl-
t›rarak imtiyazlar›n sa¤lanmas›, M›s›r valisinin "Hidiv" ünvan›n› almas›, Abdülazizin se-
fahat ve israfa düflmesi bu seyahat neticesindedir. 21 Haziran 1867'de Avrupa seyaha-
tine ç›karak, Osmanl› tarihinde yabanc› ülkelere seyahate ç›kan ilk padiflah ve halife
oldu. Bu seyahat ile Avrupa ile iliflkiler iyi duruma girdi. Abdülaziz zaman›nda Mekteb-
i Harbiye yeniden düzenlendi. Askerî rüfltiyeler aç›ld›. Bugün ‹stanbul Üniversitesi ola-
rak kullan›lan bina da Harbiye Nezareti olarak Abdülaziz taraf›ndan yapt›r›ld›. Abdüla-
ziz döneminde ulafl›m ve haberleflme alan›nda önemli ilerlemeler kaydedildi. Yine bu
dönemde e¤itime önem verilerek, devlet dairelerine kâtip yetifltirmek üzere, rüfltiye-
yi bitirenlerin gidebilece¤i "Mekteb-i Mahrec-i Aklâm" kuruldu. 1864'de bir dil okulu
kuruldu. 1868'de tamamen Frans›z e¤itim sistemine göre e¤itim yapan "Mekteb-i Sul-
tanî" (Galatasaray Lisesi) aç›ld›. 1870'te "Darü'l-Muallimat" ad›yla ilk k›z ö¤retmen oku-
lu aç›ld›. Yine bu dönemde idarî ve hukukî alanda da önemli ad›mlar at›ld›. fier'iye
Mahkemesinin yan› s›ra görev yapacak Nizamiye Mahkemeleri bu dönemde kuruldu.
1876'da tahtan indirilen Abdülazizin, intihar veya öldürülmesi hadisesi, günümüze ka-
dar devam eden tart›flmal› bir meseledir.

SULTAN ABDÜLHAM‹T: Sultan II. Abdülhamit. Osmanl› padiflah›. (1842-1918) Ba-
bas› Abdülmecit, annesi Tirimüjgan Kad›n Efendidir. On bir yafl›nda annesini kaybeden
Abdülhamit özel hocalar tayin edilerek e¤itildi. Farsça, Arapça ve di¤er ilimlerin yan›n-
da Frans›zcay› çok iyi ö¤rendi. 31 A¤ustos 1876'da devletin en buhranl› döneminde
tahta ç›kan II. Abdülhamit halk›n içine kat›larak onlarla birlikte dolaflarak büyük sem-
pati toplad›. Osmanl› devletinin ilk anayasas› olan "kanun-i esasî" Abdülhamit zama-
n›nda ilân edildi. (23 Aral›k 1876). Buna göre seçimler yap›larak 141 üyeden oluflan ilk
Türk parlamentosu 19 Mart 1877'de padiflah taraf›ndan seçildi. ‹ngiltere'nin teflebbü-
süyle toplanan Londra Konferans›nda Ruslar›n teklifini kapsayan Londra Protokolünü
imzalayarak Meclise sundu. Protokolün reddedilmesi üzerine Rusya ile Osmanl› aras›n-
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da 24 Nisan 1877'de savafl bafllad›. Bu savafl süresince Abdülhamit yetkisini kullana-
rak 17 fiubat 1878'te Meclis-i Mebusan› süresiz olarak tatil etti ve 3 Mart 1878'de Rus-
ya ile Ayastefanos Anlaflmas›n› imzalad›. Milletler aras› politikada devletin ba¤›ms›zl›k
ve toprak bütünlü¤ünü savunmay› hayatî bir görev sayan II. Abdülhamit, iç ve d›fl en-
trikalar› ortaya ç›karmak maksad›yla kuvvetli bir hafiye teflkilat› kurdu. Ayr›ca dünya-
daki politik geliflmeleri takip etmek üzere sarayda bilgi merkezleri kurdurdu. ‹slâmc›-
l›k (ittihad-› ‹slâm) politikas›n› güden Abdülhamit, bununla ‹ngiliz ajanlar›n›n Arap mil-
liyetçili¤ini yaymak konusundaki gayretini bofla ç›kard›. fiam'dan Mekke'ye kadar uza-
nan Hicaz Demiryolunu infla ettiren Abdülhamit döneminde içte de e¤itim, bay›nd›rl›k
ve tar›m alan›nda olumlu geliflmeler oldu. Mekteb-i mülkiye, mekteb-i hukuk, sanayi-
i nefise mektebi, hendese-i mülkiye, darülmuallimin-i aliye, maliye mektebi, ticaret
mektebi, Halkal› ziraat mektebi, deniz ticareti, orman ve maadin, lisan, dilsiz ve âmâ
mektepleri, fen-edebiyat fakültelerinden oluflan darülfünun hep Abdülhamit döne-
minde aç›lm›flt›r. 23 Temmuz 1908'de II. Meflrutiyeti ilân ederek Anayasay›, tekrar yü-
rürlü¤e koyan II. Abdülhamit, tarihte "31 Mart Vak’as›" olarak bilinen ‹stanbul'daki
ayaklanmaya maruz kald› ve bu olay neticesinde tahttan indirilerek Beylerbeyi Sara-
y›na yerlefltirildi. 10 fiubat 1918 Pazar günü hayata veda eden Abdülhamit muazzam
bir törenle Divanyolu'ndaki II. Mahmut türbesine defnedildi.

SULTAN REfiAD: V. Mehmet Reflad. (‹stanbul 1844-1918.) Osmanl› padiflahlar›n›n
otuz beflincisidir. Sultan Abdülmecit'in o¤ludur. A¤abeyi III. Abdülhamit'in yerine padi-
flah oldu¤unda 65 yafl›nda idi (1909). Meflrutî bir hükümdar olarak 9 y›l süren saltana-
t›nda devlet güç koflullar alt›nda varl›¤›n› koruma ve sürdürme kavgas› vermifltir. Onun
döneminde I. Dünya Savafl›na girilmifltir. 4 y›l süren bu savafl sonunda Sevr Antlaflma-
s› imzaland› ve ülkenin dört bir yan› iflgal edildi. Mehmet Reflad, a¤abeyi Abdülhamit'in
vefat›ndan bir süre sonra vefat etti.

SUNGUR (MUSTAFA): 1929 y›l›nda Eflâni’de do¤du. ‹lkokuldan sonra dine karfl›
tak›nd›¤› tav›rla bilinen Kastamonu Gölköy Enstitüsüne kaydoldu. Çal›flkan bir talebe
olan Mustafa Sungur küçükken ald›¤› dinî e¤itimin etkisiyle buradaki menfi ortamdan
fazla etkilenmedi. 1945 senesinde, 16 yafl›nda iken evlendi. Mustafa Sungur Risale-i
Nur’lar› 1946 senesinde Keçeci Mehmet Efendi ve Ahmet Fuat Efendi vas›tas›yla tan›-
d›. Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flt›ktan sonra ona mektuplar yazmaya bafllad›. Mus-
tafa Sungur mektuplar›nda ço¤unlukla köy enstitüsünde edindi¤i izlenimlerden bah-
sediyordu. 1947 y›l›nda Emirda¤’›nda Üstad›yla ilk kez bizzat görüfltü. 1948 y›l›nda Af-
yon davas› sebebiyle tutuklanan Bediüzzaman Hazretlerini Afyon’da tekrar ziyaret et-
ti. Bu ziyaretten sonra Üstad›na gönderdi¤i bir mektuptan dolay› mahkemeye ç›kar›l-
d› ve 6 ay ceza ald›. Bu cezadan dolay› memuriyetten ç›kar›ld›. Mustafa Sungur’un hiç
ç›kmamak üzere Nur hizmetinde bulunmaya bafllamas› ise flu flekildedir: Mustafa Sun-
gur Afyon’da Bediüzzaman Hazretleri ile beraberken, ‹zmir taraflar›nda imaml›k yapan
babas› Mehmet Efendi o¤lunu flikâyet maksad›yla Bediüzzaman Hazretlerine gelir. Bu-
nun üzerine Bediüzzaman Hazretleri Sungur’un babas›yla konuflur ve onu ikna eder.
Mustafa Sungur bu hadiseden sonra devaml› olarak Nur hizmetinde bulunmaya bafl-
lar. Bediüzzaman Hazretlerinin vefat›ndan sonra da kendisini tamamen Risale-i Nur
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hizmetine vakfeder. Bediüzzaman Hazretlerinin farkl› y›llarda yazd›¤› vasiyetnameler-
de ismi bulunan Mustafa Sungur 1954 y›l›ndan itibaren Bediüzzaman Hazretlerinin ve-
fat etti¤i 1960 y›l›na kadar do¤rudan hizmetinde bulundu ve Risale-i Nur’u ve hizmet
prensiplerini bizzat kendisinden ders ald›. Hizmetteki meflakkatlerden y›lmayan ve
sars›lmayan Nur Talebelerinden olan Mustafa Sungur, Kur’ân ve iman hizmeti u¤run-
da bir çok defa tutukland›.

SÜFYAN: Ahir zamanda gelece¤i ve ümmetin karanl›k günler yaflamas›na sebep
olaca¤› sahih hadislerde bildirilen dehfletli, dinsiz ve münaf›k flah›s.

SÜLEYMAN RÜfiTÜ: Bak›n›z RÜfiTÜ (SÜLEYMAN RÜfiTÜ ÇAKIN)

SÜLEYMAN (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Süley-
man, ‹srailo¤ullar›na peygamber olarak gönderilmifltir. Hz. Davut’un o¤lu olup onun
saltanat ve peygamberli¤ine vâris k›l›nm›flt›r. Hz. Süleyman k›rk sene hem peygam-
berlik yapm›fl, hem de devleti idare etmifltir. Beytü’l-Makdis’i (Mescid-i Aksa) yapt›ran
Hz. Süleyman’›n cinleri ve hayvanlar› emrinde çal›flt›rd›¤› ve insan, hayvan ve cinlerden
oluflan muhteflem bir ordusunun bulundu¤u bilinenler aras›ndad›r. Hz. Süleyman’›n
Saba Melikesi Belk›s’› dinine davet etmesi üzerine Belk›s, kavmiyle birlikte iman etmifl-
tir.

-fi-

fiEM’Î: fiem’î’nin tam ismi fiem’î Günefl’tir. 1883’te Barla’da do¤du, 1974’te vefat et-
ti. Bediüzzaman’›n Mufl (Muj) Mescidinde zaman zaman müezzinli¤ini yapm›flt›.

fiAH-I GEYLÂNÎ: Bak›n›z ABDÜLKADIR GEYLÂNÎ (r.a.).

fiAH-I NAKfi‹BEND: As›l ad› Bahaeddin Muhammed B. Muhammed'ül Buharî'dir.
fiah-› Nakflibend olarak meflhur olan Bahaeddin'e bu ünvan›n ne zaman verildi¤i bilin-
memekle beraber, devaml› olarak yap›lan gizli zikrin kalblerde vücuda getirdi¤i
"nakfl"a izafeten verildi¤i genel kabul görmüfltür. Muharrem 718'de (1318) Buhara ya-
k›nlar›ndaki Kasr›arifan (Kasr›hindüvan) köyünde do¤du. Üç günlük bebek iken dede-
sinin mürflidi Baba Muhammed Semmasi taraf›ndan manevî evlât olarak kabul edildi.
Daha sonra Semmasi, onu müridi Emir Külal'a teslim ederek tasavvuf terbiyesiyle ye-
tifltirilmesini istedi. Bahaeddin, tarikat›n adap ve usulünü ö¤rendi¤i s›ralarda, bir gece
rüyas›nda, kendisinin do¤umundan bir as›r evvel vefat etmifl olan Abdülhalik-› Gücdü-
vani'yi görür ve onun manevî flahsiyetine intisap eder. Evvelâ tasavvufu ö¤renip bila-
hare ilmî e¤itimini tamamlam›fl oldu¤undan, "Üveysî" lakab›yla an›lmaya bafllan›r.
Mezarl›¤› dolafl›rken yak›n zamanda vefat eden fieyhi Semmasi ve di¤er büyük zatla-
r› mana âleminde müflahede eder. Bu s›rada Gücdüvani Hazretlerinin kendisine, "Di-
nin emir ve yasaklar›na uy, ruhsatlara ilgi gösterme, azimetlere sad›k kal, Peygamber
(a.s.m.) ve Ashab›n›n yolundan git!" fleklindeki tavsiye ve ikazlar›, manevî âleminde
büyük bir etki yapar. Bu ikazlardan sonra hayat›nda ruhsatlar› de¤il de azimetleri (fet-
va yerine takvay› ) esas al›p, cehrî zikirden hafî zikre yönelir. Mutat olarak devam et-
tirilen ve gizli zikirle sesli zikri bir arada icra eden müritlerin aksine Bahaeddin'in ta-
mamen gizli zikirleri icra etmesi dikkat çeker, yanl›fl yapt›¤› düflüncesiyle fleyhe flikâ-
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yet edilir. Bunun üzerine Seyyid Külal; ona dokunmamalar›n›, memur oldu¤u fleyi yap-
t›¤›n› söyleyerek ikaz eder. Bilâhare art›k Bahaeddin'e verebilece¤i bir fleyinin kalma-
d›¤›n›, gitmekte serbest oldu¤unu söyler. Bahaeddin e¤itimini tamamlad›ktan sonra
köyüne döndü. Burada talebe yetifltirmeye bafllad›. ‹ki kez hacca gitti. 3 Rebiülevvel
791'de (2 Mart 1389) 73 yafl›nda iken, do¤du¤u köyde Hakk›n rahmetine kavufltu.

fiAMLI HAFIZ TEVF‹K (TEVF‹K, fiAMLI TEVF‹K): As›l ismi Tevfik Göksü olan
fiaml› Haf›z Tevfik 1887 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›l›nda Barla’da vefat etti. Kabri
de Barla’dad›r. Subay olan babas› Veli Bey ile beraber yirmi y›l fiam’da kalmas›ndan
dolay› “fiaml›” lakab›yla an›lm›flt›r. Üstad›n, fiam’da Emeviye Camiinde verdi¤i vaaz› ba-
bas›yla birlikte dinlemifltir. Babas› ona Üstad› göstererek, “Bu zat meflhur bir zatt›r. Ona
iyi bak, ileride bu zata hizmet edeceksin” demifltir. Babas›n› bu sözü seneler sonra ger-
çekleflir. Üstat Barla’ya sürgün edildi¤i y›llarda ona talebe, Nurlara kâtip olur.

fiAZELÎ (1196-1258): On üçüncü as›rda yaflam›fl büyük ‹slâm alimlerindendir. Ön-
ce fen bilimlerine merak salm›fl ve bu alanda önemli bir birikime sahip olmufl, daha
sonra tasavvufa yönelmifltir. Kuzey Afrika'da yaflam›flt›r, müntesipleri çok genifl bir ala-
na yay›lm›flt›r. fiazili tarikat›n›n kurucusu olarak kabul edilmektedir. Soyu, Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) torunu Hazreti Hasan'a (r.a.) dayand›r›lmaktad›r. As›l ad› Ali'dir.
Kendisine Nureddin lakab› da verilmifltir. Künyesi Ebü'l-Hasan Ali bin Abdullah bin Ab-
dülcebbar fiazilî fleklindedir. Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde ismi, imamlar ve ak-
tablar aras›nda zikredilmekte, insanl›k âlemini nurland›ran mümtaz flahsiyetlerden bi-
ri olarak telâkki edilmektedir. Ali, 1196 y›l›nda Tunus'un fiazile kasabas›nda do¤du.
Do¤du¤u flehre nisbeten fiazilî ünvan›yla meflhur oldu. E¤itimine küçük yafltan itiba-
ren memleketinde bafllad›. Fen ilimlerine ilgi duyarak bu alanda e¤itim gördü. Özellik-
le kimya ile ilgili bilgiler üzerinde yo¤unlaflt› ve bu alanda önemli bir birikime sahip ol-
du. ‹lmi tahsil noktas›nda önemli bir gayret gösterdi¤i gibi, daha fazla bilgi sahibi ol-
mak için Cenab-› Hakka dua ve niyazda bulundu. Müspet ilimlere ilgi duyan ve bu
alanda yetiflen Ali, bir süre sonra tasavvufa merak salmaya bafllad›. Dinî ilimlerden tef-
sir, f›k›h, hadis, usul, nahiv, sarf ve lügat ilimlerini tahsil etti. Gitti¤i yerlerde bulunan
âlimlerden dersler ald›. Ebü'l-Hasan Ali, memleketine döndükten sonra ö¤rendiklerini
insanlara anlatmaya ve onlar› do¤ru yola davet etmeye çal›flt›. K›sa zamanda flöhreti-
nin yay›lmas› ve çevresinde büyük topluluklar›n oluflmaya bafllamas›na paralel olarak
büyük bask›lara maruz kalmaya bafllad›. Büyük s›k›nt›lar çekti. Bir süre sonra da mem-
leketini terk etmek zorunda kald› ve M›s›r'›n ‹skenderiye flehrine hicret etti. Halk ara-
s›ndaki itibar› giderek artt›. Birçok tan›nm›fl âlim kendi ilminden istifade etmek ve ken-
disiyle görüflmek için yan›na geldi. Ebü'l-Hasan Ali defalarca Hacca gitti. Yine bu gaye
ile ç›kt›¤› 1258 y›l›ndaki yolculu¤u s›ras›nda M›s›r'da bulunan Hamisre'de (Homaysira)
vefat etti.

fiEYH SA‹D: Nakflibendi fieyhi Mehmed Said Palevî. 1865'de Palu'da do¤du. Med-
rese e¤itimi gördü ve babas› fieyh Mahmud'un ölümü üzerine fleyh oldu. Palu'dan ay-
r›larak Erzurum'un H›n›s kasabas›na yerleflen fieyh Said, do¤uda ününü ve sayg›nl›¤›n›
art›rarak Zaza Kürtlerinin lideri durumuna geldi. 1925'te kendi ad›yla an›lan ayaklan-
may› bafllatan fieyh Said, ayaklanman›n bast›r›lmas› üzerine fiark ‹stiklal Mahkemesi



S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 423 fiAHIS B‹LG‹LER‹

taraf›ndan idama mahkum edildi. 29 Haziran 1925'de Diyarbak›r'da as›larak idam edil-
di.

fiÜKRÜ: fiükrü ‹çhan’›n ismi Sikke-i Tasdik-i Gaybî’de Süleyman Rüfltü’nün f›kra-
s›nda geçmektedir. 2 Eylül 1966 y›l›nda vefat etmifltir. Ayr›ca ismi Kastamonu Lâhika-
s›’nda bir mektupta geçmektedir. Üstat iki çocu¤unun vefat›ndan üzüntü duydu¤unu
kendisine bildirmifltir. Üstat Eskiflehir hapsi öncesi on ay kadar Isparta’da fiükrü Efen-
dinin evinde kalm›flt›r. Üstatla ilgili rüyas›nda ona, “Senin o köflküne Hazret-i Peygam-
ber Aleyhissalâtü Vesselâm gelmifl” denilir. fiükrü Efendi kendi eviyle birlikte kardefli
Nuri Efendinin evini de Risale-i Nur’un ders ve telifine vermifltir. Bu s›rada insanlar› hay-
rette b›rakan bir olay gerçekleflir. Evin hemen yan›ndaki bina atefl al›r. Bina yand›¤›
halde, fiükrü Efendinin evine birfley olmaz. Hattâ yanan binan›n yan›ndaki ahflap odun-
lu¤a dahi birfley olmaz.

-T-

TAH‹RÎ: (1900-1977): Said Nursî Hazretlerinin sad›k, has ve yak›n talebelerinden-
dir. 1943 y›l›nda Denizli, 1948’de Afyon cezaevinde Bediüzzaman’la birlikte hapsedildi.
Risale-i Nur’un yaz›lmas›nda, matbaalarda bas›l›p neflredilmesinde çok yo¤un ve ciddî
çal›flmalar› oldu. Üstad›na ve Risale-i Nur’a olan sadakat›  sars›lmayan sebat ve azmin-
den dolay› Bediüzzaman Hazretlerinin dualar›na ve övgüsüne mazhar oldu. 77 yafl›n-
da iken Hakk›n rahmetine kavufltu.

TAHS‹N: 1917 senesinde Siirt’in Tillo nahiyesinde do¤an Tahsin Ayd›n 1981 sene-
sinde Urfa’da vefat etti. Dedesi Peygamberimizin amcas› Hz. Abbas’›n neslinden gelen
ve ayn› zamanda ‹brahim Hakk› Hazretlerinin müridi olan Fakirullah Hazretleridir. Ba-
bas› ise eski Siirt mebusu fieyh Nasreddin’in o¤lu fieyh Tevfik’tir. Tahsin Ayd›n, ailesi
ve akrabalar› 1938 senesinde do¤u bölgelerinden sürgün edilip, Kastamonu’da mec-
burî ikameti tâbi tutulduktan sonra Tahsin Ayd›n burada Bediüzzaman Hazretleriyle
tan›flm›fl ve onun hizmetinde bulunmufltur. 

TAH‹R PAfiA: Aslen Arnavut olan Tahir Pafla Eski ismi Pogoritza Potgoriça olan Ti-
tograt flehrinde do¤du. Hac› Ali Efendinin alt› o¤lundan biridir. Tahir Pafla yirmi dokuz
yafllar›nda iken devlet hizmetine girdi. 1800’lü y›llar›n sonu ile 2. Meflrutiyet y›llar›nda
Musul, Van ve Bitlis’te valilik yapt›. Özellikle Van’da uzun y›llar valilik görevinde kald›.
Vanda kald›¤› y›llarda guatr hastal›¤›na yakaland›. Tahir Pafla hastal›¤›ndan ve ihtiyar-
l›¤›ndan dolay› görevden ayr›lmak istedi fakat kendisini çok seven ve takdir eden Ab-
dülhamit buna izin vermedi. Bu yüzden vazifesine bir müddet daha devam etti. Ancak
hastal›¤›n›n iyice ilerlemesi üzerine, emekli oldu ve ‹stanbul’a döndü. Yaklafl›k bundan
bir sene sonras›nda, 1913 senesinde Hakk›n rahmetine kavufltu. Mezar› ‹stanbul’da
Sahra-y› Cedit semtindedir. Tahir Paflan›n Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü¤ü y›llar
Tahir Pafla’n›n Van ve Bitlis’te görev yapt›¤› y›llard›r. O zamanlar Tahir Pafla altm›fl yafl-
lar›nda Bediüzzaman Hazretleri ise 25-30 yafllar›nda bulunuyordu. Görüfltükleri y›llar-
da Bediüzzaman Hazretlerinin ilmini, faziletini ve dehas›n› tesbit ve takdir eden Tahir
Paflan›n Bediüzzaman Hazretleriyle ilgili olarak, Sultan Abdülhamit Han’a yazd›¤› bir
mektubu bulunmaktad›r. Bu mektup ‹stanbul Baflvekalet Arflivinde Sultan II. Abdülha-
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mit’e ait Y›ld›z evrak›ndad›r. Ayr›ca Bediüzzaman Hazretlerinin Tahir Pafla ilgili hat›ra-
lar› Bediüzzaman Hazretlerinin ye¤eni Abdurrahman›n yazd›¤› “Bediüzzaman’in Tarih-
çe-i Hayat›” isimli kitapta yer almaktad›r.

TONUSLU HAfiMET HOCA: Bak›n›z HOCA HAfiMET.

-Ü-

ÜMM‹ S‹NAN (?-1657): Ümmi Sinan veya gerçek ad›yla Yusuf (‹brahim) Antal-
ya’n›n Elmal› ilçesinde do¤du. Do¤um tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hayat› ile il-
gili yap›lan araflt›rmalardan baz›lar›na göre 1563-1567 y›llar› aras›nda do¤du¤u tahmin
edilmektedir. Medrese e¤itimini gördükten sonraki dönemde Halvetî büyüklerinden
olan fieyh Ero¤lu Nuri’ye ba¤land›. Medresede ilimle meflgul olurken buradan ayr›l›p
tasavvufa yönelmesinde gördü¤ü bir rüyan›n etkisi oldu¤u belirtilmektedir. Bu flahs›n
vefat›ndan sonra da yerine geçerek insanlar› irflat etmeye bafllad›. fiöhreti saray çev-
resine kadar yay›lan Ümmi Sinan, gündüzleri kendi ismiyle an›lan medresede ders ver-
di. Geceleri ise zaman›n› tasavvufa ay›rarak vaaz ve nasihatlerde bulundu. ‹nsanlar› ir-
flat etmekle meflgul olurken çok say›da fliir kaleme ald›. fiiirlerinden oluflan iki eser vü-
cuda getirdi. Tahminen doksan y›l gibi uzun bir ömür yaflad›ktan sonra baz› kaynak-
lara göre Elmal› ve baz›lar›na göre de ‹stanbul’da vefat etti (1657). 

-Y-

YAKUB (A.S.): Hz. ‹brahim'in (a.s.) o¤lu Hz. ‹shak’›n (a.s.) o¤ludur. Kenan bölgesi-
ne peygamber olarak gönderilmifltir. Hz. Yusuf’un (a.s.) babas›d›r. Lakab› ‹srail oldu¤un-
dan onun soyundan gelenlere ‹srailo¤ullar› denilmifltir. Büyük o¤lunun ad› Yehud ol-
du¤undan bunlara Yahudi denilmifltir. Hz. Yakub (a.s.) uzun bir ayr›l›ktan sonra ömrü-
nün son zamanlar›n›, M›s›r azizi olan o¤lu Hz. Yusuf’un (a.s.) yan›na giderek M›s›r’da ge-
çirmifltir. Vefat ettikten sonra, babas› Hz. ‹shak’›n (a.s.) fiam yak›nlar›nda bulunan kab-
rinin yan›na defnedilmifltir. Kur’ân-› Kerim’de Yusuf Suresinde, onun flefkatinden kay-
naklanan hissiyat› en parlak hakikat olarak nazar-› dikkate verilmifl ve kendisinden öv-
güyle bahsedilmifltir.

YUNUS (A.S.): Kur’ân-› Kerim’de ad› geçen Hz. Yunus (a.s.) ‹srailo¤ullar›na gönde-
rilen peygamberlerdendir. Musul yak›nlar›nda bulunan Ninova halk›na peygamber ola-
rak gönderilmifltir. Yunus ibni Metta ad›yla meflhur olan Yunus (a.s.) kendisini bal›k
yuttu¤undan dolay› Kur’ân-› Kerim’de Zennun ve Sahib-i Hut ünvanlar›yla zikredilir.
Otuz yafllar›nda peygamber olarak görevlendirilen Hz. Yunus (a.s.) halk›n› otuz üç se-
ne hakka davet etmifl, ancak kendisine sadece iki kifli iman etmifltir. O da flehri terk
edince, halk› gelecek azaptan korkup kendisine iman etmifllerdir. Hz Yunus tekrar ge-
ri dönerek irflada devam etmifltir. 

YUSUF (A.S.): Hz. Yusuf, Hz. Yakup’un en küçük o¤ludur. Hz. Yakup’un (a.s.) on iki
o¤lu vard›. En küçükleri ve en güzelleri Hz. Yusuf olmas› nedeniyle, babas›n›n ona kar-
fl› daha fazla bir flefkati ve sevgisi vard›. Kardeflleri babalar›n›n ona karfl› afl›r› flefkati
ve sevgisini k›skanarak, bir yolunu bulup onu Kenan bölgesinde bir kuyuya att›lar. O
civardan geçen bir kervan taraf›ndan kuyudan ç›kart›lan Hz. Yusuf (a.s.) M›s›r’a götü-
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rüldü ve M›s›r Azizine sat›ld›. Yafl›n›n ilerlemesiyle güzelli¤i artan ve bütün dikkatleri
üzerine toplayan Hz. Yusuf (a.s.), M›s›r Azizinin efli Züleyha’n›n iftiras›na u¤rayarak hap-
se at›ld›. Bir müddet hapiste kald› ve orada iken kendisine peygamberlik verildi. Ha-
piste kald›¤› esnada gece gündüzün birbirinden fark edilememesi nedeniyle namaz
vakitlerinin tayininde güçlük çekiyordu. ‹lk saat onun taraf›ndan M›s›r zindanlar›nda
icat edilmiflti. M›s›r hükümdar›n›n bir rüyas›n› güzel bir flekilde tabir etti¤i için zindan-
dan ç›kar›lmas›na emir verildi. Hz. Yusuf ise suçsuzlu¤unun ispat edilmesinden sonra
bu davete icabet edece¤ini bildirdi. Suçsuz oldu¤u 12 sene zindan hayat› sonunda
böylece anlafl›lm›fl oldu. M›s›r Azizinin ölümü sebebiyle iyice ç›kmaza giren maliye ifl-
lerine, hükümdar taraf›ndan görevlendirildi ve Züleyha ile nikâh› yap›ld›. M›s›r Azizli¤i
s›ras›nda Kenan’da bulunan babas› Hz. Yakup ve kardefllerini M›s›r’a getirtti ve oraya
yerleflmelerini sa¤lad›. Hz. Yusuf (a.s.) 120 yafl›nda iken vefat etti. Hz. Yusuf (a.s.) dün-
ya saltanat›na eriflmifl; anne, baba ve kardefllerine tekrar kavuflmufl oldu¤u saadetli
bir durumda iken ölümünü istemesi sebebiyle, Kur’ân-› Kerîm’de övgüyle ve s›dd›k›-
yet ünvan›yla yad edilmifltir.

-Z-

ZEMB‹LL‹ AL‹ EFEND‹ (?-1525): Risale-i Nur'da cin ve insin fleyhülislâm› olarak
zikredilen (fiualar, 335.) Zembilli Ali Cemali Efendi, Karaman'da do¤mufltur. Kaynaklar-
da do¤um tarihi hakk›nda yeterince bilgi verilmemektedir. II. Bayezit, I. Selim ve I. Sü-
leyman zamanlar›nda fleyhülislâml›k yapan Ali Cemali Efendi, padiflah›n s›n›rs›z yetki-
lerini dinin adalet anlay›fl› çerçevesinde s›n›rlamas›yla tan›nm›flt›r. 1503 y›l›nda baflla-
d›¤› fleyhülislâml›k görevini vefat›na kadar devam ettirdi. Yavuz Sultan Selim, saltana-
t› boyunca onu makam›nda tuttu. Dengeli ve temkinli tav›rlar›yla Yavuz Sultan Se-
lim'in birçok haks›z ve yersiz hatas›n› önledi. Kaynaklar, Ali Cemali Efendi'nin fikirleri-
ni müdafaa konusunda pervas›zl›¤›, hatas›n› gördü¤ü flahs›n padiflah dahi olsa yüzüne
karfl› söylemekten çekinmedi¤i, yanl›fl hareketleri vaki olan padiflah›n huzuruna ani-
den girmekten çekinmedi¤i konusunda hemfikirdirler. Birçok kiflinin haks›z yere idam
edilmesine mani oldu. Azledilen baz› devlet memurlar›n›n görevlerine iade edilmele-
rini sa¤lad›. Dürüstlü¤ünü ve cesaretini hiçbir zaman yitirmeyen, do¤rular› ömrünün
sonuna kadar söylemekten çekinmeyen Zembilli, bu özelli¤ini Kanunî zaman›nda da
devam ettirdi. Zühd ve takva sahibi olup bütün ömrünü ilim, ibadet, ders ve fetva ver-
meye hasretti. Kendisinden fetva isteyenlere kolayl›k olsun diye, gündüzleri evinin
penceresinden zembil sark›t›r ve akflama kadar bekletirdi. Müflkülü olanlar yazd›klar›
pusulalar› zembile b›rak›rlard›. "Zembilli" lakab› iflte bu durumundan dolay› kendisine
verildi ve bu lakapla meflhur oldu. Son dönemlerinde epey yafllan›p hastalanmas›na
ra¤men görevinden al›nmayarak kendisine fetva verme konusunda vekâlet etmek
üzere, Mevlâna fieyh Muhiddin Muhammed bin Bahaeddin ve fieyh Abdülkerim Kadi-
rî, Kanunî taraf›ndan atanm›fllard›r. Bu durum Padiflah›n kendisine ne kadar de¤er ver-
di¤inin çok önemli bir göstergesidir. ‹stanbul'da 1525 y›l›nda vefat etti. Zeyrek'te yap-
t›rd›¤› mektebinin yak›n›ndaki mezarl›¤a defnedildi. Hanefi f›kh›na dair "el-Mutahha-
rat" (el-Muhtarat el-fatavi) adl› eseri mevcuttur. Di¤er eserleri; Muhtasar el-hidaye,
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Adabü'l-avsiya (muhtemelen bu eser o¤lu Fudayl Efendi'ye aittir), Risale fi hakk al-da-
varan.

ZÜBEY‹R GÜNDÜZALP (1920-1971): Kafkas as›ll›, Konya'n›n Ermenek ilçesine
yerleflmifl bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya geldi (1920). As›l ad› Ziver olup Üstad, Zü-
beyir bin Avvam Hazretlerine atfen ismini Zübeyir olarak de¤ifltirmifl ve bu isimle ta-
n›nm›flt›r. ‹lkö¤retimini Ermenek'te yapt›ktan sonra ortaokulu Silifke'de okuyup bitirdi
(1939). Bu tarihten itibaren önce Ermenek'te sonra Konya'da posta-telgraf muhabere
memuru olarak çal›flt›. Konya'da bulundu¤u s›ralarda Nurlarla tan›flt› ve ömrünün so-
nuna kadar iman hizmetini en güzel flekilde ifa etti. Emirda¤'da Üstad’› ziyaret edip
(1946) yan›nda kalmak istedi¤ini bildirdi. Memuriyetine devam etmesi, daha sonra ya-
n›na al›naca¤› cevab›n› ald›. 1948'de Afyon'da tutuklanarak Bediüzzaman’la birlikte al-
t› ay hapis yatt›. Bu tarihten itibaren Üstad’›n vefat›na kadar hep yan›nda kald›. Üs-
tad’la hapis yatarken yanl›fll›kla serbest b›rak›ld›¤›nda bu f›rsattan yararlan›p özgürlü-
¤üne kavuflma flans›na sahipti, ancak o, yap›lan yanl›fll›¤a itiraz ederek tahliyeyi en-
gelledi ve böylece Üstad’›ndan ayr›lmad›. Nurcular›n takibata u¤rad›¤›, kanunsuz bir
flekilde tutukland›klar›, eziyet gördükleri hengâmda, Risale-i Nur’lar› okudu¤unu söy-
leyerek kendi kendini ihbar etti. Her halükârda iman hakikatlerini mahkumlara, savc›-
lara, hâkimlere izah ediyordu. Çünkü, onun tespitlerine göre Risale-i Nur’lar› okuyan
hâkimler, yanl›fl hüküm vermezlerdi. Nitekim Risale-i Nur’lar ve Nurcular hakk›nda aç›-
lan yüzlerce dava, beraatla neticelendi. Zübeyir Gündüzalp'in hizmetteki yerini Bedi-
üzzaman Hazretlerinin, “Zübeyir bana ‘Merhum biraderzadem Abdurrahman yerine
verilmifltir’ diye manevî ihtar ald›m. Hakiki fedakâr Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete flid-
detli ihtiyac›n zaman›nda buraya imdada geldi...” ifadelerinde görmekteyiz. 27 May›s
1960 ‹htilâlinden sonra memleketi olan Ermenek'te mecburî ikamete tâbi tutuldu. Bu-
rada bir süre kald›ktan sonra, gizlice Ermenek'ten ayr›larak Ankara'ya gitti. Alt› ay ka-
dar Ankara'da kald› ve 1961'de ‹stanbul'a geldi. 2 Nisan 1971 tarihinde ‹stanbul'da ve-
fat etti. Üstad Hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra “meflveret sistemi”ni tesis etti.
Hizmeti meslek ve meflrep aç›s›ndan flekillendirdi. Risale-i Nur Külliyat›n›n neflri, ‹ttihat
mecmuas›, Yeni Asya gazetesi ve Yeni Asya Yay›nevinin kurulmas› gibi yay›n faaliyet-
lerini bafllatt›.

ZÜHTÜ: ‹smi Risale-i Nur’un bir çok yerinde Büyük Haf›z Zühtü olarak geçmekte-
dir. Bediüzzaman Hazretleri bu talebesinin ismini Hakk›, Hulûsi, Sabri, Süleyman, Rüfl-
tü, Bekir, Mustafa, Ali, Lütfi, Hüsrev, Refet gibi yak›n talebelerinin isimleriyle birlikte
anar ve onlar› “Sözlerin Hameleleri” yani tafl›y›c›lar› olarak nitelendirir.

@
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AFYON: Ayfon’un nüfusu 900 bine yak›nd›r. Yüzölçümü olarak 14.555 km2 ’dir. Af-
yon ad›n› 2300 y›ldan beri ekilen haflhafl bitkisinden alm›flt›r. M.Ö. 7000 y›l›ndan bafl-
layarak günümüze kadar yerleflim yeri olan ilin s›n›rlar› içinde Hitit, Frig, Grek, Roma,
Bizans, Selçuklu, Osmanl› gibi uygarl›klar egemen olmufltur. Selçuklu Türklerinin 1071
y›l›nda Anadolu’yu fethetmeleri sonucunda Afyon Türklerin hakimiyetine girmifltir.

A⁄RI DA⁄I: Türkiye’nin en yüksek tepesine sahip da¤›d›r. Yüksekli¤i 5137 metre-
dir. Do¤u Anadolu bölgesinde, ‹ran ve Ermenistan s›n›r›na yak›nd›r. 

Tevrat ve Zebur gibi kutsal kitaplarda ve baz› eski kaynaklarda ad› Ararat Da¤› ola-
rak geçmektedir. 

AMER‹KA: Kuzey Amerika k›t’as›nda yerleflik, 50 eyaletten oluflan teknoloji bak›-
m›ndan dünyan›n en önde gelen ülkesi. Yaklafl›k 200 y›ll›k tarihine ra¤men, bütün
dünyaya hükmetme gayreti içerisinde.  250 milyonluk nüfusu dünyan›n bütün ›rklar›-
n› bar›nd›r›yor.  Bütün dinlerin mensuplar›n›n bulundu¤u Amerika Birleflik Devletleri
(ve Avrupa) hakk›nda Bediüzzaman Hazretleri ‹slâmiyete hamile oldu¤undan ve yak›n-
da bir ‹slâm devleti do¤uraca¤›ndan bahseder. Baflflehri Washington DC olan ABD ile
Türkiye’nin dostlu¤u 1950 Kore Savafl›ndan sonra daha da artarak devam etmektedir. 

ANADOLU: Türkiye’nin topraklar› hem Asya, hem de Avrupa k›t’alar›nda yer al-
maktad›r. Topraklar›m›z›n en büyük k›sm› Asya’dad›r ve genel “Anadolu” olarak isim-
lendirilir. Büyük medeniyetlerin yaflad›¤› dünyan›n en eski yerleflim yerlerinden olan
Anadolu’nun üç taraf› denizle çevrilidir. Toproklar› üç k›t’aya yay›lan Osmanl› ‹mpara-
torlu¤unun y›k›l›fl› ile ‹stiklâl Savafl› sonras› yeni Türkiye Cumhuriyeti Anadoyu üzerin-
de tesis edilmifltir.

ANKARA: Orta Anadolu’nun merkezinde eski bir yerleflim yeridir. Eski ismiyle En-
gürü, flimdiki ad›yla Ankara, 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyetinin de baflflehridir.
Yak›n tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Kurtulufl  Savafl› esnas›nda bütün va-
tanperverlerin topland›¤› ve millet meclisinin kurularak yeni devletin temellerinin at›l-
d›¤› bu Anadolu kenti yap›lan imar hareketleri ile son derece modern bir baflkent hü-
viyetini kazanm›flt›r. Kurtulufl  Savafl› s›ras›nda  Bediüzzaman Said Nursî’nin de davet
edildi¤i Ankara, sonraki y›llarda da Nurculuk hareketinin içinde yer alm›flt›r.

ARARAT DA⁄I: Bak›n›z A⁄RI DA⁄I.

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zaman-
da insanl›k tarihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl, me-
deniyetler y›k›lm›flt›r.  En önemli yönü ise bütün dinlerin bu k›t’ada ortaya ç›kmas›d›r.
Mukaddes mekânlar›n ve flehirlerin yer ald›¤› ülkelerin hemen hemen hepsi Asya’da
bulunmaktad›r.

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ YER B‹LG‹LER‹
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ATABEY: 5000 y›ll›k tarihî bir geçmifle sahip olan Atabey, Hitit, Iyon, Selefkos, Ro-
ma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl› dönemlerinin önemli bir yerleflim merkezi olma özel-
li¤ini korumufl ve o dönemlere ait izleri günümüze kadar tafl›yabilmifltir. Atabey’in
Nurlarla ilgisi Üstad Bediüzzaman’›n takdir ve iltifat›n› kazanan ve Nur Kahramanlar›
dedi¤imiz vefakâr, fedakâr Nur Talebelerinin bir ço¤unun bu beldeden olmas›d›r. Bir
k›sm›n›n isimleri flöyle: Sabri Arseven (‹skele memuru, Hulûsi-i Sâni veya Santral Sabri
lâkaplar›yla da an›l›r.), Tahirî Mutlu A¤abey, Haf›z Ali, ‹slâmköylü Abdullah, Küçük Ali,
Lütfü, Abdullah Çavufl, Mesut, Zühtü ve daha inceleri. Allah hepsine rahmet eylesin.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür,  si-
yaset ve medeniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye
Cumhuriyetinin fikir, kültür, siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’la-
r›n ortalar›ndan itibaren Türk insan› Avrupa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› göste-
rir hale gelmifltir. fiu anda Müslümanl›k, Avrupa’n›n pek çok ülkesinde resmî din ola-
rak tan›nmakta; pek çok Avrupa kuruluflu ve önemli kiflileri de ‹slâmiyetle yak›ndan
ilgilenmektedir. Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma hamiledir” ifadesi de yerini bulmak-
tad›r.

AVUSTURYA: Denize k›y›s› olmayan bir Avrupa ülkesidir. Federal cumhuriyet re-
jimi ile yönetilen ülkenin baflflehri Viyana’d›r. 2. Dünya Savafl›nda Hitler taraf›ndan Al-
manya’ya kat›lan Avusturya, ABD, Rusya, ‹ngiltere ve Fransa güçleriyle iflgal edil-
mifl,1955 y›l›nda hiç bir devletle birlik yapmama flart›yla ba¤›ms›zl›¤› tan›nm›flt›r.  Son
say›mlara göre 8.150.835 kifli olan ülke nüfusunun ço¤u Almanca konuflmaktad›r. Dini
Katolik olan Avusturya’da 1979 resmî din olarak kabul edilen ‹slâmiyet h›zla yay›lmak-
tad›r. Avusturya’da y›ll›k s›cakl›k fark›n›n fazla oldu¤u karasal bir iklimi vard›r. Ülkenin
% 40’n›n ormanlarla kapl›d›r. Alp Da¤lar› bat›dan do¤uya üç s›ra halinde uzanmakta-
d›r.

-B-

BA⁄DAT: Irak’›n baflkentidir. fiehir Dicle Irma¤›n›n iki yakas›nda yer al›r. Tarihte,
Babiller ve Sasaniler gibi pek çok medeniyete baflkentlik yapt›. ‹klimin mutedil ve ti-
carî yollar›n üzerinde olmas› flehri her zaman cazip k›lm›flt›r.  Ba¤dat Harun Reflit dö-
neminde refah›n doru¤una ulaflt›. 1534 y›l›nda Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan Os-
manl› topraklar›na kat›ld›. 1. Dünya fiavafl›nda ‹ngilizlerin iflgaline u¤rayan Ba¤dat
1921’de kurulan ba¤›ms›z Irak Krall›¤›n›n baflkenti oldu. Krall›¤›n 1958’de y›k›lmas›ndan
sonra kurulan Irak Cumhuriyetinin de baflkentlili¤i devam etmektedir. 

BARLA: Isparta ili, E¤irdir ilçesine ba¤l› olan Barla, E¤irdir’in 25 km kuzeybat› uzan-
t›s›, 18 km k›y› fleridi olan 3052 nüfuslu 104 Km2 yüzölçümlü güzel bir yerleflim yeri-
dir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri  1926 ile 1934 y›llar› aras›nda  burada sürgün
yaflam›flt›r. Risale-i Nur Külliyat›n›n büyük bir bölümünün telif edildi¤i Barla, flu anda
Nur Talebelerinin oldu¤u kadar halk›m›z›n da ra¤bet etti¤i güzel vatan köflelerinden
birisidir. Huzur ve sükûnet arayanlar›n kolayca gidebilecekleri bir mekân olan Barla’da
temiz konaklama tesisleri bulunmaktad›r.
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BURSA: Marmara Denizinin güneydo¤usunda bulunan bir ilimizdir. Do¤usunda Bi-
lecik, Adapazar›; kuzeyinde Izmit, Yalova, ‹stanbul ve Marmara Denizi; güneyinde Eski-
flehir, Kütahya; bat›s›nda Bal›kesir bulunmaktad›r. ‹lin topraklar›n›n %35’ini da¤lar kap-
lamaktad›r. 2543 m yüksekli¤indeki Uluda¤ Bursa ili s›n›rlar› içinde yer almaktad›r. Ta-
rihi befl bin y›l öncesine kadar uzanan bursa ilinin önceki ismi Prusa’d›r. Bursa, Osman
Beyin o¤lu Orhan Bey taraf›ndan 6 Nisan 1326 y›l›nda fethedilerek Osmanl› topraklar›-
na kat›lm›flt›r. fiehir fethedildikten sonra, 1335 y›l›nda baflkent Bursa’ya tafl›nm›fl ve fle-
hirde büyük çapta bir imarlaflma olmufltur. Bediüzzaman Hazretleri Bursa için, “Bursa
ve havalisini Barla ve Isparta gibi kabul ediyorum” demifltir.

B‹TL‹S: Bitlis, Do¤u Anadolu bölgesinin yukar› F›rat ve yukar› Murat bölgelerinin s›-
n›rlar› üzerinde, Do¤u Anadolu'yu Güneydo¤u Anadolu'ya ba¤layan do¤al geçit üzerin-
de bir vadi kendi olarak kurulmufltur. Kuzeyde A¤r› (Patnos) ve Mufl (Bulan›k, Malaz-
girt), bat›da Mufl (Hasköy, Korkut) ve Batman (Sason, Kozluk), güneyde Sirt (Baykan, fiir-
van), do¤uda ise Van (Gevafl, Ercifl) ile komfludur. Deniz seviyesinden yüksekli¤i 1553
metre olan Bitlis'in alan› 6707 km2'dir. Bu alan il s›n›rlar› içerisinde kalan Van Gölünün
göl alan› ile birlikte toplam 8583 km2'ye ulaflmaktad›r. Denizden uzak ve da¤l›k bir
bölgede yer alan Bitlis ilinde sert karasal iklim özellikleri görülür. K›fllar uzun, so¤uk ve
kar ya¤›fll›, yazlar ise s›cak ve kurakt›r. Van Gölü k›y›s›nda gölün iklimi yumuflatmas›
sonucu göl k›y› kesimi ile gölün etkisinden uzak bölgelerde k›smi farkl›l›klar görülür.
Kar seviyesinin ilde di¤er bölgelere göre yüksek olmas› ve yerde kal›fl süresinin uzun-
lu¤u k›fl sporlar› ve k›fl turizmi için önemli imkânlar sa¤lar. Bu itibarla kayak sporu il-
de baflar›l› ve yayg›n olarak yap›lan spor dal›d›r. Ayr›ca il s›n›rlar› içindeki 215 km’lik
Van Gölü k›y› fleridi ve üzerindeki kumsallar, k›y› turizmi aç›s›ndan ayr› bir do¤al kay-
nak oluflturur.

BURDUR: ‹lin tarihi M.Ö.7000 y›llar›na inmektedir 1071 Malazgirt Meydan Muhare-
besinden sonra bölge; s›ras›yla Selçuklular, Hamito¤ullar› ve Osmanl›lar›n hakimiyeti
alt›na girmifltir. Bat› Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri aras›nda iklim,jeolojik ya-
p› bak›m›ndan bir geçit alan› olan Burdur ili; tarihî hadiselerde de, bilhassa Pisidia, Ro-
ma ve Selçuklular devrinde de bir geçit alan› olmufltur. Mevcut antik flehirler ve han-
lar, daha çok yerleflimden ziyade, Ege k›y›lar›nda bulunan Efes ve Bergama gibi büyük
tarihî yerleflim yerleri ile, Side, Aspendos gibi Bat› Akdeniz sahilinde bulunan büyük ve
tarihî yerleflim yerleri aras›nda gerek savafllar, gerek idarî yönden ve gerekse o zama-
n›n sportif temaslar› yönünden de bir geçit alan›d›r. Selçuklular devrinde de ilin, bilhas-
sa Bucak ‹lçesi civar›, Akdeniz’de bulunan Alanya ve Antalya’n›n, Konya ile ba¤lant›s›
bak›m›ndan bir geçit alan› olmufltur. Bundan dolay›d›r ki, Burdur ili; folklorunda, kültü-
ründe, sosyal yaflant›s›nda, hatta ekonomisinde oldu¤u gibi, bugün de önemli bir tran-
sit merkezidir. Bat›dan, Orta Anadolu’dan, Akdeniz’e, hatta Fethiye gibi güney Ege sa-
hillerine giden bütün yollar Burdur ilinden geçer. Do¤al ve tarihi zenginlikler, iklim,
folklor, tar›m, tabiat gibi turizm unsurlar›, Burdur’a bir çok bölgemizden daha fazla
avantaj sa¤lamaktad›r. Türkiye turizminde önemli bir yeri olan Akdeniz, Ege ve Orta
Anadolu bölgeleri aras›nda tabiat güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve folklor olmak üze-
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re üç önemli turizm unsuru buray› bir turistik cazibe merkezi haline getirmektedir.
Burdur, Göller bölgesinin karakteristi¤ini en güzel flekilde aksettiren ilimizdir. 

-C-

CEBEL-‹ CUDÎ: Dinler tarihi ve ‹slâm dini aç›s›ndan önemli bir yerdir. Kur’ân-› Ke-
rim’de, pek çok tarihçi ve yorumcunun eserlerinde Hazret-i Nuh’un gemisinin tufan-
dan sonra Cudi Da¤›na oturdu¤u belirtilmektedir. Fakat bu da¤›n hangi da¤ oldu¤u hu-
susunda farkl› yorumlar bulunmaktad›r. En çok üzerinde durulan da¤lardan ikisi Do¤u
Anadolu Bölgesindeki A¤r› Da¤› ile Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki Cudi Da¤›d›r. A¤-
r› Da¤›n›n çok sarp ve yaflamaya elveriflli olmamas› buna karfl›l›k Cudi Da¤›n›n gemi-
nin inmesi ve insanlar›n bar›nmas› için elveriflli olmas› geminin Cudi Da¤›nda oldu¤u
görüflünü kuvvetlendirmektedir. Cudi Da¤›, Türkiye Irak s›n›r›na yaklafl›k 15 km uzak-
l›kta elips biçiminde bir da¤d›r. Bulundu¤u bölge kurak bir bölge olmas›na karfl›n, yük-
sek kesimlerinde çam ve mefle ormanlar› vard›r ve bu bölgeler çok ya¤›fl almaktad›r.
Da¤›n üzerinde 2000 metreyi aflan dört doruk vard›r. Bunlardan bir tanesi “Nuh Pey-
gamber Ziyaret Tepesi” olarak adland›r›lmaktad›r.

C‹HANABAD: fiimdiki ad› Delhi olan bu flehir Hindistan’›n baflkentidir. Delhi nüfu-
sunun dörtte üçünü Hindular geri kalan›n› Müslümanlar oluflturur. fiehir, 13. yüzy›ldan
itibaren Kuzey Hindistan’da hüküm süren birçok Müslüman Sultanl›¤›n›n merkezi ol-
du. Bu konumu 1558’de ‹ngilizlerin son Babürlü Sultan› Bahad›r fiah’tan idareyi teslim
almalar›na kadar sürdü. 1911’de ‹ngilizler Hindistan’daki idare merkezlerini daha önce
bulundu¤u Kalküta’dan buraya tafl›d›lar; 1947’de ise Hindistan Devletinin baflkenti ol-
du.

-Ç-

Ç‹VR‹L: ‹lçe, idarî bak›mdan Denizli iline ba¤l›d›r. Uflak iline ba¤l› Karahal›, Sivasl› il-
çeleri, Afyon iline ba¤l› Dinar, Dazk›r›, Sand›kl› ilçeleri ve Denizli ‹line ba¤l› olan Çal ilçe-
leri ile çevrili, kendi ad›yla an›lan ovan›n üzerinde kurulmufl, isminin önüne “yeflil” ke-
limesini de alarak an›lan yeflillikler içinde, flirin, son senelerde Denizli iline, ticarî, sos-
yal, ekonomik ve ulafl›m yönünden en fazla geliflme gösteren bir ilçemizdir. ‹lçenin ad›
hakk›ndaki bütün bilgi ve rivayetlerin kökü, “Çevril” kelimesine dayanmaktad›r. Bu hu-
susta ortak üç rivayet vard›r. Bunlardan hepsine de Çivril isminin, “Çevril” kelimesinden
zamanla de¤iflerek olufltu¤u söylenmektedir.

-D-

DÂRÜLH‹KMET‹’L-‹SLAM‹YE: 25 fiubat 1918 tarihinde kuruldu. 17 maddelik ni-
zamnamesi 5 Mart 1918’de kabul edildi. Sultan Reflat’›n emriyle 13 Mart 1918 tarihli
Takvim-i Vekâyi’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Dârü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye’nin görevle-
ri bir yönetmelikle belirlenmiflti. Avrupa yaflay›fl›n›n gençler aras›nda yayg›nlaflmas›
neticesi dini hayattan yabanc›laflman›n› fazlalaflt›¤› zamanda dini konularda beyanna-
meler yay›nl›yor, halk›n sorular›na cevaplar veriyordu, yapt›r›m gücü yoktu. Halledil-
mesi gereken konular› ilgili birimlere (fleyhülislâml›k, adalet nezareti, zaptiye) bildir-
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mek üzere yaz›flmalar yap›yordu. Yabanc›lar›n sordu¤u dinî sorulara komisyonlarda
görüflürerek cevaplar haz›rl›yordu. Döneminde büyük âlimleri bünyesinde bulunduran
bir ‹slâm Akademisi özelli¤indeydi. Bediüzzaman Said Nursî’de olan kuruma tayin edi-
len 28 üye aras›ndayd›. Kurum dokuz üye ve bir baflkandan meydana geliyordu. Ku-
ruluflun azalar› sahalar›nda ilmî bak›mdan otorite say›lan kiflilerdi. Dini konudaki karar
ve bildirileri Ceride-i ‹lmiye isimli yay›n organ›nda yay›nlan›yordu. Bu yay›n organ›nda
üyeler isterlerse yaz›lar›n› da yay›nlayabiliyorlard›.

DEN‹ZL‹: Denizli sanayisi ve ticareti çok geliflmifl olup, Türkiye’nin en h›zl› kalk›nan
merkezlerinden biridir. Said Nursî Hazretleri 1944 senesinde Denizli Hapishanesinde tu-
tuklu olarak bulunmufltur. “Meyve Risalesi” adl› eserini burada telif etmifltir. Bediüzza-
man Said Nursî 1944 tarihinde yan›ndaki beraber hüküm giydi¤i talebeleri ile birlikte
beraat etmifltir.

D‹CLE: Güney Do¤u Anadolu Bölgesinde bir akarsudur. 1900 km’lik uzunlu¤unun
523 km’si Türkiye topraklar›ndad›r. Dicle Nehrinin bafllang›ç kesimi Ergani ve Maden
Suyu ad›yla bilinmektedir. Bu kesimde dar ve derin vadiler içinde akmaktad›r. Yaz
mevsiminde suyu azalan Dicle Nehri’nin Mart ve Nisan aylar›nda karlar›n erimesi so-
nucunda sular› kabarmaktad›r.

-E-

EM‹RDA⁄: Emirda¤ Afyon iline ba¤l› 100.000 nüfuslu bir ilçedir. Antik dönemde
Aura, Roma ve Bizans dönemlerinde Amorium olarak an›lan tarihî kentin kal›nt›lar›
Emirda¤’a 13 km2 mesafede yer almaktad›r.  Bediüzzaman Hazretleri 1944 y›l›nda De-
nizli Hapsinden tahliye edildikten sonra 1947 y›l›n›n sonlar›na kadar burada kalmaya
mecbur b›rak›lm›flt›r. 1948-1949 y›llar› aras›nda Afyon Hapsinde 20 ay tutuklu kalan
Bediüzzaman Hazretleri tahliyesinden sonra tekrar Emirda¤›na gelmifl ve burada yak-
lafl›k 4 y›l daha kadar kalm›flt›r.

ERBAA: Orta Karadeniz Bölgesinde, Tokat iline ba¤l›, Yeflil ›rmak Havzas› üzerinde
kurulmufl flirin bir ilçedir. Bir ova üzerinde bulunan ilçenin kuzeyinde Canik Da¤›, Gü-
neyinde Sakarat ve Bo¤al› da¤lar›, do¤u ve bat›s›nda da bu da¤lar›n uzant›lar› bulun-
maktad›r. Yüzölçümü 1111km2 dir. Kelkit Irma¤›, Tozanl› Irma¤›, Karakufl Çay›, ‹mbat
Deresi, Keçeli Deresi, Tanoba Deresi, Hasan U¤urlu Baraj› ilçenin su alanlar›d›r. Horoz-
tepe Ören Yeri, Kale Köyünde bulunan Bo¤azkesen Kalesi, Yer Köprü en önemli tarihî
mekânlar›d›r. Ayr›ca Fidi Köyündeki Silâhtar Ömer Pafla Camii ahflap mimarinin en
önemli numunelerindendir.

ERZ‹NCAN: Erzincan Do¤u Anadolu Bölgesinde dokuz ilçeden oluflan bir ildir. 2000
y›l› nüfus say›mlar›na gore nüfusu 316.841’dir. Tarihî olarak birçok medeniyete ev sa-
hipli¤i yapm›flt›r. Erzincan 26 A¤ustos 1071 tarihinden sonra Türk ve Osmanl› hakimi-
yeti alt›na girmifltir.

ESK‹fiEH‹R: ‹ç Anadolu bölgesinin kuzeybat›s›nda yer almaktad›r. Kuzeyde Karade-
niz, kuzeybat›da Marmara, bat› ve güneybat›da Ege Bölgesi ile komfludur. Eskiflehir'in
ilçelerinden Seyitgazi'nin küçük bir bölümü Ege'nin, Sar›cakaya ‹lçesi'nin tümü ile Mer-
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kez ve Mihall›ç›k ilçelerinin bir bölümü Karadeniz Bölgesinin etkisindedir. Ancak Eski-
flehir, co¤rafî karakterini genellikle ‹ç Anadolu bölgesinden al›r. Eskiflehir ili, güneyden
Afyonkarahisar'›n Emirda¤ ve ‹nsaniye; güneydo¤udan Konya'n›n Yunak; do¤udan An-
kara'n›n Polatl›, Nall›han ve Beypazar›; kuzeybat›dan Bolu'nun Göyük; bat›dan Bilecik'in
Gölpazar›, Sö¤üt, Bozüyük ilçeleri ve Kütahya ile çevrelenmifl durumdad›r. Risale-i Nur
tarihinde Eskiflehir önemli bir yer tutar. Eskiflehir Mahkemesi ve Bediüzzaman’›n fleref-
lendirdi¤i mekânlar olarak Eskiflehir hakk›nda Külliyat›n pek çok yerinde bahisler bu-
lunmaktad›r.

-F-

FIRAT: F›rat Nehri, Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ›rma¤›d›r.
Toplam uzunlu¤u 2.800 km’dir. Türkiye s›n›rlar› içinde kalan bölümün uzunlu¤u ise 971
km’dir. Nehir üzerine Türkiye’nin en büyük barajlar› infla edilmifltir.

F‹NLAND‹YA: Kuzeydo¤u Avrupa ülkesidir. Baflflehri Helsinki; önemli flehirleri Esk-
poo, Tamkpere’dir. Yüzölçümü 338.145 km2; nüfusu 5.069.000 kiflidir. Resmî ad› Fin-
landiya Cumhuriyetidir. Do¤uda Rusya, kuzeyde Norveç, kuzeybat›da ‹sveç’le komflu-
dur. Nüfusunun % 93’ü Findir ve Fince konuflmaktad›r. Dini H›ristiyanl›kt›r.

-G-

GEREDE: Karadeniz Bölgesinin bat›s›nda, Bolu’nun da¤l›k kesiminde yer alan bir il-
çesidir.

-H-

H‹CAZ: Bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar ‹slâm›n befli¤i
olan topraklard›r. Buran›n özellikle Mekke ve Medine'yi içine alan orta bölgesi Hicaz
olarak adland›r›l›r. Bu topraklar›n Osmanl› hakimiyetine geçmesi Kanunî'nin 1517'de
hilâfeti almas›yla olmufltur. Tarihte de baz› küçük kar›fl›kl›klar d›fl›nda buralar sürekli
hilâfet devletinin hakimiyetinde olmufltur. II. Abdülhamid Han da bir demiryolu hatt›
projesiyle mukaddes topraklar› ‹stanbul’a ba¤lamay› planlayarak uygulamaya geçmifl-
ti. Ancak I. Dünya Savafl› ile bu topraklar elimizden ç›kt›.

H‹ND‹STAN: Asya’n›n güney yar›madas› ve k›t’an›n Hint Okyanusuna do¤ru uzan-
m›fl ucu olan Hindistan, Yak›ndo¤u ile Uzakdo¤u’yu ay›r›r. Geri kalm›fl ve ayr›ca çok ka-
labal›k, tarih boyunca göç ve istilâlara u¤ram›fl bir ülkedir. ‹lkça¤da burada millî bir
devlet, siyasî bir otorite kurulmam›flt›. Kast sistemi ile yönetiliyordu. Baharat› bol bu-
lundu¤u, bu yüzden de baharat yolunun bafllad›¤› yerdir. Çin’den sonra dünyan›n en
kalabal›k ikinci ülkesidir.

-I-

IRAK: Osmanl› devletinin çöküflünün ard›ndan Ortado¤u’da kurulmufl olan devlet-
lerden birisidir. Osmanl› dönemindeki Musul, Ba¤dat ve Basra eyaletlerinin bir araya
gelmesiyle Irak oluflmaktad›r. Bu gün Irak Orta Do¤u’da yer alan stratejik mevkisiyle,
sahip oldu¤u petrol rezervleri ile Körfezin önde gelen önemli ülkelerinden biri duru-
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mundad›r. Irak uzun y›llar ‹ngiltere’nin hakim gücü alt›nda idare edilmifltir. ‹ngiltere’nin
1971’de Orta Do¤u’dan tamamen çekilmesi ile bu bölge üzerinde ABD öne geçmeye
bafllam›flt›r. Irak dünyada büyük petrol üreticileri aras›ndad›r. Ülke Ortado¤u’nun ula-
fl›m kavfla¤›d›r. Ayn› zamanda ça¤lar boyunca Arabistan ve ‹ran aras›nda köprü göre-
vi görmüfltür. 1917’de ‹ngiliz kuvvetlerince iflgal edildi. 1921’de ba¤›ms›z Irak Krall›¤›
kuruldu. Krall›¤›n 1958’de kanl› bir darbeyle y›k›lmas›ndan sonra Irak Cumhuriyeti ku-
ruldu. Irak Cumhuriyeti 2003 y›l›nda Amerikan ve ‹ngiliz güçleri güçlerinin sald›r›s›yla
y›k›ld›.

ISPARTA: 8.933 km karelik bir alana yay›lan Isparta ilinin nüfusu, 1990 say›m›na
göre 434.771’dir. Ege, Akdeniz ve ‹ç Anadolu bölgelerinin kesiflti¤i Göller Bölgesi deni-
len noktada yer alan Isparta ili, E¤irdir, Kovada ve Gölcük gölleri, Kovada ve K›z›lda¤›
Milli Parklar› ile zengin bir fauna ve floraya sahiptir. ‹nanç turizminin merkezi Yalvaç il-
çesi Anadolu’nun kültür zenginli¤ini tüm ihtiflam› ile yans›tmaktad›r. Kayak Merkezi-
nin yerald›¤› Davraz Da¤›, do¤a yürüyüflü ve nehir sporlar›na elveriflli kanyonlar, ma-
¤aralar ve da¤lar› ile pek çok do¤a sporlar›n›n yap›ld›¤› merkezdir. Isparta'n›n turizm
kap›s› E¤irdir, alternatif turizm bölgesidir. Da¤c›l›k, trekking, rüzgarsörfü, yamaç para-
flütü, kampç›l›k turizm çeflitlerinden birkaç›d›r. Isparta ilinin ilçeleri; Aksu, Atabey, E¤ir-
dir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, fiarkikaraa¤aç, Uluborlu,Yalvaç ve
Yeniflarbademli'dir. Nur risalelerinin telif ve ço¤alt›lmas›nda Isparta ve Ispartal› Nurcu-
lar›n eme¤i unutulamaz.

-‹-

‹NEBOLU: Karadeniz sahilinin tam ortas›nda yer alan Kastamonu ilimize ba¤l› tipik
bir sahil kasabas›. ‹stiklâl Savafl› s›ras›nda memleketin kurtuluflunda önemli bir yeri
olan, geçmiflin kalabal›k, ihtiflaml› bir ticaret merkezi. Risale-i Nur’un bas›m ve yay›n›n-
da önemli bir yeri vard›r. ‹nebolulu Nur Talebeleri hem sadakat ve hem de vefada ör-
nek olmufllard›r.

‹NG‹LTERE: ‹ngiltere tarihi, V. yüzy›lda Britanya adas›na Anglosaksonlar›n ayak
basmas›yla bafllar. Büyük Britanya 19. yüzy›la damgas›n› vuran bir devlettir. Gerek sa-
nayi ink›lab› gerekse sömürgeleflme hareketlerindeki etkinli¤i onu tarihin son impara-
torlu¤u yapm›flt›r. Tabiî ki sömürgeleflme hareketlerindeki genifllemesinden ötürü üs-
tünde “güneflin batmad›¤› imparatorluk” deyiflini de hak etmifltir. 20. yüzy›lda dünya
savafllar›nda oynad›¤› aktif rol nedeniyle ve de hemen sonras›nda dünyay› saran eko-
nomik krizin de etkisiyle 19. yüzy›ldaki gücünden ve de sömürgelerinden çok fley kay-
betmifltir. Yine de Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun kurulmas›nda oynad›¤› aktif politi-
ka nedeniyle halen daha Avrupa ve dünya arenas›nda etkili bir ülkedir. Türkçede, ‹n-
giltere olarak adland›rd›¤›m›z yer asl›nda Büyük Britanya adas›d›r. ‹ngiltere, Büyük Bri-
tanya’n›n oluflturdu¤u dört bölgeden biridir. Büyük Britanya adas›n› oluflturan di¤er
bölgeler ‹skoçya, Kuzey ‹rlanda ve Galler’dir.

‹RAN: Asya’n›n bat›s›nda yer alan bir devlettir. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbeycan,
Türkmenistan ve Hazar Denizi, do¤usunda Afganistan ve Pakistan, bat›s›nda Türkiye ve
Irak, güneyinde Basra ve Umman körfezleri bulunur. Yüzölçümü: 1.648 milyon km, Nü-
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fusu ise Temmuz 2001 verilerine göre 66,128,965’dir. Baflkenti Tahrand›r. Resmi ad›
‹ran ‹slâm Cumhuriyeti olan ‹ran, teokratik bir cumhuriyettir.

‹STANBUL: ‹stanbul Türkiye’nin en çok nüfuslu ve sanayii en çok geliflmifl kenti-
dir. Büyük metropoller aras›nda gösterilen ‹stanbul’un tarihî ve co¤rafî özellikleri dola-
y›s›yla dünyan›n en gözde flehirlerinden birisidir. ‹stanbul’da genel olarak Akdeniz ik-
limi koflullar› görülür. Bu iklim, k›y› bölgelerle iç kesimlerde biraz ayr›l›klar gösterir.  ‹s-
tanbul s›ras›yla Roma ‹mparatorlu¤u (324-395), Bizans ‹mparatorlu¤u  (395-1453), Os-
manl› ‹mparatorlu¤u (1453-1923) gibi büyük imparatorluklara sahiplik yapm›flt›r. Üsta-
d›n ‹stanbul’la ilk buluflmas› 1907 y›l›nda olmufltur. Do¤uda Rus Harbinde Ruslara esir
düflen Said Nursî, daha sonra Kosturma, Varflova-Almanya üzerinden ‹stanbul’a tekrar
gelir. Bir sure Çaml›ca Tepesinde ikamet eder. 1918’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u döne-
minin ilim akademisi say›lan Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye üyeli¤ini yapar. Bundan sonra
k›sa aral›klarla Yûflâ Tepesinde, Sar›yer’in F›st›kl›ba¤lar’da ikamet eder. 1952 y›l›nda
Gençlik Rehberi mahkemesi dolay›s›yla ‹stanbul’a tekrar gelmifltir. 

‹SVEÇ: Balt›k Denizi k›y›s›nda, Finlandiya ile Norveç aras›nda yer alan bir Kuzey Av-
rupa ülkesidir. Yaklafl›k 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yüzölçümü 449.964 km2 dir. 

‹ZM‹R: Türkiye'nin üçüncü büyük flehri olan ‹zmir 3.500.000 nüfusu ile ça¤dafl, ge-
liflmifl, ayn› zamanda ifllek bir ticaret merkezidir. ‹zmir'in bat›s›nda renkli denizi, plajla-
r› ve termal merkezleriyle Çeflme Yar›madas› uzan›r. Antik ça¤lar›n en ünlü kentleri
aras›nda yer alan Efes, Roma ‹mparatorluk devrinde dünyan›n en büyük kentlerinden
biriydi. Tüm ‹yon kültürünün zenginliklerini bünyesinde bar›nd›ran Efes, yo¤un sanat-
sal etkinliklerle de ad›n› duyuruyordu. ‹zmir, yatlar ve gemilerle çevrilmifl uzun ve dar
bir körfezin bafl›nda yer almaktad›r. Tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yaz-
lar›n kurak ve s›cak geçti¤i ‹zmir'de, k›fllar ›l›man geçmektedir. ‹zmir Liman› ‹stan-
bul'dan sonra ikinci büyük limand›r. Canl› ve kozmopolit bir flehir olan ‹zmir, Uluslara-
ras› Sanat Festivali ve ‹zmir Enternasyonal Fuar› ile de önemli bir yer tutar. ‹zmir'in do-
¤al güzellikleri tarihle iç içe geçmifl,bitki örtüsü, çok çeflitli kufl ve böcek türleriyle zen-
ginleflmifltir. 

‹ZM‹T: ‹zmit, do¤u ve güneydo¤uda Sakarya, güneyde Bursa illeri, bat›da Yalova ili,
‹zmit Körfezi, Marmara Denizi ve ‹stanbul ili, kuzeyde de Karadeniz’le çevrili olan Ko-
caeli ilinin il merkezidir. ‹zmit’in do¤usundan geçen 30° do¤u boylam› Türkiye saati
için esas kabul edilir. Do¤al bir liman olan ‹zmit Körfezi ifllek bir denizyoludur.

-K-

KÂBE: Hicaz’da Mekke-i Mükerreme’de Harem-i fierif’in ortas›nda bulunan kutsal
bina, yeryüzünde Allah’a adanm›fl ilk mabed, beytullah. Müslümanlar›n namaza bafl-
larken yöneldikleri cihet, k›ble. Müslümanlar›n hac› olmak için Kurban Bayram›nda zi-
yaret ettikleri mekân.

KARACA AHMET SULTAN: Barla ile Barla Gölü aras›nda “Karadut” mevkiinde, bir
ziyaret yeridir. Barla’ya yaya yirmi dakikal›k bir uzakl›ktad›r.
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KARADA⁄: Kastamonu’nun bir ilçesidir. Said Nursî Hazretlerinin Kastamonu haya-
t›nda önemli bir yer tutan Karada¤, flehrin yaklafl›k 9 kilometre bat›s›nda yer almak-
tad›r. Bediüzzaman Hazretleri buraya gelip tefekkür ediyor ve risalelerini telif ediyor-
du. “Karada¤’›n Bir Meyvesi” bafll›kl› lâhika için Üstat Bediüzzaman Hazretleri, “Mektup
yerine bu meyveyi gönderiyoruz” cümlesini kullanm›flt›r.

KARGI: Karadeniz bölgesinde, Çorum iline ba¤l› bir ilçedir.

KASTAMONU: Eski bir yerleflim merkezi olan Kastamonu il merkezi ve ilçelerin-
de bir çok eski eser ziyarete aç›kt›r. Belli bafll›lar› Araç, Taflköprü, Küre, Abana ilçeleri
sit alan› kapsam›ndad›r. Taflköprü'de Z›mb›ll› Tepe (Pompeipolis), ‹nebolu'da Abefl Ka-
lesi, Gerifl Tepesi, Çatalzeytin'de Ginolu Koyu, Cide ‹lçesinde Gideros Koyu arkeolojik sit
alan›d›r. Türkiye nin en meflhur ve kaliteli sar›msa¤› Kastamonu da üretilir ve sunta ve
baklal› zincir (zintafl) üretimi yap›l›r. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri 1936 ilkbaha-
r›nda Eskiflehir hapsinden tahliye olduktan sonra Kastamonu’ya mecburî ikamet için
sevk edilir. Burada Araba Pazar› semtinde polis karakolu karfl›s›nda bir eve yerlefltiri-
lir. Kastamonu Lâhikas› Üstad›n burada ikameti esnas›nda yazd›¤› ve gelen mektuplar-
dan oluflturulmufltur. Ayr›ca Ayetü’l-Kübra olan yedinci fiua da burada yaz›lm›flt›r.
1943’e kadar burada kald›ktan sonra tekrar tutuklanarak talebebleriyle beraber De-
nizli hapsine sevk edildi.  Kastamonu ilinin ilçeleri; Abana, A¤l›, Araç, Azdavay, Bozkurt,
Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Do¤anyurt, Hanönü, ‹hsangazi, ‹nebolu, Küre, P›-
narbafl›, Seydiler, fienpazar, Taflköprü ve Tosya'd›r.

KULEÖNÜ: Isparta’n›n bir ilçesidir. Said Nursî Hazretleri Kuleönü talebeleri için
mektuplar›nda kulland›¤› tabir “Mübarekler Hey’eti”dir. Said Nursî “Mübarekler
Hey’eti”nin ilk temsilcisi Sar›b›çak nam›nda Mustafa Ertürk’den “Mübarek Mustafa” ola-
rak söz eder. Hattâ Üstat, Sav ve Kuleönü kasabalar› için Nur medreseleri de¤erinde
oldu¤unu ifade etmifltir. Said Nursî mübarek Üç Aylar girdi¤inde Isparta’daki talebele-
rine hatim için Kur’ân-› Kerim’i aralar›nda bölüfltürürdü. Kuleönü’nde ise herkese bir
cüz verilir, böylece Ramazan ay›nda her gün Kur’ân-› Kerim hatmedilirdi.

-L-

LAD‹K: Karadeniz Bölgesinde, Samsun iline ba¤l› bir ilçedir.

-M-

MEDRESETÜZZEHRA: Said Nursî ‹slâm dünyas›ndaki fakirli¤in ve çeflitli ayr›l›kla-
r›n en önemli sebepleri aras›nda cehaletin oldu¤unu tespit ederek istikbalde toplum-
lara hakim olman›n k›l›çla de¤il, ilimle irfanla olaca¤›n› anlatm›flt›r. Özellikle do¤udaki
her türlü geri kalm›fll›¤›n ortadan kald›r›lmas› için bu illerde ilim ve irfan yuvalar›n›n
kurulmas›n› ön görür. Bölgede yüksekokul mahiyetinde bir kurumun infla edilmesi dü-
flüncesini devaml› dile getirmifltir. Said Nursî, do¤u illerindeki kurulmas›n› düflündü¤ü
bu e¤itim kurumunu gerçeklefltirmek için o günkü iktidardan destek almak için 1907
tarihinde ‹stanbul’a gelir. 1908’de II. Meflrutiyet’in ilân› ve bir tak›m dengesizlikler ve
karars›zl›klar nedeniyle bu giriflimleri sonuçsuz kal›r. Said Nursî Hazretleri daha sonra,
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Sultan Reflad’›n Rumeli seyahatine kat›larak Kosova’ya gider. Kosova da bir ‹slâmî yük-
sek e¤itim kurumunun yap›lmas›na niyet edilmifltir. Bu hareketten dolay› Said Nursî,
Sultan Reflad’a flöyle der: “fiark öyle bir darülfünuna daha ziyade muhtaç ve fiark,
âlem-i ‹slâm›n merkezi hükmündedir.” Bunun üzerine Sultan Reflad, Bediüzzaman’a
do¤uda bu e¤itim kurumunun yap›lmas› sözünü verir. Kosova’da yap›lmas› düflünülen
üniversite, Balkan Savafl›n›n ç›kmas›yla geri kal›r. Bundan sonra Sultan Reflad, Bediüz-
zaman’›n Medresetüzzehra teklifini kabul eder ve üniversite için 20.000 alt›n ödenek
ay›rtt›r›r. Said Nursî bunun üzerine Van’a gider. Van Gölü k›y›s›nda olan Artemit’te
Medresetüzzehra’n›n temeli at›l›r. I. Dünya Savafl›n›n ç›kmas›yla bu üniversitenin yap›l-
mas› da ertelenmifl olur. Bu konuyla ilgili Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde bilgiler mev-
cuttur.

MEKKE: Arabistan’da Kâbe’nin bulundu¤u, Hz. Peygamberin (a.s.m.) do¤du¤u mu-
kaddes flehir. Mekke-i Mükerreme diye de an›l›r.

M‹LAS: Ülkemiz güneybat›s›nda yer alan Milas 2 167 km2 yüzölçümü ve 112 808
kifli nüfusu ile Mu¤la ilinin en büyük ilçesidir. Bodrum, Mandalya Körfezi, Bafa Gölü, Gö-
kova Körfezi ile çevrelenmifltir. Uzun bir k›y› fleridine sahip ilçede Akdeniz iklimi ha-
kimdir. Düzenli kent merkezi, antik kal›nt›lar›, tarihi de¤eri bulunan eserleri ve evleri,
canl› çarflis›, dünyaca ünlü Milas hal›lar› ile turistik aç›dan pek çok ilginç özelli¤i bulu-
nan Milas s›ras›yla Karia, Selçuklu Mentefle Beyli¤i ve Osmanl› dönemlerini yaflam›flt›r.
‹lçe s›n›rlar› içinde 27 farkl› antik sit ile Türkiye'nin bu alanda en yüksek say›ya sahip
ilçesidir.

MISIR: M›s›r Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika'n›n en kalabal›k ülkesidir. Nüfusun bü-
yük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleflmifltir. Asya k›tas›nda yer alan bölümü Sina
Yar›madas› ile birlikte 1.020.000 km'lik bir yüzölçüme sahiptir. Bat›da Libya, güneyde
Sudan ve kuzeydo¤uda Filistin ve ‹srail'le kara s›n›r› bulunmaktad›r. M›s›r'›n kuzeyde
Akdeniz'e, do¤uda K›z›ldeniz'e k›y›s› bulunmaktad›r. M›s›r antik medeniyetiyle ünlü bir
ülkedir ve dünyan›n en çok ilgi çeken tarihsel an›tlar› yine buradad›r. Gize Pramitleri,
Karnak Tap›na¤› ve Krallar Vadisi en önemli tarihsel an›tlard›r. Özellikle fieyhülislâm
merhum Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-i Nur’a sahip ç›km›fl ve el-Ezher Üniver-
sitesine tan›tm›flt›r.

-O-

OSMANCIK: Çorum’a ba¤l› bir ilçedir.

-P-

PETROGRAD (PETERSBURG): Rusya Federasyonunun ikinci büyük flehri olan St.
Petersburg 1703 y›l›nda Rus Çar› Deli Petro taraf›ndan kurulmufltur. fiehir ilk kuruldu-
¤u zaman Deli Petro’nun ismine izafeten Petrograd ismi verilmifltir. Bolflevik ihtilâlin-
den sonra flehrin ismi Stalin taraf›ndan Leningrad olarak de¤ifltirilmifltir. SSCB’nin par-
çalanmas›yla ismi tekrar de¤ifltirilerek St. Petersburg yap›lm›flt›r. fiehir Moskova’n›n
715 kilometre kuzeybat›s›ndad›r. Daha çok bir do¤u flehri özelli¤i tafl›yan Moskova’n›n
aksine, St Petersburg Avrupaî özellik tafl›r ve Bat›ya aç›lan bir pencere olarak kabul
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edilir. Neva Nehri üzerindeki 42 ada üzerine yay›lan flehir, kültürel merkez oluflunun
yan› s›ra zarif binalar›yla meflhurdur. Bediüzzaman Hazretlerinin Rusya esaretinden fi-
rar ettikten sonra u¤rad›¤› flehirlerden biridir.

-R-

ROMANYA: Romanya, Orta Avrupa'n›n güneydo¤usunda, Balkan Yar›madas›n›n
kuzeyinde, afla¤› Tuna havzas›nda, Karadeniz k›y›s›nda yer al›r. S›n›rlar› 3187 km uzun-
lu¤unda olan ülke, Moldavya, Ukrayna, S›rbistan, Bulgaristan, Macaristan  ve Karade-
niz ile çevrilidir. Baflkenti Bükrefltir.

RUSYA: Rusya Federasyonu, ya da Rusya, do¤u Avrupa ile kuzey Asya'ya yay›lm›fl
ve 17,075,400 km2'lik yüz ölçümü ile dünyan›n en genifl ülkesidir. Nüfus olarak ise s›-
ralamada sekizincidir. Said Nursî Hazretleri, I. Dünya Savafl› esnas›nda gönüllü milis al-
bay› olarak savafl›rken üç talebesiyle birlikte Ruslara esir düflmüfl, daha sonra Sibir-
ya’da bulunan esir kamp›na götürülmüfltür.  Bu dönemdeki hayat›yla ilgili bilgiler Ri-
sale-i Nur’da mevcuttur.

-S-

SAV KÖYÜ (SAVA): Isparta’da, merkeze ba¤l› bir köydür. Risale-i Nur’un elle ya-
z›l›p ço¤alt›lmas› için bu köyün halk› bütünüyle çal›flm›fllard›r. Said Nursî Hazretlerinin
övgülerine mazhar olmufllard›r.

SEDD-‹ ZÜLKARNEYN: Allah’›n kendisine hikmet ve kudret verdi¤i bir zat olan
Zülkarneyn’in peygamber olup olmad›¤› hususu tart›flmal›d›r. Baz› müfessirlere göre
Zülkarneyn, Yemen padiflahlar›ndan birisidir. Kur’ân’da Kehf Suresinde Zülkarneyn ile
ilgili olarak, flarktan garba hakim oldu¤u ve mazlum milletleri, zalim kavimlerin teca-
vüzlerinden korumak için bir set infla etti¤i ifade edilmektedir. Baz› müfessirler Zülkar-
neyn’in yapt›¤› seddin Azerbaycan ile Ermenistan aras›nda oldu¤unu ve tatarlar›n hü-
cumundan korumak için infla edildi¤ini; baz›lar› ise bunun Çin Seddi oldu¤unu ve Mo-
¤ollara karfl› yap›ld›¤›n› söylemektedir. Kesin olan husus ise; Ye’cüc ve Me’cüc denilen
ve yeryüzünde fesat ç›karan topluluklara karfl› Zülkarnenyn taraf›ndan bir seddin infla
edilmifl oldu¤udur.

S‹B‹RYA: Büyük ço¤unlu¤u Rusya Federasyonu içinde yer almaktad›r. Bat›dan do-
¤uya do¤ru üç ana kesimden oluflur. Birinci kesimde, Bat› Sibirya ovas›; ikinci kesim-
de, Orta Sibirya Platosu; üçüncü kesimde ise Rusya Uzakdo¤u’su yer al›r. Bölge uzun
ve sert geçen k›fllar›yla tan›n›r. Bediüzzaman Hazretleri I. Dünya Savafl› y›llar›nda Rus-
lara esir düfltü¤ünde Sibirya’n›n Kosturma bölgesine götürülmüfl ve orada yaklafl›k 2.5
y›l esaret hayat› yaflam›flt›r.

SÜLEYMAN‹YE KASABASI: 1534 y›l›ndan itibaren Osmanl› yönetimi içinde Mu-
sul’a ba¤l› yerleflim merkezlerinden birisi olan Süleymaniye, Birinci Dünya Savafl›n› ta-
kiben, 1918 Mondoros Ateflkes Antlaflmas›ndan sonra ‹ngilizlerin kontrolü alt›na girdi.
1926 y›l›nda da Türkiye Antlaflmas› ile, milletler cemiyeti taraf›ndan belirlenen ›rak s›-
n›rlar› içerisinde kald›.
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-fi-

fiAM: Suriye’nin baflkentidir.  Dünya tarihi boyunca, hiç aral›ks›z en uzun süre kul-
lan›lan flehir olarak an›l›r. fiu anki nüfusu yaklafl›k 2 milyondur. En bilinen tarihî me-
kânlardan biri Emevî Camiidir. 

-T-

TOSYA: Tosya, ‹pekyolu üzerine kurulu, yaklafl›k 28.000 nüfuslu Kastamonu iline
ba¤l› bir ilçedir. Ilgaz da¤lar› eteklerinde Köro¤lu Da¤›na do¤ru bir eksende kurulmufl-
tur. Tosya ilçesi en parlak dönemini Osmanl›lar zaman›nda yaflam›flt›r. fiehrin tarihî do-
kusu ile ilgili kesin bilgi mevcut de¤ildir.

TUR DA⁄I: Sina Da¤›. M›s›r’da Sina Yar›madas›n›n ortagüney kesimindeki granit
doruk.  Hz. Mûsa’n›n Allah'›n (c.c.) ça¤r›s› üzerine Ondan emirleri almak üzere günlerce
kald›¤› kutsal kabul edilen da¤d›r. Hz. Mûsa, burada Allah (c.c) ile konuflmufl ve Ondan
on emiri alm›flt›r.

-V-

VAN: Türkiye'nin Do¤u Anadolu bölgesinin Yukar› Murat-Van bölümündeki Van
Gölü kapal› havzas›ndad›r. Kuzeyden A¤r›'n›n Do¤ubeyaz›t, Diyadin ve Hamur ilçeleri;
Güneyden Siirt'in Pervari; fi›rnak'›n Beytüflflebap, Hakkari'nin merkez ve Yüksekova il-
çeleri ile çevrilidir. Do¤usunda ise ‹ran devlet s›n›r› yer al›r. Yüzölçümü 19.069 km2 dir.
Van merkez ilçesinin yüzölçümü 2.289 km2, ilin gerçek alan› toplam 21.823 m’dir. Van,
Do¤u Anadolu bölgesinin volkanik da¤larla kapl› çukur kesiminde bulunan Van Gölü-
nün do¤u k›y›s›na 5 km uzakl›kta hafif e¤imli bir alan üzerine kuruludur. Ortalama
yüksekli¤i 1725 m.'dir. Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bir bölümü Van ilinde kalan
Van Gölü, bu da¤l›k bölümün ortas›nda yüksek da¤larla çevrelenmifl bir çöküntü du-
rumundad›r.

VAN KALES‹: fiehir merkezine 5 km. uzakl›ktad›r. Van Gölü k›y›s›nda, ovaya ha-
kim bir kayal›k üzerinde kurulmufltur. Do¤u-bat› istikametinde uzanan kale, 1800 m.
uzunlu¤unda, 120 m. geniflli¤inde ve yaklafl›k 80 m. yüksekli¤indedir. M.Ö. 855 y›l›nda
Urartu Kral› I. Sardur taraf›ndan yapt›r›lan Van Kalesi, ‹ç kale ve D›fl Kale olmak üzere
iki k›s›mdan meydana gelmektedir. Urartulardan Osmanl›lara kadar yerleflime sahne
olan Van Kalesine Osmanl› döneminde, iç kale sur duvarlar›, iki girifl kap›s›, cephane-
lik, ambar, kuleler ve Van’daki ilk ‹slâm eseri olma özelli¤ini tafl›yan Süleyman Han Ca-
mi>i eklenmifltir.

VARfiOVA: Polonya’n›n baflkenti olan Varflova, yüzölçümü olarak ülkenin en bü-
yük flehridir. Nüfusu 2004 y›l› itibar›yla 1.692.000 olarak tahmin edilmifltir. Nüfusun ço-
¤unlu¤u Polonyal›d›r ve Katoliktir. Kent serin bir iklime sahiptir. I. Dünya Savafl› s›ras›n-
da Ruslara esir düflen Bediüzzaman Hazretleri, 1918 y›l›nda firar ettikten sonra Varflo-
va üzerinden geçerek Istanbul’a gelmifltir.
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-Y-

YOZGAT: Iç Anadolu Bölgesinin Orta K›z›l›rmak bölümünde, Bozok Platosu üzerin-
dedir. Do¤usunda Sivas; güneyinde Kayseri, Nevflehir, K›rflehir; bat›s›nda K›r›kkale; ku-
zeyinde ise Amasya, Çorum ve Tokat illeri bulunmaktad›r. Yüzölçümü 14123 km2’dir.
Yozgat Anadolu’nun en eski yerleflim yerlerinden biridir. Yozgat’ta hakim olmufl eski
medeniyetler flunlard›r: Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyal›lar, Diadoglar, Galatlar, Roma
Imparatorlu¤u, Bizansl›lar, Anadolu Selçuklular›, Beylikler ve Osmanl›lar.

YUNAN‹STAN: Bir yar›mada üzerine kurulu olan Yunanistan, do¤uda Türkiye, ku-
zeyde Bulgaristan, kuzeybat›da ise Arnavutluk ile komfludur. Bat›s›nda ‹yon Denizi, gü-
neyinde Akdeniz, do¤usunda ise E¤e Denizi ile çevrili olan Yunanistan, E¤e Denizinde-
ki adalar›n ço¤una sahiptir. Yunanistan idarî bak›mdan 13 vilâyete ayr›lm›flt›r.  Yuna-
nistan’›n etnik yap›s›nda Türkler, Arnavutlar ve Pomaklar yaflamaktad›rlar. Yunanis-
tan’›n baflkenti Atina’d›r. 

-Z-

ZONGULDAK: Bat› Karadeniz Bölgesinde, Karadeniz’e bat› ve kuzeyden k›y›s› olan
bir ilimizdir. 1 Nisan 1924 tarih ve 491 say›l› Teflkilât-i Esasiye Kanunun 60. Maddesine
göre sancaklar kald›r›l›nca vilâyet yap›lm›flt›r. ‹lçeleri Alapl›, Çaycuma, Devrek, Gökçe-
bey ve Ere¤lidir.

¯
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Ahrufü ucmin süttirat testî-
ran yitte behel emleyru vel
fakîran

Én¡nH sâpj GkÒ/£r°ùnJ ränôu£o°S mºréoY o±oôrMnG 
GkÒ/≤nØrdGnh oÒ/en’rG

179

Ahrusühü fî külli fitnetin mánæràpa uπoc »/a o¬o°SoôrMnG 226

Âlimül gaybi felâ yüzhiru
alâ gaybihi ehaden

GkónMnG p¬pÑr«nZ »n∏nY oôp¡r¶oj nÓna pÖr«n̈ rdG oºpdÉnYCin Sûresi: 26. 236

Allâhü Ekber rônÑrcnG *nG 176, 248
377

Allâhü nurus semâvâtü vel
ardu... ‹lâhir

ïdG...p¢VrQn’rGnh päGnƒnªs°ùdGoQƒof *nGNur Sûresi: 35. 371

Allâhü nurussemâvâti vel
ardi meselü nûrihi kemifl-
kâtin fîhâ misbâhun el mis-
bâhu fî zücâcetin...

päGnƒnªs°ùdG oQƒof *nG
mIhÉnµr°ûpªnc p√pQƒof oπnãne p¢VrQn’rGnh

lmánLÉnLoR »pa oìÉnÑr°üpªrdnG ìÉnÑr°üpe Én¡«pa

375
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Aç›klama: Arapça metin indeksi, Arapça bilmeyenlerin de kolay bulmalar›n› temin
bak›m›ndan, okunufl metinleri alfabetik s›raya konularak haz›rlanm›flt›r.

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ AYET ve ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

— A —

Allahu nurussemâvâtü vel
ard› meselü nûrihî kemiflkâ-
tin fîhâ misbâhun elmisbâ-
hu fî zücâcetin ezzücâcetü
keennehâ kevkebün dürriy-
yün...

/√pQƒof oπn°ãne p¢VrQn’rGnh päGnhÉnªs°ùdG oQƒof *nG
»/a oìÉnÑr°ùpªrdnG lìÉnÑr°ùpe Én¡«/a mIƒ '̀µ°rûpªnc

w…uQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR

112

Allâhümme bisirri ismikel
a’zami ic’al nâfliri hezihir ri-
sâleti mazhera ›nâyetike
vekerâmâti fürkânike amîn
Amîn. Amîn. Amîn. 

pôp°TÉnf rπn©rLpG pºn¶rYn’rG n∂pªr°SpG uôp°ùpH sºo¡s∏dnG 
päÉneGnôncnh n∂pànjÉnæpY nôn¡r¶ne pándÉn°SuôdG √pò'g

rÚ/e'G @ rÚ/e'G @ rÚ/e'G n∂pfÉnbrôoa

347

Allâhümmeflrah sadrî lil
îmâni velislâm.

p¿ÉnÁ/Ór``pd …pQrón°U rìnôr°TG sºo¡ s∏dnG
pΩnÓr°Sp’rGnh

93



mäƒocrônH
Bi esmâikel husnâ 191

Bi eyyâmillâhi ‹brâhim Sûresi:
5.

165

Bibelhin ve simyânin ve
bezûhin ba’dehâ

Éngnór©nH mñhoRÉnHnh m¿Én«rªp°Snh mïr∏nÑpH182

Biesmâikel husnâ ecirnî mi-
neflfletet

190, 192

Bihakki tebârake sümme
nûnin vesâilin  Vebisûratit
tehmîzi veflflemsü küvvirat
Vebizzâriyâti zerven ven-
necmi izâ hevâ...

168
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Asâ rabbünâ en yübdi lenâ
hayran

Gkôr«nN Énænd pórÑoj r¿nG BÉnæt`HnQ =À'ùnYKalem Sûre-
si: 32. 

143

Ba’dehâ Éngnór©nH182, 183, 200

Bâcin ehûcin celmehûcin
celâletin  Celîlin celceleyyü-
tin cemâhin temehracet bi-
te’dâdi ebrûmin vesimrâzin
ebramin  Vebehrati tebrî-
zin veümmin teberraket

mπ«p∏nL @ mándnÓnL mêƒo¡nªr∏nL mêƒognG mêÉnH
mΩhoôrHnG pOGnór©nàpH rânLnôr¡nªnJ m√ÉnªnL mäƒt«n∏nér∏nL

râncsônÑnJ xΩoGnh mõj/ôrÑnJ pInôr¡nHnh @ mΩnôrHnG mRGnôrªp°Snh

187

Bede’tü bismillâhi rûhî bi-
hiltedet ilâ keflfi esrârin bi-
bât›nihin tavet

ränónàrdG p¬pH »/MhoQ $G pºr°ùpÑpH oârFnónÑnH
ränƒn£rædG p¬pæpWÉnÑpH mQGnôr°SnG p∞r°ûnc '‹pG

185, 193

Berkûtin 177

Behakki tebâreke n∑nQÉnÑnJ u≥nënH182

»nær°ùoërdG n∂pF=Énªr°SnÉpH

$G pΩÉs`jnÉpH

@ m∫pABÉ°nSnh m¿ƒof sºoK n∑nQÉnÑnJ u≥nëpH
@ ränQuƒoc o¢ùrªs°ûdGnh põ«/ªr¡sàdG pInQƒo°ùpHnh

@ …'ƒng GnPpG pºrésædGnh GkhrQnP päÉnjpQGsòdÉpHnh
Bihil kevnü uttirat ränôu£oY o¿rƒnµ`rdG p¬pH184

Bihinnâru uhmidet ränópªrNoG oQÉsædG p¬pH177, 178, 180

»'æ°rùoërdG n∂pF=Énªr°SnÉpH
rânà°sûdG nøpe »/frôpLnG

— B —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Bikelimâtihî p¬pJÉnªp∏nµpH128

Bilurvetil vüska »`'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH129

Binûri celâlin bezîhin vefle-
rantahin

mïn£rfnôn°Tnh mñpRÉnH m∫nÓnL pQƒoæpH176

Bismihî sübhânehü esselâ-
mü aleyküm biadedi kata-
râtil metari fî leyletirregâibi

rºoµ`r«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°ù∏pH
pÖpFÉnZsôdG pán∏r«nd »/a pôn£nªrdG päGnôn£nb pOnón©pH

300

Bismihi sübhânehü  Esselâ-
mü aleyküm verahmetüllâ-
hi veberakâtühü

@ o¬nfÉnërÑo°S p¬pªr°ù∏pH
o¬oJÉncnônHnh $G oânªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG

299, 302,
304, 316,
350

Bismihi sübhânehü o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH13, 14, 18, 20, 26,
97, 99, 104, 106,
267, 299, 308, 349,
360, 364, 366, 384

Bis›rr› havâmîmil kitâbi ce-
mî›hâ aleyke bifadlin nûri
yâ nûra uksimet

n∂r«n∏nY Én¡p©«/ªnL pÜÉnàpµrdG pº«/eGnƒnM uôp°ùpH
rânªp°ùrboG nQƒofÉnj pQƒtædG pπr°†nØpH

174

Bismillâhi $G pº°rùpÑpH185

Bismillâhirrahmânirahîm •
Vebihî nesteînü

@ pº«/Msôd pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH
oÚ/©nà°rùnf /¬pHnh

109

Bismillâhirrahmânirrahîm 13, 92, 152,
161, 167, 176,
185, 230, 321,
333, 352, 371

pº«/Msôd pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH

Bitemlîhin âyâtin mäÉnj'G mï«p∏rªnàpH182

Bitemlîhin âyâtin flemûhin
teflemmehat

rânîsªn°ûnJ mñƒoªn°T mäÉn`j'G mï«/∏rªnàpH182

Bivâhil vâhibil fethi vennas-
ri esraat

rânYnôr°SnG pôr°üsædGnh pírànØrdÉpH ÉnMnƒrdG pìGnƒpH186
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Bürhânü ¿ÉngrôoH133

Celâlin bazîhin mñpRÉnH m∫nÓnL177

Deâni bigarbin mÜrôn̈ pH »/fÉnYnO230, 231

Derken ÉkcrQnO179

Ebâziha yebzûhin vezey-
mûhîn ba’dehâ

Éngnór©nH mñƒoªrjnPnh mñhoòrÑnj nïjpPÉnHnG 182

Efelet flümûsül evvelîne ve-
flemsûne  Ebeden alâ feli-
kel ulâ lâ ta’zübü

Énæo°ùrªn°Tnh nÚpdshn’rG o¢Sƒoªo°T rân∏nanG 
oÜoôr¨nJ n’ '¤o©rdG p∂n∏na '¤nY GkónHnG @

212

— C —

— D —

Efemen flerahallâhü sadra-
hü lil islâmi fehüve alâ nû-
rin min rabbihi

o√nQrón°U *G nìnôn°T rønªnaG
p¬uHnQ røpe mQƒof '¤nY nƒo¡na pΩnÓr°SpÓr``pd

Zümer Suresi:
22. 

92

Eflhedüen lâ ilâhe illallâhü
ve eflhedü enne muham-
meden rasûlüllâhi

s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG 
$G o∫ƒo°SnQ Gkósªnëoe s¿nG oón¡r°TnGnh *G

377

Ehhamdülillâhi hezâ min
fadli rabbî

»ù HnQ pπr°†na qøpe Gnò'g ! oórªnërdnGFâtiha Sûresi:
2. Neml Sûresi:
40. 

108, 232, 264,
347

Efemen flerahallâhü *G nìnôn°T rønªnanGZümer Sûresi:
22. 

95

Ek›d kevkebî bil esmi nû-
ran vebehceten meded-
dühri vel eyyâmi yâ nûru
celcelet

kánér¡nHnh GkQƒof pºr°Sp’rÉpH »/Ñncrƒnc rópbnG 
rân∏nér∏nL oQƒofÉnj pΩÉsjn’rGnh pôrgtódG …nóne

187

Ek›d kevkebin »/Ñncrƒnc rópbnG184, 187, 188

E¤er ne hevahî dâd dâdî
hevah.

r√GnƒnN …/OGnO rOGnO »pgGnƒnN ¬nf rôncnG266

— E —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ekid kevkebî bil’esmi nûran
ve behceten

kánér¡nHnh GkQƒof pºr°Sp’rÉpH »/Ñncrƒnc rópbnG 187

Ekid kevkebî bil’ismi nûran GkQƒof pºr°Sp’rÉpH »/Ñncrƒnc rópbnG 113

Elem neflrahleke sadrak n∑nQrón°U n∂nd rìnôr°ûnf rºndnG‹nflirah Sûresi:
1. 

249

El azîzil hamîdi pó«/ªnërdG põj/õn©rdnG 159

El eteynâke seb’an minel
mesânî

»/fÉnãnªrdG nøpe Ék©rÑn°S n∑Énær«nJ'’rGnHicr Sûresi: 87. 121

El’ismül muazzamü

Elbâkî hüvel bâkî

oºs¶n©oªrdG oºr°Sp’rGn 
»/bÉnÑrdGnƒog »/bÉnÑrdnG 

185

17, 20, 108,
256, 266, 303,
308, 320, 363,
365, 370

Elem yec’al keydehüm fî
tadlîlin

mπ«/∏r°†nJ »/a rºognór«nc rπn©rénj rºndnGFîl Sûresi: 2. 89

Elemterakeyfe feale rabbü-
ke bieshâbil fîli

pπ«/ØrdG pÜÉnër°UnÉpH n∂tHnQ nπn©na n∞r«ncnônJ rºndnGFîl Sûresi: 1. 89, 91

Elfü elfi elhamdülillâhi hezâ
min fadli rabbî

»uHnQ pπr°†na røpe Gnòng ! oórªnërdnG p∞rdnG o∞rdnG 261

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi
selâmin aleyke yâ rasûlal-
lâhi

p∞rdnG o∞rdnGnh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG 
$G n∫ƒo°SnQÉnj n∂r«n∏nY mΩnÓn°S 

248

Elhilâfetü ba’dî selâsûne
seneten

kánæn°S n¿ƒoã'∏nK …/ór©nH oánanÓpîrdnGMüsned, 5:220,
221, 273; Ebû
Dâvud, Sün-
net: 8; Tirmizî,
Fiten: 48. 

202

Elh›lâfü oánanÓpîrdnG 203

Elhamdülillâhi alâ nûril
îmâni vel kur’ani

p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY ! oórªnërdnG 375, 378

Elhamdülillâhi alerrisâletin
nûriyyeti

pásjpQƒtædG pándÉn°SuôdG n¤nY ! oórªnërdnG 265
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Elhamdülillâhi rabbil âlemi-
ne

nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdnGFâtiha Sûre-
si: 2. 

376

Elif lâm mim  Kef hâ yâ
ayn sâd

¢=ü©'«'¡=c @ = =⁄GBakara Sûre-
si: 1; Meryem
Sûresi: 1. 

147

Elif lâm ra kitâbün enzelnâ-
hü ileyke

∂r«ndpG o√ÉnærdnõrfnG lÜÉnàpc y'ôdG 159

Elif lâm râ kitâbün enzelnâ-
hü ileyke litühricennâse
minezzulumâti ilennûri bi-
izni rabbihim ilâ s›râtil azîzil
hamîdi

n¢SÉsædG nêpôrîoàpd n∂r«ndpG o√ÉnærdnõrfnG lÜÉnàpc y'ôdG
p¿rPpÉpH pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe

pó«/ªnërdG põj/õn©rdG p•Gnôp°U '‹pG rºp¡uHnQ

‹brâhim Sû-
resi: 1. 

157

Elif lâm râ kitâbün enzelnâ-
hü ileyke litühricennâse
minezzulümâti ilennûri bi-
izni rabbihim

n¢SÉsædG nêpôrîoàpd n∂r«ndpG o√ÉnærdnõrfnG lÜÉnàpc y'ôdG
rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe

‹brâhim Sû-
resi: 1. 

161

Elkasemü’l-camiu ved-
da’tü’fl-flerîfetü vel’ismül-
a’zamü

oInƒrYsódGnh o™``peÉnérdG oº°nùn≤rdnG 
oºn¶rYr’G oºr°Sr’Gnh oánØjpôs°ûdG

180

Elkatratü tedüllü alel bahri pôrënÑrdG »n∏nY t∫oónJ oInôr£n≤rdnG157

Ellâhümme bihakki ismikel
a’zami vebihurmeti rasûli-
kel ekrami  Yessirlenâ hid-
metel kur’ani bineflri risâle-
tinnûri biddevâmi...

pánerôoëpHnh pºn¶rYn’rG n∂pªr°SpG u≥nëpH sºo¡s∏dnG
nánerópN Énændrôu°ùnj @ pΩnôrcn’rG n∂pdƒo°SnQ
pΩGnhsódGÉpH pQƒtædG pándÉn°SpQ pôr°ûnæpH p¿nGrôo≤rdG

66

Ellezîne en’amte aleyhim rºp¡«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnGFâtiha Sû-
resi: 7 

288

Ellezîne yesteh›bbûnel ha-
yâted dünyâ alel âhirati ve
yesuddûne an sebîlillâhi
veyebgûnehâ ›vecen ülâike
fî dalâlin baîdin

Én«rftódG nIƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj nøj/òsdnG
$G pπ«/Ñ°nS rønY n¿htó°oünjnh pInôpN'’rG n¤nY

mó«/©nH m∫nÓ°nV »/a n∂pÄ'dhoG ÉkLnƒpY Én¡nfƒo¨rÑnjnh

‹brahim Sure-
si: 3. 

162

Elhamdülillâhi  Elhamdülil-
lâhi 

!oórªnërdnG @ !oórªnërdnG248
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ellezîne yestehibbûne n¿ƒtÑpënà°rùnj nøj/òsdnG 164

Elmisbâhu fî zücâcetin ez-
zücâcetü keennehâ kevke-
bün dürriyyün

mánLÉnLoR »/a oìÉnÑ°rùpªrdnG
w…uQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnG

Nur Suresi: 35 115

Elmüeyyidü biddelâilil ak-
liyyeti vetteslimiyyeti

pás«pªp∏°rùsàdGnh pás«p∏r≤n©rdG pπpFnB’sódÉpH oóujnDƒoªrdnG 265

Elmukarrebü oÜsôn≤oªrdnG 231

En ahric kavmeke minez-
zulumâti ilennûri vezekkir-
hüm bi eyyâmillâhi

päÉnªo∏t¶dG nøpe n∂nerƒnb rêpôrNnG r¿nG
$G pΩÉsjnÉpH rºogrôucnPnh pQƒtædG »ndpG

‹brahim Su-
resi: 5. 

165

Ene limürîdî …/ój/ôoªpd ÉnfnG 213, 214

Ene limürîdî hâfizan Ék¶paÉnM …/ój/ôoªpdÉnfnG225, 226

Ene limürîdî hâfizan mâ yâ
hâfünü  Ve ehrusühü fî
külli flerrin ve fitnetin

@ o¬oaÉnMÉnj Éne Ék¶paÉnM …/ój/ôoªpd ÉnfnG 
mánæràpanh xôn°T uπoc »/a o¬o°SoôrMnGnh

223

Ente fî dâril hikmeti fetlub
tabîben yüdâvî kalbeke

n∂nÑr∏nb …phGnóoj ÉkÑ«pÑnW rÖo∏rWÉna
pánªrµpëqdG pQGnO »pa nârfnG 

211

Enzelnâ ileyküm nûran
mübînen

Ékæ«pÑoe GkQƒof rºoµr«ndpG BÉnærdnõrfnG 134

Errâdî biddarari lâ yünzaru
lehü

o¬ndoôn¶ræoj n’ pQnôs°†dÉpH À/VGsôdnG281

Errâsihûne fil ›lmi minhüm ºo¡ræpe pºr∏p©rdG »pa n¿ƒoîp°SGsôdnGNisâ Sure-
si: 162. 

132, 133

Eshâbiddünyâ Én«rftódG pÜÉnër°UnG90

Eshâbil fîli pπ«/ØrdG pÜÉnër°UnG 90

Essâlihati päÉnëpdÉs°üdG 87
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
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Evemen kâne meyten Ékàr«ne n¿Énc rønenhnGEn’âm Sûre-
si: 122. 

124, 126

Evemen kâne meyten feah-
yeynâhü vecealnâhü nûran

GkQƒof o¬ndÉnær∏n©nLnh o√Énær«n«rMnÉna Ékàr«ne n¿Énc rønenhnGEn’âm Sûre-
si: 122. 

122

Evemen kâne meyten fe-
ahyeynâhü vecealnâhü nû-
ran yemflî bihî finnâsi ke-
men meselühü fizzulumâti
leyse bihâricin minhâ

o¬ndÉnær∏n©nLnh o√Énær«n«rMnÉna Ékàr«ne n¿Énc rønenhnG
o¬o∏nãne rønªnc p¢SÉsædG »pa /¬pH »/°ûrªnj GkQƒof

Én¡ræpe mêpQÉnîpH n¢ùr«nd päÉnªo∏t¶dG »pa

En’âm Sûre-
si: 122. 

123

— F —

Evkezulumâtin fî bahri lüc-
ciyyin yagflâhü mevcün
min fevk›hi mevcün min
fevk›hi sehâbün zulümâtün
ba’duhâ fevka ba’din iza...

o¬«'°ûr¨nj x»uéod môrënH »/a mäÉnªo∏o¶ncrhnG
lÜÉnën°S p¬pbrƒna røpe lêrƒne p¬pbrƒna røpe lêrƒne

BGnPpG m¢†r©nH n¥rƒna Én¡°o†r©nH läÉnªo∏oX

Nur Sûre-
si: 40 

371

Eyuhibbü ehadüküm en
ye'küle lahme ahîhi mey-
ten

Ékàr«ne p¬«/NnG nºrënd nπocrÉnj r¿nG rºocoónMnG tÖpëojnGHucurat Sure-
si: 12. 

99, 101

Ezzemâni p¿ÉnesõdnG210

Fees’elü limevlâkel azîmifl-
fle’ni yâ müdriken lizâlikez
zemân bien yekîke flerra
tilkel fitneti ve flerra külli
kürbetin ve minetin

p¿És°ûdG pº«/¶n©rdG n∑n’rƒnªpd πnÄ°rSÉna
n∂«/≤nj r¿nÉpH p¿ÉnesõdG n∂pd'òpd ÉkcpQróoeÉnj

mánærëpenh mánHrôoc uπoc sôn°Tnh pánæràpØrdG n∂r∏pJ sôn°T

178

Ezzücâcetü keennehâ kev-
kebün dürriyyün yûkadü

oónbƒoj w…uQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnGNur Sure-
si: 35 

113

Fea’rid anhüm rºo¡rænY r¢VpôrYnÉnaNisa Suresi:
81; En’am Su-
resi: 68. 

140, 155

Feahyeynâhü vecealnâhü
nûran yemflî bihî finnâsi

o¬ndÉnær∏n©nLnh o√Énær«n«rMnÉna
p¢SÉsædG »pa /¬pH »/°ûrªnj GkQƒof

En’âm Sûresi:
122. 

122

Feemmellezîne flekû fefin-
nâri lehüm fîhâ zefîrun ve-
flehîkun

»pØna Gƒo≤n°T nøjpòsdGÉsenÉna
l≥«/¡n°Tnh lÒ/anR Én¡«/a rºo¡nd pQÉsædG

Hûd Sûresi:
106. 

125
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Fefil cenneti pásæ`nérdG »pØna153

Fefil cenneti hâlidîne nøj/ópdÉnN pásæ`nérdG »pØnaHûd Sûresi:
108. 

153

Fefinnâri lehüm fîhâ ve fle-
hîkun

Hûd Sûresi:
106. 

125 l≥«/ën°Tnh lÒ/anR Én¡«/a rºo¡nd pQÉsædG »pØna
Fein tevellev fekul hasbi-
yallâhü lâ ilâhe illâ hüve
aleyhi tevekkeltü

*G n»pÑr°ùnM rπo≤na Grƒs`dnƒnJ r¿pÉna
oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’pG n¬'dpG =n’

Tevbe Sûresi:
129. 

135

Feinneke mahrûsün biaynil
›nâyeti

pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna293

Fekadistemseke bil urvetil
vüskâ

»`'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH n∂n°ùrªnàr°SG pón≤naBakara Suresi:
256; Lokman
Suresi: 22. 

129

Fekul velâ tehaf r∞nînJ n’nh o¬r∏o≤na347

Felvâs›lü oπp°UGnƒrdÉna231

Festek›m kemâ ümirte närôpeoG BÉnªnc rºp≤nàr°SÉnaHûd Sûresi:
112. 

110, 119, 237

Feyâ hâmilel ismillezî celle
kadruhu

o√oQrónb sπnL …/òsdG pºr°Srp’rG nπpeÉnM Én«na185

Felvâs›lü ilâ sâhilis selâmeti
hüvessaîdül mükarrebü
Vezülhelâki hüveflflek›yyül
müba’adü velmuazzebü

pánenÓs°ùdG pπpMÉn°S '‹pG oπ°pUGnƒrdÉna
p∑nÓn¡rdGoPnh @ oÜsôn≤oªrdG oó«/©s°ùdG nƒog

oÜsòn©oªrdGnh oós©nÑoªrdG t»p≤s°ûdG nƒog

231

Felvâsilü ilâ sâhilisselâmeti pánenÓs°ùdG pπpMÉn°S '‹pG oπp°UGnƒrdÉna233

Feminhüm flakiyyün vesaî-
dün

ló«/©n°Snh w»p≤n°T rºo¡ræpªnaHûd Sûresi:
105. 

119, 152,153,
231, 237

Feminhüm flakiyyün w»p≤n°T rºo¡ræpªna232

Femürdî izâ deânî biflerk›n
Evbigarbin fî bahri tâmî
Egishü

@ m¥rôn°ûpH »pfÉnYnO GnPpG …pójpôoªna
o¬rãpZnG @ »peÉnW pôrënH »pa mQÉnZrhnG mÜôr`n¨pHrhnG

230

Feyâ münfliden nazmî »/ªr¶nf Gkóp°ûræoe Én«na215, 216
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— H —

— ‹ —

Feyâ münfliden nazmî fekul
velâ tehaf

r∞nînJn’nh o¬r∏o≤na »/ªr¶nf Gkóp°ûræoe Én«na216

Feyâ münfliden nazmî fe-
kulhü velâ tehaf  Feinneke
mahrûsün biaynil ›nayeti

@ r∞nînJ n’nh o¬r∏o≤na »/ªr¶nf Gkóp°ûræoeÉn«na
pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢Shoôrëne n∂sfpÉna

224

Fî tadlîlin π«/∏r°†nJ »paFîl Suresi: 2. 89, 91

Hâ mîm  Tenzilün miner
rahmanir rahîmi

pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG nøpe lπj/õrænJ @ yº'MFuss›let Suresi:
1-2. Mü’min
Suresi: 2. 

150, 151

Hâfizan Ék¶paÉnM226

Hamârûhin yeflrûhin te-
flemmehat

rânîsªn°ûnJ mñhoôr°ûnj mñhoQÉªnN183

HasbiyallâhÜ *G n»pÑr°ùnMTevbe Sûresi:
129. 

135

Hedânî rabbî ilâ s›rât›n
müstekîmin

mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '‹pG »uH nQ »/æj'óngEn’âm Sûresi:
161. 

129, 139,
140, 155

Hurûfün libehrâmin alet
veteflâmehat

rânîneÉn°ûnJnh rân∏nY mΩGnôr¡nÑpd l±hoôoM194

Hurûfün libehrâmin alet
veteflâmehat

rânNÉneÉn°ûnJnh rân∏nY mΩGnôrënÑpd l±hoôoM190

Hüve nƒog366, 367, 368

Hâlidîne nøj/ópdÉnN153

‹lâhî: Ente rabbî ve enel ab-
dü.  Ve entel hâl›ku ve
enel mahlûku ve enterrez-
zâku ve enel merzûku... ilâ-
hir

@ oórÑn©rdG ÉnfnGnh »uHnQ nârfnG :»/¡'dpG
@ o¥ƒo∏r``nırG ÉnfnGnh o≥pdÉnîrdG nârfnGnh

ïdG...o¥hoRrônªrdG ÉnfnGnh o¥GsRsôdG nârfnGnh

371

‹lennûri biizni rabbihim rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH pQƒtædG n‹pG158, 161

‹lennûri vezekkirhüm bi
eyyâmillâhi

$G pΩÉsjnÉpH rºogrôucnPnh pQƒtædG n‹pG‹brâhim Sure-
si: 5. 

165
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

‹nne meal usri yüsrâ Gkôr°ùoj pôr°ùo©rdG n™ne s¿pG‹nflirah Sûresi:
5. 

249

‹nne h›zbellâhi hümül gâli-
bûne

n¿ƒoÑpdÉn¨rdG oºog $G nÜrõpM s¿pGMâide Sûresi:
56 

136, 239

‹nne hezihid da’vetefl flerî-
fete velvefkal azîmi velka-
semel câmia vel’ismel-a’za-
me vessiral meknünel mu-
azzame...

n≥ranƒrdGnh nánØj/ôs°ûdG nInƒrYsódG p√pò'g s¿pG
nºr°Sp’rGnh n™`peÉnérdG nºr°ùn≤rdGnh pº«/¶n©rdG
nºs¶n©oªrdG nøoærµnªrdG sôu°ùdGnh nºn¶rYn’rG

180

‹nnâ fetahnâ leke ∂ndÉnærënà`naÉsfpGFetih Sûresi: 1. 202

‹nnallâhe yeb’asü lihezihil
ümmeti alâ ra’si külli mie-
tin senetin min yüceddidü
lehâ dînehâ

p¢SrCGnQ '¤nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG
Én¡næj/O Én¡ndoOuónéoj røne mánæn°S pInCÉpe uπoc

Ebû Dâvud,
Melâhim: 1. 

26

‹llâ menirtedâ min rasûlin m∫ƒo°SnQ røpe À'†n`JrQG pøne s’pGCin Suresi: 27. 236

‹llallâhü *G s’pG132

‹llellezîne âmenü GƒoænenG nøj/òsdG s’pGAsr Suresi: 2. 86

‹llellezîne âmenü ve amilüs
sâlihâti

päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh GƒoænenG nøj/òsdG s’pGAsr Sûresi: 3. 88, 288

‹nnâ a’taynâ Énær«n£rYnG sÉfpG177

‹nne nahnü nezzelnez zikra
ve innâ lehü lehâfizûne

n¿ƒo¶paÉnënd o¬nd ÉsfpGnh nôrcuòdG Énærdsõnf oørënf ÉsfpGHicr Sûresi: 9. 264

‹nne rabbî alâ s›ratin müs-
tekîmin

mº«/≤nàr°ùoe m•Gnôp°U »’∏nY »uH nQ s¿pGHûd Sûresi: 56. 140, 155

‹nnel h›lâfetü ba’dî …pór©nH oánanÓpîrdG s¿pG203

‹nnel insâne leyetgâ »'¨r£n«nd n¿Én°ùrfp’rG s¿pGAlâk Sûresi: 6. 120, 132

‹nnellezîne fetenül mü’mi-
nîne vel mü’minâti sümme
lem yetûbû felehüm azâbü
cehenneme velehüm azâ-
bül-harîk

päÉnæperDƒoªrdGnh nÚ/æperDƒoªrdG Gƒoænàna nøj/òsdG s¿pG
nºsæn¡nL oÜGnònY rºo¡n∏na GƒoHƒoànj rºnd sºoK

p≥j/ônërdG oÜGnònY rºo¡ndnh

Bürûc Suresi:
10. 

126
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

‹stek›m kemâ ümirte närôpeoG BÉ`nªnc rºp≤nàr°SpG119, 237, 239

‹stiflfa r AÉnØr°ûpàr°SpG266

‹nnemel a’mâlü binnebiy-
yâti

päÉs«uædÉpH o∫ÉnªrYn’rG ÉnªsfpG215

‹stiflfâ É́nØr°ûpàr°SpG266

‹yyâkenâ’büdü veiyyâke-
nesteînü

oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpGFâtiha Sûresi:
5. 

376, 377

‹yyâkenesteînü oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGFâtiha Sûresi:
5. 

380

Kad câeküm bürhânün l¿ÉngrôoH rºocnAÉnLrónb133

‹zâ mâ kâne mürîdî esîran
fî flark›n

m¥rôn°T »/a GkÒ°/SnG …/ój/ôoe n¿Énc Éne GnPpG226

‹zâ sebetefley’ü sebete be-
levâzimihî

/¬pepRGnƒn∏nH nânÑnK oAr»s°ûdG nânÑnK GnPpG378

‹zâcâe nasrullâhi %Goô`rünf nA=ÉnLG nPpGNasr Sûresi: 1. 251

‹zâcâe nasrullâhi velfethu oírànØrdGnh $G oôr°ünf nAÉnLGnPpGNasr Sûresi: 1. 186

‹zeflflemsü küvvirat ränQuƒoc o¢ùrªs°ûdGGnPpGTekvir Sûresi:
1. 

168

‹kterabetis sâatü venflekkal
kameru

oônªn≤rdG s≥s°ûrfGnh oánYÉs°ùdG pânHnônàrbpGKamer Sûresi:
1. 

170

Kad câeküm rºocnAÉnLrónb133

— K —

Kad câeküm minellâhi nû-
run vekitâbün mübînün
Yehdî bihillâhü

$G nøpe rºocnABÉnLrónb
*G p¬pH …/ór¡nj @ lÚ/Ñoe lÜÉnàpcnh lQƒof

Mâide Sûresi:
15-16. 

95

Kadiriyyi u…pQpOÉnb209, 210, 215

Kelimetü sâîdil kürdî …/OrôoµrdG pó«/©n°S oäÉnªp∏nc224

Kemen meselühü fizzulu-
mâti

päÉnªo∏t¶dG »pa o¬o∏nãne rønªncEn’âm Sûresi:
122. 

123
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Kul hüvallâhü ehadün ló`nMnG * Gnƒog rπob‹hlâs Sûresi: 1 370

Kul innenî hedânî rabbî ilâ
s›râtin müstekîmin

mº«/≤nà°rùoe m•Gnôp°U '‹pG »q/HnQ »/æj'óng »/æsfpG rπobEn’âm Suresi:
161. 

128

Kul velâ tehaf r∞nînJn’nh rπob210, 216

Kün kadiriyye’l-vakti pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røoc210, 214, 330

Lâ ilâhe illallâh. *G s’pG n¬'dpGnB’ Muhammed
Sûresi: 19. 

51, 248

Kemiflkâtin fîhâ misbâhun
elmisbâhu fî zücâcetin

mIƒ'µ°rûpªnc
mánLÉnLoR »/a oìÉnÑr°üpªrdnG lìÉnÑ°rüpe p¬«/a

Nur Sûresi: 35 114

Kul bifadlillâhi birahmetihi
febizelike felyefrahû hüve
hayrun mimmâ yecmeûne

n∂pdnòpÑna p¬pànªrMnôpHnh $G pπr°†nØpH rπob
n¿ƒo©nªrénj Ésªpe lôr«nN nƒog GƒoMnôrØn«r∏na

Yunus Sûresi:
58. 

333

kul hasbiyallâhü lâ ilâhe il-
lâ hüve aleyhi tevekkeltü

nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *G n»pÑr°ùnM rπob
oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY

Tevbe Sûresi:
129. 

135

Kul hüvallâhü * Gnƒog rπob‹hlâs Sûresi: 1 366, 367, 369

La ‹lahe illa hüve ƒogs’pG n¬'dpGnB’Bakara Suresi:
163; Âl-i ‹mran
Sûresi: 2. Ka-
sas Sûresi: 88 

51, 366, 367,
369, 370

‹lâ s›ratil azîzil hamîd. pó«/ªnërdG põj/õn©rdG p•Gnôp°U '‹pG158

Lâ tezâlü tâifetün min üm-
metî... Hattâ ye’tillâhü bi-
emrihi

»sànM ...»pàseoG røpe lánØpFÉnW o∫GnõnJ n’
/√pôrenÉpH *G n»pJrÉnj

Buhâri, Hisam:
1; Müslim,
Îman: 247; Ebû
Dâvud, Fiten: 1. 

288

Lâ tezâlü tâifetün min üm-
metî zâhirîne alelhakki  ilâ
k›yâmissâati.

nøj/ôpgÉnX »/àseoG røpe lánØpFÉnW o∫GnõnJ n’ 
pánYÉs°ùdG pΩÉn«pb '‹pG u≥nërdG n¤nY

Buhâri, Hisam:
1; Müslim,
Îman: 247; Ebû
Dâvud, Fiten: 1.

240

— L —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

— M —

Lâ tezâlü tâifetün min üm-
metî zâhirîne alel hakk›
Hattha ye’tillâhü biemrihi

nøj/ôpgÉnX @ »/àseoG røpe lánØpFÉnW o∫GnõnJn’
/√pôrenÉpH *G n»pJrÉnj »sànM @ u≥nërdG n¤nY

Buhârî, 9:125,
162; Müslim,
1:137, 2:1522,
1524, 1525. 

87

Lâ ya’lemül gaybe illallâhü *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’ 125, 285

Lâkinirrâsihûne fil ›lmi min-
hüm

rºo¡ræpe pºr∏p©rdG »pa n¿ƒoîp°SGsôdG pøpµ`'dNisâ Sûresi:
162. 

131

Lenehdiyennehüm ºo¡sæ`njpór¡nændAnkebût Sûre-
si: 69. 

120

Lillâhi muhlisan teîflü seî-
den sadîkan limuhabbeti

»/àsÑnëoªpd ÉkbpOÉn°U Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ Ék°üp∏rîoe !214

Lillezîne âmenü hüden ve-
flifâün

lABÉnØp°Tnh Gkóog GƒoænenG nøj/òs∏pdFuss›let Sûresi:
44. 

134

Limürîdî …pójpôoªpd215

Lâ ya’lemü men fîssemevâ-
ti vel ardil gaybe illallâhü

p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG »pa røne oºn∏r©nj n’
*G s’pG nÖr«n¨rdG 

Neml Sûresi:
65. 

236

Lâ ya’lemül gaybe illallâhe
Vallâhü a’lemü bissevâbi

*Gnh @ *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’ 
pÜGnƒs°üdÉpH oºn∏rYnG 

216

Lâ ya’lemül gaybe illallâhe
vallâhü a’lemü bissevâbi
Estagfirullâhe min hatâî ve
hatîetî vemin sehvî...

oºn∏rYnG *Gnh @ %G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©njn’
røpe %G oôpØr¨nà°rSnG @ pÜGnƒs°üdÉpH

…pƒr¡n°S røpenh »pJBÉnÄ«p£nNnh »pFBÉn£nN

201

Litühricennâse n¢SÉsædG nêpôrîoàpd159

Mâ hüve flifâün verahme-
tün lilmü’minîne

nÚ/æperDƒoªr∏pd lánªrMnQnh lAÉnØp°T nƒogÉne‹srâ Sûresi: 82. 138

Mâ kâlü vebnü ammi mu-
hammedin Vesirru ulûmin
lilhalhaik› cümmiat

mósªnëoe uºnY oørHGnh x»p∏nY o∫ÉnbÉne
rân©uªoL p≥pFnBÓnîr∏pd mΩƒo∏oY tôp°Snh @

199
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Mürîdî …/ój/ôoe215, 230

Mazdedtü yekînen Ékæ«/≤nj oärOnOrRÉne329

Men yeflâü oABÉ°nûnj røneNur Sûresi: 35 114

Mürîdî izâ mâ kâne flerkân
ve magriben  Egishü izâ
mâ sârafî eyyi beldetin

ÉkHpôr¨ne nh Ékbrôn°T n¿Énc ÉneGnPpG …/ój/ôoe
mInór∏nH u…nG »/anQÉn°S Éne GnPpG o¬rãpZnG @

226, 223

Meselü nûrihi /√pQƒof oπnãneNur Sûresi: 35.
177

175

Meselü nûrihî kemiflkâtin
fîhâ misbâhun

lìÉnÑr°ùpe Én¡«pa mIƒnµ°rûpªnc /√pQƒof oπnãneNur Sûresi: 35 112

Meyten Ékàr«neEn’âm Sûresi:
122.

122, 123

Min flecaratin mübâreketin máncnQÉnÑoe mInônén°T røpe115

Min fleceratin mInônén°T røpeNur Sûresi: 35 113

Min fürkânin hakîmün lº«/µnM m¿Énbrôoa røpeFurkân-› Ha-
kîm’den 

113

Minezzulumâti päÉnªo∏t¶dG nøpe159

Mübînen Ékæ«/Ñoe133

Müdriken ÉkcpQróoe179

Münfliden Gkóp°ûræoe215, 224

Mâ kâne magriben ÉkHpôr¨ne n¿Énc Éne227

Mâ kâne murîdî esîran fî
flarkin

m¥rôn°T »/a GkÒ°/SnG …/ój/ôoe n¿Énc Éne226

Ma¤riben ÉkHpôr¨ne227

Mahrûsün biaynil ›nâyeti pánjÉnæp©rdG pør«n©pH l¢SQoôrëne211
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Mûtû kable en temûtû GƒoJƒoªnJ r¿nG nπrÑnb GƒoJƒoeKeflfü’l-Hafâ,
2:291. 

263

Na’büdü oóoÑr©nf376, 377

Nazartü biayni’l-fikri fî hâni
hadretî  habîben tecellâ lil-
kulûbi fecenneti

@ »/Jnôr°†nM p¿ÉnM »/a pôrµpØrdG pør«n©pH oärôn¶nf
pâsænéna pÜƒo∏o≤r∏pd » s∏nénJ ÉkÑ«/ÑnM

208

Nazmî »/ªr¶nf216

Neker tâ gülistâni ma’nâ
flüküft.  Berû hîç bülbül cü-
nîni hûfl negeft aceb ger
bimîder cünîn bülbül

hoônH @ ârØoµo°T Énær©ne ¿Énàr°ùp∏oc ÉnJ rônµnf
ârØnµnf r¢TƒoN pÚpæoL rπoÑr∏oH rè«pg

@ rπoÑr∏oH rÚpæoL rQnó«pªpH rônc rÖnénY

229

Nestaînü oÚ/©nà°rùnf379

Nûrallâhi biefvâhihim vallâ-
hü mütimmü nûrihî

/√pQƒof tºpàoe *Gnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒofSaf Suresi: 8. 154, 155

— N —

Nûrallâhi biefvhahihim ve-
ya’bellâhü illâ en yütimme
nûrihî

*G »nHrÉnjnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GGnQƒof
o√nQƒof sºpàoj r¿nG nB’pG

Tevbe Suresi:
32. 

156

Nûran GkQƒof133

Rabbenâ lâtüâhiznâ in ne-
sînâ ev ahte’nâ

ÉnfrÉn£rNnG rhnG BÉnæ«/°ùnf r¿pG BÉnfròpNGnDƒoJ n’ ÉnæsHnQBakara Suresi:
286. 

196, 240

Nûrun alâ nûrin yehdillâhü
linûrihî

p√pQƒoæpd *G …pór¡nj mQƒof »n∏nY lQƒofNur Suresi: 35 114

— R —

Rabbüssemâvâti velardi
Rabbül melâiketi verrûhu

@ p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQ
oìtôdGnh pánµp`=Ä '̀∏nªrdG tÜnQ

375

Rahmetullâhi biadedi hurû-
fü resâilil mektûbeti
velmakrûeti. Amîne

pπpFBÉ°nSnQ o±hoôoM pOnón©pH *G oánªrMnQ
nÚ/e'G .pánFhoôr≤nªrdGnh pánHƒoà`rµnªrdG 

332
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Sirran tenevveret ränQsƒnænJ Gvôp°S 264

Sirran tenevveret  Sirran
tenevveret

ränQsƒnænJ Gvôp°S @ kánfÉn«nH Gvôp°S269

Sübhânallâhi Sübhânallâhi $G n¿ÉnërÑo°S @ $G n¿ÉnërÑo°S 247, 248

Resâili kitâbin nûri pQƒtædG pÜÉnà`pc pπpFÉn°SnQ216

Risâletün nûri pQƒtædG oándÉn°SpQ216

Sübhâneke lâ ›lme lenâ illâ
mâ allemtenâ inneke entel
alîmül hakîmü

Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑo°S
oº«/µn◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

Bakara Sûresi:
32. 

160, 204, 347

Rûhî bihih tedet ilâ keflfi
esrârin bibât›nihin tavet

p∞r°ûnc '‹pG ränónàrgG p¬pH »pMhoQ
ränƒn£rædG p¬pæpWÉnÑpH mQGnôr°SnG 

198

S›râtâllezîne en amte aley-
him

rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdG n•Gnôp°UFâtiha Sûresi:
7.

87

S›râtin müstekîmin mº«p≤nàr°ùoe m•Gnôp°UEn’âm Sûresi:
161. 

129, 143

Saîden Gkó«/©n°S 215

Seb’an minel mesânî »/fÉnãnªrdG nøpe Ék©rÑn°S 121

Sekâhüm rºo¡jÉn≤n°S‹nsan Sûresi:
21. 

364

Selesûne seneten kánæn°S n¿ƒoã'∏nK203

Sevfe terânî »/æj'ônJ n±rƒn°SA’râf Sûresi:
21. 

365

Sirâcünnûri sirran beyâne-
ten  Tükâdü sirâcüssürci
sirran tenevveret  Binûri
celâlin bâzihin vefleranta-
hin  Bikuddûsi...

oOÉn≤oJ @ kánfÉn«nH Gvôp°S pQƒtædG oêGnôp°S  
pQƒoæpH @ ränQsƒnænJ Gvôp°S pêrôt°ùdG oêGnôp°S
p¢Shtóo≤pH @ mïn£rfnôn°Tnh mñpRÉnH m∫nÓnL

175, 181

— S —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Süttirat testîran GkÒ/£r°ùnJ ränôu£o°S179

Tâ sîn tilke âyetül kur’âni p¿'Grôo≤rdG oäÉnj'G n∂r∏pJ ¢yù`'WNeml Sûresi: 1. 141, 155

Tefekkürü sâatin hayrun
min ›bâdeti senetin

mánæn°S pInOÉnÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oôtµ`nØnJKeflfü’l-Hafâ,
1:310. 

263

Teflemmehat rânîsªn°ûnJ183

Tehdîsen linni’meti páànªr©uæ∏pd Ékãj/órënJ226

Teîflü saîden Gkó«p©n°S o¢û«/©nJ209, 232

Tenzîlül kitâbi minellâhil
azîzil azîzil hakîmi

pº«/µnërdG põj/õn©rdG $G nøpe pÜÉnà`pµ`rdG oπj/õrænJZümer Suresi:
1. 

144, 148,
150

— T —

Termîhim bih›câretin mInQÉnépëpH rºp¡«/erônJFîl Sûresi: 4. 89, 91

Tevessel binâfî külli hevlin
ve flehâdetin  Egîsüke fil
eflyâi dehran bihimmetî li-
mürîdî hafîzan mâ yehâfü-
hü...

mIsóp°Tnh m∫rƒng uπoc »pa ÉnæpH rπs°SnƒnJ
»/àsªp¡pH GkôrgnO pAÉn«°rTr’G »pa n∂oã«/ZnG @

@ o¬oaÉnînjÉne Ék¶pØnM …pójpôoªpd ÉnfnG

208, 240

Tilke âyâtül kitâbi pÜÉnà`pµrdG oäÉn`j'G n∂r∏pJYunus Sûresi:
1. 

141, 142, 155

Tilke âyetül kitâbü p¿'Grôo≤rdG oäÉn`j'G n∂r∏pJ141

Tükâdü sirâcün nûri pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ176, 184, 188,
199

Tükâdü sirâcünnûri sirran
beyâneten

kánfÉn«nH Gvô°pS pQƒtædG oêGnôp°S oOÉn≤oJ167

Tüsebbihulehus semavâtüs
seb’u vel ardu vemen fîhin-
ne vein min fley’in illâ yü-
sebbihu bihamdihi

oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑn°ùoJ
søp¡«/a rønenh o¢VrQn’rGnh o™rÑs°ùdG

/√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG rÅn°T røpe r¿pGnh

‹srâ Sûresi: 44. 172



S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 459 ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ulemâi ümmetî keenbiyâi
benî isrâîle

nπ«/FBGnôr°SpG »/ænH pABÉn«pÑrfnÉnc »/àseoG pABÉnªn∏oYKeflfü’l-Hafâ,
2:64. 

271

Va¤firlenâ Énænd rôpØrZGnhTahrim Sûresi:
8. 

137

Ve ehrusühü fî külli flerrin
ve fitnetin

mánæràpanh xôn°T uπoc »/a o¬o°SoôrMnGnh226

Ve emmâ bini’meti rabbike
fehaddis

rçuónëna n∂uHnQ pánªr©pæpHÉsenGnhDuhâ Sûresi:
11. 

198, 238

Ve inistekâmet ümmetî fe-
lehâ yevmün ve illâ fenisfü
yevmin

lΩrƒnj Én¡n∏na »/àseoG râneÉn≤nàr°SG p¿pGnh
mΩrƒnj o∞r°üpæna s’pGnh

203

Ve es’elüke yâ mevlâya bi-
fadlikellezî  Alâ külli mâ
enzelte kütben tefaddalet

@ …/òs∏dG n∂p∏r°†nØpH n…n’rƒneÉnj n∂o∏nÄ°rSnGnh
ân∏s°†nØnJ ÉkÑràoc nârdnõrfnG BÉne uπoc '¤nY

171

Ve hüve alâ külli fley’in ka-
dîrun

lôj/ónb rmÅn°T uπoc '¤nY nƒognh342

ve kün kâdiriyyel vakti pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røocnh209

Ve sirru lilhalâik› cümmiat rân©uªoL p≥pFnBÓnîr∏pd mΩƒo∏oY tôp°Snh199

Ve yebgûnehâ ›vecen ÉkLnƒpY Én¡nfƒo¨rÑnjnh163, 164

Ve yesuddûne an sebîlillâhi $G pπ«/Ñn°S rønY n¿htóo°ünjnh163

— U —

— V —

Ve yüallimühümül kitâbe
vel h›kmete ve yüzekkîhim 

rºp¡«ucnõojnh nánªrµpërdGnh nÜÉnàpµrdG oºo¡oªu∏n©ojnhBakara Suresi:
129. 

130

Vebikterabet lî el emûru
tekarrabet

rânHsôn≤nJ oQƒoeo’rGn ≈/d rânHnônàrbÉpHnh1700

Vebil ayetil kübrâ …'ôrÑoµ`rdG pán`j'’rÉpHnh190

Vebil ayetil kübrâ eminnî
minel fecet.  Ve bihakk› fe-
kacin mea mahmatin yâ
ilâhenâ.  Ve biesmâikel
husnâ...

@ rânénØrdG nøpe »uæpenG …'ôrÑoµrdG pán`j'’rÉpHnh
@Énæn¡ndpG BÉnj mánªrîne n™ne mèn≤na u≥nëpHnh

»'æ°rùoërdG n∂pFÉnªr°SnÉpHnh

189
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Vebil ayetil kübrâ eminnî
minelfecet

rânénØrdG nøpe »uæpenG …nôrÑoµrdG pán`j'’rÉpHnh172, 191

Vebisûratid dühâni fîhâ sir-
ran kad uhkimet

rânªpµrMoG rónb Gvôp°S Én¡«/a p¿ÉnNtódG pInQƒo°ùpHnh173

Vebisûratit tehmîzi põ«/ªr¡sàdG pInQƒo°ùpHnh200

Vebisûretil kur’ani hizben
ve ayeten

Ékàn`j'Gnh ÉkHrõpM p¿'Grôo≤dG pInQƒo°ùpHnh171

Vebizzâriyâti zervan GkhrQnP päÉnjpQGsòdGÉpHnhZâriyât Sûresi:
1. 

169

Veceddi rasûlüllâhi a’nî
muhammeden  Ene abdül-
kâdiri dâme azzî verifatî

@ Gkósªnëoe »pærYnG $G o∫ƒo°SnQ …uónLnh
»/àn©rapQnh …uõnY nΩGnO pQpOÉn≤dG oórÑnY ÉnfnG 

209

Veemmellezîne süidû fefil
cenneti

pásænérdG »pØna Ghoóp©o°S nøj/òsdG ÉsenGnhHûd Sûresi:
108. 

125, 152

Veemnihânî yâ zel celâli
kerâmeten  Biesrâri ›lmi yâ
halîmü biken celet

@ ÉkàneGnônc p∫nÓnérdGGnPÉnj »pænëpærenGnh
rân∏nérfG n∂pH oº«/∏nMÉnj pºr∏pY pQGnôr°SnÉpH

199

Veen leyse lil insâni illâ mâ
seâ

»'©n°SÉnes’pG p¿Én°ùrfpÓr``pd n¢ùr«nd r¿nGnhNecm Sûresi:
39.

78

Vehedeyhü ilâ s›rât›n müs-
tekîmin kul innenî hedânî
rabbî ilâ s›rât›n müstekîmin

»/æsfpG rπob mº«/≤nàr°ùoe m•Gnôp°U '‹pG o¬j'óngnh
mº«/≤nàr°ùoe m•Gnôp°U '‹pG »uH nQ »/æj'óng

Nahl Sûresi:
121. 

138

Vehüvel azîzül hakîmü oº«pµnërdG oõjpõn©rdG nƒognhNahl Sûresi:
60. 

176

Vein min fley’in illâ yüseb-
bihu bihamdihi

/√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG rÅn°T røpe r¿pGnh‹srâ Sûresi: 44 14, 18. 20, 26,
102, 106, 298,
332, 349, 360,
364, 366, 389

Vekün kâdiriyyil vakti lillâhi
muhlisan  Teîflü saiden sâ-
dikan limuhabbetî

@ Ék°üp∏rîoe p¬s∏pd pârbnƒrdG s…pQpOÉnb røocnh
»/àsÑnëoªpd ÉkbpOÉn°U Gkó«/©n°S o¢û«/©nJ

222

Vel âkibetü lil müttekîne nÚ/≤sàoªr∏pd oánÑpbÉn©rdGnh216

Vel asri pôr°ün©rdGnh288
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Velkâzimînil gayza vel’âfîne
aninnâsi

p¢SÉsædG pønY nÚ/aÉn©rdGnh nßr«n¨rdG nÚ/ªpXÉnµ`rdGnhÂl-i ‹mrân Sû-
resi: 134. 

285

Vellezîne câhedü fînâ Énæ«/a GhoóngÉnL nøj/òsdGnhAnkebût Sûre-
si: 69. 

120

Vellezîne câhedü fînâ le-
nehdiyennehüm sübülenâ

Énæn∏oÑo°S rºo¡sænjpór¡nændÉnæ«/a GhoóngÉnL nøj/òsdGnhAnkebût Sûre-
si: 69. 

120

Vellezîne emenü meahü
nûruhüm yes’â beyne ey-
dîhim vebieymânihim ye-
kûlûne rabbenâ etmimlenâ
nûran vagfirlenâ 

»'©r°ùnj rºogoQƒof o¬n©ne Gƒoæne'G nøj/òsdGnh
n¿ƒodƒo≤nj rºp¡pfÉnªrjnÉpHnh rºp¡jpórjnG nør«nH
Énænd rôpØrZGnh ÉnfnQƒof Énænd rºpªrJnG BÉnæsHnQ

Tahrim Sûresi:
8. 

137

Vel asri  ‹nnel insâne lefî
husrin

môr°ùoN »/Ønd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG @ pôr°ün©rdGnhAsr Sûresi: 1-2. 85

Vel ›lmü ›ndellâhi $GnóræpY oºr∏p©rdGnh216

Velâ ratbin velâ yâbisin illâ
fî kitâbin mübînin

mÚ/Ñoe mÜÉnàp`c »/a s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nhEn’âm Sûresi,
6:59 

103, 237

Velekad zeyyennes semâ-
ed dünyâ bimesâbîha  Ve-
sehharafl flemse velkamera

@ ní«/HÉn°ünªpH Én«rftódG nABÉnªs°ùdGÉsæsjnR rón≤ndnh
nônªn≤rdGnh n¢ùrªs°ûdG nôsîn°Snh

Mülk Sûresi: 5.
Ra’d Sûresi: 2. 

375

Velev lem temseshü nârun
nûrun

lQƒof lQÉnf o¬r°ùn°ùrªnJ rºndrƒndnhNur Sûresi:35. 117

Vemâ erselnâ min rasûlin
illâ bilisâni kavmihi liyü-
beyyine lehüm

/¬perƒnb p¿Én°ùp∏pH s’pG m∫ƒo°SnQ røpe Énær∏n°SrQnG BÉnenh
rºo¡nd nøu«nÑo«pd

‹brâhim Sûresi:
4. 

164

Vemâ erselnâke illâ rah-
meten lil âlemine

nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ s’pG n∑Énær∏n°SrQnG BÉnenhEnbiyâ Sûresi:
107 

352, 359

Vemâ medahtü muham-
meden bimekâletî velâkin
medahtü mekâletî bimu-
hammedin

@ »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóneÉnenh
mósªnëoªpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ'dnh

‹mam-› Rab-
bânî, Mektû-
bât, 1:58.)283. 

265, 336

Vemâ medahtü risâleten
nûri bimekâletî  Velâkin
medahtü mekâletî biresâ-
letin nûri

@ »/àndÉn≤nªpH pQƒtædG nándÉn°SpQ oârMnóneÉnenh
pQƒtædG pándÉ°SnôpH »pàndÉn≤ne oârMnóne røpµndnh

265

Vemâ medahtül kur’ane
bikelimetî  Velâkin medah-
tü kelimetî bil kur’ani

@ »/JÉnªp∏nµpH n¿'Grôo≤rdG oârMnóneÉnenh
p¿'Grôo≤rdÉpH »/JÉnªp∏nc oârMnóne røpµ`'dnh

336
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Vemâ ya’lemü te’vîlehü il-
lallâhü verrâsihûne fil ›lmi

pºr∏p©rdG »pa n¿ƒoîp°SGsôdGnh *G s’pG o¬n∏j/hrÉnJ oºn∏r©nj ÉnenhÂl-i ‹mrân Sû-
resi: 7. 

131

Vennecmü izâ hevâ …'ƒng GnPpG pºrésædGnhNecm Sûresi:
1. 

169

Vesmü asâ mûsâ bihiz rân∏nérfG oânªr∏t¶dG p¬pH »'°Sƒoe Én°ünY oºr°SGnh190, 193,
194

Vessemâi zâtil bürûci pêhoôoÑrdG päGnP pABÉnªs°ùdGnhBürûc Sûresi:
1. 

126

Vestek›m kemâ ümirte närôpeoG BÉnªnc rºp≤nàr°SGnhfiûrâ Sûresi: 13, 119

Vetevâ savbil hakk› vetevâ
savbis sabri

pôrÑs°üdÉpH Grƒn°UGnƒnJnh u≥nërdÉpHGrƒn°UGnƒnJnhAsr Sûresi: 3. 88

Vetünezzilü minel kur’âni
mâ hüve flifâün verahme-
tün lilmü’minîne

p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõnæofnh
nÚ/æperDƒoªr∏pd lánªrMnQnh lAÉnØp°T nƒogÉne

‹srâ Sûresi: 82. 137

Veyec’al leküm nûran tem-
flûne bihi

/¬pH n¿ƒo°ûrªnJ GkQƒof rºoµnd rπn©rénjnhHadîd Sûresi:
28. 

127

Veyühikkullâhül hakka bi-
kelimeti

/¬pJÉnªp∏nµpH s≥nërdG *G t≥pëojnhYunus Sûresi:
82. 

128

Veyüzekkîküm veyüallimü-
kümül kitâbe vel h›kmete

nánªrµpërdGnh nÜÉnàpµrdG rºoµoªu∏n©ojnh rºoµ«ucnõojnhBakara Sûresi:
151. 

130

Vezeyemûhîn ba’dehâ Éngnór©nH mñƒoªr`jnPnh200

Virdül iflâi pAÉn°ûp©rdG oOrQph233

Yâ erdubleî... Vestevet alel
cûdiyyi... ‹lâhir

»n∏nY ränƒnàr°SGnh ...»/©n∏rHG o¢VrQnG BÉnj
ïdG...u…pOƒoérdG 

Hûd Sûresi: 44. 267

Yâ eyyühellezîne âmenû Gƒoæne'G nøj/òsdGÉn¡t`jnGBÉnjBakara Sûresi :
104, 153.

93

— Y —

Yâ eyyühennâsü kad câe-
küm bürhânün min rabbi-
küm veenzelnâ ileyküm
nûrân mübînen

l¿ÉngrôoH rºocnABÉnL rónb o¢SÉsædGÉn¡tjnG BÉnj
Ékæ«/Ñoe GkQƒof rºoµr«ndpG BÉnærdnòrfnGnh rºoµuHnQ røpe

Nisâ Sûresi:
174. 

95, 133

Yâ eyyühennâsü’büdû rab-
beküm

rºoµsHnQ GhoóoÑrYG o¢SÉsædG Én¡tjnGBÉnjBakara Sûresi:
21. 

93
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Yâ müdriken ÉkcpQróoeÉnj330

Yâ müdriken lizâlikez ze-
mâni

p¿ÉnesõdG n∂pdnòpd ÉkcpQróoeÉnj179

Yâ müellife risaletinnûri ce-
hid bihâ fekul velâ tehaf

pándÉn°SpQ n∞udnDƒoeÉnj
r∞nînJ n’nh rπo≤na Én¡pH rópgÉnL pQƒtædG 

216

Yâ saîdü müdriken lizâlikez
zemâni

p¿ÉnesõdG n∂pdnòpd ÉkcpQróoe oó«p©n°SÉnj179

Yekâdü oOÉnµnj118

Yekâdü zeytûhâ yüdîü oA∆=/†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnjNur Sûresi: 35. 117

Yekâdü zeytûhâ yüdîü ve-
lev temseshü nârun nûrun

lQƒof lQÉnf o¬r°ùn°ùrªnJ rºndrƒndnh oA∆=/†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnjNur Sûresi:35. 116

Yekûlûne rabbenâ etmim-
lenâ nûran

ÉnfnQƒof Énænd rºpªrJnG BÉnæs`HnQ n¿ƒodƒo≤njTahrim Sûresi:
8. 

137

Yesteh›bbünel hayâted
dünyâ alel âhirati

pInôpN'’rG »n∏nY Én«rftódG nIƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj‹brahim Sûre-
si:3 

287

Yü’til hikmete men yeflâü oABÉ°nûnj røne nánªrµpërdG »pJrDƒojBakara Sûresi:
269. 

130

Yübeddilüllâhü seyyiâtihim
hasenâtin

mäÉnæn°ùnM rºp¡pJÉnÄu«n°S *G o∫uónÑojFurkan Sûresi:
70. 76, 

74

Yürîdûne en yutfiü nûrallâ-
hi biefvâhihim

rºp¡pgGnƒranÉpH $G nQƒof GoDƒpØr£oj r¿nG n¿oój/ôojTevbe Sûresi:
32. 

125

Yürîdûne en yutfiü nûrallâ-
hi biefvâhihim veye’ballâhü
ilâ enyütimme nûrahü ve-
lev kerihel kâfirûne

»nHrÉnjnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GGnQƒof GoDƒpØr£oj r¿nG n¿hoójpôoj
n¿hôpØnµrdG n√pônc rƒndnh o√nQƒof sºpàoj r¿nG nB’pG *G

Tevbe Sûresi:
32. 

156

Yürîdûne liyütfiu nûrallâhi
biefvâhihim vallâhü mü-
timmü nûrihî velev kerihel
kâfirûne

rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£o«pd n¿hoój/ôoj
n¿hoôpØnµrdG n√pônc rƒndnh /√pQƒof tºpàoe *Gnh

Sâf Sûresi: 8. 154

Yürîdûne liyütfiû nûrallâhi
biefvhahihim vallâhü mü-
timmü nûrihi velev kerihel
kâfirûne

rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£o«pd n¿hoój/ôoj
n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh p√pQƒof tºpàoe *Gnh

321
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Zeymûhin mñƒoªrjnP184

Zeymûhin eflmûhin bihil
kevnü ummirat

ränôuªoY o¿rƒnµ`rdG p¬pH mñƒoªr°TnG mñƒoªrjnP184

Zeytûnetin lâ flerk›yyetin
velâ garbiyyetin

más«pHrônZn’nh más«pbôn°Tn’ mánfƒoàrjnRNur Sûresi: 35. 116

Zücâcetin mánLÉnLoR115

Zülhelâki hüveflflek›yyül
mübe’adü

oós©nÑoªrdG t»p≤s°ûdG nƒog p∑nÓn¡rdGoP232

Zülhelâki hüveflflek›yyül
mübe’adü vel muazzebü

nƒog p∑nÓn¡rdGoP
oÜsòn©oªrdGnh oós©nÑoªrdG t»p≤s°ûdG

233

— Z —

@
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Benden sonra hilâfet otuz sene devam edecektir. (Müsned, 5:220, 221, 273; Ebû Dâvud, 
Sünnet: 8; Tirmizî, Fiten: 48.)

kánæn°S n¿ƒoãn∏nK …/ór©nH oánanÓpîrdnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

Muhakkak Allah bu ümmete her yüz sene bafl›nda dinini yenileyen bir müceddid 
gönderir. (Ebû Dâvud, Melâhim: 1.) 

Én¡næj/O Én¡ndoOuónéoj røne mánæn°S pInCÉpe uπoc p¢SrCGnQ '¤nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Ümmetimden bir grup k›yamet kopuncaya kadar devam edecek. (Buhâri, Hisam: 1; 

Müslim, Îman: 247; Ebû Dâvud, Fiten: 1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

√pôrenÉpH *G n»pJrÉnj »sànM ...»/àseoG røpe lánØpFÉnW o∫GnõnJ n’
Ümmetimin içinden bir tâife gelecek, tâ k›yamete kadar gâlibâne bir flekilde devam 

edecektir. (Buhârî, 9:125, 162; Müslim, 1:137, 2:1522, 1524, 1525.)

p√pôrenÉpH *G n»pJrÉnj » sànM @ u≥nërdG »n∏nY nøj/ôpgÉnX @ »/àseoG røpe lánØpFÉnW o∫GnõnJn’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hay›rl›d›r. Hadîs-i flerif: Keflfü’l-Hafâ, 1:310.)

mánæn°S pInónÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oôtµnØnJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

Ölmeden önce nefisleriniz arzular›n› terk ederek kendinizi ölmüfl biliniz. (Sûfiyyenin 
sözlerinden. Keflfü’l-Hafâ, 2:291.)

GƒoJƒoªnJ r¿nG nπrÑnbG ƒoJƒoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

‹bni Kesir, Tefsirü'l-Kur'âni'l-Azim: 1:38; Tefsirü't-Taberi, 1:71-72.
“Az de¤il.” Sair surelerin bafllar›ndaki mukattaat› okudu ve ferman etti: “Daha var.” 

Onlar sustular…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Ümmetimin âlimleri, ‹srailo¤ullar›n›n peygamberleri gibidir. (Keflfü’l-Hafâ, 2:64.)

nπ«/FBGnôr°SpG y»/ænH pABÉn«pÑrfnÉnc »/àseoG pABÉnªn∏oY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

Ben sözlerimle Muhammed’i (a.s.m.) övmüfl, güzel göstermifl olmad›m; aksine 
Muhammed’den (a.s.m.) bahsetmek benim sözlerimi güzellefltirdi. (‹mam-› Rabbânî, 
Mektûbât, 1:58.)283.

mósªnëoªpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ'dnh »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóneÉnenh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
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Ayfle...........................................................................256

B
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Bediüzzaman Said ...............................................214
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Beyhakî.......................................................................26
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Celâleddin-i Rumî ................................................234
Cenab-› Abdülkadir .............................................222
Cengiz .......................................................................159
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Çoban Ahmed..........................................................35
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Deccal................................................................74, 356
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Ebu Cehil..................................................................358
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Hicaz..........................................................................286
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‹zmir ...................................................................47, 309
‹zmit ..........................................................................314

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ YER ‹NDEKS‹



S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 473 YER ‹NDEKS‹

K

Kâbe.............................................................................89
Kâbe-i Muazzama...........................................89, 90
Kâbe-i Mükerreme..............................................376
Karaca Ahmed Sultan ..........................................35
Karada¤ ......................................................................85
Karg› ..........................................................................312
Kastamonu ...................................28, 75, 245, 246, 

251, 267, 289, 310, 311, 312
Kudüs’ün fethi...........................Bkz: feth-i Kudüs
Kuleönü................................................207, 246, 309

L

Lâdik..........................................................................312

M

Medine-i Münevvere ................................378, 388
Mekke’nin fethi .......................Bkz: feth-i Mekke
Mekke-i Mükerreme...................................90, 287
Meflihat ....................................................................235
M›s›r..............................................................................40
Milas..........................................39, 40, 76, 107, 307

N

Norveç.........................................................................15
Nurs ...........................................................................231

O

Osmanc›k.................................................................312

P

Petro¤ra ...................................................................226

R

Romanya.................................................................289
Rusya ........................................................................223

S

Sarây-› Kâbe-i ulyâ..............................................364
Sav..............................................................................249
Sava .................................................................307, 309
Sibirya.......................................................................223
Sidre .............................................................................78
Sinop’ta f›rt›na.......................................................314
Suriye........................................................................326
Süleymaniye ............................................................27

fi

fiam.......................................................................27, 28
~’›n fethi ...................................Bkz: feth-i fiam

fiark............................................................................116

T

Tokat .........................................................................309
Tosya...............................................................289, 312
Tunus ........................................................................107

Ü

Ülke-i Kisra .............................................................326

V

Van........................................................................28, 78
Van Kalesi ...............................................................227
Varflova ....................................................................227

Y

Yenice Mahallesi ....................................................77
Yokuflbafl› Çeflmesi................................................35
Yozgat ......................................................................107
Yunanistan .............................................................289

Z

Zonguldak ...............................................................314
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A
a’dâ ............................................................373
a’mal-i saliha ................................................86
Abbas Mehmed............................................36
abd-i mükerrem..........................................323
Abdullah .......................................................79
Abdurrahman .......................51, 256, 275, 318
Abdülkadir ..................................................331

vaktin ~i.................................................209
zaman›n ~i ............................................222

Abdülkadir-i Geylânî ........Bkz: fieyh-i Geylânî,
Gavs, Hazret-i Gavs, Hazret-i Gavs-› Gey-
lânî, Gavs-› Geylânî, Gavs-› Azam, Hazret-
i Gavs, Hazret-i fieyh
~’nin daimî tasarrufu .............................220
~’nin kademi..........................................219
kâfirlerin ~’yi inkâr edememesi .............220

âb-› hayat
Kur’ân’›n ~›............................................122

acz......................................................372, 373
acz-i mutlak ................................................104
açl›k......................................................86, 372
adalet

ism-i Adl ve Hakem’in ~i .......................184
adam

kabir kap›s›nda bekleyen bir ~..............195
adavet ........................................................286
Adem (a.s.).................................................323
adetullah.......................................................82
Adil .............................................................373
Adl ..............................................................184
adliye....................................................13, 164

~ dairesindeki yang›n............................236
af

canileri âlicenâbâne ~ ...........................274
afakî

~ bo¤uflmalar› takip etmemek ..............281
afat-› arziye ................................................267
afat-› semaviye.....................................90, 267
affetmek......................................................285
Afyon ....................................................28, 350
a¤aç ...........................................................148
A¤r› Da¤› ....................................................333
ah ...............................................................235
ahcâr-› semâviye..........................................91
ahir zaman.................199, 270, 283, 287, 288

~ fitnesi ................................................196, 
Bkz: fitne-i ahir zaman
~ ve Said Nursî................................240

~ hâdisat›yla ilgili rivâyetlerin tevilleri....275
~da Allah denilmeyecek ........................239
~da gelecek zât›n vazifeleri ....................18
~da hizmet-i Kur’âniye ve 

fieyh-i Geylânî .................................214
~daki tâife-i mücahede............................87
~›n büyük flakileri ..................................232

ahiret ...................................95, 126, 162, 163, 
243, 266, 268, 287, 313, 362
~ âlemi ..................................................373
~ hayat› .....................Bkz: hayat-› uhreviye
dünyay› ~e tercih ..........163, 275, 287, 288

ahkâm ........................................................380
ahkâm-› diniye....................................380, 381
ahkâm-› ‹lâhiye...........................................380
ahlâk.....................................................82, 381
ahlâk-› Muhammediye................................381
Ahmed .............................59, 71, 77, 213, 234
Ahmed (a.s.m.) .................................290, 321, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
Ahmed (elfin müceddidi) ............................234
Ahmed Cami ......................................233, 234
Ahmed Çavufl...............................................36
Ahmed Feyzi ..............................................383
Ahmed Galip ..............................................213
Ahmed Nazif ......................260, 311, 312, 383
Ahmed Zeki ................................................256
Ahmed-i Farukî..........................................233, 

Bkz: ‹mam-› Rabbanî
Aifle-i S›dd›ka .............................................175
ak›l....................................................................

220, 274, 361, 373, 379, 380
~ ve kalbin imtizac› ...............................274
~ ve ruhun harekat›...............................220
~›n dekaik-› tasavvurat›.........................220

aktap
~lar›n Risale-i Nur flakirtlerine iltifat› .....127

alâmet-i makbuliyet ....................................166
âlem ...........................................322, 371, 372

~lerin Rabbi...........................................378
manevî ~ ...............................................109
on sekiz bin ~........................................371

âlem-i arz ...................................................373
âlem-i emir .................................................363
âlem-i gayp.................................................251

~›n tercüman› ........................................110
âlem-i hayvanat..........................................372
âlem-i insanî.......................................372, 373
âlem-i insaniyet ..........................................120
âlem-i ‹slâm.........................................67, 157, 

158, 249, 252, 266, 276, 277, 298, 305,
316, 317
~ ve ‹kinci Harb-i Umumî ........................86
Kur’ân aleyhindeki itiraz ve evhamlar›n ~da 

yay›lmas›..........................................132
âlem-i ‹slâmiyet ..........................................120
âlem-i mana ...............................................370
âlem-i misal ................................................370
âlem-i semavat...........................................375
âlem-i tagayyür...........................................369
Ali ..............................................213, 231, 256
Ali (Haf›z) ...........................................207, 217
Ali (r.a.) ...................................Bkz: Hazret-i Ali
Âl-i Aba.......................................................332
Âl-i Beyt

~in flahs-› manevîsi ve Gavs-› Geylânî.218
Âl-i Beyt-i Nebevî .......................................283
Âlî bir Tefekkürname ..................................190
Ali R›za.......................................................213
Ali Ulvi ........................................................392
Alîl Osman Çavufl ........................................44
Alîm......................................................73, 374
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âlim ...........................................164, 342, 343, 
Bkz: ehl-i ilim
benî ‹srail ~leri ......................................147
muhakkik ~ olmak .................................117

Allah......................69, 93, 188, 207, 223, 240, 
250, 259, 280, 311, 313, 322, 327, 356,
374, Bkz: Cenab- Hak, Hakîm-i Mutlak,
Rab, Rabb-i Rahîm, Rahîm
~ raz› olsun manas›nda bir dua ............106
~’a iman eden hiç kopmayacak bir 

zincir-i nuraniyeye yap›fl›r ................129
~’›n hikmeti...........................................109, 

Bkz: hikmet-i Rabbaniye, hikmet-i ‹lâhi-
ye

~’›n isimleri ...................Bkz: esma-i ‹lâhiye
~’›n ismi ...............................Bkz: ism-i ‹lâhî
~’›n kudreti ...........................................109, 

Bkz: kudret-i ‹lâhiye, kalem-i kudret,
kudret-i gayr-› mütenahî

~’›n nam›n›n de¤ifltirilmesi ....................240
~’›n nuru................................................322
~’›n rahmeti ................Bkz: rahmet-i ‹lâhiye
~’›n Resûlü............................................250
~’›n tecelli-i zatîsine mazhariyet............218
~’›n vahdeti ...........................................148
ahir zamanda ~ denilmeyecek..............239

Allahü ekber ...............................100, 248, 377
Allahü Zülcelâl ............................................311
allâme.........................................................341
allâme-i bîadil .............................................382
Allâmü’l-Guyub

~’un ilmi.................................................184
Alman...................................................83, 278

~ ordular›...............................................289
alt›

~ erkân-› imanî......................................121
~ esma-i ‹lâhiye.....................................118
~ nükte-i esma risalesi ..........................190

Alt›nc› Söz ..................................................330
âmâl-› uhreviye...........................................244
âmâl-i saliha.......................................255, 259
amel ...........................................................381
amel-i sâlih ...................................................87
ameliyat-› cerrahiye....................................212
Amerika ........................................................15
Amir-i Mutlak ..............................................379
Anadolu..............................249, 253, 268, 313

~ ve Risale-i Nur ....................................86, 
250, 267, 299, 305, 313

~ zelzelesi .............................................314
~nun bir meydan-› harb olmamas›n›n 

sebebi ................................................86
anahtar

gaybî ~lar ..............................................147
anahtar-› gaybî ...........................................148
anane ...........................................................62
anarflilik ..............................................268, 316
anarflistlik .....................................................17
Ankara .....................20, 23, 28, 305, 310, 314
Arabî...................................................164, 165
Ararat Da¤›.................................................333
arif ......................................................348, 391
Arfl........................................................53, 356
Arfl-› Âzam .................................................389

Arflu’r-Râhmân ...........................................311
asa-i Mûsa..................................................190
asap ...........................................................148
âsâr

evliyaullah›n ~› ......................................382
âsâr-› bergüzide .........................................381
âsâr-› kudsiye.............................................381
Asa-y› Mûsa ........................................16, 190, 

193, 194, 316, 349, 365
ashab-› Cennet ..................................153, 259
Ashâb-› Kütüb-i Sitte ....................................26
As›m...................................................207, 213
as›r .............................................................274

~›n dehfleti ............................................197
~›n manevî hastal›klar› ve 

Risale-i Nur ......................................138
alt›nc› ~ .........................................158, 231
fitne ve belâ ~› ......................................223
her ~ bafl›nda gelece¤i tebflir 

edilen dinin hadimleri .......................380
on dördüncü ~.......................................231
on dördüncü ~daki zulümat ..................158
on üçüncü ve on dördüncü ~ ........116, 158

Âsiye ..................................................243, 254
Asr-› Saadet.........................93, 137, 141, 145
asvat nakli ..................................................370
Asya ...........................................210, 223, 317

~’n›n flark-› flimalî..................................223
Aflere-i Mübeflflere

~nin mabeynindeki muharebe...............285
aflk .............................................176, 321, 331
aflk-› insaniye ...............................................14
Atabey............................................75, 77, 246
atalet ............................................................78
âtâ-y› rahmet ..............................................357
atefl ............................................................323

~le temizlik ............................................236
atom......................................Bkz: zerrat, zerre
avam ....................................................82, 342

~›n itikad›n› himaye.................................62
avam-› mü’minîn ....................................20, 52

~in fleyhlerine karfl› hüsn-i zanlar›n› 
k›rmamak .........................................285

avn-› fleriat ...................................................43
Avrupa........................................................317

~ dinsizlerinin Kur’ân’a hücumu ve 
Risale-i Nur ......................................187

~ filozoflar› ......................................98, 102
~ hükemas› ...........................................131
~ kâfirlerinin devlet-i ‹slâmiyenin 

nurunu söndürmeye çal›flmalar› ......157
~ medeniyetçileri .....................................90
~ zalimlerinin devlet-i ‹slâmiyeye 

sû-i kast› ..........................................156
~’dan gelen kanunlar ............................236
~’n›n bir müstemlekat naz›r› .................155
~’n›n itiraz ve evhamlar›n›n 

âlem-i ‹slâmda yay›lmas› .................132
~’n›n Kur’ân’a karfl› sû-i kast› ...............139
~’n›n ma¤rur ve cebbarlar›....................120

Avusturya ...................................................227
ay ..................................................Bkz: kamer
ayak............................................................148

âlim — A— ayak
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âyât ....................................................135, 145
~›n tefsiri .................................................96
otuz üç ~ ...............................................151

âyât-› celile .................................................383
âyât-› Furkaniye

~nin bürhanlar› ve hakkaniyetinin 
alâmetleri .........................................141

âyât-› Kur’âniye..........141, 182, 334, 345, 378
~nin Risale-i Nur’a iflaretleri ve 

tevafuklar›.........................................111
âyât-› meflhure ...........................................146

Risale-i Nur’a iflaret eden ~...................111
âyât-› mühimme .........................................237
âyât-› tekvîniye ...........................................360
ayet ...................................................100, 103, 

104, 125, 126, 127, 133, 137, 142, 143,
144, 152, 378, 379
~in mana mertebeleri ............................144
~in manas›n›n tabakalar› ......................120
~lerin manalar› ........................................93
ihtiyarlatan ~ .........................................237
küllî ~ ....................................................232
otuz üç ~ ...............................................143
Risale-i Nur flakirtlerine iflaret eden ~ ..120
Risale-i Nur’a iflaret eden ~ler...............111
Risale-i Nur’un mesle¤ine ve 

flakirtlerine bakan ~ .........................125
Risalei’n-Nur’a ve elektri¤e 

iflaret eden ~ ....................................116
Risaletü’n-Nur’a ve müellifine 

bakan ~............................................122
flifadar ~ ................................................134
flifal› ~ ...................................................134

ayet-i Feth
~ risalesi................................................186

Ayet-i Hasbiye Risalesi ..............................201
ayet-i kudsiye .....................................118, 145
ayet-i Kur’âniye

otuz üç ~nin Risale-i Nur’a iflarat›.........190
ayet-i meflhure

otuz üç ~ ...............................................146
ayet-i Nur ...........................................175, 371
ayet-i Nuriye ...............................................118

~ ve Risale-i Nur ...................................112
ayeti’n-Nur ..................................................112

~ ve Risale-i Nur ...................................112
Ayeti’n-Nur..................................................146
ayetü’l-kübra...............................................172
Ayetü’l-Kübra ..............................60, 166, 167, 

172, 191, 193, 272, 318
~ risalesi............................................53, 60
Hazret-i Ali’nin Yedinci fiuaya ~ nam›n› 

vermesi ............................................172
‹mam-› Ali’nin ~ risalesine ehemmiyet ver-

mesinin s›rr› .......................................60
Ayetü’l-Kübra Risalesi ..................................62
ayetü’l-kübra-i tevhid ..................................193
Âyetü’l-Kürsî...............................................246
ayetü’n-Nur

~’un Risale-i Nur’a iflareti......................187
ay›

~n›n tesbihi ...........................................253
âyine-i rahmet-i âlem .................................359

aynelyakîn..................................319, 362, 369
ayn-› hakikat...............................................128
ayn-› fluur ...................................135, 141, 146
Ayfle ...........................................................256
aza

~lardaki tevafuk.....................................148
azamet .......................................177, 374, 378
azap

ehl-i flekavetin ~›...................................126
Âzerî ...........................................................309
azim............................................................389

B
Ba¤dat..........................................................29
bahar

~lardaki tevafuk.....................................148
istikbal ve mazi ~lar›ndaki tevafuk ........148

bahr-i envâr ................................................365
Bâis ............................................................373
Balkan

~ ve ‹talyan Harbleri................................85
bârigâh-› Kibriyâ .........................................388
barika-i ‹slâmiyet ........................................220
Barla......................................................31, 32, 

33, 34, 35, 41, 52, 144, 243
Barlal› Süleyman..........................................36
Baflpapaz ...................................................131
bat›l ...........................................................388, 

Bkz: ebat›l
bât›n

ayetin ~› ................................................144
Bayezit Camii .............................................376
bâzü’l-eflheb...............................................222
bedbaht ..............................................162, 163
bedî ....................................................188, 195
Bediülbeyan ...............................................195
Bediüzzaman ....................................180, 195, 

209, 215, 315, 383, 
Bkz: Said Nursî
~ ismi ....................................................198
~ kimdir? ...............................................380
~ lâkab› .................................................195

Bediüzzaman Molla Said ...................215, 224
Bediüzzaman Nursî....................................231
Bediüzzaman Said .....................................214
Bediüzzaman Said Nursî ...........................205
beka ...........................................................373
Bekir ................................................33, 34, 36, 

44, 45, 207, 222, 256
Bekir Bey....................................................213
Bekir S›dk›..................................................260
belâ

Risale-i Nur ~lar›n def’ine 
bir vesiledir ................................17, 299

Risale-i Nur’a iliflilmesi ~lara 
sebep olur........................309, 310, 315

Risale-i Nur’un def etmeye 
çal›flt›¤› iki ~.....................................316

belâgat .......................................104, 339, 378
~ ilmi................................Bkz: ilm-i belâgat

belâgat-› mucizekarane..............................103

âyât — AB— belde-i islam
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belde-i ‹slâm...............................................332
benî ‹srail âlimleri .......................................147
benlik.................................................104, 330, 

Bkz: enaniyet
~i terk etmek ................Bkz: terk-i enaniyet

Berat Gecesi .............................................349, 
Bkz: Leyle-i Berat

berekat .......................................................334
bereket .....................................64, 65, 66, 297
berzah ........................................................265
besmele......................................................194
besmele-i hayat-› dünyeviye ......................152
beflaret-i Aleviye.........................................241
beflaret-i Furkaniye ....................................127
beflaret-i Gavsiye .......................................241
beflaret-i gaybiye........................................307
beflaret-i Kur’âniye .....................................153
beflaret-i semâviye .....................................154
Beflinci Lem’a.............................................201
Beflinci Mektup...........................................201
Beflinci Söz ................................................201
Beflinci fiua ................................................267
Beflkazal›zade Osman Halidî .......................77
beyanat-› methiye.......................................119
Beyhakî ........................................................26
bid’a ..............................................82, 83, 261, 

263, 317, 336, 355
bid’at...........................................................264

~ zaman›nda ç›kan Bediülbeyan ve 
Bediüzzaman ...................................195

Bihakk› ismike n-Nur ..................................332
Birinci Harb-i Umumî....................................85
Birinci Söz ..........................................193, 194

Hazret-i Ali’nin ~’e iflareti ......................185
Birinci fiua.............................................95, 96, 

101, 151, 161, 190
Bismillâh.....................................................263
Bismillâh Risalesi ...............................185, 193
Bitlis

~’in sukutu.............................................225
Bolu ............................................................314

~’da zelzele...........................................314
bomba

semavî ~lar .............................................89
Bostan ........................................................228
bu’diyet.......................................................341
bu¤z etmek.................................................280
Bulgaristan .................................................289
Burak..........................................................265
Burdur ..........................................................28
burjuva .......................................................277
Bursa............................................................26
bülbül..........................................................307
bürhan-› azam............................................172
bürhan-› ‹lâhî ..............................................134
bürhan-› kudsî ............................................134
bürhan-› Kur’ân ..........................................329
Büyük Ali ....................................................271
Büyük Haf›z Ali ...........................................318

C
cadde-i Kur’âniye .......................................259
cadde-i kübra .............................................261
cadde-i kübra-y› Ahmediye ........................263
Cafer-i Sad›k ..............................................147
câh-› mâsiva...............................................364
cami............................................................309
camit...........................................................379
câmiü’l-esmâ ve’l-Kur’ân............................354
cani

~leri âlicenâbâne af...............................274
cânib-i Hak .................................................263
cazibe.........................................................370
cebbar ....................................................89, 90

Avrupa’n›n ~lar›.....................................120
Cebel-i Cûdî ...............................................268
Cehennem ...........24, 126, 200, 267, 311, 322
cehennemî .................................................313
celâl....................................176, 177, 331, 378
Celâleddin-i Rumî.......................................234
Celcelûtiye.........................................167, 180, 

188, 195, 199, 381, Bkz: kaside-i Celcelûti-
ye
~ flerhleri ve nüshalar› ..........................188
~ ve Risale-i Nur...184, 192, 195, 198, 199
~’nin asl› vahiydir ..................184, 189, 192
‹mam-› Ali’nin ~’yi nazmetmesi .............180
‹mam-› Gazalî ve ~ ...............................180
Said Nursî ve ~ .....................................198

cemaat .......................................326, 376, 378
~ zaman› .........................................61, 271
~in flahs-› manevîsi...............................340
dalâletin ~le hücumuna mukavemet .....197
mübarek ~.....................................339, 340
namazdaki ~in fazileti ...........................376

cemaat-i uzma............................................377
cemal..........................................................331
cemal-i adalet.............................................282
cem-i kutbiyet .............................................222
cemil ...........................................................331
cemiyet.................................................61, 355
Cenab-› Abdülkadir.....................................222
Cenab-› Erhamürrâhimîn .....................79, 292
Cenab-› Hak ................................................26, 

31, 32, 33, 44, 55, 68, 74, 75, 83, 86, 98,
106, 215, 218, 219, 225, 243, 244, 250,
267, 268, 269, 270, 284, 287, 309, 312,
313, 315, 333, 338, 339, 371, 373, Bkz:
Hakîm-i Mutlak, Allah, Rab, Rabb-i Rahîm,
Rahîm
~k›n izzet ve mahmudiyetini 

gösteren bir yol ................................158
~k›n tecelli-i zatîsine mazhariyet...........218
mu’cize ve keramet ~k›n fiilidir..............219

Cengiz ........................................................159
cennet ........................................................256
Cennet ..........................................24, 70, 127, 

200, 265, 311, 322, 373
~le müjdelenen 

sahabeler.........Bkz: Aflere-i Mübeflflere
Cennet-i canan...........................................332
Cennetü’l-Firdevs .......................................393

benî ‹srail alimleri — BC— cevahir-i galiye



S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 479 GENEL ‹NDEKS

cereyan

dehfletli bir ~ .........................................125

cevab-› savab.............................................120

cevahir-i galiye ...........................................335

Cevflen — CD— Devlet-i ‹slamiye
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Cevflen .......................................................108
Cevflenü’l-Kebîr..........................................246
cevv-i hava .................................................116
cevv-i sema................................................305
Ceylan (Çal›flkan) ..............301, 303, 306, 383
cezalet........................................................378
cifir ..................................................73, 87, 89, 

95, 101, 111, 134, 146, 147
cifrî .......................................................97, 148

~ hesabat ................................................25
Cihan Harbi ........................................277, 278

Said Nursî’nin ~ni merak etmemesinin 
hikmeti .............................................277

Cihanâbâd....................................................27
cihan-› ilim ..................................................382
cilve-i ehadiyet ...........................................368
cilve-i kudret ...............................................367
cilve-i kudret-i Fat›r ....................................328
cilve-i rahmet-i âlem...................353, 356, 358
cilve-i vahdaniyet........................................369
cinayet........................................................281
Cûdî............................................................269
Cuma..........................................................306
cumhuriyet

~in ilân› .................................................156
cübbe .........................................................242

Hazret-i Mevlâna Zülcenâheyn 
Hâlid Ziyâeddinin ~si .......................242

cümle-i Nuriye ............................................113
cüz-i ihtiyarî ................................................341

Ç
Çank›r›........................................................314
çarm›h ........................................................324
çekirdek......................................................194
çekirge........................................................307
ç›nar a¤ac› ...................................................32
Çivril ...........................................................310
çoban .........................................................257
Çoban Ahmed ..............................................35
çocuk

~lar ve Risale-i Nur.................39, 256, 257

D
dafia ...........................................................370
dâhî ............................................................341
daire-i ilim ve kudret.....................................80
daire-i irade ve mefliet..................................80
daire-i irflad ................................................133
daire-i Nuriye................................................73
daire-i siyasiye .....................................73, 291
dalal............................................................327
dalâlet .......................15, 42, 83, 89, 190, 193, 

239, 250, 261, 263, 264, 284, 304, 365,
369
~ ehli.................................Bkz: ehl-i dalâlet
~ f›rkalar› ...............................................280
~ fitnesinden gelen flübehat› izale.........111
~ hücumu ..............................................105

~ mesle¤indeki müflkilat........................366
~ nar› ve Risale-i Nur............................177
~ yollar› .................................................239
~in cemaatle hücumuna mukavemet....197
~in kal’as›................................................16
dünyay› ahirete tercih edenlerin ~i........163
fen ve felsefeden gelen ~ .....................163

dalâlet-i fenniye ..........................................348
dalâlet-i mutlaka ...........................................23
Dârülhikmet ................................................161
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye .......131, 211, 217, 235
dava

~ de¤il ~ içinde bürhan .........................348
ebedî bir mülkü kazanmak yada 

kaybetmek ~s› .................................278
mukaddes koca ~..................................329

Debba¤hane...............................................314
Deccal ..................................................74, 356
define-i ilmiye .............................................199
defter-i hasenat ..........................................393
deha ...........................................................341
dehan-› hakikat...........................................383
dehflet

~li bir cereyan .......................................125
~li bir enaniyet.......................................163
~li bir hasaret ........................................195
~li tasavvurat ve Risale-i Nur................177
asr›n ~i ..................................................197

dehflet-i hücum...........................................196
dekaik-› tasavvurat .....................................220
delâil-i akliye...............................................169
Delâil-i Hayrat.............................................246
delâlet .........................................111, 143, 233

gizli manalara ~.....................................171
iflarî ~ ....................................................191
iflarî ve z›mnî ~ .....................................188

delil.....................................................199, 221
dellâl-› Kur’ân .............................................214
Denizli ...............................................107, 298, 

299, 300, 306, 310, 317
~ zindan›................................................311

Denizli Hapishanesi....................299, 310, 311
deprem..........................................Bkz: zelzele
derd-i maiflet ......................................301, 302
derece-i i’caz ..............................................339
dergâh-› ‹lâhiye ..........................144, 235, 376
ders

ecnebi hurufunun tamimi 
ve gece ~leri ....................................179

isti¤far ~i ...............................................137
nefs-i emmareyi ikna eden bir ~ ...........273

dershane ......................................................16
dershane-i Nuriye

~ler açmak ..............................................16
ders-i Kur’âniye ............................................17
dert

manevî ~lere flifa ..........................134, 138
desîse...........................................................89
dest-i inayet................................................345
devlet..........................................................359
devlet-i ‹slâmiye .........................................157

Avrupa zalimlerinin ~ye sû-i kast› .........156
Devlet-i ‹slâmiye.........................................203

devr-i mes'ud — DE— ehl-i dalalet
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devr-i mes’ud..............................................357
Dicle nehri ..................................................232
din .................................................43, 90, 277, 

283, 288, 308, 331, 390, 391
~ aleyhindeki dehfletli tasavvurat 

ve Risale-i Nur .................................177
~ iflleri ...................................Bkz: emr-i din
~ tedrisat› ................................................16
~e kar›flt›r›lmak istenilen ebat›l› 

ref’ ve iptal .......................................380
~e vâkî tecavüzleri red ve imha............380
~i dünyadan tefrik .................................177
~i takvim ve tahkim ...............................380
~in esaslar› ..................Bkz: esasat-› diniye
~in hakikat ve asliyetini izhar ................380
~in menbalar›n› kurutmak ve esasat›n› 

bozmak isteyenler............................163
~in fleairi .................................................43
~in yenilenmesi .................Bkz: tecdid-i din
~in yüksek hadimleri .............................380
dünyay› ~e tercih ............................89, 163
semavî ~ler.............Bkz: edyan-› semaviye

dindar
~ feylesoflar ..........................................106

dindarâne haletler ve vaziyetler .................276
dinî

~ hükümler ..................Bkz: ahkâm-› diniye
sefahat-i hayat› ~ hissiyata tercih 

edenler.............................................163
din-i hak........................................................15
din-i ‹slâm

~a hizmet ................................................19
din-i Muhammedî .......................................383
dinsiz......................................52, 97, 288, 308

~ feylesoflar ............................98, 128, 343
~lerin Kur’ân aleyhindeki 

itirazlar› ............................................173
~lerin Kur’ân’a hücumu ve 

Risale-i Nur ......................................187
dinsizlik..................................................43, 90, 

263, 264, 277, 291, 316
~le iftihar edenler ..................................163

divan
evliya ~lar› ve Risale-i Nur....................272

Divan-› Harb-i Örfî ........................................46
doksan üç muharebe-i mefl’umesi .............157
doktor .........................................................244
Dokuzuncu Lem’a-i harika-i Arabiye ..........193
Dördüncü fiua ............................................201
Dört Halife ......................Bkz: Hulefâ-i Râflidîn
dua ......................................................51, 179, 

186, 212, 215, 230, 235, 240, 249, 255,
256, 259, 269, 301, 376
Ehl-i Sünnetin selâmet ve necat› 

için edilen ~lar..................................274
Nur Talebelerinin birbirlerine ~lar› ...........50
Nur Talebelerinin ettikleri flifa ~lar›........245
selâmet-i iman hakk›ndaki ~lar ...............50

dua-y› flifa...................................................245
duhan .........................................................174
Düldül .........................................................353
dünya ...........................................95, 126, 355

~ cereyanlar› .........................................280

~ serveti ..................................................90
~n›n menfaati ..........................................90
~n›n tamiri ve tahripten kurtulmas› .......184
~y› ahirete tercih...........163, 275, 287, 288
~y› dine tercih .................................89, 163
fânî ~ya riyakârâne bakmak .................195

Dünya Savafl› ...................Bkz: Harb-i Umumî, 
Cihan Harbi

dünyaperest .................................................90
dürr-i meknûne ...........................................265
düstur

tevafukla ilgili bir ~ ................................233
düstur-i ilmî.................................................146
düstur-i nizam.............................................148
düstur-i Rahmanî........................................280
düstur-i riyazî..............................................148
düstur-i fleytanî...........................................280
düflman

~›n dehflet-i hücumunda nöbet .............196
Düzce .........................................................314

~’de zelzele...........................................314

E
ebâbil............................................................89
ebat›l

~› ref’ ve iptal ........................................380
ebcet ..........................................................101

~ hesab› ......................Bkz: hesab-› ebcedî
ebedî

~ bir mülk kazanmak yada 
kaybetmek davas›............................278

Ebrehe..........................................................89
Ebu Cehil....................................................358
Ebu Dâvud ...................................................26
ecnebi

~ hurufunun tamimi ve gece dersleri ....179
~ kanunlar› ............................................164

ecram-› ulviye.............................................265
eczahane-i kübra-i ‹lâhiye ..........................134
eczahâne-i rahmet-i âlem ..........................358
edebî

~ bir kanun-› letafet...............................147
edebiyat

~›n mu’cize-i kübras›.............................148
Edhem........................................................324
edip ....................................................146, 147
edyan-› semaviye...........................74, 89, 317
efe ..............................................................257
efkâr ...........................................................373
efkar-› amme................................................52
ehadiyet.............................................368, 374, 

Bkz: s›rr-› ehadiyet
ehass-› havass .............................................50
ehl-i belâgat................................................339
ehl-i bid’a......................................................83

~n›n Said Nursî’yi nefyetmesi ...............223
ehl-i Cennet..................................................49
ehl-i dalâlet ..89, 131, 163, 274, 281, 286, 335

~ ve mevt ..............................................123
~e taraftar olmak...................................287
~in ehl-i imana galibiyeti .........................61

ehl-i dünya — E— esasat-› imaniye
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~in Kur’ân’a hücumu ve Risale-i Nur ....187
~in flahs-› manevîsi.................................61
~in tevilat-› fasideleri .............................105
Risale-i Nur’un ~e mevt ile mukabelesi 124

ehl-i dünya ...................................19, 135, 268
~n›n telsiz ve telefonlar› ........................221

ehl-i gaflet ..................................270, 281, 373
ehl-i hak ...............................................90, 286

~ niza etmemeli.....................................286
~k›n mabeynindeki husumet .................285

ehl-i hakikat....................................86, 99, 319
~ birbirini inkâr etmesi...........................285
~çe müttefeku’n-aleyh bir esas.............218
~in manevî telefonlar› ...........................221

ehl-i ilhat.....................................123, 264, 285
~a mevt ile mukabele............................123

ehl-i ilim ........97, 99, 162, 259, 270, 275, 317, 
Bkz: âlim

ehl-i iman ..................................21, 61, 93, 97, 
123, 136, 162, 197, 205, 252, 275, 281,
287, 298, 299, 302, 305, 308, 317, 351,
Bkz: mü’min
~ ve mevt ..............................................124
~› dalâlet-i mutlakadan kurtarmak ..........23
~› fitnelere düflüren flakiler ...................126
~›n dalâletten kurtar›lmas› ......................18
~›n ehl-i dalâlete ma¤lubiyeti ..................61
~›n ehl-i dalâlete taraftar olmas› ...........274
~›n fevkalâde safderunlu¤u...................274
~›n iman›.........................97, 103, 302, 320
~›n iman› ve Risale-i Nur ......................284
~›n me’yusiyeti ......................................304
~›n me’yusiyetlerini izâle.......................275
bir Fatihan›n ~ emvat›na yetiflmesi.......109
Nur Talebeleri ~a nokta-i istinatt›r .........197

ehl-i irflat.....................................................286
ehl-i ‹slâm ..................................................211, 

Bkz: Müslüman
ehl-i iflarat.....................................................97
ehl-i kalp...............................................42, 343
ehl-i keflif ..............................................30, 278

~ ve tahkik...............................................49
ehl-i Kur’ân.................................................357
ehl-i küfür ...................................................361

~ün mesle¤indeki müflkülat ..................367
ehl-i nifak....................................................325
ehl-i saadet ........................................153, 259
ehl-i salâhat................................................259
ehl-i sefahet................................................270
ehl-i siyaset................19, 20, 27, 28, 157, 268
Ehl-i Sünnet

~in selâmet ve necat› için edilen dualar
274

ehl-i flekavet
~in azab› ...............................................126

ehl-i tahkik ..................................................337
ehl-i tarikat ...................82, 124, 220, 259, 270

~te fenâfiflfleyh, fenâfirresul ve 
fenâfillâh esaslar›.............................218

ehl-i tevekkül ..............................................281
ehl-i tu¤yan ........................................274, 335
ehl-i velâyet...................30, 96, 212, 285, 336, 

Bkz: evliya, velî

ehl-i zikir .....................................................368
ejder ...........................................................357
el ................................................................148
el-ayetü’l-kübra

~n›n alâmet-i kübras› ve tefsir-i azam› .172
el-Ayetü’l-Kübra .................172, 178, 189, 190
El-Ayetü’l-Kübra .........................................170
elektrik ........................112, 116, 117, 118, 369

~e iflaret eden ayet ...............................116
~in meta› ...............................................116
~in taammümü ......................................118
~in zaman-› zuhuru ...............................117
manevî ~ .......................................109, 116

elfün ...........................................................213
elhamdülillâh ......................................248, 262
elif 158, 213
elif-lam........................................................210
elîm ............................................................164
El-Kürdî .............................179, 214, 215, 223, 

Bkz: Said Nursî
emare.................................171, 185, 199, 221

zay›f ~lerin içtima› .................................221
Emin..........................................54, 57, 62, 63, 

64, 65, 68, 74, 79, 124, 243, 245, 252, 253,
260, 261, 262, 268, 277, 283, 292, 294,
296, 311, 312

emir ve iradenin bir arfl› .....................366, 370
Emirda¤..............................................306, 308

~ zab›tas› ..............................................350
emn ü adalet ..............................................327
emr-i din .....................................................380
emr-i has ....................................................238
emvat .........................................................217

bir fatihan›n ehl-i iman ~na yetiflmesi ...109
en Nursî......................................................231
enaniyet ............104, 163, 218, 259, 286, 364, 

Bkz: benlik
~li sofîmeflrepliler..................................317
~ten tecerrüt..........................................219

enaniyet-i taassubkârâne.............................97
Enbiya ........................................................289
envar-› azîme .............................................375
envar-› imaniye ..................................136, 340
envar-› Kur’âniye................................135, 217
envar-› Muhammediye ...............................383
envar-› fleriat ..............................................235
Erbaa..........................................................309
erbab-› irfan................................................383
erbab-› ulûm...............................................382
Ercûze ................................................159, 178
Erhamürrâhimîn..................................118, 160
erkân-› iman

~a taarruz..............................................273
erkân-› imanî ..............................................121
erkân-› imaniye ..................................318, 319
ervah-› habîse ............................................292
Erzincan

~’daki hareket-i arz ...............................309
esaret ...........................................................90
esaret-i flarkiye...........................................227
esas

yedi ~ ....................................................121
esasat-› diniye ............................................380

esasat-› islamiye — EF— feylesof
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esasat-› imaniye .........................................348
esasat-› ‹slâmiye ........................................349
esbap .................................................366, 370
Esedullah ..................................................330, 

Bkz: Hazret-i Ali
eser-i âliflan................................................381
eser-i ikram-› ‹lâhî ......................................346
eser-i in’am.................................................335
eser-i inayet ...............................341, 342, 343
eser-i inayet-i Rabbaniye ...........................343
Eski Harb-i Umumî.....................................333
Eski Said .....................98, 106, 211, 217, 291, 

Bkz: Said Nursî
~ ve mevt ..............................................124

Eskiflehir
~’deki musibet.......................................267

Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesi ................168
Eskiflehir Hapishanesi..69, 103, 118, 191, 275
esma

~ risalesi................................................192
Süryanîce ~...........................................181

Esma-i Hüsna ....................................167, 375
esma-i ‹lâhiye .............................................319

alt› ~ ......................................................118
Esma-i Sitte Risalesi ..................................193
esma-i sitte-i meflhure........................178, 190
esrar-› gaybiye ...........................................147
esrar-› Hak .................................................365
esrar-› huruf................................................147
esrar-› huruf-› Kur’âniye .............................186
esrar-› ilmiye...............................................199
esrar-› kâinat ..............................................382
esrar-› Kur’âniye ................136, 206, 238, 340
efledd-i zulüm...............................................14
evamir-i Kur’âniye ......................................165
evamir-i Rabbaniye ....................................380
evc-i âlâ......................................................274
evham ........................................................290
evliya ....19, 70, 103, 219, 220, 234, 274, 320, 

Bkz: ehl-i velâyet, Bkz: velî
~ divanlar› ve Risale-i Nur ....................272
~n›n istikbalden haber vermesi.............234
~n›n Risale-i Nur’dan imal› haberleri, 

remizleri ...........................................104
evliya-i azîme

tasarrufu devam eden ~nin âzam› ........212
evliyaullah

~›n âsâr› ................................................382
evliya-y› azime ...........................................242
evliya-y› meflhûre .........................................18
evrat ...........................................................247
Evrad-› Bahaiye .................................108, 246
eyyam-› mübareke .................................54, 78
Eyyub (a.s.) ................................................323
ezan-› Muhammedî ............................100, 109
ezhâr-› müzeyyene-i ravza-i safâiye ..........265
ezkâr...........................................................211
ez-zaman ...................................................180

F
faaliyet

tâ¤iyâne ~ .............................................125
faaliyet-i hayretnüma..................................341
fahir ............................................110, 336, 337
Fahr-i Âlem .........................................97, 353, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
Fahr-i Befler.............Bkz: Hazret-i Muhammed

~in nuru.................................................324
Fahr-i Cihan ......................................321, 332, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
Fahrü’l-Âlemîn...........................................221, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
fakir

~lere gelen açl›k......................................86
fakr ...................................................................

150, 222, 373
fakr-› mutlak ...............................................104
fânî

~ dünyaya riyakârâne bakmak..............195
~ hayat ve mevt ....................................123

fantaziye.......................................................14
Fârâbî.........................................................362
fare ...............................................................58
Fât›r-› Hakîm ......................................109, 147
Fatiha .....................................87, 88, 211, 288

~ ba¤›fllamak ........................................109
bir ~n›n ehl-i iman emvat›na yetiflmesi .109

Fatiha Suresi ..............................................121
fatiha-i hayat-› ilmiye ..................................151
Fâz›l .............................................................45
fazilet ..........................................................214
fazl-› ‹lâhî....................................................270
fedakâr .........................................................19
fedakârl›k..............................................23, 287
felâket.................................................268, 315

Hülâgû ~i...............................................217
felsefe ........................116, 122, 274, 341, 373

~den ç›kan z›nd›ka hastal›¤›n›n flifas› ..134
fen ve ~den gelen dalâlet .....................163

fen ..............................................................384
~ ve felsefeden gelen dalâlet................163
~den ç›kan z›nd›ka hastal›¤›n›n flifas› ..134

fenâfillâh.....................................................218
fenâfirresul .................................................218
fenâfiflfleyh .................................................218
fenâ-i mutlak...............................................218
fenn-i beyan .......................................171, 183
fennî flübehat .............................................132
feragat ........................................................391
ferah ...........................................................372
ferd-i ferid ...................................................271
ferd-i ferid-i deveran...................................222
ferdiyet .......................................222, 271, 287
ferid

~ makam› ..............................................286
Feth risalesi................................................186
feth-i ‹stanbul..............................................186
feth-i Kudüs ................................................186
feth-i Mekke................................................186
feth-i fiam...................................................186
fetva .............................................................97
feyiz....................................146, 273, 331, 389
feylesof ...........................................Bkz: filozof

~lar›n Kur’ân aleyhindeki flüpheleri ......173

Feyzi — FG— gezegen



484 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎGENEL ‹NDEKS

dindar ~lar.............................................106
dinsiz ~lar ...............................98, 128, 343

Feyzi .............59, 62, 65, 68, 71, 79, 243, 252, 
253, 260, 261, 262, 266, 268, 277, 283,
292, 296

feyz-i envar-› Muhammedî .........................382
feyz-i ilim ....................................................382
Feyz-i Kur’ân..............................................365
feyz-i ulvî ....................................................381
feza ............................................................374
fezail-i ilmiye...............................................383
feza-y› âlem................................................305
f›kra-i Gavsiye ............................................232
F›rat nehri...................................................232
f›sk................................................................86
f›trat

~›n metâlibi ...........................................360
~›n tercüman-› âyât-› tekviniyesi...........148

f›trat-› befleriye .............................................14
f›trat-› eflya .................................................147
f›trî

~ telsiz telefonlar...................................109
Fihriste .........................................................51
fikir

kâfirâne ~ler ..........................................156
kâfirâne ~ler ve Onuncu Söz ................174
zehirli ~ler ve Onuncu Söz....................174

Fil ...........................................................88, 90
fil-i mahmudî.................................................90
filo

deniz ve hava ~lar› .................................90
filozof.........................................................308, 

Bkz: feylesof
Avrupa ~lar›.............................................98

Finlandiya.....................................................15
firak ............................................................373
Firavun .........................................................96
firavunâne

~ inkâr ...................................................120
~ tu¤yan ................................................120

firavunluk....................................................163
fitne ....................................126, 178, 215, 264

~ ve belâ asr› ........................................223
ahir zaman ~si ......................................196
asr›n ~si ..................................................93
dalâlet ~sinden gelen flübehat› izale.....111
ehl-i iman› ~lere düflüren flakiler...........126
Hülâgû ~si.............................................217

fitne-i ahir zaman ...............................232, 239
~›n müddeti ...........................................239

fitne-i diniye
~ ve Risale-i Nur ...................................177

Fuad ...........................................................296
Furkan ........................................................133
Furkan-› Hakîm

~ ve Risale-i Nur ...................................113
fünun...........................................................116

Garb›n ~u ..............................................116
fütuhat ..........................................83, 249, 301
fütuhat-› ‹slâmiye........................................186
fütuhat-› Nuriye...........................................151
Fütuhu’l-Gayp.....................211, 212, 230, 381

~ ve Said Nursî .....................................211
fütur ............................................................206

füyuzat........................................................382
füyuzat-› flem-i ‹lâhî....................................383

G
gaflet ......................15, 16, 122, 270, 372, 389
Gafur ..........................................................373
Galip...........................................207, 228, 229
Ganî-i Mutlak..............................................380
garaz ............................................................98
Garp

~›n felsefe ve fünunu ............................116
Gavs .................222, 223, 224, 227, 230, 231, 

Bkz: Abdülkadir-i Geylânî
~ ve Said Nursî .....................................223

Gavs-› Azam .................................18, 70, 102, 
110, 159, 197, 208, 222, 236, 259, 261,
271, 287, Bkz: Abdülkadir-i Geylânî
~ ve Risale-i Nur ...................................206
~ ve Said Nursî .....................................222
~’›n hizbü’l-Kur’ân’dan haber vermesi ..234
~’›n istikbalden haber vermesi ..............233
~’›n keramet-i gaybiyesi ........................205
~’›n Risale-i Nur’a teveccühünün hikmeti

196
~’›n Said Nursî’ye dua ve himmeti........235
~’›n Üstat hakk›ndaki f›kras› .................293

Gavs-› Geylânî ..........................................211, 
Bkz: Abdülkadir-i Geylânî
~ ve Âl-i Beytin flahs-› manevîsi ...........218
~’nin Allah’›n tecelli-i zatîsine mazhariyeti

218
~’nin kasidesi ........................................218
~’nin kerameti .................................41, 217

Gavs-› Hizan...............................................211
gavsiyet ..............................................222, 287
gavsü’l-vâs›lîn ..............................................27
gaybî ..........................................................285

~ anahtarlar...........................................147
~ iflaretler ve Said Nursî .......................205
~ kerametler ve Said Nursî ...................205
~ umur-i istikbaliye ................................192

gaybiyat
istikbalî olan ~ .......................................237

gaye-i ilmiye ...............................................140
gayp ...........................................................292

~dan haber vermeye dair kudsî yasak .236
~tan haber vermek................................168

gayret .........................................................340
gayrimeflru

~ müfltehiyat›n süslendirdi¤i hayat ve mevt
123

gayya-i Cehennem.....................................325
gazete ........................................................313

dine ait bir ~ ............................................56
Said Nursî ve ~ ...............................56, 139

gece
ecnebi hurufunun tamimi ve ~ dersleri .179
mübarek ~ler........................................246, 

Bkz: Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir, Leyle-i
Miraç, Leyle-i Regaip

geçim telaflesi ....................Bkz: derd-i maiflet,

g›nâ —GH— hamiyet-i islamiye
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maiflet telaflesi
Gerede .......................................................314

~’de zelzele...........................................314
gezegen......................................Bkz: seyyarat
g›nâ ............................................................120
G›yâse’l-Müsta¤îsîn ...................................354
g›ybet .....................................97, 99, 101, 102

Said Nursî ve talebeleri hakk›ndaki bir ~
100

gizli
~ kutup ..................................................197
~ manalara delâlet ................................171
~ mevfum ..............................................171

gök tafl› .........................Bkz: ahcâr-› semâviye
gönül ..........................................................388
gulam .........................................................212
gurur ...........................................110, 163, 337
günah ...........................................90, 241, 242
günefl .................................................363, 375
Günefl...........................................................44
güzel örnek ...........................Bkz: hüsn-i misal
güzellik .......................................................336

H
haber ..........................................................153

gayptan ~ vermek .................................168
haber-i gaybî ..............................................234
Habib..................................................263, 326
Habib-i Hüda .............................................263, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
Hacerü’l-Esved...........................................377
Hac› Haf›z ..................................................213
Hac› Haf›z Köyü ...........................................71
haddi

ayetin ~ .................................................144
hadim

dinin yüksek ~leri ..................................380
hadim-i Furkan ...........................................214
hadim-i Kur’ân............................................245
hadimü’l-Kur’ân ..........................................130
hadis ..........................................204, 383, 385
hâdisat-› âlem.............................................276
hadisat-› bereket ..........................................66
hâdise-i inayet ............................................294
hâdise-i Kur’âniye ......................................208
hâdise-i taarruziye..............................261, 267
Haf›z Ahmed ......................................213, 256
Haf›z Ali .................................................17, 69, 

71, 92, 207, 217, 245, 248, 249, 270, 298,
307

Haf›z Halid .........................................228, 229
Haf›z Mehmed............................................309
Haf›z Mustafa.....................260, 261, 298, 307
Haf›z Nebi ..................................................256
Haf›z Tevfik.................................................295
Haf›z-› Hakikî................................................72
Hafîz.............................................................73
hak .......................................95, 275, 325, 388
Hak ....................323, 325, 330, 352, 354, 359
hakaik

Kur’ân’›n ~›............................................142

hakaik-› âliye ..............................................335
hakaik-› eflya ..............................................382
hakaik-› gaybiye .........................................349
hakaik-› ‹lâhiye ...........................................344
hakaik-› iman..............................................237
hakaik-› imaniye ..........................................30, 

50, 60, 102, 143, 195, 197, 237, 251, 272,
274, 283, 284, 290, 318, 320, 338, 340,
341, 342, 344
~yi ö¤renme ..........................................173

hakaik-› Kur’ân ...........................................336
hakaik-› Kur’âniye .....197, 288, 334, 338, 340,

341, 342
Hakem................................................130, 184
hâk-i der-i Âl-i Abâ......................................365
hakikat .......................173, 273, 337, 348, 379

bâkî ~ler, fânî flahsiyetlere bina edilmez 20
hakikat-› Miraç............................................305
hakikat-i Ahmediye .....................................352
hakikat-i ilmiye............................................272
hakikat-i imaniye ........................................280
hakikat-i ‹slâmiyet.......................................121
hakikat-i Kur’ân ..........................................321
hakikat-i Kur’âniye .............188, 209, 308, 352

~ alet edilmez........................................280
hakikat-i kübra............................................172
hakikat-i muazzama-i mevtiye

~ ve Risale-i Nur ...................................123
hakikat-i Muhammediye .....................218, 352
hakikat-i rahmet-i âlem...............................355
hakikat-i remziye ........................................162
hakikî

Kur’ân’›n ~ tefsiri ...................................110
Hakîm ..........73, 130, 145, 150, 176, 333, 373
Hakîm-i Mutlak ............................................78, 

Bkz: Allah, Cenab- Hak
hâkim-i mutlak ............................................369
Hakîm-i Rahîm ...........................................348
hâkimiyet-i ‹slâmiye....................................203
hakkalyakîn..............49, 50, 53, 319, 362, 369
hakperestlik ............................................97, 99
hâl dili .........................................................369
hâlet-i ruhiye...............................................195
Hâl›k ...................................................367, 379
Hâl›k-› Arz ve Semavat ..............................374
Hâl›k-› Rahîm .............................................195
Hâlid-i Zülcenâheyn .....................................27
Hâlik ...........................................................314
Halil ............................................................260
Halil (Hazret-i ‹brahim) .......................322, 323
Halil ‹brahim.......................265, 266, 384, 387

~’in manzumesi.....................................364
~’in Said Nursî’nin vefat› 

hakk›nda bir mektubu ......................107
Halil Ruhi......................................................45
halk (yaratma) ............................................363
halka-i kübra...............................................326
halka-i tahmidat-› Ahmediye.......................255
halka-i tevhid ..............................................326
halka-i zikir .................................................248
Hallak-› Rahîm ...........................................326
hamakat .....................................................195
hamd ..........................................248, 262, 337

hamiyetperver —H— Hazret-i imam-› Ali
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Hamî...........................................................380

hâmid .........................................................262

hamil-i zîsaadet ..........................................383

hamiyet-i ‹slâmiye ................................82, 220

hamiyetperver
~lerin Hürriyeti ilân› ...............................156

haps-i münferit ...........................................100
harab-› âlem...............................................168
Harb-i Umumî .........14, 42, 43, 90, 92, 93, 94, 

120, 126, 131, 135, 140, 156, 158, 174,
225, 268
~ fitneleri ve neticeleri ...........................158
~nin dehfletli yang›n›.............................126
âlem-i ‹slâm ve ‹kinci ~ ...........................86
Birinci ~ ...................................................85
Eski ~ ....................................................333
‹kinci ~.....................................................85

harekat-› zerrat...........................................169
hareket-i fikriye...................................124, 367
haremgâh-› ‹lâhî .........................................364
harika-i ilmiye .............................................382
harik-› kebir ................................................126
harp ....................................................313, 390

umumî ~ ve Said Nursî .........................122
Hasan...........................................................79
Hasan Feyzi ...............................................332

~’nin kasîdesi ................................321, 352
hasaret .........................................................86

dehfletli bir ~ .........................................195
hasenat ........................................................98
hasene .......................................................274
hasr-› nazar ................................................218
hastal›k.......................................................344

asr›n manevî ~lar› ve Risale-i Nur ........138
z›nd›ka ~›n›n flifas›................................134

haflir.............60, 132, 168, 173, 174, 289, 332
~i inkâr eden münaf›klar ve Onuncu Söz

174
Haflir Risalesi

Hazret-i Ali’nin ~’ne iflareti ....................173
haflmet .......................................................375
haflr-i azam ................................................342
haflr-i cismanî.............................................308
haflr-i ekber ................................................264
hatem-i nübüvvet........................................344
Hatib Mehmed..............................................51
hatme-i Ahmediye ......................................248
hatme-i muazzama-i Muhammediye..........255
hatme-i Nakfliye .........................................247
hatm-i Kur’ân..............................................246
hatm-i Kur’ânî ba¤›fllamak .........................109
hatt-› Kur’ân ...............................................309
hava ...........................................366, 369, 370

~ âlemi ..................................................367
~ sahifesinde bir nükte-i tevhid .............366
~ unsuru................................368, 369, 370
~ zerresi ........................................367, 368
~daki dalgalanma .Bkz: temevvücat-› havai-

ye
manevî ~ ...............................................109

havas..........................................................342
havass-› zahiriye ........................................377
havf ............................................................328
Havva .........................................................323
hayal...........................................................379
hayat ............................................................14

aldat›c›, fânî ~ ve mevt .........................123

Hazret-i imam-› Ali'nin Birinci Söze iflareti —H— himmet
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iman ~ fleriat ...................................81, 283
hayat-› ahiret ..............................................168
hayat-› bâkiye.................................15, 21, 279
hayat-› dünyeviye...........................15, 17, 250

~yi dine ve ahirete tercih edenler .........163
hayat-› ebediye...........................................279
hayat-› fâniye................................................21

~de bo¤ulan ehl-i ilhada mevt ile mukabele
123

hayat-› içtimaî.............................................283
hayat-› içtimaiye .........................241, 283, 345

~deki Risale-i Nur Talebeleri .................241
hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye.................275, 283
hayat-› imaniye.............................................62
hayat-› siyasiye ....................................17, 283
hayat-› uhreviye ...........................17, 250, 282
Hayri...................................................295, 303
Hayriye .......................................................295
hayvan

zelzele ve ~lar.......................................315
hayvanat.............................................370, 372
Hayy ...................................................118, 325
haz›r ...........................................................220
hazine-i esrar .............................................185
hazine-i Kur’âniye ........................................16
hazine-i ulûm..............................................199
Hazret-i Ali 102, 110, 147, 159, 191, 202, 269, 

Bkz: ‹mam-› Ali, Esedullah, Hazret-i Esa-
dullah Ali Kerremallahu Vechehu, Hazret-i
‹mam-› Ali
~’nin On Dokuzuncu Mektupa iflareti....174

Hazret-i Cercis ...........................................323
Hazret-i Davud ...........................................324
Hazret-i Ebû Bekir ......................................202
Hazret-i Ebu Bekri’s-S›dd›k ..........................37
Hazret-i Esadullah Ali Kerremallahu Vechehu

261
Hazret-i Gavs ......................................72, 210, 

215, 217, 219, 223, 225, 227, 228, 231,
232, 234, Bkz: Abdülkadir-i Geylânî
~ harika bir keramete mazhard›r...........220
~ ve Risale-i Nur ...................................218
~’›n duas› ..............................................227
~’›n kasidesi ..........................................217
~’›n kasidesi ve Said Nursî’nin 

sergüzeflt-i hayat› ............................228
~’›n keramet-i gaybiyesi ........................237
~’›n mertebe ve derecesi ......................220
~’›n Said Nursî’ye dua ve himmeti ........230

Hazret-i Gavs-› Geylânî ............................217, 
Bkz: Abdülkadir-i Geylânî
~ tasarrufu devam eden 

evliya-› azimedendir.........................212
Hazret-i Hasan

~’›n hilafeti.............................................202
Hazret-i ‹brahim ..Bkz: Halil (Hazret-i ‹brahim),
‹brahim (a.s.)

~’in hususî meflrebi...............................162
Hazret-i ‹mam-› Ali ....................................172, 
176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189,
191, 192, 193, 197, 198, 200, Bkz: Hazret-i Ali

Hindistan —HIİ— i’caz-› Kur’ânî
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~’nin Birinci Söze iflareti .......................185
~’nin Kur’ân’la alâkal› gelecek 

hadisattan haber vermesi ................186
~’nin Mektubata iflareti..........................171
~’nin Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesine iflareti

182
~’nin On Dokuzuncu Söze iflareti .........174
~’nin On Dördüncü Mektuba iflarat› ......175
~’nin Otuz Birinci Söze iflareti.......169, 182
~’nin Otuz ‹kinci Söze iflareti ........171, 183
~’nin Otuz Üçüncü Söze iflareti ............171
~’nin Otuzuncu Söz ve Zerrat 

Risalesine iflareti..............................169
~’nin Risale-i Nur’a iflareti.............181, 199
~’nin Risale-i Nur’a teveccühünün hikmeti

196
~’nin Risale-i Nur’u Allah’tan niyaz etmesi

188
~’nin risalelere iflaret etmesi .................194
~’nin Siracünnur’dan haber vermesi .....192
~’nin Siracünnur’u tarifi .........................177
~’nin fiakk-› Kamer Risalesine iflareti ...170
~’nin Yedinci fiuaya iflareti............172, 190
~’nin Yirmi Dokuzuncu Lem’aya iflareti.191
~’nin Yirmi Dokuzuncu Söze iflareti.168,

183
~’nin Yirmi Yedinci Söze iflareti.............182

Hazret-i ‹sa..........................................74, 290, 
Bkz: ‹sa (a.s.)
~’n›n nüzulü ............................................75

Hazret-i Kahhar ..........................................322
Hazret-i Kur’ân...................................322, 329

~ ve Risale-i Nur ...................................382
Hazret-i Kur’ân-› Azîmüflflan

~’›n ahkâm-› fler’iyesi..............................84
Hazret-i Mahbub-i ‹lahi ...............................321
Hazret-i Mehdî ...............................Bkz: Mehdî

~ ve cemaatindeki flahs-› manevî .........283
~nin flakirtleri.........................................157

Hazret-i Mevlâna Celâleddin-i Rumî ..........234
Hazret-i Mevlâna Hâlid...........................26, 30

~ ile Said Nursî’nin tarihçe-i hayatlar›n›n 
karfl›laflt›r›lmas›..................................27

Hazret-i Mevlâna Zülcenâheyn Hâlid 
Ziyâeddinin cübbesi ..............................242

Hazret-i Muhammed..................................377, 
Bkz: Resulullah, Peygamber-i Zîflan, Pey-
gamber (a.s.m.), Muhammed (a.s.m.),
Muhbir-i Sâd›k, Muhbir-i Gaybî, Fahr-i Be-
fler, Hazret-i Peygamber, Rahmeten li’l-Âle-
mîn, Resul-i Ekrem, Fahr-i Âlem, Fahr-i Ci-
han, Ahmed (a.s.m.), Sahibü’l-Miraç, zat-›
Ahmediye, Nebi-i Akdes, Seyyidü’l-Enbiya
Hazretleri, Zat-› Pak-i Risalet, Habib-i Hü-
da, fiefî, Fahrü’l-Âlemîn
~’in bayra¤› .....Bkz: livâü’l-Hamd-i Ahmedî, 

Livâü’l-Hamd
Hazret-i Musa.............................................324
Hazret-i Osman..........................................202
Hazret-i Osman bin Affan.............................27
Hazret-i Osman-› Zinnûreyn.........................28
Hazret-i Ömer.............................................202
Hazret-i Peygamber ........................37, 38, 40, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
~in rüyada Risale-i Nur’la münasebettar 

görülmesi ...........................................40
Hazret-i Risalet...........................................301
Hazret-i fieyh.....................................210, 211, 

212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
Bkz: Abdülkadir-i Geylânî
~ ve Said Nursî .....................................210
~’in kasidesi ..........................................218
~’in Said Nursî’ye himmet ve duas› .....21

215
~’in tevveccüh ve duas› ........................221

Hazret-i fieyh-i Geylânî..............................214
hediye-i nuraniye........................................252
hekim..........................................................244
Hemflehri gazetesi .....................................313
hesab-› cifir...................................................94
hesab-› cifrî ....................................92, 94, 147
hesab-› ebcedî ...............................92, 94, 147

~ bir düstur-i ilmîdir ...............................146
hesab-› ebcet ...............................................89
hesab-› riyazî................................................92
hesab-› tevafukî..........................................147
heva ...........................................................349
heves..........................................................275
hevesat.......................................................163
h›fz-› gaybî .........................................210, 223
h›fz-› ‹lâhî ...........................................225, 228
h›fz-› inayet...................................................64
H›ristiyan ....................................................316

ma¤rur ~lar ve Kur’ân...........................173
h›rs ...................................................................

331
H›z›r........................................................61, 62
Hicaz

~’da bulunan kutb-› âzam .....................286
Hicr Suresi..................................................142
Hicret..........................................................256
hidayet........................................................360

~nurlar›..................................................360
hikemiyat-› Kur’âniye..................................130
hikmet ..........................................51, 168, 176

~li tefrik .................................................174
ism-i Adl ve Hakem’in ~i .......................184
nihayetsiz ~...........................................369

hikmet-i ‹lâhiye ...................................168, 382
hikmet-i kudsiye .........................................130
hikmet-i Kur’âniye ..............................130, 131
hikmet-i Rabbaniye ....................................271
hikmet-i tamme-i Sübhâniye ......................281
hilâfet..........................................................204

Hulefâ-i Râflidîn’in ~leri.........................202
Hilâfet-i Âliye-i Osmaniye...........................202
hilâfet-i ‹slâmiye ...........................................19
hilâfet-i Osmaniye ......................................202
hilkat

~in makas›d› .........................................360
hilkat-i kâinat ......................................341, 342
Hilmi...54, 57, 59, 79, 260, 292, 295, 311, 387
hilye-i Nebeviye..........................................381
himayet.........................................................64
himayet-i gaybî...........................................226
himmet ...............211, 212, 215, 230, 235, 240

i’caz-› manevî — İ— ‹mam-› Nureddin
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Hindistan ..............................................29, 132
hiss-i kablelvuku.................................252, 276
hissiyat .................................................16, 287
hissiyat-› bâkiye............................................14
hissiyat-› mütevârise ....................................62
hitabat-› Nebeviye ......................................383
hitab-› Abdülkadir .......................................222
hitab-› âmm ................................................238
Hizb-i Azam..................................................54
Hizb-i Azam-› Kur’ânî ...................................54
Hizb-i Ekber................................................272
hizb-i Kur’ânî ..............................................136
hizbullah .....................................................136
Hizbü n-Nuriye ...........................................300
Hizbü’l-Ekber..............................................254
Hizbü’l-Ekber-i Kur’âniye..............................17
hizbü’l-Kur’ân .....................230, 233, 234, 239

Gavs-› Azam›n ~ dair keramet-i gaybiye
205

hizmet.........................................119, 262, 295
insaniyete ~...........................................362
Risale-i Nur ~i......Bkz: Risale-i Nur hizmeti

hizmet-i imaniye.....21, 70, 105, 197, 383, 393
~yi hayat-› fâniyeye tercih etmek............21

hizmet-i Kur’ân.............................34, 340, 348
~la münâsebettar ya¤mur .......................35

hizmet-i Kur’âniye...54, 62, 69, 205, 208, 209, 
210, 213, 214, 215, 219, 226, 235, 345,
347, 393
~ ve fieyh-i Geylânî ..............................214
~de flevkleri tezyit ve füturlar› izale ......206
~deki inayet-i Rabbaniye ........................68
~ye ait inayat-› Rabbaniye ....................339

hoca .............................................................97
safdil ~lar ..............................................317

Hoca Hasan Efendi ......................................26
Hoca Haflmet .....................................107, 283
hodbinlik .....................................................110
hodfüruflluk.................................................206
hubb-i câh ..........................................205, 286
Hucümat-› Sitte ............................................64
Hûd Suresi ..............................Bkz: Sure-i Hûd
hukuk

~lar› çi¤neyenlere afuvkârâne bakmamak
275

hukuk-› âmme ............................................283
hukuk-› ibâd................................................274
Hulefâ-i Râflidîn

~in hilâfetleri..........................................202
Hulûsî (Yahyagil).........................69, 222, 339, 

Bkz: Hulûsî Bey
Hulûsî Bey...................................72, 214, 262, 

Bkz: Hulûsî (Yahyagil)
Hulûsî-i Sâni.................................................71
Hulûsî-i Sâni Sabri .......................................79
huruf

ecnebi ~unun tamimi ve gece dersleri ..179
hurufat ........................................................340
huruf-› Kur’âniye.........................................186

~nin intizam›..........................................251
husumet .....................................................285
hususiyet ....................................................221
hut323

hutbe ............................................................37
huzur-i Peygamberî....................................147
hüccet-i iman..............................................329
hüccet-i rahmet-i âlem ...............................358
hüccet-i tevhid ............................................368
Hüccetü’l-‹slâm ‹mam-› Gazalî ...................180
hüccetü’l-kübra

tevhidin ~s›............................................172
hüceyrat .....................................................148
Hücumat-› Sitte ............................................63
hükûmet .......................................................17
hüküm

dinî ~ler .......................Bkz: ahkâm-› diniye
Hülâgû........................................159, 232, 233

~ felâketi ...............................................217
~ fitnesi .................................................158

hürriyet
~ ink›lâb› .................................................85

Hürriyet ......................121, 209, 216, 223, 275
~ in ilân› ................................................156
~ ink›lâb› ...............................................137

hürriyet-i efkâr ............................................174
Hüseyin ......................................................256
hüsn-i cemal...............................................323
hüsn-i edep ................................................236
hüsn-i maiflet..............................................293
hüsn-i misal ................................................381
hüsn-i niyet.................................................280
hüsnüzan....................................................337
Hüsrev (Alt›nbaflak).....................................17, 

31, 34, 42, 46, 62, 68, 69, 71, 74, 75, 82,
107, 207, 213, 214, 217, 260, 298, 303,
307, 308, 350, 387
~’in tevafuklu yazd›¤› Miraç Risalesi.....303

Hüsrev Feyzi ................................................92
hüve ...........................................................366
Hüve Nüktesi..............................................366

I
Irak ...................................................................

326
Isparta ..18, 28, 31, 33, 36, 41, 42, 43, 44, 47,

56, 71, 77, 78, 107, 154, 243, 244, 246,
247, 249, 251, 253, 255, 258, 261, 267,
291, 301, 307, 309, 310, 311
~ adliyesi.........................................13, 310
~ kahramanlar›..................................69, 70
~ ve Risale-i Nur .....................................32
~’n›n bir medar-› fahiri.............................42
Said Nursî’nin ~’ya teflrifi ........................32

Isparta Müddeiumumîsi..............................310
›fl›k

istikbaldeki ~ .........................................275
Said Nursî’nin haber verdi¤i ~ ..............275

‹
i’caz....................................333, 334, 337, 361

Kur’ân’›n ~›............................................148
i’caz-› Kur’ân......................333, 334, 345, 348

‹mam-› Rabbanî — İ— ‹slâmî perde-i ulviye
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i’caz-› manevî ......................................53, 118, 

129, 140, 145, 151, 197, 337, 342, 343
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ibadat .........................................................376
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ibadet ......................................16, 17, 53, 196, 

241, 242, 263, 268, 302, 320, 379
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ibahe ..........................................................123
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‹bni Sina .............................................341, 362
‹brahim .......................................................303
‹brahim (a.s.) .............................................323, 
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icat....................................................................

363
icaz.............................................................104
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içtima..........................................................221
içtinab-› kebâir............................................242
idam .............................................................46
idam-› ebedî ...............................................123
idlâl ...............................................................89
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ifsad............................................................281
iftihar ..........................................................335
ihbar-› gaybî.........93, 152, 207, 208, 218, 234
ihbar-› gayp ........................................100, 116
ihlâs.........................................19, 20, 22, 136, 

222, 242, 280, 381, 391, 393
ihlâs-› tam...................................................222
ihsan...................................................219, 346
ihtar ............................................................292
ihtar-› gaybî ........................................167, 276
ihtiyacat ..............................................372, 379
ihtiyaç .........................................................275
ihtiyar..........................................................258

mübarek ~lar›n dualar› ve çal›flmalar› ..256
ihtiyar (irade) ..............................................220
ihtiyare han›mlar.........................................270
ihtiyar-› befler .............................................228
ihtiyar-› ‹lâhiye ............................................148
‹htiyarlar Risalesi..........................................51
ihvan-› tarikat..............................................248
ihya.............................................................122

zîruhun ~s› ............................................342
ihya-i emvat................................................168
‹kinci Harb-i Umumî .....................................85

~nin Anadolu’ya girmemesi...................299
âlem-i ‹slâm ve ~ ....................................86

‹kinci Lem’a ................................................200
‹kinci Mektup ..............................................200
‹kinci Söz....................................................200
‹kinci fiua .............................................55, 200
ikram ..................................................219, 235
ikramat-› ‹lâhiye

Risale-i Nur’a dair ~nin 
yaz›lmas›n›n hikmeti ....................21, 22

ikram-› ‹lâhî ........................................219, 337
ikram-› Rabbanî .................197, 343, 344, 346

iktisat ............................................................40
‹ktisat Risalesi ..............................................42

~nin bereketi ve mübarekiyeti ve kerameti
42

ilâç..............................................................134
ilâh..............................................................366
‹lâhî ............................................................389

~ hakikatler ...........................................312
~ irfan....................................................391
~ kanunlar› yanl›fl ve noksan bulmak 

isteyenler .........................................163
~ tecellîler .............................................388
~ zafer...................................389, 390, 391

ilâm-› Rabbanî............................................219
ilham ..........129, 138, 146, 149, 292, 388, 391

manevî ~ ...............................................381
ilham-› Hüda...............................................222
ilhamî

~ surette gelen flifadar nurlara..............137
ilim....................................................................

16, 117, 139, 211, 259, 361, 362, 384
~ adam›.................................................361
~ erbab›.................................................362
~ sahipleri ..............................Bkz: ehl-i ilim
~de rüsuhu bulunan bir taife .................131
~in gayesi..............................................362
~lerin en büyü¤ü ...................................319
belâgat ~i.........................Bkz: ilm-i belâgat
cifir ~i ....................................................146
esrar-› huruf ~i ......................................147
nihayetsiz ~...........................................369

ilmelyakîn...............49, 50, 319, 362, 368, 369
ilm-i belâgat................................171, 172, 183
ilm-i cifir ..............................................216, 233
ilm-i hakikat ..........................................30, 133

~te rasihâne çal›flan taife......................133
ilm-i huruf ...................................................190
ilm-i kelâm..................................................173
ilm-i muhit.....................................................93
ilm-i tarikat....................................................30
iltifat-› Rahmani ............................................79
iltifat-› rahmet .............................................297
iltizam .........................................................348
ima .............................................................233
ima-i gaybî..................................................239
imam ..........................................286, 287, 334
‹mam-› Ali ......................18, 62, 113, 167, 172, 

174, 176, 178, 180, 181, 183, 192, 199,
259, 260, Bkz: Hazret-i Ali
~’nin Celcelûtiyeyi nazmetmesi.............180
~’nin Onuncu Söze iflareti.....................173
~’nin Risale-i Nur’a dair bir kerameti ....167
~’nin Risale-i Nur’a iflareti .............113, 181
~’nin Risale-i Nur’dan haber 

vermesi ..............................23, 167, 194
~’nin Risaletü’n-Nur’a ve bihassa 

Ayetü’l-Kübra risalesine ehemmiyet 
vermesinin s›rr› ..................................60

~’nin Sekîne ile Said Nursî’ye iflareti ....179
Risale-i Nur ~’nin iltifat›na lay›kt›r .........173

‹mam-› Gazalî ....................180, 184, 188, 271
~ ve Celcelûtiye ....................................180

‹mam-› Hâkim...............................................26

‹slâmiyet — İK— Kadîr
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‹mam-› Nureddin ........................................180
‹mam-› Rabbanî....26, 29, 233, 234, 271, 318, 

Bkz: Ahmed-i Farukî
iman..............................52, 53, 60, 70, 77, 86, 

87, 93, 95, 100, 102, 111, 162, 194, 195,
196, 250, 260, 264, 268, 272, 273, 275,
276, 285, 287, 308, 315, 318, 319, 320,
321, 328, 331, 348, 361, 377, 388, 389,
391
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~ hakikatleri ...........................16, 319, 362, 

Bkz: hakaik-› imaniye
~ hayat, fleriat .................................81, 283
~ hizmeti ....................................82, 94, 98, 

Bkz: hizmet-i imaniye
~ mesle¤indeki kolayl›k.........................366
~ mevti terhis tezkeresine çevirir ..........123
~ rükünleri ....................................318, 362, 

Bkz: erkân-› imaniye
~ ve küfür ................................................61
~ vesikas›..............................................279
~ zay›fl›¤› ..........................Bkz: zaaf-› iman
~› kurtarmak............................................70
~› kuvvetlendirmek................................105
~› muhafaza etmek ...............................317
~› tahkikî yapmak....................................98
~›n esasat›na ve köklerine hücum........273
~›n hüccetleri ve dellal› .........................166
~›n mertebeleri ......................................319
~›n rükünlerini ilân.................................166
~›n sars›lmamas› ..................................318
birinin ~a gelmesi..................................320
Nur Talebelerinin ~la kabre girmeleri .....38, 

49, 50, 51, 127, 154, 270
tahkikî ~ ........................................262, 264

iman-› bilgayp...............................................50
iman-› billâh................................................129
iman-› kamil..................................................50
iman-› fluhudî ...............................................50
iman-› tahkikî ..........................18, 49, 50, 197, 

258, 263, 282, 317, 318, 319
~nin mertebeleri ....................................319
~yi tafl›yan Nur Talebeleri nokta-i istinatt›r

197
iman-› taklidî...............................................319
imanî

~ ders....................................................282
imans›z.......................................................270
imans›zl›k .....................................................86
imdadat-› Rahmaniye .................................380
imdad-› gaybî .............................................228
in’am-› ‹lâhî.................................................197
inat ...................................................................

98
inayat..........................................................340

hizmetteki ~› izhar.........................334, 338
Said Nursî’nin mazhar oldu¤u ~ ...........210

inayat-› ‹lâhiye ............................................336
~yi beyan ..............................................337

inayat-› Rabbaniye .....................334, 337, 339
‹nayat-› Seb’a .............................................288
inayet ......................................54, 58, 64, 189, 

243, 293, 294, 297, 305, 347

~lerin ilân edilmesi ................................338
tecessüm etmifl ~..................................382

inayet-i Hak ................................................263
inayet-i hassa...................................79, 80, 81
inayet-i hususiye ........................................296
inayet-i ‹lâhiye .....................................98, 100, 

166, 189, 224, 235, 297, 340, 341, 344,
346

inayet-i Rabbaniye ..............................58, 264, 
294, 338, 342, 344, 346

‹ncil-i fierif ..................................................290
‹nebolu .......................107, 108, 307, 311, 312
infilak ..........................................................317
‹ngiliz............................................83, 278, 314

~ müstemlekat naz›r› ............................139
‹ngiliz Baflpapaz› ........................................131
‹ngiltere ........................................................15
inkâr ...................................................120, 163
ink›lâb-› fikrî ...............128, 139, 140, 142, 155
ink›lâp.................................................317, 333

Hürriyet ~› .............................................137
ink›ta-i hilâfet ..............................................203
insan .................................105, 162, 279, 373, 

Bkz: nev-i befler
~ âlemi .................................................163, 

Bkz: âlem-i insanî
~ ism-i umumîsi.....................................120
~›n arzular› ............................................373
~›n yarat›lmas›n›n 

sebebi ...........Bkz: sebeb-i hilkat-i insan
~lara Fatiha, Yâsin ve hatm-i Kur’ân 

ba¤›fllanmas› ...................................109
tarik-› hakta sülûk eden ~ .....................218

insaniyet .............................................320, 362
insanl›k .......................................................390
intak............................................................220
intak-› bilhak.......................................219, 228
intiha-i terakkiyat-› hayat-› Ahmediye .........303
intizam................................................169, 176

hava zerrelerindeki ~ ............................368
ism-i Adl ve Hakem’in ~› .......................184

intizam-› kâinat ...........................................130
irade ...........................................................220

nihayetsiz ~...........................................369
irade-i amme ................................................80
irade-i gaybî .................................................80
irade-i ‹lâhiye..............................................148

~nin bir arfl› ...........................................370
irade-i flâmile................................................93
irade-i fleyh.................................................220
‹ran ........................................Bkz: Ülke-i Kisra
irfan ............................................................388
irflat ....................................211, 389, 390, 391
‹sa (a.s.) ....................................................324, 

Bkz: Hazret-i ‹sa
‹sevî ruhanîleri..............................................19
‹slâm..93, 139, 331, 389, 390, Bkz: din-i ‹slâm

~ âlemi.............................Bkz: âlem-i ‹slâm
~ filozoflar› ............................................362
~’›n fetihleri ..............Bkz: fütuhat-› ‹slâmiye
~’›n fleairi ................................................43

‹slâmî
~ esaslar .................................................53

Kadir Gecesi —K— keramet



492 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎGENEL ‹NDEKS

~ perde-i ulviye .......................................62
‹slâmiyet............................52, 74, 90, 93, 180, 

220, 251, 320, 388
~e darbe vuranlar....................................73
~e ihânet .................................................90

‹slâmköy .....................................................246
‹slâmlar.......................................................176

~ içinde Kur’ân’a muhalif haletler .........157
ism-i Adl......................................................184

~ ve dünyan›n tamiri .............................184
~’›n rayiha-i tayyibesi ............................184

‹sm-i Azam...................67, 178, 190, 192, 393
~ ve Risale-i Nur ...................................176

‹sm-i Celâl ....................................................94
ism-i Hakem .......................................130, 184

~ ve dünyan›n tamiri .............................184
~ ve Risale-i Nur ...................................130
~’in rayiha-i tayyibesi ............................184

ism-i Hakîm ................................................130
~ ve Risale-i Nur...................130, 145, 176
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ism-i Kayyum..............................................118
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~ ve Risale-i Nur ...........................145, 176
‹srailo¤ullar› ..............................Bkz: benî ‹srail
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230, 235, 236, 295, 296, 310, 311, 313,
317
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~’un iki harik-› kebiri ..............................126
~’un mescitleri .......................................376

istiaze .........................................................196
istibdat....................................................14, 73
istidat..........................................................373
isti¤far.........................................................137

~ dersi ...................................................137
binler dillerle ~.......................................242

isti¤na-i mutlak ...........................................382
istihdam..............................338, 346, 347, 379
istihracat-› Kur’âniye ..................................150
istihraç........................................129, 138, 206
istihzarât-› Nuriye .......................128, 129, 139
istikamet .....................................................138

~li yol.....................................................138
istikamet-i fikir ............................................280
istikamet-i tamme.......................................237
istikbal ........................................................236

~ ve mazi baharlar›ndaki tevafuk..........148
~deki nur ...............................................275

istikbâl-i dünyevî.........................................292
istimdat.......................................................290
istinat..........................................................290
istinatgâh ....................................................311
istirahat-i ruh ..............................................281
‹sveç.............................................................15
iflarat-› gaybiye...................................104, 206
iflarat-› harfiye ............................................233
‹flarat-› Huruf-› Kur’âniye Risalesi ..............194
iflarat-› Kur’âniye.............................24, 88, 95, 

100, 101, 104, 142
‹flarat-› Kur’âniye........................................161

‹flarat-› Kur’âniye risalesi............................288
‹flarat-› Kur’âniye fiua› .................................58
iflarat-› riyaziye ...........................................383
iflarat-› tevafukiye .......................................292
‹flaratü’l-‹’caz........93, 135, 158, 161, 217, 224

~’›n intiflar tarihi.....................................121
~’›n tevafukat› .........................................80

iflaret...........................111, 135, 221, 233, 236
tevafukla ~ .............................................111

iflaret-i Aleviye ............................................177
iflaret-i gaybiye..........................146, 161, 339, 

340, 342, 344, 347
Risale-i Nur’a ait ~lerin yaz›lmas›n›n hik-

meti ....................................................20
iflaret-i harfiye.............................................233
iflaret-i Kur’âniye ................................126, 241
iflarî.....................................................112, 120

~ delâlet ........................................188, 191
~ mana..................................143, 171, 189
~ mefhum......................................171, 189

ifltirak-i âmâl-i uhreviye ......................241, 259
‹talya...........................................................289
‹talyan

Balkan ve ~ Harbleri ...............................85
itidal-i dem..........................................286, 287
itikat........................................................19, 62

~›n istinat kal’alar› sars›lmas› ...............197
taklidî ~ .................................................197

itiraz
Kur’ân aleyhindeki ~lar .........................132

ittihad-› ‹slâm................................................19
iyi ameller.............................Bkz: âmâl-i saliha
iz’an............................................................348
izhar kitab› ..................................................117
‹zmir ...........................................................309

~ zelzelesi ...............................................47
~’deki hareket-i arz ...............................309

‹zmit............................................................314
~’te zelzele............................................314

izn-i ‹lâhî.....................................................219
izzet....................................................158, 177

K
Kâbe

~’nin nuru ................................................89
Kâbe-i Muazzama ..................................89, 90
Kâbe-i Mükerreme......................................376
Kab-› Kavseyn............................................169
kabir ..................................................250, 373, 

Bkz: mezar
~ kap›s›nda bekleyen bir adam.............195
Nur Talebelerinin imanla ~e girmeleri ....38, 

49, 50, 51, 127, 154, 270
kabul

takliden ~ ..............................................337
kadem ........................................................219
kadem-i mübarek .......................................219
kader .........................................341, 367, 369, 

Bkz: s›rr-› kader
lâtif bir rüyan›n ~e ait bir meselesi........253

kader-i ‹lâhî ..........................................90, 254

keramet-i acibe —K— Kur'ân'›n aleyhindeki itirazlar
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kad›n ..........................................................270
Kadîr...........................................................374
Kadir Gecesi ........................Bkz: Leyle-i Kadir
Kadirî

Said Nursî ve ~ meflrebi .................29, 211
Kadîr-i Mutlak.......................................78, 380
kâfir ..............................................43, 220, 322

~ filozoflar›n Kur’ân aleyhindeki 
flüpheleri ..........................................173

kâfirâne
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~ fikirler ve Onuncu Söz .......................174
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kahraman ...................................253, 260, 391

Isparta ~lar›.......................................69, 70
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kahraman-› ‹slâm .......................................186
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kaht ..............................................................86
kaide-i nahviye ...........................................153
kaide-i sarfiye .............................................213
kâinat .........................................163, 363, 374

~› okumak .............................................319
~taki faaliyet-i hayretnüma....................341

kal’a
Kur’ân’›n manevî ~lar›...........................173

kalb-i küllî .....................................................62
kalb-i umumî.................................................52
kalem-i kader .....................................367, 369
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kalp ...........................................16, 52, 93, 96, 

274, 281, 321, 322, 324, 328, 360, 373,
374, 379
ak›l ve ~in imtizac› ................................274
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~in flakk etmesi .....................................324

Kamer...........................................................44
Kâmil ..................................................292, 295
kâmilü’t-tarikati’l-âliyye ve’l-müceddidiyye....27
kanaat ........................................................138
kanun

ecnebi ~lar› ...........................................164
hilâf-› fleriat ~lar ....................................236

kanun-› edebî .............................................146
kanun-› ilmî ........................................146, 148
kanun-› insicam..........................................148
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kanun-› tevafukî..........................................148
kanun-› vahdet ...........................................148
Karaca Ahmed Sultan ..................................35
Karada¤........................................................85
karakol........................................................105
Karg›...........................................................312
kariha-i ulviye .............................................381
karine .................................171, 183, 185, 188
karine-i lâtife...............................................186
Kasas Suresi ..............................................142
kasem-i cami-i muazzam ...........................193
kasem-i istimdadî .......................................186
kaside

Hazret-i Gavs›n ~si .......................217, 218
kaside-i Celcelûtiye ...........................147, 167, 

Bkz: Celcelûtiye

~’nin Risale-i Nura iflareti ......................113
kaside-i Ercûziye

~’nin Risale-i Nur ve müellifine dair 
iflarat-› gaybiyesi..............................178
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246, 251, 267, 289, 310, 311, 312
Kâtip Osman

~’›n rüyas› ...............................................83
kavanin-i ilmiye...........................................373
kaymakam..................................................350
Kays ...........................................................364
Kayyum.......................................................118
kaza-i ‹lahi ..................................................267
Keçeci Mustafa.............................................44
keffâretü’z-zünûb..........................................90
kelâm..........................................................146

~›n delâleti ............................................188
sair ~lar ve Kur’ân.................................110

kelâm-› mecazî...........................................192
kelâm-› z›mnî..............................................191
Kelâmullah .................................................141
kelebek.......................................................363
kelimat........................................................128
Kelimat .......................................................224
kelime

~lerin havada intiflar› ve tekessürü .......109
kelime-i Tevhid .............................................53
kemalât...............................................334, 335
kemalât-› insaniye ......................................319
kemal-i acz

~ ve zaaf ...............................................220
kemal-i haflmet...........................................334
kemal-i hikmet ............................................282
kemal-i iman.................................................70
kemal-i intizam ...........................................379
kemal-i itaat................................................379
kemal-i kerem.............................................339
kemal-i mizan .............................................338
kemal-i muvazenet .....................................338
kemal-i namütenahi....................................381
kemal-i rahmet .............................................32
kemal-i flevk ...............................................340
kemal-i tam.................................................383
kemal-i teslimiyet........................................282
kemal-i vuzuh.....................................341, 342
kemal-i zaaf................................................220
kemik..........................................................148
kemiyet.......................................................250
keramat ......................................................337
Keramat-› Aleviye .......................................152
keramat-› evliya..........................................206
Keramat-› Gavsiye .....................................152
keramet ...........................................23, 38, 56, 

124, 197, 206, 219, 220, 228, 235, 245,
272, 289, 296, 302, 304, 305, 314, 318,
324, 339, 340, 346, Bkz: silsile-i keramet
~ beflerin fiili de¤ildir .............................219
~ Cenab-› Hakk›n fiilidir ................219, 228
~e mazhar olan zat ...............................219
~e mazhariyetini kable’l-vuku bilen.......219
~in izhar› .................................21, 197, 337
Gavs-› Geylânî’nin ~i ............................217

Kur'ân'›n ayetleri —KL— lâtife-i Rabbaniye
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gaybî ~ler ve Said Nursî .......................205

Lâtinî huruflar — LM— marifet-i kudsiye
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Risale-i Nur’a ait ~lerin 
yaz›lmas›n›n hikmeti ..........................20

keramet-i acibe...........................................212
keramet-i Aleviye .................24, 172, 178, 189
keramet-i bâhire .........................................217
keramet-i Celcelûtiye..................................166
keramet-i Gavsiye ..........................24, 25, 217

~nin ilân ve izhar›..................................215
Keramet-i Gavsiye Risalesi ........................206
keramet-i gaybiye...............................237, 259

Gavs-› Azam›n ~si.................................205
keramet-i gaybiye-i Gavsiye.......................225
keramet-i Kur’âniye....337, 340, 343, 344, 346
keramet-i kübra ..........................................305
keramet-i Nuriye.........................107, 108, 307
keramet-i Risaletü’n-Nur ..............................72
keramet-i tevafuk›ye-i Nuriye .....................260
keramet-i zahire .........................................272
Kerîm..................................................264, 373
Kerîm-i Mutlak ............................................380
keflfiyat...................................77, 78, 292, 318
keflif........................................50, 62, 274, 320
Kevser ........................................................324
kevser-i Ahmed ..........................................325
keyfiyet .......................................................250
k›blegâh........................................................89
k›rk çeflme sular› ........................................236
k›ssa-i Musa .................................................60
k›fl ................................................................41
k›tl›k ...................................................Bkz: kaht
k›yamet ........................................15, 168, 173

~in kopmas› ..........................................239
k›yamet-i kübra...........................................240
kibriya.................................................176, 177
kir

manevî ~ler ...........................................130
Kisra ...........................................................326
kitab-› Abdülkadir........................................222
kitab-› kebir.................................................360
kitab-› kebir-i kâinat....................................363
Kitab-› Mübin..............141, 145, 146, 158, 160

~deki ayetlerin ayetleri ..........................142
kitab-› mübîn ................................................96
Kitab-› Münzel ............................................160
Kitab-› Sünen ...............................................26
Kitabullah ..................................................207, 

Bkz: Kur’ân
~’›n tefsiri ..............................................381

kitap
uleman›n ~lar› ve Risale-i Nur ..............272

koku
ism-i Adl ve Hakem’in ~su ....................184

kolayl›k .......................................................250
komite

mason ~si .............................................177
komitecilik.....................................................61
korku ..........................................................275
kubur ..........................................................217
kuddüs

~ kuflu ...................................................307
Kuddüs

~ zikrini yapan kufl ................................306

kudret
Allah’›n ~i.....................Bkz: Allah’›n kudreti
nihayetsiz ~...........................................369

kudret-i befler .............................................220
kudret-i gayr-› mütenahî.............................363
kudret-i ‹lâhiye............................104, 195, 342
kudsî

~ eserler .......................Bkz: âsâr-› kudsiye
~ fleyleri hadsiz ölü ve sa¤ 

insanlara ba¤›fllamak.......................109
gaybdan haber vermeye dair ~ yasak ..236
manevî dertlere ~ flifa ...........................134

kudsiyet kesp etmek ..................................219
Kudüs’ün fethi .......................Bkz: feth-i Kudüs
Kuleönlü Mustafa .......................................207
Kuleönü......................................207, 246, 309
Kur’ân ...........................15, 17, 23, 29, 53, 54, 

69, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 99, 100, 104,
110, 111, 115, 119, 120, 121, 128, 129, 130,
131, 132, 139, 140, 141, 142, 145, 146,
149, 153, 155, 156, 159, 166, 182, 186,
187, 192, 197, 229, 237, 238, 239, 246,
251, 254, 255, 273, 290, 299, 308, 319,
320, 324, 325, 331, 333, 334, 335, 345,
348, 349, 359, 378, 383, 385, 391, 
Bkz: Hazret-i Kur’ân, Kitabullah
~ aleyhinde teraküm eden Avrupa 

itirazlar› ve evhamlar› ......................132
~ aleyhindeki dehfletli tasavvurat ve 

Risale-i Nur ......................................177
~ dersi ...................................................108
~ etraf›ndaki surlar ................................333
~ feyzi .....................................................35
~ hakikatleri...........................................195
~ harfleri ...................Bkz: huruf-› Kur’âniye
~ hikmet-i kudsiyeyi bildirir....................130
~ hizmeti ....................................35, 67, 94, 

Bkz: hizmet-i Kur’âniye
~nde çal›flanlar ve Abdülkadir-i Geylânî

220
~ hizmetkârlar› ......................................153
~ manevî kirlerden temizler ..................130
~ okumak ................................................17
~ flakirtleri .........................................66, 69
~ tefsiri ............................................44, 334
~ ve Risale-i Nur ..110, 116, 145, 198, 239,

382
~ ve sair kelâmlar..................................110
~ ve Sözler ............................................110
~ zarar›na plânlar..................................156
~’a hizmet .............................................337
~’a hücum edilmesi ...............................333
~’a karfl› sû-i kast..........................125, 139
~’an mevti terhis tezkeresine çevirir .....123
~’daki tekrar›n hikmetleri.........................59
~’dan gelen bir nur........138, 158, 159, 162
~’dan gelen flifadar nurlar .....................137
~’dan ilhâm olunan Resaili’n-Nur flifad›r

138
~’dan mülhem bir tercüman-› hakikî .....166
~’› muhafaza etmek ..............................317
~’›n âb-› hayat› ......................................122
~’›n aleyhindeki itirazlar ve flüpheler.....173

mason komitesi —M— mevt
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~’›n ayetleri, kelimeleri hakikatlerin 
anahtarlar›d›r ...................................379

~’›n Ayetü’l-Kübras› .................................53
~’›n bafltan sona okunmas›.......Bkz: hatm-i

Kur’ânî
~’›n el-Ayetü’l-Kübras›...........................172
~’›n feyzi..................................................66
~’›n hadimleri ve Abdülkadir-i Geylânî ..220
~’›n hakaik›............................................142
~’›n hakaik-› i’caz› .................................336
~’›n hakikatleri .......................................336
~’›n hakikatlerini ilân .............................166
~’›n Hizbü’l-Ekberi.........................254, 255
~’›n hizmetkârlar›n›n flevki ....................215
~’›n hurufat-› kudsiyesi..........................105
~’›n i’caz›.......................................148, 333
~’›n i’caz-› manevîsi ..............140, 151, 337
~’›n icaz›..................................................53
~’›n ilâçlar› ve Resaili’n-Nur ..................134
~’›n kahramanlar› ve manevî kal’alar›...173
~’›n manevî i’caz› ..................................152
~’›n misli yoktur .......................................16
~’›n mu’cize-i mâneviyesi........................21
~’›n mucizekar cadde-i kübras›.............320
~’›n müteflabihat›...........Bkz: müteflabihat-› 

Kur’âniye
~’›n nuru...............................................138, 

Bkz: nur-i Kur’ân
~’›n nurunun söndürülmeye çal›fl›lmas› 155
~’›n reflahat-› meziyyat›.........................335
~’›n Risale-i Nura iflaret eden âyetleri...110
~’›n seb’a-i meflhuresi...........................121
~’›n sureleri ..............Bkz: suver-i Kur’âniye
~’›n flakirdlerinin flevki...........................215
~’›n tefsiri ..............................................339
Avrupa’n›n ~’a karfl› sû-i kast› ..............139
dinsizlerin ~’a hücumu ve Risale-i Nur .187
mu’cizatl› ~..............................................17
muannit Yahudiler, ma¤rur 

H›ristiyanlar ve ~..............................173
Risale-i Nur ~’›n hakikî bir tefsiridir .......110
Risale-i Nur’u ~ kabul eder mi? ............103
Risale-i Nur’un ~’›n iflaretine 

mazhariyetinin hikmeti .....................196
Risaletü’n-Nur ~’dan mülhemdir ...........145

Kur’ân-› Azîmüflflan............................121, 251
~’›n ahkâm-› fler’iyesi..............................84
~’›n i’caz›...............................................341

Kur’ân-› Hakîm ...30, 134, 137, 237, 334, 345,
377
~’deki belâgat........................................339
~’e hizmet ...............................................28
~’in bir nevi mucize-i maneviyesi ..........105
~’in i’caz-› manevîsi ..............................342
~’in lemaat-› i’caziyesi...........................334
~’in flakirtleri ve Gavs-› Azam ...............221

Kur’ân-› Kerîm ...........336, 348, 360, 361, 389
~’in i’caz-› manevîsi ..............................343

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan15, 53, 85, 93, 98, 100,
102, 128, 141, 259, 270, 278, 368, 385,
386, 393
~ ve kanun-› tevafukî ............................148
~’›n belâgat› ............................................88

~’›n hakiki tefsirleri ................................264
~’›n hizmetindeki kudsiyet.....................208
~’›n icaz-› manevisi .................................66
~’›n mucize-i maneviyesi.......................102

Kur’ân-› Mübin..............................................95
Kur’ânî

~ ders....................................................282
~ hakikatler ...........................................312
~ hizmet ..................................................72
dalâlet flübehat›n› izale eden ~ bürhan .111
iman-› billâh›n ~ bürhan› .......................129

kurakl›k.......................................300, 302, 303
kurbiyet.......................................................360
kurbiyet-i ‹lâhiye .........................................341
Kureyfl ........................................................325
kuru dire¤in a¤lamas› (mu’cize) ...................39
kufl

~lar ve Risale-i Nur .......................307, 349
kutb-› âzam ........................................286, 287
Kutb-› Azam fieyh-i Geylânî.......................208
kutbiyet.......................................................287
kutbü’l-arifîn............................................26, 27
kutbü’l-irflat...................................................30
kutup ....................................................70, 286

gizli ~.....................................................197
kuvve-i kudsiye...........................................220
kuvve-i maneviye ............................13, 23, 61, 

136, 144, 197, 206, 304
kuvve-i maneviye-i itikat.............................197
kuvvet.................................................120, 221

kör ~......................................................370
kuvvet-i iman ................................................83
kuvvet-i Rabbânî ........................................223
kuvvet-i ulviyet............................................378
Küçük Ali ......................................71, 271, 318
Küçük Haf›z Ali .............................................71
Küçük Hüsrev...............................................79
Küçük Hüsrev Feyzi .....................................92
küffar ..........................................................322
küfr ü dalâl ...................................................43
küfran ...................................................86, 336
küfran-› nimet .....................................335, 336
küfür.............86, 326, 327, 328, 357, 365, 388

~ ve iman ................................................61
külfet-i tahsil ...............................................117
Kürd............................................................179
küre-i arz ....................................281, 373, 374
kütüphane ..................................................232

L
lâ ilâhe illâllah ............100, 248, 311, 366, 367
Lâdik...........................................................312
lâfz-› Resul-i Ekrem....................................344
lâfzullah ..............................................128, 149
Lâhika.........................................................318
Lâhut ..........................................................365
lâm .............................................151, 156, 157
lâmba

semavî ~lar............................................116
lâm-› aslî.....................................................151
lâtife-i Rabbaniye .......................................377

mevt-i dünya —M— muvaffak›yet
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Lâtinî
~ huruflar›na gece dersleriyle cebren 

çal›flt›r›lmas›.....................................179
ledünniyat...................................................382
lem’a-i i’caz.................................................118
lem’a-i i’caz-› manevî..................................110
lem’a-i i’caziye................................94, 99, 100
lem’a-i vahidiyet .........................................368
Lem’alar ............................................142, 151, 

170, 172, 188, 191, 192, 193, 289, 301
lemaat-› i’caziye .........................................334
lemeat-› Nuriye.............................................83
letaif....................................................265, 274
letaif-i insaniye ...................................258, 373
Levh-i Mahfuz.............................................369
Levh-i Mahv, ‹spat ......................................369
Leyle-i Berat...........................83, 84, 173, 174
Leyle-i Kadir .......................................245, 246
Leyle-i Kadirde ‹htar Edilen Bir 

Mesele-i Mühimme..................................14
Leyle-i Miraç...............................303, 304, 306

~›n kerameti ..........................................302
leyle-i mübareke.........................................246
Leyle-i Regaip....300, 301, 302, 303, 304, 306

~in kerameti ..........................................302
~in kudsiyeti ..........................................301

lezzet..........................................................123
lillâh ............................................................340
lisan............................................................220
lisan-› hâl....................................................370
lisan-› Kur’ân ..............................................165
lisan-› risalet ...............................................383
lisanü’l-gayp .......................................145, 148
Livâü’l-Hamd ..............................................266
livâü’l-Hamd-i Ahmedî ................................263
Lokman ......................................................353
Lokman Suresi ...........................................142
Lut (a.s.) .....................................................323
Lütfi ......................................................34, 318
Lütfü .....................................................45, 213

M
Ma’bud .......................................................379
Ma’bud-i Bilhak...........................................379
maarif-i Ahmediye ......................................383
maarizü’l-kelâm ..........................................172
madde ........................................................370
maddiyat...............................................78, 388
maddiyunluk

~ taunu..................................................292
maddiyyun..................................................169

~ mesle¤indeki müflkülat ......................367
maden-i esrar .............................................148
maden-i ilm-i hakikat ..................................110
ma¤rur..................................................89, 336

~ H›ristiyanlar ve Kur’ân .......................173
Avrupa’n›n ~lar›.....................................120

mahall-i hitab-› Gavsî .................................215
mahbub-i can .............................................354
mahbub-i ziflan...........................................353
mahbubiyet.................................................219

mahkeme.......13, 46, 298, 299, 309, 312, 313
Mahkeme-i Temyiz .....................................299
mahlûkat.....................................................375
mahmudiyet................................................158
mahfler-i mev’ud.........................................324
mahz-› hak .................................................128
mahz-› irade ...............................................146
maiflet ..................................54, 222, 346, 373

~ telaflesi.................................................66
Said Nursî’nin ~i....................................209

makam .......................................................285
mahbubiyet ~› .......................................219
muhibbiyet ~› ........................................219
nazdarl›k ~› ...........................................219

makamat ....................................................273
makam-› cifrî ..................................90, 92, 101
makam-› ebcedî .........................................146
makam-› ebcet .....................................88, 216
makam-› mahbubiyet-i uzma......................378
makam-› niyaz............................................219
makam-› nur-i tevhîd ..................................364
makam-› riyazî............................................101
makam-› tevhid...........................................368
makas›t.......................................................373
makbul........................................................337
makes-i rahmet-i âlem ...............................355
mal ...................................................................

275
mâlâyânî.....................................................279
Malik...........................................................373
mana

~ âlemi ............................Bkz: âlem-i mana
gizli ~lara delâlet ...................................171
iflarî ~....................................143, 171, 189
mecazî ~ ...............................................183

mana-i hakikî..............................................183
mana-i iflarî .......................................103, 104, 

118, 137, 141, 145, 153, 183, 185, 194
mana-i kelimat............................................233
mana-i kudsî...............................................153
mana-i küllî.................................................127
mana-i mecazî ...................183, 184, 185, 191
mana-i remzî ......................104, 116, 118, 162
mana-i sarihî ..............................................103
mana-i zahirî ..............................................172
manevî

~ âlem ...................................................109
~ dertlere flifa................................134, 138
~ elektrik........................................109, 116
~ ilham ..................................................381
~ kirler ...................................................130
~ kuvvet ..................Bkz: kuvve-i maneviye
~ radyolar..............................................109
~ telefonlar ve teleskoplar.....................221
asr›n ~ hastal›klar› ve Risale-i Nur .......138
Kur’ân’›n ~ kal’alar› ...............................173
mü’minlerin ~ bir nokta-i istinad› ...........197

manevra-i ulvî.............................................375
mant›k ........................................................102
Manzume-i fiemsiye...................................363
Marangoz Ahmed.........................................76
marifet............................16, 17, 273, 319, 348
marifet-i ‹lâhiye...........................................265
marifet-i imaniye.................................319, 320

muvahhid —MN— neyyir-i saadet
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marifet-i kudsiye.................................319, 320
mason komitesi ..........................................177
masum ...............................................253, 258

~lar›n amelleri ve dualar› ......................252
~lar›n dualar› ve çal›flmalar› .................256

matbaa .......................................................340
matbuat ......................................................316
matlûp ........................................................379
mazhar-› i’caz.............................................348
mazhar-› rahmet-i âlem..............................354
mazhariyet-i ulya ........................................382
mazi ...........................................220, 221, 236

istikbal ve ~ baharlar›ndaki tevafuk ......148
me’yus..........................................................61
me’yusiyet ....................................14, 144, 302

ehl-i iman›n ~lerini izâle ........................275
meani-i elfaz...............................................233
meb’us..........................................................78
mebadi-i ulûm.............................................151
mecazî mana .....................................183, 189
Mecmuatü’l-Ahzâb .....................208, 230, 231
medar-› fahir.......................................104, 198
medar-› füyuzat ..........................................255
medar-› g›ybet ............................................102
medar-› gurur .....................................104, 198
medar-› istihracat .......................................146
medar-› ittifak .............................................148
medar-› nazar-› fieyh .................................215
medar-› tenasüp.........................................148
medar-› teselli bir nur..................................111
medar-› teflvik.............................................166
medenî .......................................................313
medeniyet...............................................14, 90

mimsiz ~..................................................74
medeniyetçi ..................................................89
medeniyet-i sefihe ......................................291
Medine-i Münevvere ..........................378, 388
medlûl-ü mecazî.................................185, 194
medrese .............................................119, 173

~ usulünce okunan kitaplar ...................117
eski ~ler ve Nur ~leri...............................17

medrese-i Nuriye........................................249
medrese-i Yusufiye.....................................310
Medrese-i Zehra...........................................78
Medresetü’z-Zehra .................................13, 78
mefhum ......................................................183

gizli ve iflarî ~........................................171
mefhum-u iflarî ...................................185, 191
Mehdî ...............................Bkz: Hazret-i Mehdî

~ ve flakirtleri.........................................250
Mehmed.................................46, 71, 301, 303
Mehmed Efendi ..........................................213
Mehmed Feyzi .63, 69, 74, 245, 295, 311, 312

~’nin yedi¤i flefkat tokad› ........................68
Mehmed Niyazi ............................................45
Mehmed Nuri..............................................387
Mehmed Tevfik ...........................................229
Mehmed Zühtü...............................45, 71, 309
Mekke’nin fethi .....................Bkz: feth-i Mekke
Mekke-i Mükerreme .............................90, 287
Mektubat....170, 171, 172, 191, 193, 200, 224

Hazret-i Ali’nin ~’a iflareti ......................171
mektub-u Nebeviye ......................................40
Mektup .......................................................142

Mektuplar ...........................184, 186, 188, 192
melâike.................................................91, 375

~nin zikri................................................242
melek..........................................................358
melek-i ra’d ........................................301, 306
Meliha...........................................................38
memat ........................................................328
memleket

bir ~te bir nevi k›yamet kopmas›...........240
memurin-i Rabbaniye .................................381
menba-› Nur

~un mücahitleri .....................................245
menba-› ulûm .............................................148
menba-› vahy .............................................381
menfur ........................................................322
menflûr-u Kur’ân ........................................266
merak .........................................................277
meratib-i imaniye........................................318
mercii’l-hâs ve’l-âmm ...................................30
merhamet...................................176, 281, 305
merhamet-i ‹lâhiye......................................282
mertebe-i arflî .............................................116
mertebe-i arfliye .........................................146
mertebe-i ilim..............................................381
mertebe-i iman ...........................................381
mes’ut.........................................................222
mesai-i diniye .............................................246
mesamat ....................................................148
mescit .........................................................376
mesele-i imaniye ........................................318
mesele-i Miraciye .......................................304
meslek

iflaret ~i .................................................236
meslek-i imaniye

~deki kolayl›k ........................................366
meslek-i tevafukiye.....................................251
Mesnevî-i fierif ...........................................381
Mesud ..........................................................52
Mesut .........................................................213
mefl’ale-i ‹lâhiye .........................................382
meflakkat ............................................117, 267
Meflihat.......................................................235
Meflihat-› ‹slâmiye ......................................235
meflreb-i aflk...............................................219
meflreb-i isti¤rak.........................................219
meflrep ...............................................105, 176
metalip........................................................373
metanet ..........................................23, 82, 287
metanet-i ahlâkiye ......................................382
mevcudat ...................................377, 378, 379

~›n fakr ve ihtiyacat›..............................380
mevcudat-› zevilhayat ................................371
mevhibe-i mutlaka ......................................382
Mevlâ-i Azîm...............................................178
Mevlâna Celâleddin-i Rumî........................234
Mevlâna efl-flehîr..........................................27
Mevlâna Halid

~’in flakirtleri ve Ruslar .........................157
Mevlâna Halid Zülcenaheyn.......................132
mevt ...................................................123, 124

~ ve Risale-i Nur ...................................123
~ ve Said Nursî .....................................124
~in terhis tezkeresine çevrilmesi...........123
ehl-i dalâlet ve ~ ...................................123

niam-› azîme-i ‹lâhiye — NO— oruç›
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ehl-i dalâlete ~ ile mukabele .................124
mevt-i dünya...............................................168
mevt-i zahirî

ehl-i ilhada ~ ile mukabele ....................123
meydan-› intiflar..........................................149
meydan-› mücahede-i maneviye................132
Meyve Risalesi ...........................................318
meyve-i münevver......................................383
meyyit .........................................................122
mezar ...............................................Bkz: kabir

~ tafllar› .................................................146
mezaristan..................................................373
mezaya-i âliye ............................................383
mezheb-i selef............................................132
mezhep ........................................................97
meziyet.......................................................335
M›s›r .............................................................40
mihrap ........................................................376
Milas.......................................39, 40, 107, 307
Milasl› Mehmed............................................76
millet .............................................................17
milliyetperverlerin cumhuriyeti ilân› ............156
mim ....................................................156, 157
mimsiz medeniyet ........................................74
minber ........................................................378
minnet ........................................................222
mir’at-› mücellâ...........................................383
mir’ât-› rahmet-i âlem.................................354
Mirac ..........................................................182
Mirac-› Ahmedî ...........................................169
Mirac-› Muhammedî ...................................169
Miraciye Risalesi ........................................304
Miraç .........................................181, 305, 308, 

Bkz: hakikat-i Miraç
Miraç Gecesi .....................................302, 303, 

Bkz: Leyle-i Miraç
Miraç Risalesi ......................39, 170, 175, 303
misal

güzel ~.............................Bkz: hüsn-i misal
misal âlemi............................Bkz: âlem-i misal
misal-i rahmet-i âlem..........................354, 359
miflvar-› Ahmediye......................................381
mizan

ism-i Adl ve Hakem’in ~› .......................184
mîzan .........................................................265
molekül .........................Bkz: zerrat, Bkz: zerre
Molla...........................................................213
Molla Said ..................213, 214, 215, 223, 224
mu’ciz .........................................................330
mu’cizat

~l› Kur’ân.................................................17
mu’cizat-› Ahmediye ...................................339
Mu’cizat-› Ahmediye...........................135, 149
Mu’cizat-› Ahmediye Mektubat› ..................338
mu’cizat-› Kur’âniye....................................339
Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesi..............149, 181

Hazret-i Ali’nin ~’ne iflareti ....................182
mu’cize ...............................................170, 378

~ Cenab-› Hakk›n fiilidir ................219, 228
mu’cize-i f›trat.............................................382
mu’cize-i Kur’âniye.....................190, 197, 198
mu’cize-i kübra .............................................16

edebiyat›n ~s› .......................................148
mu’cize-i maneviye.....................................146

mu’cize-i maneviye-i Kur’âniye ..................198
mu’cize-i Muhammediye ............................220
mucizat-› Ahmediye

~ bahsinin bir kerameti ...........................39
Mucizat-› Ahmediye......................68, 272, 295
Mucizat-› Ahmediye Risalesi ........................38
mucize........................................................289
mucize-i Ahmediye.............................302, 305
Mucize-i Ahmediye .....................................300
mucize-i Kur’âniye..............................289, 317
muhabbet ...................................................176
muhabbet-i hayat .......................................163
Muhacir Haf›z Ahmed ......................34, 35, 36
muhafaza ...................................................179
muhafaza-i gaybiye ....................................227
muhakkik

~ âlim olmak..........................................117
Muhammed ................................................387
Muhammed (a.s.m.) ..................................175, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
~’in sünneti .....Bkz: sünen-i Muhammediye
~’in ümmetinin müddeti.........................147

muharebe-i mefl’ume
doksan üç ~si........................................157

Muharrem.....................................................96
Muhbir-i Gaybî...........................................204, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
Muhbir-i Sâd›k...................................249, 250, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
muhibbiyet..................................................219
Muhiddin-i Arabî ...........................................97
Muhsin........................................................373
Muhyî .........................................................373
muhyiddin.....................................................43
Muhyiddin-i Arabî .................................96, 147
Mukaddemat-› ‹sna Afler ............................341
mukaddemat-› Nuriye .................................115
mukadder ...................................................254
mukaddes

~ dava ...................................................390
~ zatlar .................Bkz: zevat-› mukaddese

mukaddesat..................................................90
mukattaat ...................................................147
mukattaat-› hurufiye ...................................147
Mukavk›s ......................................................40
mukteza-i hâl..............................................233
Mûsa (a.s.) ...................................................96
Musahhirüflflemsi Velkamer .......................374
musibet ........................................85, 282, 373
musibet-i amme .................................268, 274
musibet-i semâviye ......................................90
musibetzede...............................................249
Mustafa ................................34, 213, 256, 271
Mustafa (Kuleönlü) .....................................207
Mustafa Çavufl .....................................36, 213
Mustafa Efendi ...........................................213
Mustafa Ramazano¤lu ...............................363
mutemet .....................................................337
mutlak tabir.................................................234
muttali

ayetin ~ .................................................144
muvafakat-i maneviye ................................165
muvafakat-i mefhumiye ..............................162

Osman —OPR— Resaili’n-Nur’un fatihas›
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muvaffak›yet ...............................................337
muvahhid....................................................329
muvahhidîn.................................................377
muvazene-i Kur’âniye ................................125
muzafün ileyh .............................................210
mü’min70, 196, 197, 273, 278, 329, 365, 377, 

Bkz: ehl-i iman
~in iman› ...............................................318
hakikî ~ .................................................287
nur arayan ~ler ve Nur fiakirtleri...........137
Nur Talebeleri ~lere nokta-i istinatt›r .....197

mübarek
~ geceler ..............................................246, 

Bkz: Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir, Leyle-i
Miraç, Leyle-i Regaip, leyle-i mübareke

~ günler.................Bkz: eyyam-› mübareke
Mübarekler ...................................................71
mübareze-i küfür ve iman ............................61
mücahedat ...................................................88
mücahede ....................................................87
mücahede-i maneviye................121, 209, 217
mücahit ......................................245, 288, 389
müceddid-i din........................................26, 75
müceddid-i ekber........................................329
müceddid-i elf-i sani ...................................318
müceddit ............................20, 29, 30, 77, 283

elfin ~i ...................................................234
mücevherat dükkan›...................................106
müçtehit........................................................70
müdakkik hükemalar ....................................98
müddet-i hilâfet-i ‹slâmiye ..........................203
müellif .........................................................335
müfessir......................................................348
müftehir ......................................................336
müftü ..........................................................161
müjde-i iflariye-i Kur’âniye............................97
müjde-i Kur’âniye .......................................154
mükerrem ...................................................322
mülâtefe .....................................................253
mülhit ...........................................98, 206, 308

~lerin mesle¤i........................................162
Mün’im-i Hakikî...........................................335
münacat .....................................................186
Münacat ...............................................60, 201
münacat-› meflhure ....................................371
münaf›k......107, 267, 293, 309, 310, 316, 317

~lar›n Kur’ân’a hücumu ve Risale-i Nur187
münasebat-› maneviye...............................162
münasebat-› mefhumiye.............................165
münasebet-i adediye..................................147
münasebet-i maneviye...............111, 116, 118, 

120, 121, 127, 128, 135, 136, 145, 148,
155, 156

Münazarat ....................................................73
münkir ................................170, 313, 361, 365
müpteda .....................................................153
müptedi ......................................................380
mürit .....................................................71, 248
mürflid-i âlem..............................................325
mürflit .............................54, 70, 164, 272, 334

manevî ve ilmî ~ ...................................272
müsbet hareket ..........................................316
müsebbih....................................................262

müsenna ....................................................121
Müslüman .............75, 90, 144, 388, 389, 390, 

Bkz: ehl-i ‹slâm, mü’min, ehl-i iman
~ âlemindeki vicdan-› umumî..................61
~ ulemas› ..............................................102
~lar›n helâketleri ve hasaretleri...............85
~lar›n ma¤lubiyetinin bir sebebi ..............61

müstakbel...................................220, 221, 236
Müstean .....................................................379
Müstedrek ....................................................26
müstemlekat naz›r›.............................139, 155
müstetbeatü’t-terakip..........................172, 191
müflahede ..................................................236
müfliriyet.....................................................272
müflkülât-› azîme........................................136
müflrik.........................................................325
müfltehiyat..........................................123, 163
Mütekellim-i Ezelî .......................................378
mütekellim-i vahde .....................................376
müteflabihat-› Kur’âniye .............................131
müttebi .......................................................380

N
nâib ............................................................165
nakl-i asvat .................................................369
Nakflî ....................................29, 124, 211, 234

~ evliyas›.................................................69
~lerin hafi zikri.......................................320

Nakflibendî .................................................234
Nakflîlik.........................................................29
namaz ........................................................376

~ tesbihat› ...............................53, 247, 255
~daki cemaatin fazileti ..........................376

namus-i f›trî ................................................148
namus-i hüsün............................................148
namus-i ittisak ............................................148
nâs ...................................................................

222
Nasr risalesi ...............................................186
nazdarl›k makam›.......................................219
naz›r

müstemlekat ~› .............................139, 155
Nazif.....................................79, 260, 269, 293
Nazmi ...........................................................38
nebatat .......................................................370
Nebi-i Akdes ..............................................383, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
necat ..................................................242, 274
Necmeddin-i Kübra ................................96, 97
nefis .....................96, 163, 195, 218, 331, 349
nefs-i emmare..............98, 166, 195, 205, 286

~nin enaniyetini ve serkeflli¤ini k›rmak .218
~yi ikna eden bir ders ...........................273

nefs-i ilim ....................................................146
nefs-i tâ¤ut .................................................364
nehy-i Kur’ânî...............................................83
Nemrut ...............................................323, 358
neflr-i envar ................................................252
netice-i hayat..............................................140
netice-i kudsiye ..........................................346
nev-i befler .................................120, 225, 322

Resaili’n-Nur’un intiflar› — R— Risale-i Nur ilham ve istihraçt›r
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nev-i insan..................................120, 337, 374
neyyir-i saadet............................................382
niam-› azîme-i ‹lâhiye.................................219
nimet

~i izhar ..................................................197
flükür maksad›yla ~i anmak Bkz: tahdis-i ni-

met
nisyan.........................................................105
niyet-i halise ...............................................340
nizâ.............................................................286
nizam-› kâinat.............................................130
nokta-i istinat

mü’minlerin manevî bir ~› .....................197
Norveç..........................................................15
nöbet ..........................................................196

a¤›r flerait alt›nda ~...............................268
numune-i iktida...........................................381
nun ...................................................................

150, 151, 158, 377, 378
nun-i mütekellim-i maalgayr .......................376
nun-i na’büdü .............................................379
nur.........................................93, 95, 102, 129, 

158, 266, 270, 273, 291, 309, 321, 322,
324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 336,
337, 353, 355, 356, 357, 359, 360, 361,
371, 374, 388, 389
~ arayan mü’minler ve Nur fiakirtleri ....137
~ lafz› ....................................................158
~ müjdesi ................................................74
istikbaldeki ~ .........................................275
karanl›klar içinde ihsan edilen ~ ...........127
Kur’ân’dan gelen bir ~ ..138, 158, 159, 162
medar-› teselli bir ~................................111
Risale-i Nur’daki ~ lâfz›.........................158
Said Nursî’nin haber verdi¤i ~ ..............275
flifadar ~lar ............................................137

Nur ...................................................................
149, 272, 353, 
355, 359, 360, 361, 388, 391, Bkz: Risale-i
Nur
~ ça¤layan› ...........................................388
~ hakikatinin fen dairesinde k›ymeti......360
~ medreseleri ..........................................17
~ neflriyat› .............................................389
~daki ihlâs...............................................20
~lar›n neflri ............................................393
~un hakikati...........................................388

Nur Fabrikas›..............................................339
Nur Suresi................................Bkz: Sure-i Nur
Nur fiakirtleri ...............................18, 350, 393, 

Bkz: Nurcular, Resaili’n-Nur fiakirtleri, Ri-
sale-i Nur flakirtleri, Risale-i Nur ve flakirtle-
ri, Risale-i Nur fiakirtleri, Risale-i Nur Tale-
beleri, Risaletü’n-Nur fiakirtleri
~ dershane-i Nuriyeler açmal›.................16
~ mü’minlere nokta-i istinatt›r................197
~ne iliflen...............................................268
~nin flahs-› manevîsi...............................19

Nura l-Envar ...............................................332
nuranî

~ âlem ...................................................291
~ zatlar ..................................................337

Nurcular...............................................19, 388, 
Bkz: Nur fiakirtleri

Nurdan Sesler ............................................391
Nuri.........................................................40, 77
nur-i azam ..................................................155
nur-i azîm ...................................................372
nur-i Bedi....................................................331
nur-i Ehad...................................................321
nur-i ezel ....................................322, 328, 330
nur-i Furkani ...............................................331
nur-i Hak.....................................................354
nur-i hakikat................................................331
nur-i hidayet ...............................................327
nur-i hikmet ........................................382, 383
nur-i Hüda ..........................................327, 365
nur-i i’caz....................................................378
nur-i ‹lâhî ....................................118, 155, 331

~nin misali .............................................113
nur-i iman...................................265, 331, 332
nur-i Kur’ân ........................................150, 331

~’a muhalif haletler................................157
nur-i Kur’ânî................................................118

~nin misali .............................................113
nur-i mahz-› Kur’ân ....................................382
nur-i Mevlâ .................................................356
nur-i Muhammed................321, 322, 330, 331
nur-i Muhammedî .......................................118

~nin misali .............................................113
nur-i müebbed............................................330
nur-i Rabbani..............................................331
nur-i Rahîm ........................................328, 331
nur-i Rahmani.............................................331
nur-i rahmet-i âlem.............................355, 356
nur-i Risalet................................327, 329, 331
nur-i Samedani...........................................331
nur-i Sübhani..............................................331
nur-i tevhid ...................................................16
Nur-i Yezdan...............................................365
Nurlar .........................................264, 350, 361
Nurs............................................................231
Nursî ..........................................209, 214, 215
nübüvvet

~ naibleri ve vekilleri .............................165
nükte-i esma

alt› ~ risalesi..........................................190
nükte-i tevhid..............................................366
nümûne-i rahmet-i âlem.............353, 356, 358
nüzul-i Kur’ân .............................................137

O
On Alt›nc› Söz ............................................290
On Dokuzuncu Lem’a ..................................40
On Dokuzuncu Mektup ...38, 39, 72, 175, 339,

343
Hazret-i Ali’nin ~’a iflareti ......................174

On Dokuzuncu Söz ..............................59, 174
Hazret-i Ali’nin ~’e iflareti ......................174

On Dördüncü Mektup.................................174
Hazret-i Ali’nin ~’a iflarat› ......................175

On ‹ki Söz ..........................................187, 188
Onuncu Söz.......132, 149, 174, 272, 334, 341

~’ün tevafukat› ........................................79
~’ün z›nd›klar›n fikirlerini k›rmas› ..........174
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‹mam-› Ali’nin ~’e iflareti........................173
organlardaki tevafuk...................................148
oruç ......................................................86, 244
Osman .........................................79, 303, 387
Osman Halidî ...................................75, 77, 78
Osman Nuri ............................................37, 71
Osmanc›k ...................................................312
Osman-› Hâlidî .......................................18, 79
Osmanl› ........................................................28
Osmanl› Saltanat›.........................................28
Otuz Birinci Lem’a......................151, 170, 190
Otuz Birinci Mektup............................151, 170
Otuz Birinci Söz .........................................194

~’ün zeyli ...............................................200
Hazret-i Ali’nin ~’e iflareti ..............169, 182

Otuz ‹kinci Söz...........170, 181, 184, 194, 260
Hazret-i Ali’nin ~’e iflareti ..............170, 183

Otuz Üçüncü Söz ...............................170, 171
Hazret-i Ali’nin ~’e iflareti ......................171

Otuzuncu Lem’a.........118, 190, 191, 193, 194
Otuzuncu Söz ....................106, 194, 260, 344

Hazret-i Ali’nin ~’e iflareti ......................169

Ö
öfke ............................................................285
ölü ..................................................Bkz: emvat

hadsiz ~lere fatiha ve Yâsin ba¤›fllamak
109

ölüm ............................Bkz: mevt, Bkz: memat
~an› .........................................Bkz: sekerat
~ü zikretmek..............Bkz: tezekkür-ü mevt

Ömer ..........................................................256
örnek

güzel ~.............................Bkz: hüsn-i misal

P
padiflah.......................................................254
para ............................................................120
parmak .......................................................148
Petro¤ra .....................................................226
peygamber ...........................................95, 391
Peygamber (a.s.m.)...................................180, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
~ ve Celcelûtiye ....................................184
~in ashab› ve ali....................................325

Peygamber-i Zîflan....................................189, 
Bkz: Hazret-i Muhammed

pir-i muazzam.............................................330
plân

Avrupa zalimlerinin sû-i kast ~›.............156
Kur’ân zarar›na ~lar ..............................156
Resaili’n-Nur fiakirtlerini imha ~› ..........136

polishane......................................................45
pota-i Furkan ..............................................364

R
r.a. kelimesi ................................................106

Ra’d Suresi.................................................142
Rab .................................................90, 93, 95, 

144, 191, 192, 246, 264, 326, 332, 373,
374, 378, Bkz: Allah, Cenab-› Hak

Rabbena.....................................................330
Rabb-i Rahîm ............................143, 189, 311, 

Bkz: Allah, Cenab-› Hak
Rabbü’l-Âlemîn...........................................390
Rabbüssemavati Velard .............................374
rab›ta-i mevt ...............................................263
radyo..................................109, 268, 313, 367

manevî ~lar ...........................................109
radyo-yu Kur’âniye .....................................384
Rahîm........................................................145, 

150, 152, 176, 177, 264, 270, 322, 333,
372, 373, Bkz: Allah, Cenab-› Hak

rahîmiyet ....................................................177
Rahman .............145, 150, 152, 322, 372, 373
rahmet...........................................44, 51, 292, 

300, 301, 303, 304, 331, 356, 372, 374
~ hazinesi ve elektrik.............................116

Rahmeten li’l-Âlemîn.................301, 302, 352, 
Bkz: Hazret-i Muhammed
~in cilvesi ..............................................354

rahmet-i âlem....353, 354, 355, 356, 357, 358,
359

rahmet-i âmme.............................................35
rahmet-i ‹lâhiye .....41, 45, 105, 249, 255, 268,

282
rahmet-i umumiye-i ‹lâhiye.........................281
Ramazan....................................................267
Ramazan Bayram› .......................................64
Ramazan-› fierif17, 22, 97, 172, 243, 256, 371
rat›ba-i mevt ...............................................124
Rauf............................................................177
Ravza-i Cennet ..........................................323
Ravza-i Pak-i Ahmedi.................................331
Rayet-i ulviyet-i fieyh-i hakkani..................222
rayiha-i tayyibe

ism-i Adl ve Hakem’in ~si......................184
Râz›k ..........................................................380
re’fet ...........................................................177
Re’fet ..................................31, 34, 45, 75, 84, 

207, 213, 217, 290, 387
Regaip Gecesi ..................Bkz: Leyle-i Regaip
rehber.........................................................334
remiz ..................111, 135, 143, 148, 233, 236
remzî...........................................112, 113, 120
remz-i Kur’ânî.............................................136
Resaili’n-Nur ......................................112, 113, 

116, 117, 118, 131, 132, 134, 135, 136,
138, 141, 142, 143, 150, 151, 156, 158,
159, 
Bkz: Risale-i Nur
~ ayetlerdeki hakaik-› imaniyenin hüccetle-

ridir ...................................................143
~ bürhan-i ‹lâhînin kuvvetli bir bürhan›d›r

134
~ cüzlerinin telifi ....................................115
~ ism-i Hakîm ve Rahîm’in mazhar›d›r .145
~ iflarat-› Kur’âniyeye medar-› nazard›r 142
~ Kur’ân’dan iktibas edilmifltir ...............116
~ müellifinin mescidine iliflilmesi ...........144

Risale-i Nur’un hakaik-› imaniyeyi dersi — R— Risale-i Nur Müellifi
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~ nereden iktibas edilmifltir? .................116
~ flifad›r .................................................138
~’un bafllang›c›......................................135
~’un fatihas› ..........................................158
~’un intiflar›, ifltihar› ve parlamas› tarihi 115
~’un meydana ç›kmas› ..........................117
~’un risaleleri ve Kur’ân ........................155
~’un flifadarâne intiflar›..........................135
~’un telif ve tekemmülü.........................150
~’un telifi................................................158
otuz üç ayet-i meflhurenin ~’a iflareti ....146
tahsil külfeti çekmeden herkes ~u 

anlayabilir .........................................117
Resaili’n-Nur Müellifi ............................156, 

Bkz: Said Nursî
~ tahsil külfeti çekmeden kendi 

kendine âlim olur..............................117
~’nin geçirdi¤i ink›lâb-› fikrî ...........142, 155
~’nin her suale cevap vermesi ..............120
~’nin tahsili ....................................117, 119

~ne bafllad›¤› tarih ...........................119
~’nin tedristen telif vazifesine 

bafllamas› ........................................127
~’nin ulûm-i Arabiyeye bafllad›¤› tarih ...115
~’nin veladeti .........................................118

Resaili’n-Nur fiakirtleri ......................134, 138, 
143, 144, 152, 157; Bkz: Nur fiakirtleri
~ hizb-i Kur’ânînin efrad›ndand›r ..........136
~ni imha plân› .......................................136
~nin ihlâslar› ve kuvve-i maneviyeleri ...136
~nin isti¤far dersi...................................137
nur arayan mü’minler ve ~ ....................137

Resul-i Ekrem .......67, 89, 289, 338, 378, 393, 
Bkz: Hazret-i Muhammed
~ kelimelerindeki tevafuk ......................338
~’i ihtiyarlatan ayet ................................237
~’in kadem-i mübareki...........................219

Resulullah ..................................................207
Resulün güzel nuru ....................................323
Rezzak .......................................................372
r›zâ-i Bârî....................................................266
r›za-y› ‹lâhî .................................................362
rica .............................................................144
rikkat...........................................................372
rikkat-i cinsiye.............................................281
risale

esma ~si ...............................................192
Fetih ve Nasr ~si...................................186

risale-i esma.......................................190, 191
risale-i esma-i sitte .....................................193
risale-i harika......................................135, 193
risale-i hurufiye...........................................190
risale-i iflarat-› huruf-› Kur’âniye.................193
Risale-i Miraç

Hazret-i Ali’nin ~’a iflareti ......................169
Risale-i muazzam.......................................289
Risale-i Nur .........................16, 19, 21, 22, 23, 

24, 29, 30, 31, 32, 34, 41, 43, 44, 53, 54,
56, 67, 70, 73, 94, 95, 96, 98, 101, 103,
104, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 119, 120,
123, 127, 129, 131, 150, 151, 155, 162,
164, 165, 166, 167, 170, 174, 175, 180,
181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 192,
196, 197, 199, 254, 255, 257, 258, 260,

265, 268, 270, 271, 275, 276, 282, 284,
285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 298, 300, 303, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318,
320, 326, 327, 328, 329, 330, 340, 361,
362, 363, 364, Bkz: Nur, Resaili’n-Nur, Ri-
salei’n-Nur, risaleler, Risaleti’n-Nur, Risale-
tü’n-Nur, Sözler
~ ve Kur’ân ..........................................239
~ a¤ac› ...............Bkz: flecere-i Risale-i Nur
~ alet olmaz ............................................19
~ aleyhinde çal›flanlara tokatlar 

gelmesi ............................................292
~ belâlar›n def’ine bir vesiledir..17, 41, 299
~ bir vesile-i def-i belâd›r ..............309, 350
~ dairesi

~ yak›n›ndakiler dairesine girmeli ....259
~nde ifltirak-i âmâl-i uhreviye...........242
~ne giren kalben ve ruhen rahat 

eder ............................................281
~ne girenlerin imanla kabre 

girmeleri ......................................127
~ dersleri dünya ve ahiret saadetini 

kazand›r›r .........................................282
~ di¤er âlimlerin eserlerinden farkl›d›r ..272
~ do¤ru ve hakt›r...................................195
~ eczalar›

~nda tevafukat .................................339
~n›n hakkaniyet ve Gavs-› Geylânî .218
~n›n istikameti..................................239

~ gizli intiflar eder..................................176
~ hadimlerine bir inayet-i ‹lâhiye .............63
~ hakk›ndaki ‹nayat-› Rabbaniye ............32
~ hikmet-i kudsiyeyi ders verir ..............130
~ hizmeti ........23, 106, 153, 199, 298, 362, 

Bkz: hizmet-i Kur’âniye, hizmet-i imani-
ye
~ en halis, selametli ve 

muvaffakiyetli hizmettir .................82
~ h›fz-› inayet alt›ndad›r.....................63
~ ve meslek-i tevafukiye ..................251
~ ve meflakkat .................................267
~ ve nuranî zatlar.............................337
~ ve ücreti ........................................262
~inde ihlâs .......................................280
~inde flevk ve gayret .......................215
~nde ihtiyat ......................................261
~nde ifltirak-i âmâl-i uhreviye...........241
~nde kusur edenler ve flefkat 

tokatlar› .........................................56
~nde siyasî bo¤uflmalar› takip 

etmemek.....................................279
~nde vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamak 

esast›r .........................................249
~ndeki inayat ...................................334
~ne dair tevafuklar ...........................294
~nin bereketi ......................................65
~nin kerameti olan tevafuklar ............55
~nin makbuliyetine dair bereketle

ilgili hadiseler ................................62
~nin makbuliyetine dair 

inayat-› Rabbaniye......................334
~nin serbestiyetinin ehemmiyeti ......305

~ ›slah eder, ifsad etmez, imar eder, 
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harap etmez.....................................313
~ ilham ve istihraçt›r......................129, 138
~ ‹mam-› Ali’nin iltifat›na lay›kt›r ............173
~ ism-i Rahîm ve Hakîm’e mazhard›r ...176
~ karanl›klar içinde ihsan edilen bir 

nurdur ..............................................127
~ kazand›rd›¤› neticelere mukabil 

sadakat ve sebat ister......................258
~ köklefliyor...........................................257
~ Kur’ân’›n hakikî bir tefsiridir ...............110
~ Kur’ân’›n mal›d›r ve manas›d›r ..........198
~ Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n 

taht-› tasarrufundad›r .......................387
~ medar-› berekettir ................................40
~ mesle¤i ................................................98
~ musibetlerin define bir vesiledir .........268
~ nafliri ....................................................44
~ naflirlerine iliflenlerin yedikleri tokat .....46
~ nedir, ne de¤ildir? ..............................348
~ nedir?.........................................380, 384
~ nur-i ‹lâhînin bir lem’as›d›r .................155
~ Said Nursî’nin fikri ve ilmi ve zekas›n›n 

eseri de¤il ........................................105
~ flakirtleri ......................Bkz: Nur fiakirtleri

~ manevî birer nokta-i istinatt›r ........197
~ ve Ayetü’l-Kübra ...........................172
~ne bakan ayet ................................125
~ne iflaret eden ayet........................120
~nin birbiriyle olan münasebettarl›¤›269
~nin musibetlerden kurtulmalar› ..41, 66

~ tervîc edilmeli.......................................17
~ vatan ve millete bir halâskârd›r............48
~ ve Anadolu ..86, 250, 267, 299, 305, 313
~ ve ayet-i Nuriye..................................112
~ ve ayeti’n-Nur.....................................112
~ ve Bediüzzaman ismi.........................198
~ ve Celcelûtiye ....184, 192, 195, 198, 199
~ ve çocuklar ..........................39, 256, 257
~ ve ebedî bir mülkü kazanmak 

yada kaybetmek davas›...................278
~ ve hakaik-› imaniye..............................50
~ ve Kur’ân....................................110, 382
~ ve kufllar ............................................349
~ ve mevt ......................................123, 124
~ ve müellifi

~ne dair iflarat-› gaybiye ..................178
~ne dair iflaretler..............................185
~ne dair tevafukat-› Kur’âniye..........115

~ ve Sure-i Zümer...................................92
~ ve flakirtleri ..................................94, 317

~ne iliflilmesi belâlara sebep olur ...310,
315

~ne itiraz halinde sars›lmamak ve 
adavete girmemek......................286

~nin beflaret-i Furkaniyeye 
mazhariyeti .................................126

~nin envar-› Kur’âniyeyi neflri ..........135
~nin Kur’ân aleyhindeki itirazlar› 

defetmesi ....................................132
~nin meydan-› mücahede-i maneviyeye

at›lmalar›....................................132
~ ve talebeleri

~ne hücum edenlerin tokat 

yemeleri ......................................312
~ne hücum edilmesi.........................310

~ ve tercüman›........................94, 101, 381
~ ve ya¤mur...............................33, 34, 41, 

300, 301, 304, 305
~ ve zelzele.....................47, 311, 315, 350
~ vesile-i rahmettir ................................301
~’a ait hadisattaki tevafuklar .................296
~’a dair bir kasîde .........................321, 352
~’a dair bir manzume....................351, 364
~’a dair ikramat-› ‹lâhiyenin 

yaz›lmas›n›n hikmeti ....................21, 22
~’a dair iflariye-i Kur’âniyeye itiraz 

edenlere cevap ..................................97
~’a dair kerametlerin izhar 

edilmesinin sebebi ...........................197
~’a hizmet .............................................256
~’a hücum edenler ..................................47
~’a iliflilmemeli.......................................268
~’a iliflilmesi belâlara sebep olur..........309, 

310, 315
~’a iliflmek .............................................387
~’a intisap..............................................262
~’a iflaret eden ayetler...........................111
~’a karfl› istimal edilenler ......................317
~’a karfl› kusura binaen gelen tokat........57
~’a karfl› rakîbane ç›¤›r açmamak ........259
~’a olan ihtiyaç ......................................257
~’a s›k›nt› verenler ..................................86
~’a taarruz edenler................................315
~’a tecavüz edenler...............................316
~’a tecavüz edilmez ..............................317
~’a verilen ehemmiyetin hikmeti ...........196
~’da tekrar›n hikmetleri ...........................59
~’daki nur ..............................................257
~’daki nur lâfz›.......................................158
~’la meflgul olmak .................................290
~’u Kur’ân kabul eder mi?.....................103
~’u okumak .............................................60
~’u yazanlar ..........................................108
~’un ald›¤› kudsî takdir ve tahsinlerin 

s›rr›...................................................127
~’un bedîli¤i...........................................195
~’un beraati ...........................................299
~’un berekete medar olmas› .................292
~’un bereketi ....................................31, 34,

36, 41, 42, 313
~’un befl devresi ve befl vaziyeti...........165
~’un bir kerameti ...................................124
~’un bir silsile-i kerameti .......................303
~’un bir tokad› .......................................289
~’un büyük kerametleri..........................312
~’un cereyan›na muhalif gidenler..........162
~’un cezaleti ..........................................251
~’un def etmeye çal›flt›¤› iki belâ ..........316
~’un de¤eri ............................................361
~’un dirilmesi ve meydana ç›kmas›.........47
~’un ehemmiyeti .....................13, 126, 277
~’un ehemmiyetli vazifesi......................165
~’un ehl-i dalâlete mevt ile mukabelesi.124
~’un ehl-i ilhada mevt ile mukabelesi....123
~’un erkân-› imaniye hakk›nda 

tahflidat› ...........................................318

Risaletü’n-Nur’un fütuhat› — RS— Said Nursî ve Bitlis’in sukutu
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~’un esas›, mayesi ..................................50
~’un esaslar› .........................................176
~’un fatihas› ....................................93, 161
~’un fütuhat› ..........................................250
~’un hakaik-› imaniyeyi ders verifl tarz› 274
~’un hakikatleri ......................................257
~’un hakkaniyeti ............................251, 290
~’un hakk›nda inayet-i Rabbaniyenin 

latif bir himayeti..................................58
~’un has flakirdi.....................................321
~’un Isparta’ya rahmet olmas› ................31
~’un ilmî kudreti.....................................362
~’un intiflar› ...............................47, 86, 176
~’un istikameti .......................................120

~ne Kur’ân’›n iflareti.........................237
~’un iflaret-i Kur’âniyeye mazhariyeti....126
~’un izah ve ispatlar› .............................361
~’un kahraman› .....................................308
~’un kahramanlar› .................................298
~’un kelimat› ve hurufat› .......................297
~’un kerameti ...................................23, 41, 

51, 293, 308, 314
~’un kerametine temas eden hadiseler...37
~’un k›ymet ve ehemmiyeti ...................102
~’un k›ymet ve ehemmiyetinin 

beyan edilmesinin sebebi ................166
~’un Kur’ân›n iflaretine 

mazhariyetinin hikmeti .....................196
~’un makbuliyeti ...............................23, 24, 

37, 103, 110, 159
~’un mebde-i zuhuru .............................161
~’un mecmuundan haber veren 

sarih f›kralar .....................................172
~’un men edilmesi.................................299
~’un mesle¤i..................................150, 162
~’un mesle¤ine bakan ayet...................125
~’un meflrebi tefekkür ve flefkattir.........162
~’un meflrebinde flefkat ve merhamet ..176
~’un mevzuu ve neticesi 

hikmet-i Kur’âniyedir ........................130
~’un meziyetini beyan ...........................110
~’un muar›zlar› ......................................164
~’un muar›zlar›na iflaret eden ayet .......125
~’un mukaddemat› ..................................96
~’un müsadere hâdisesi..........................44
~’un müsaderesi ve hapsi.....................306
~’un namlar› ve sebeb-i tesmiyesi ........112
~’un neflredilmesi..................................317
~’un neflri ................................................20
~’un neflrine çal›flmak.............................17
~’un okunmas› ......................................258
~’un ruhu ve hayat› ...............................176
~’un sad›k flakirtleri ...............................249
~’un sad›k talebeleriyle ilgili müjde .........49
~’un serbestiyeti ...................................298, 

305, 306, 307
~’un serbestiyeti ve rahmet...................300
~’un seyl-i dalâlete mukavemeti ...........187
~’un Sözleri ...........................................200
~’un suhuletle intiflar›n›n bir kerameti .....58
~’un flahs-› manevîsi............................271, 

284, 286, 360
~ ferid makam›n›n mazhar›d›r .........286

~ ve ahir zamanda gelecek zat .........18
~nden gelen flifa duas› ....................245
~ne ve tercüman›na iflaret eden 

ayet...............................................94
~nin terfisine dair bir rüya ve tabiri ..251

~’un flerefi ve haysiyeti .........................104
~’un tahflidatlar› ve teçhizatlar› ...............52
~’un telifi..................................................78
~’un tercüman›..........................92, 93, 151

~ Rahman ve Rahîm isimlerine 
mazhard›r ...................................152

~na iflaret eden ayet........................123
~n›n muhafaza ve terbiye edilmesi..152

~’un tevhide ve imana dair tahflidat› .....318
~’un Türkçe olmas› .......................164, 165
~’un usand›rmamas› .............................291
~’un üç ehemmiyetli vaziyeti .................175
~’un vazifesi ............................................29
~’un yapt›¤› tamir ....................................52
~’un yaz›lmas›.......................................303
~’un yaz›lmas›n›n men edildi¤i 

zamanlar ..........................................299
~’un zuhuruna tevafuk eden ayet ...........94
ahir zamanda gelecek zat ve ~...............18
avam›n itikad›n› ~’la himaye ...................62
âyât-› Kur’âniyenin ~’a iflaretleri ve 

tevafuklar›.........................................111
ayetü’n-Nur’un ~’a iflareti......................187
Bediülbeyan ve Bediüzzaman olan ~ ...195
Bediüzzaman lâkab› ve ~ .....................195
Celcelûtiyenin ~ iflareti..........................184
Celcelûtiyenin ~la münasebeti ..............198
dalâlet nar› ve ~ ....................................177
dinsizlerin Kur’ân’a hücumu ve ~..........187
evliyan›n ~’dan imal› haberleri, 

remizleri ...........................................104
Hazret-i Ali ve Gavs-› Azam’›n ~’a 

teveccühünün hikmeti ......................196
Hazret-i Ali’nin ~’u Allah’tan niyaz 

etmesi ..............................................188
Hazret-i Peygamberin rüyada ~’la 

münasebettar görülmesi ....................40
‹mam-› Ali’nin ~’a dair bir kerameti .......167
‹mam-› Ali’nin ~’a iflareti........113, 181, 199
‹mam-› Ali’nin ~’dan haber vermesi .......23,

167, 194
kaside-i Ercuziyenin ~’a dair 

iflarat-› gaybiyesi..............................178
Kur’ân aleyhindeki dehfletli tasavvurat 

ve ~..................................................177
kufllar ve ~ ............................................307
otuz üç adet âyât›n ~’a imalar› .............151
otuz üç ayet-i Kur’âniyenin ~’a iflarat› ..190
Said Nursî’nin ~’u senadan maksad› ....195
Said Nursî’nin ~’un ehemmiyetini 

zikretme sebebi................................166
Said Nursî’nin hüsn-i zanlar› ~lara 

çevirmesi............................................18
Sure-i ‹brahim ve ~ ...............................162

Risale-i Nur Külliyat›...................................390
Risale-i Nur Müellifi .................Bkz: Said Nursî

~’nin Kur’ân dersini ald›¤› tarih .............130
~’nin mukaddemat-› Nuriyeye 

Said Nursî ve Celcelûtiye — S— sebkatiyet
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bafllad›¤› tarih ..................................115
~’nin tedrisi............................................129
Celcelûtiyenin ~’ne iflareti .....................185

Risale-i Nur fiakirtleri ......................21, 31, 32, 
37, 38, 45, 69, 70, 99, 153, 241, 245, 251,
252, 256, 262, 264, 284, 287, 288, 289,
295, 296, 298, 300, 308, 317, 393, Bkz:
Nurcular, Nur fiakirtleri, Resaili’n-Nur fia-
kirtleri, Risale-i Nur flakirtleri, Risale-i Nur
ve flakirtleri, Risale-i Nur Talebeleri, Risale-
tü’n-Nur fiakirtleri, Nur fiakirtleri
~ aleyhinde çal›flanlara tokatlar 

gelmesi ............................................293
~ hakk›ndaki g›ybet...............................100
~ h›fz-› inayet alt›ndad›r ..........................64
~ muar›zlar› hiddet, tehevvür ve 

mukabele-i bilmisille karfl›lamamal› .285
~ siyasî bo¤uflmalar› takip etmemeli ....279
~ne temas eden bir müjde-i Kur’âniye..154
~ni ihata eden inayet ............................243
~nin birbirlerine dualar› ...........................50
~nin iman-› kamil kazanmalar› ................50
~nin Kur’ân hesab›na fevkalâde 

hizmetleri .........................................153
~nin kuvve-i maneviyeleri .......................22
~nin maiflet cihetinde ikram-› ‹lahîye 

mazhariyetleri ....................................54
~nin mücahede-i maneviyeleri ..............244
~nin necatlar› ........................................241
~nin flahs-› manevîsi...............93, 284, 384
~nin vazifesi ..........................................249
~nin yedikleri flefkat tokatlar› ..................56

Risale-i Nur Talebeleri .................................50, 
106, 243, 255, 299, 301, 303, 309, 310,
365, 393, Bkz: Nur fiakirtleri
~ne iliflilmesi .........................................309
~nin ettikleri flifa dualar› ........................245
~nin imanla kabre girmeleri .............38, 49, 

50, 51, 127, 154, 270
hayat-› içtimaiyedeki ~ ..........................241

Risale-i Nuriye............................................265
Risale-i Zerrat.............................................169
Risalei’n-Nur......112, 113, 121, 130, 134, 139,

Bkz: Risale-i Nur
~ bir urvetü’l-vüskad›r ...........................129
~ eczalar›ndaki kudsî flifa .....................134
~ ism-i Hakem ve Hakîm’in mazhar›d›r 130
~ ve müellifine bakan ayet ....................122
~’a iflaret eden ayet ..............................116
~’un fatihas› ..........................................121
~’un makbuliyeti ....................................146
~’un flecere-i mübareki Furkan-› Hakîmdir

113
~’un tarih-i telifi ve tekemmülü ..............114
âyât-› meflhurenin ~’a iflaretleri ............146

Risalei’n-Nur Müellifi ...............Bkz: Said Nursî
~ ve ‹ngiliz Baflpapaz›...........................131
~’nin Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede 

hikmet-i Kur’âniyeyi müdafaas› .......131
~’nin hadimü’l-Kur’ân vaziyetini almas› 130
~’nin inzivaya girdi¤i tarih .....................131

risaleler .......................................54, 124, 143, 
167, 178, 186, 188, 191, 192, 193, 194,

224, 237, 334, 335, 343, 344, 345, Bkz: Ri-
sale-i Nur
~ ve Kur’ân ...........................................155
~in makbuliyeti ve Gavs-› Azam ...........206
~in neflri ve tashihat›.............................346
~in yaz›lmas›.........................................166
Celcelûtiyenin ~e iflareti........................185
Hazret-i Ali’nin ~den haber vermesi......194
Hazret-i Ali’nin ~e iflaret etmesi ............194
‹mam-› Ali’nin ~e dair remizleri .............168
uleman›n ~i ...........................................273
yüz otuz ~ .............................................342

risalet..........................................................383
~in naibleri ve vekilleri ..........................165

risalet-i Ahmediye.......................................175
risalet-i Muhammediye.......................174, 175
Risaleti’n-Nur.....................................134, 273, 

Bkz: Risale-i Nur
~ ak›l, kalp, ruh ve sair letaifin teavünü 

aya¤›yla hareket eder ......................274
~ en evvel tercüman›n›n nefsini iknaa 

çal›fl›r ...............................................273
~ iman›n esasat›n› kurtar›r ....................273
~ ve eski mübarek zatlar›n kitaplar› ......272
~’un verdi¤i zevk ve flevk ve 

iman ve iz’an....................................272
Risaletü’n-Nur .......................................43, 53, 

56, 57, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 80, 81,
83, 86, 112, 113, 114, 115, 128, 129, 138,
139, 140, 144, 145, 160, 216, 224, 260,
263, 264, 270, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, Bkz: Risale-i Nur
~ baflka kitaplardan al›nmam›flt›r..........145
~ bütün ihtiyac›m›za kâfi ve vâfi geliyor..83
~ ekseriyetle sünuhat ve 

istihracat-› Kur’âniyedir ....................149
~ hizmeti .................................................71

~nin bereketi ......................................66
~ inayet alt›ndad›r .................................267
~ intiflar› ................................................129
~ Kitab-› Münzel’in tam bir tefsiridir ......160
~ Kur’ân’dan mülhemdir........................145
~ manevî dertlere flifad›r.......................138
~ manevî ve ilmi bir mürflittir.................272
~ sair telifat gibi ulûm ve fünundan 

ve baflka kitaplardan al›nmam›flt›r...145
~ semavî bürhan-› kudsînin bir 

bürhan›d›r ........................................134
~ s›rat-› müstakimin efrad›na dahildir ...139
~ ve flakirtleri.........................................271

~nin envar-› imaniyeyi neflri.............136
~nin ilm-i hakikatte rasihâne 

çal›flmas› ....................................133
~ zulmetleri da¤›t›r ve istikamet yolunu 

tenvir eder........................................138
~’a ait kerametler ....................................62
~’a çal›flmak............................................65
~’a hizmet .......................................70, 270
~’a iflaret eden ayet ..............................122
~’a karfl› tezahür eden inayet-i hassa.....79
~’daki tevafukat.......................................79
~’u yazanlar ............................................76
~’u yazmak..............................................72

sedd-i Kur’ânî — S— sû-i kast
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~’un bereketi ...........................................67
~’un cüzlerinin meydan-› intiflara 

ç›kmalar› ..........................................149
~’un dairesi .............................................65
~’un eczalar›n›n Sözler nam›yla ifltihar›128
~’un fütuhât› ..........................................267
~’un hizmet-i imaniyesi ...........................70
~’un intiflar› .....................................59, 264
~’un istikameti .......................................139
~’un kerameti ........................56, 66, 75, 76
~’un kerametkarane tokat› ......................67
~’un Kur’ân’dan baflka mehaz› yoktur ..145
~’un mebdei ..........................................122
~’un müellifi ve ~’un telifi ......................145
~’un Müslümanlar›n imdad›na yetiflmesi 62
~’un silsile-i kerameti ..............................55
~’un tashihat›yla meflguliyet....................65
~’un telif ve intiflar› ................................149
~’un telifi........................................140, 145
~’un tercüman› ........................................67
~’un vazifesi ............................................69
~’un ve flakirtlerinin mesle¤i .................150
‹mam-› Ali’nin ~’a ehemmiyet 

vermesinin s›rr› ..................................60
Saidü’n-Nursî’nin ~’la ihya edilmesi......122

Risaletü’n-Nur Müellifi ...............................114, 
Bkz: Said Nursî
~’ne iflaret eden ayet ............................122
~’nin besmele-i hayat›...........................121
~’nin gaye-i ilmiyesi ve netice-i hayat› ..140
~’nin geçirdi¤i inkilâb-› fikrî ...................139
~’nin istihzarât-› Nuriyesi.......................139
~’nin mücahede-i maneviyesi ...............121
~’nin ulûm-i mütenevviay› Kur’ân-›

basamak yapmas›............................140
~’nin vird-i husisîsi ................................136

Risaletü’n-Nur fiakirtleri ..................69, 71, 82, 
86, 245, 263, 264, 270, 271, Bkz: Nur fia-
kirtleri
~nin haks›z yere zemmedilmeleri .........261
~nin ilimleri ve imanlar› .........................132
~nin r›zk›ndaki bereket-i Rabbaniye .......55

Risaletü’n-Nur Talebeleri ..............................83
riya .............................................................355
riyakârâne

fânî dünyaya ~ bakmak ........................195
riyazî.............................................................97
Romanya....................................................289
rububiyet ....................................................374

~in tekvinî emirleri ve hava ...................169
rububiyet-i ‹lâhiye .......................................282
ruh...............................16, 185, 220, 274, 281, 

363, 373, 388, 389
~un harekat› ..........................................220
bir Yâsin-i fierifin milyonlar ~lara 

hediye edilmesi ................................110
kötü ~lar.......................Bkz: ervah-› habîse

ruhanî .........................................................375
ruhsat-› fler’iye ...........................................275
ruh-u aslî ....................................................381
ruh-u habis ...................................................61
ruh-u kudsî .................................................220
Rumuzat-› Semaniye .........................186, 250

Rus.....................................................225, 226
~lar›n tahrik edilmesi.............................157
~un doksan üç muharebe-i mefl’umesi.157

Rusya .........................................................223
rüsuh ..........................................................131
Rüfltü...............................................31, 34, 36, 

44, 45, 62, 69, 71, 84, 213, 214, 387
rüya ....................................................251, 254

lâtif bir ~n›n kadere ait bir meselesi......253
rüya-i sad›ka ........................37, 154, 254, 292

S
Sa’d-› Taftazanî ..........................................341
saadet-i dünyeviye .....................................271
saadet-i ebediye15, 50, 70, 270, 273, 373, 393
Sabri........................................69, 74, 75, 124, 

126, 207, 213, 217, 222, 245, 267, 339
~’nin bir kerameti ..................................124

sadaka .........................................55, 267, 299
sadaka-i maneviye .....................................300
sadakat ..............19, 36, 81, 82, 124, 242, 258
sad›k...........................................................222
Sad›k ..................................................311, 312
sadme ........................................................317
safderunluk

ehl-i iman›n fevkalâde ~u......................274
sa¤lam kulp........................Bkz: urvetü’l-vüska
Sahabeler

~ hakk›ndaki zeyil .........................182, 183
Sahib-i ‹nayet .............................................346
Sahibü’l-Miraç ...........................................302, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
sahife-i âmâl...............................................252
sahife-i hava...............................................369
sahife-i havaiye ..........................................370
said.............................................................232
Said............................................222, 234, 387
Said (Nursî) .......................119, 178, 179, 180, 

209, 214, 215, 216, 222, 223, 225, 229,
234, 260, Bkz: Said Nursî
~ ve ahir zaman fitneleri .......................240
~ ve mevt ..............................................124
~’in mevtten kurtulmas›.........................122
bir ayetin ~’e iflareti...............................123
‹mam-› Ali’nin Sekîne ile ~’e iflareti.......179
fieyh-i Geylânî’nin ~’ye duas› ve 

himmeti ............................................215
Said El-Kürdî .............................................223, 

Bkz: Said Nursî
~ ve asr›n fitneleri .................................178

Said Nursî .......................................22, 26, 30, 
38, 101, 105, 106, 253, 272, 284, 334, 335,
339, 340, 342, 343, 344, 349, 350, 376,
377, 391, 393, Bkz: Nursî, Risale-i Nur’un
tercüman›, Risale-i Nur ve müellifi, Risale-i
Nur ve tercüman›, Risale-i Nur Müellifi, Ri-
salei’n-Nur Müellifi, Risaletü’n-Nur Müellifi,
Said (Nursî), Saidü’l-Kürdî, Üstat, Yeni Sa-
id, Eski Said, Bediüzzaman Molla Said, Be-
diüzzaman Nursî, Bediüzzaman Said, Be-
diüzzaman Said Nursî, Bediüzzaman, Ter-

sukut-i ahlâk — SŞ— fleair-i ‹slâm
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cüman-› Nur, El-Kürdî, Said El-Kürdî, Sai-
dü’n-Nursî, Resaili’n-Nur Müellifi
~ ile Hazret-i Mevlâna Hâlid’in 

tarihçe-i hayatlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›27
~ kimdir? ...............................................380
~ ve Bitlis’in sukutu ...............................225
~ ve Celcelûtiye ....................................198
~ ve Dârülhikmeti’l-‹slâmiye ..................235
~ ve Fütuhu’l-Gayp ...............211, 212, 230
~ ve gazete .....................................56, 139
~ ve Kadirî meflrebi.........................29, 211
~ ve Meflihat .........................................235
~ ve Nakflî meflrebi ...............................211
~ ve flecere-i Risale-i Nur .....................198
~ ve talebeleri hakk›ndaki bir g›ybet .....100
~ ve tarikat ..............................................30
~’nin Asya’n›n garb›na nefyi..................223
~’nin Cihan Harbini merak 

etmemesinin hikmeti ........................277
~’nin cihan-› ilme meydan okumas› ......382
~’nin esareti ............................................31
~’nin esaretle flarka ve garba gitmesi...210
~’nin fakr-› hâliyle isti¤na-i tamm› .........209
~’nin fedakârl›¤› ......................................24
~’nin fitnelerden mahfuz kalmas› ..........223
~’nin fitnelerden ve flerlerden 

kurtulmas› ........................................210
~’nin geçirdi¤i buhran-› ruhî ve 

teflevvüfl-ü fikrî.................................230
~’nin haber verdi¤i nur ..........................275
~’nin Harb-i Umumî’de tehlikelerden 

kurtulmas› ........................................225
~’nin hayat-› maddiyesi ve 

hayat-› maneviyesi...........................122
~’nin hayat›ndaki mühim noktalar ve 

Hazret-i Gavs...................................228
~’nin hizmet-i imaniyesi.........................383
~’nin hüsn-i zanlar› Nurlara çevirmesi ....18
~’nin Isparta’ya teflrifi ..............................32
~’nin icâzet almas› ..................................28
~’nin ihlâsa çal›flmas›............................222
~’nin iki ismi ..........................209, 214, 215
~’nin iki lâkab› ...............................214, 215
~’nin ilme bafllad›¤› tarih.......................238
~’nin ilmi................................................382
~’nin Kur’ân okumaya bafllad›¤› tarih ...238
~’nin maifleti

~inde mes’ut olmas›.........................222
~ndeki izzet ve saadeti ....................209

~’nin mazhar oldu¤u inayat...................210
~’nin mebde-i cihad›..............................224
~’nin metanet-i ahlâkiyesi .....................382
~’nin muavinleri .....................................339
~’nin muhlis talebeleri ve yard›mc›lar› ..222
~’nin mücahede-i maneviyeye 

bafllamas› ........................................209
~’nin nâstan minnet almamas›..............222
~’nin on dört yafl›nda iken icâzet 

almas› ..............................................242
~’nin Risale-i Nur’u senadan maksad›..195
~’nin Risale-i Nur’un ehemmiyetini 

zikretme sebebi................................166
~’nin risalelere dair kerametleri 

izhar sebebi .....................................197
~’nin Rusya esaretinden firar›.......223, 226
~’nin sergüzeflt-i hayat›

~ndaki harika vak›alar ve 
Gavs-› Azam...............................235

~ve Hazret-i Gavs’›n kasidesi..........228
~’nin Sözler ile mücahedeye 

bafllamas› ........................................224
~’nin flahs›

~na iflaret eden gaybî kerametler....205
~’nin fleairi muhafazas› .........................227
~’nin fler ve mehalikten kurtulmas› .......223
~’nin tahsili ............................................382
~’nin tarihçe-i hayat› ve Gavs-› Azam...222
~’nin tarih-i velâdeti...............................213
~’nin tarikatle ifltigal etmemesi ..............211
~’nin Van

~Kalesin’de aya¤›n›n kaymas›.........228
~’nin vefat›ndan sonras›........................107
~’nin zehirlenmesi .................................107
~’ye verilen Bediüzzaman lâkab› ..........195
~’yi g›ybet eden ehl-i ilim ve hoca 

zata cevap .........................................97
~ye arkadafl olanlar ................................70
Abdülkadir Geylânî’nin ~’ye dua ve 

himmeti ............................................240
Gavs-› Azam’›n ~’ye dua ve himmeti ....235
Halil ‹brahim’in ~’nin vefat› hakk›nda 

bir mektubu......................................107
Hazret-i Gavs›n ~’ye dua ve himmeti ...230
Hazret-i fieyh ve ~ ................................210
Hazret-i fieyh’in ~’ye himmet ve duas› .211
Risale-i Nur ~’nin fikri ve ilmi ve 

zekas›n›n eseri de¤il ........................105
fieyh-› Geylânî ve ~ ..............................209
fieyh-i Geylânî’nin ~’ye gaybî iflareti ....208
üç güllenin ~’ye isabet etmesi...............225

Saidü’l-Kürdî..............................................230, 
Bkz: Said Nursî

Saidü’n-Nursî ....................................122, 124, 
Bkz: Said Nursî
~’nin Risaletü’n-Nurla ihya edilmesi......122

salâbet-i imaniye ........................................381
Salâhaddin .................................................260
Salâhaddin Çelebi ......................................289
salât............................................................250
salât-› kübra ...............................................377
salâvat........................................................377
salih............................................................391
saltanat.........................................................19
saltanat-› bakiye ...........................................70
Saltanat-› Hind .............................................27
samimiyet ...................................................340
Sâni

~in cilve-i kudreti ...................................367
Sâni-i Hakîm-i Zülcemal

~’in vahdeti............................................148
Sâni-i Zülcelâl.............................................367
sarahat .......113, 143, 155, 222, 223, 233, 236
Sarây-› Kâbe-i ulyâ ....................................364
sar›k ...........................................................242
sarih ...........................................................171
Sav .............................................................249

fleair-i ‹slâmiye — ŞT— taife
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Sava...................................................307, 309
savm-› visâl ................................................243
seb’a-i meflhure..........................................121
sebat ......................................23, 82, 258, 393
sebeb-i hilkat-i insan ..................................322
sebkatiyet ...................................................214
sedd-i Kur’âni .............................................316
sedd-i Zülkarneyn.......................................316
sefahat-i hayat

~› dini hissiyata tercih edenler ..............163
sefahet .............................................78, 86, 90
sefahet-perest ............................................361
sefine-i Nuh ................................................268
sehiv...........................................................161
sekerat .................................................49, 272
Sekîne................................178, 179, 190, 246

‹mam-› Ali’nin ~ ile Said Nursî’ye iflareti
179

Sekizinci fiua .....................................166, 170
Selâhaddin .................................................383
selam..........................................................250
selâmet.........................................................95

ehl-i sünnetin ~i için edilen dualar ........274
selâmet-i iman........................................50, 51

~ hakk›ndaki dualar.................................50
selâmet-i kalp.....................................280, 281
Selef-i Sâlihîn .............................................265
sema-i Kur’ân’›n y›ld›zlar›...........................335
sema-i Kur’ânî............................................145
semavat......................................116, 305, 374

~ âlemi........................Bkz: âlem-i semavat
~ ehli .....................................................305

semavî
~ bombalar tokad› ...................................89
~ bürhan-› kudsînin bir bürhan›.............134
~ lâmbalar .............................................116
~ tokat .....................................................74

semavî dinler ...............Bkz: edyan-› semaviye
serçe ..................................................306, 307
serkefllik .....................................................218
server .........................................................358
servet ...................................................90, 278
serzâkir.......................................................248
seslerin havada nakli .............Bkz: nakl-i asvat
Settârü’l-Uyûb ..............................................98
sevâbit-i kevkebiye.....................................265
sevap..........................................................269
sevmek.......................................................280
Sevr Muâhedesi .................................156, 157
seyahat-i hayaliye ......................................372
seyahat-i hayaliye-i fikriye..........................366
seyf-i rahmet-i âlem ...................................357
seyl-i dalâlet ...............................................187
seyr-i bilâd-› kesîre.....................................227
seyr-i kalbî..................................................372
seyyarat......................................................265
seyyiat ..................................................98, 274
seyyid .........................................................358
Seyyidü’l-Enbiya Hazretleri .......................383, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
S›dd›k Süleyman........................................124
S›rat............................................................265
s›rat-› müstakim ................................138, 139, 

140, 178, 238, 239, 288, 360, 361
s›rma ..........................................................254
s›rr-› azîm-i Ehl-i Beyt ................................218
s›rr-› bereket.................................................63
s›rr-› ehadiyet .....................................341, 374
s›rr-› Furkan................................................329
s›rr-› hilkat-i âlem .......................................341
s›rr-› iman...........................................321, 330
s›rr-› inayet .........................................333, 348
S›rr-› ‹nna A’tayna ..................................73, 74
s›rr-› kader..................................................341
s›rr-› Sübhânî .............................................389
s›rr-› temsil .................................................349
s›rr-› tesanüt ...............................................271
s›rr-› vahdet ................................................342
s›rr-› vahiy

~in feyzi...................................................50
s›tma ..........................................................292
Sibirya ........................................................223
Sidre.............................................................78
Sikke-i Gaybiye ............................................18
Sikke-i Tasdik-i Gaybi.................................321
silsile-i keramet ............................................52
Sinan-› Ümmî .............................................207
Sinop’ta f›rt›na ............................................314
Siracünnur .........167, 176, 177, 178, 181, 182

~ nurunu kibriya, azamet, re’fet ve 
rahîmiyetten al›r ...............................177

~’un esaslar› .........................................176
Hazret-i Ali’nin ~’dan haber vermesi .....192
Hazret-i ‹mam-› Ali’nin ~’u tarifi.............177

Siracüssürc ................................................182
sitte-i Sevr ....................................................41
sivrisinek ............................................323, 363
siyaset ...15, 81, 268, 275, 276, 280, 281, 291

~ dairelerini ve bo¤uflmalar›n› merakla 
takip etmemek .................................279

~ kalpleri ifsat eder, asabî ruhlar› azap 
içinde b›rak›r ....................................281

siyaset-i diniye............................................283
siyaset-i ‹slâmiye........................................283
siyasî

~ bo¤uflmalar› takip etmemek ..............281
vatanperver ~ler....................................317

sofîmeflrep .................................259, 286, 317
sonsuz hayat .....................Bkz: hayat-› bâkiye
sosyal hayat ...................Bkz: hayat-› içtimaiye
sosyalist .....................................................277
Söz .............................................................142
Sözler ................................110, 128, 150, 170, 

171, 184, 186, 188, 192, 193, 194, 200,
207, 210, 216, 224, 228, 237, 291, 334,
336, 337, 344, 345, Bkz: Risale-i Nur
~ nedir, ne de¤ildir? ..............................348
~ sahibi ve Gavs-› Geylânî ...................216
~ ve Kur’ân............................................110
~deki hakaik ve kemalât .......................334
~deki kuvvet, tesir .................................348
~e dâir tefe’ül ........................................207
~in hakkaniyeti ......................................218
~in neflri ve tashihat›.............................346
~in telifi..................................................337
~in üç ismi.............................................134

taife-i dâlle — T— tesbihat-› uzma
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su
k›rk çeflme ~lar› ....................................236

sû-i kast
Avrupa zalimlerinin ~› ...........................156
Avrupa’n›n Kur’ân’a karfl› ~› .................139
Kur’ân’a karfl› ~.....................................125

sukut-i ahlâk ...............................................250
Sultan Abdülaziz.........................................159
Sultan Abdülhamid .....................................159
Sultan Reflad................................................78
Sultan Süleyman Kanunî ...........................236
Sultan-› Ezel ve Ebed ................................375
Sultan-› Ezelî................................................78
Sultan-› Zülcelâl .........................................375
Sultanü’l-Evliya...........................................220
Sungur........................................................383
sure ..............................................59, 100, 378

~lerdeki mukattaat-› hurufiye ................147
Sure-i Ahkâf .......................................144, 148
Sure-i Alâk..................................................120
Sure-i Casiye .....................................144, 148
Sure-i Fetih.................................................186
Sure-i Fil.......................................................88
Sure-i Hadîd ...............................................127
Sure-i Hud ..................................................237
Sure-i Hûd ..................................119, 125, 152
Sure-i ‹brahim ....................................157, 161

~ ve Risale-i Nur ...................................162
Sure-i Kevser .............................................324
Sure-i Mâide.................................................95
Sure-i Mü’min .............................................150
Sure-i Nisâ ...................................................95
Sure-i Nur...........................112, 174, 175, 187
Sure-i Saf ...................................................154
Sure-i fiura .................................................119
Sure-i Tevbe ...............................................156
Sure-i Ve’l-Asr ......................................88, 299
Sure-i Yâsin............................................35, 36
Sure-i Zümer ......................................144, 148

~ ve Risale-i Nur .....................................92
Suretü’n-Nur...............................................174
Suriye .........................................................326
suver-i Kur’âniye ........................................167
sübhânallah........................................247, 248
süflî

~ hevesat ..............................................163
Süfyaniyet

~in rükünleri ..........................................177
sühulet-i beyan...........................................343
Süleyman ......................................36, 52, 207, 

213, 222, 228, 229, 231, 243
~’›n bahçesi...........................................344
Barlal› ~...................................................36

Süleyman (a.s.) ..........................................324
Süleyman Efendi ........................................346
Süleyman Mustafa Çavufl ............................34
Süleyman Rüfltü.....................................44, 48
Süleymaniye.................................................27
sülûk...........................................................218
sünen-i Muhammediye...............................380
sünnet-i Ahmediye

~ye temessük........................................264
sünnet-i Nebeviye ......................................381

sünnet-i seniye.......................30, 70, 100, 263
~nin ihyâs›...............................................28
~nin muhafazas› .....................................97

sünuhat ......................................................149
Sünuhat ........................................................73
Sünûhat......................................................275
sünuhat-› kalbiye ........................................292
sürur ...........................................................372
Süryanî

~ kelimeler ............................................188
~ lisan› ..................................................167

Süryanîce
~ esma ..................................................181

fi
fiaban-› Muazzam......................................306
fiaban-› fierif ................................................83
flahadet ......................................................348
flâh-› cihan..................................................323
flâh-› evliya .................................................356
fiâh-› Geylânî .......................................29, 271
fiâh-› Nakflibend...........................................29
flâh-› velâyet...............................................187
fiâh-› Velâyet..............................................353
flahid-i vahdaniyet ......................................148
flahs-› deni..................................................324
flahs-› manevî ............................244, 286, 340

~ zaman›...................................20, 61, 271
ehl-i dalâletin ~si .....................................61
Hazret-i Mehdîde ve cemaatindeki ~ ....283
Risale-i Nur’un ~si ...........................18, 94, 

245, 251, 271, 284, 286, 360
flahs-› manevî-i dalâlet...............................273
flahs-› velî...................................................324
flahsiyet ........................................................19
flahsiyet-i maneviye....................................378
flaki .............................................................232

ehl-i iman› fitnelere düflüren ~ler ..........126
fitne-i ahir zamandaki ~ler ....................232

flakir............................................................262
flakirt

~lerin sadakatleri...................................107
halis ~ler ...............................................259

flakirtler .....................................125, 126, 132, 
135, 136, 146, 150, 156, 172, 197
Hazret-i Mehdînin ~i..............................157
Mevlâna Halid’in ~i................................157
Risale-i Nur ~i ................Bkz: Nur fiakirtleri

flakk-› kamer...............................................170
~in zeyli.........................................182, 183

fiakk-› Kamer .....................................170, 181
fiakk-› Kamer Risalesi

Hazret-i Ali’nin ~’ne iflareti ....................170
fiam........................................................27, 28

~’›n fethi..............................Bkz: feth-i fiam
fiaml› Haf›z...................................................52
fiaml› Haf›z Tevfik ..................................25, 26
fiaml› Tevfik........................................213, 231
flapka..........................................................100
fiark

~›n mâlûmât ve ulûmu...........................116

teselli› — TUÜ— Üstad
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flark-› flimalî................................................223
flaflaa-i rububiyet........................................375
fiazelî ...........................................................29
fleair .....................................................53, 227
fleair-i Ahmediye.........................................196
fleair-i ‹slâm

~daki mühim tahavvülât ve Said Nursî .227
fleair-i ‹slâmiye .............................85, 303, 305
flecaat-i harika............................................382
flecere-i kudsiye .........................................115
flecere-i mübarek........................................113
flecere-i Risale-i Nur ..................................198

~ ve Said Nursî .....................................198
flecere-i risalet............................................383
fledde

~li harf ...................................................134
flefaat .........................................................376
flefaatçi.................................67, 207, 240, 312
fiefî ............................................................263, 

Bkz: Hazret-i Muhammed
fiefî-i Rûz-i Cezâ........................................263
fiefiü’l-Müznibîn

~in vârisi................................................354
flefkat .........150, 162, 176, 281, 282, 346, 372
flefkatli tokat .................................................56
flehîk...........................................................126
flehit ...........................................196, 358, 391
flekva..........................................................372
fiem’i ................................................34, 35, 36
fiemâil-i fierife..............................................37
flem-i ‹lâhî...................................................383
flems-i envâr...............................................364
fiems-i Ezel ................................................325
fiems-i Ezeliye ...........................................360
flems-i hidayet ............................................382
flerait-i hilâfet..............................................202
fleriat ......................19, 43, 264, 270, 283, 308

hilâf-› ~ kanunlar ...................................236
iman, hayat ~ ..................................81, 283

fieriat-› Garra-i Ahmediye ..........................262
fleriat-› iradiye.............................................363
fleriat-› ‹slâmiye ..........................................164
fleriat-i Muhammediye................................196
flevk............................................206, 215, 279
fleyh

~e hasr-› nazar......................................218
~inin hissiyat›yla konuflmak ..................218
avam-› mü’minînin ~lerine karfl› 

hüsn-i zanlar›n› k›rmamak ...............285
fieyh ...........................................211, 213, 215
fieyh Sadi-i fiirazî ......................................228
fieyh Said Hâdisesi ......................................28
fieyh-i Geylânî...........................209, 211, 213, 

Bkz: Abdülkadir-i Geylânî
~ ve Said Nursî .....................................209
~’nin haber verdi¤i hâdise-i Kur’âniye ..208
~’nin himmet ve duas›...................215, 235
~’nin kasidesinde hizbü’l-Kur’ân’dan 

bahsetmesi ......................................233
~’nin Said Nursî’ye gaybî iflareti ...........208

fleyh-i mürflit.................................................69
fleyhlik ..........................................................70
fieyhülislâm Ahmed Cami ..........................233
fieyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ...................236
fleytan.................................................349, 393

~›n vesvesesi ..........................................49
flifa..............................................................134

~l› ayet ..................................................134
manevî dertlere ~..........................134, 138
Nur Talebelerinin ettikleri ~ dualar› .......245
z›nd›ka hastal›¤›n›n ~s›.........................134

flifadar
~ ayet ....................................................134
~ nurlar..................................................137

flimal-i flark .................................................226
flimflek ........................................................314
flirk ...............................91, 190, 327, 342, 388

~teki mesle¤indeki müflkilat ..................366
flöhret

~düflkünlü¤ü.......................Bkz: hubb-i câh
fiua.............................................................193
fiuab-› ‹man..................................................26
fiualar.................................170, 172, 193, 289
fiuarâ Suresi ..............................................142
fluhud ...........................................................50
flûle-i rahmet-i âlem ...................................354
flübehat ..............................131, 132, 133, 273

dalâlet fitnesinden gelen ~› izale...........111
Kur’ân aleyhindeki ~ .............................132

flükran ........................................................337
flükr-i manevî .....................................206, 337
fiükrü..........................................38, 40, 41, 44
flükür ............91, 110, 198, 262, 297, 337, 372
flükürsüzlük ..................................................86
flümûs-i Kur’ân

~’›n envârlar› .........................................265
flüphe

kâfir feylesoflar›n Kur’ân aleyhindeki ~leri
173

T
taarruz ........................................................317

erkân-› imana ~.....................................273
taassub-u meslekiye ....................................98
taayyün.......................................................221
tabaka-i iflâriye ...........................................137
Tabancal› ....................................................383
tabiat ......................15, 16, 290, 363, 366, 370
Tabiat Risalesi ..............................................16
tabib-i kulûb................................................137
tabiiyyun mesle¤indeki müflkülat ...............367
tadlîl..............................................................89
tâ¤iyâne

~ faaliyet ...............................................125
tahavvülât-› zerrat ..............................169, 341
tahdis-i nimet.............................166, 198, 206, 

219, 246, 333, 335, 336, 337

Vacibü’l-Vücud — VY— Yirmi Dokuzuncu Mektup
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tahdifl-i ezhan.............................................344
Tahir Pafla ..................................................139
Tahirî ......................................................17, 79
tahiyyat.......................................................376
tahkik..........................................................348
tahkikî iman........................................262, 264
tahribat ...................................................14, 52

külli ~.......................................................53
Tahsin ............................51, 54, 57, 59, 64, 79

~ Beyin yedi¤i flefkatli tokat ....................56
tahflidat-› Kur’âniye

~nin hikmeti...........................................318
taht-› mukaddes .........................................324
taife

ilimde rüsuhu bulunan bir ~ ..................131
ilm-i hakikatte rasihâne çal›flan ~ .........133
kuvvetli iman eden bir ~........................133
tu¤yanl› ~ ..............................................164

taife-i dâlle..................................................163
tâife-i mücahede...........................................87
takke...........................................................309
taklidî

~ itikad ..................................................197
taklit ............................................................348

~en kabul ..............................................337
taksim-i umur..............................................174
takva...................................................241, 242
takviye-i din ......................................28, 29, 42
takviye-i iman .............................................308
talebeler

Kur’ân ~i ve Abdülkadir-i Geylânî .........220
muhlis ~ ................................................222
Risale-i Nur ~i ................Bkz: Nur fiakirtleri

talim............................................................173
talim-i ‹lâhî..................................................236
tama ...........................................................275
tanzim.........................................................363
taraftarl›k ....................................................281
tarassut ......................................................105
Tarihçe-i Hayat ...........................................117
tarihçe-i hilâfet-i Abbâsiye ..........................202
tarikat ..............................................29, 30, 70, 

105, 211, 247, 259, 309
~lerin müntehas› ve en büyük maksatlar›

318
tarikat-› Ahmediye ......................................248
tarikat-› aliye-i Nakfliyye ...............................77
tarikat-› Muhammediye...............................247
tarik-› acz....................................................219
tarik-› fakr ...................................................219
tarik-› hak

~ta sülûk ...............................................218
tarik-› Hâlidiye-i Nakfliye ..............................26
tarik-› Nakflî......................................26, 27, 29
tarik-› Nakfliye ..............................................29
tasarruf ...............................................212, 220
tasarruf-u kudsî ..........................................382
tasavvuf......................................................348
tasavvur......................................................348
tasavvurat...................................................373

dehfletli ~ ve Risale-i Nur......................177
tasdik..........................................................348
tasrih ..........................................................236

taun ....................................................263, 268
tavr-› ak›l ....................................................109
tavr-› esasi..................................................380
tayy-› mekân...............................................255
tebeddül-i saltanat........................................85
teberrük ......................................................297
tebli¤...................................................378, 391
tecdid-i din ...............................27, 29, 30, 283
tecdit...................................................283, 284

imanî hakaikteki ~ .................................283
tecelli-i zatî .................................................218
tecessüm etmifl inayet ...............................382
tedafüi ........................................................316
tedennî-i mutlaka........................................268
tedris...........................................................119
teenni .........................................................258
tefarik .........................................................295
tefe’ül..........................................................212

Fütuhu’l-Gayp’›n ~ü...............................211
Sözlere dâir ~........................................207

tefekkür53, 150, 162, 272, 289, 320, 362, 388
tefekkürat-› ruhiye ......................................198
tefekkür-i imanî...........................................269
tefrik

hikmetli ~...............................................174
tefrika .........................................................280
tefsir ...................................................232, 334

Kur’ân’›n hakikî ~i .................................110
tefsir-i azam................................................172
tefsir-i ekber .......................................172, 189
tefsir-i Kur’ân..............................................252
tefsir-i Kur’ânî .............................................111
tehlil ............................................................255
tekrarat-› Kur’âniye.....................................318
tekvinî

rububiyetin ~ emirleri ve hava...............169
telefon ................................................221, 367

ehl-i hakikatin manevî ~lar› ...................221
f›trî telsiz ~lar ........................................109

teleskop
manevî ~lar ...........................................221

telgraf .................................................221, 367
telif....................................................................

342, 344
telkih...........................................................370
telsiz ...........................................................221

f›trî ~ telefonlar......................................109
telvis ...........................................................358
tembellik .......................................................69
temeddüh....................................................110
temerrüt......................................................163
temevvücat-› havaiye .................................169
temsil ......................................Bkz: s›rr-› temsil
temsilât...............................................342, 348
temsilât-› Kur’âniye ............................343, 349
temsil-i rahmet-i âlem.................................354
teneffüs.......................................................370
tenvin..........................114, 115, 122, 150, 151
tenvir ..........................372, 373, 389, 390, 391
terakkiyat-› befleriye ...................................313
tercüman-› âyât-› tekviniye.........................148
tercüman-› hakikî........................................166
Tercüman-› Nur .........................................382, 
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Tarih Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki Olaylar

1878 • Bitlis’in Hizan Kazas›na ba¤l›
Nurs köyünde do¤du.

• II. Abdülhamit Kanun-u Esa-
si’nin 113. madde’si gere¤ince
meclisi tatil etti ve ›. Meflrutiyet
dönemi sona erdi. (14 fiubat).

• Ali Suavi Vak’as› (20 May›s).
• Prizren’de Arnavut birli¤i kurul-

du. (10 Haziran).
• Osmanl› Devleti Halep Ferma-

n›n› ilan etti. (23 Ekim)

• Arnavutlar›n toprak bütünlü¤ü
ve özerklikleri Osmanl› Devle-
tince tan›nd›.

• Kars, Ardahan ve Batum Rus-
ya’ya b›rak›ld›.

• S›rbistan, Karada¤ ve Roman-
ya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Do¤u Bayaz›t tekrar Osmanl›-
lara geçti.

• Ruslar Sofya ve Edirne’yi iflgal
etti. (20 Ocak).

• Osmanl› Devleti ile Rusya ara-
s›nda Ayestafanos Antlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• K›br›s’›n ‹ngiltere taraf›ndan
yönetilmesini öngören K›br›s
Antlaflmas› imzaland›. (4 Hazi-
ran).

• Berlin Kongresi sona erdi ve
Berlin Antlaflmas› imzaland›.
(13 Temmuz).

• Haleppa Ferman›na ba¤l› ola-
rak Girit adas›nda Rum ço¤un-
lu¤u olan bir temsilciler meclisi
kuruldu. (Ekim)

1879 • Osmanl› Devleti Bosna-Hersek
bölgesinde Avusturya ege-
menli¤ini kabul etmek zorunda
kald›. (21 Nisan)

• Almanya Avusturya ile ittifak
kurarak Rusya’y› yaln›z b›rakt›.

• Matematikçi Albert Einstein
do¤du.

• Rusya’da Stalin ve Troçki do¤-
du.

1880 • Ünlü devlet adam› ve flair Ziya
Pafla öldü. (18 May›s).

• Ülgün flehri Karada¤’a terk
edildi. (27 Kas›m)

• ‹ngiltere’de liberal parti seçim-
leri kazand› ve William Glads-
tone hükümeti kuruldu.

1881 • Y›ld›z Mahkemesi (27 Hazi-
ran).

• Teselya Yunanistan’a terk edil-
di. (2 Temmuz).

• M›s›r’da Vatanîler isyan ç›kar-
d›. (9 Eylül).

• Düyun-u Umumiye ‹daresi ku-
ruldu. (20 Aral›k)

• Rus Çar› 2. Aleksandr öldürül-
dü.

• Almanya, Avusturya ve Rusya
aras›nda Üç ‹mparatorlar Ligi
Antlaflmas› imzaland›.

• Frans›zlar Tunus’u iflgal etti.
(12 May›s)

1882

1883

• ‹skenderiye’de Müslüman ve
H›ristiyan mücadelesi bafllad›.
(12 Haziran)

• Bismark’›n giriflimleriyle Al-
manya, Avusturya ve ‹talya
aras›nda ‹ngiltere’ye yönelik
Üçlü ‹ttifak imzaland›. (20 Ma-
y›s).

• ‹ngiltere M›s›r’› iflgal etti. ( 13
Eylül).

• ‹lk hidroelektrik santral infla
edildi. (ABD)

• Rusya’da Komünist Parti kurul-
du.

Tarihsel Geliflim ve Olaylar ‹çinde Bediüzzaman Said Nursî
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• Ö¤renimini fieyh Mehmet Ce-
lali medresesinde tamamlad›,
icazet ald› ve Siirt’e gitti.

• Molla Fethullah Efendi taraf›n-
dan Bediüzzaman lakab› veril-
di 

• Herbert J. Gladstone ‹ngilte-
re’de müstemlekeler bakan› ol-
du.

• Molla Muhammed Emin Efen-
dinin medresesinde ö¤renim
hayat›na bafllad›.

• Nurs’a geri döndü.

• Do¤u Rumeli buhran› yafland›. • Do¤u Afrika ‹ngiltere ve Alman-
ya aras›nda paylafl›ld›.

• Siirt’te alimlerle münazara etti.
• Tillo’ya gitti.
• Miran aflireti reisi Mustafa Pa-

flay› zulümden men etti.
• Cizre alimleriyle münazara etti.

• Ö¤renim için Pirmis köyüne
gitti.

• Ö¤renim için a¤abeyi Molla
Abdullah ile Nurflin köyüne ve
Seyhan yaylas›na gitti.

• Ta¤ medresesinde ö¤renime
devam etti.

• Pozitivist ve materyalist Beflir
Fuad’›n deneysel intihar›. (6
fiubat)

• ‹sviçre’de Ermeni H›nçak Ör-
gütü kuruldu.

• Bismarck Almanya ve Rus-
ya’n›n ortak politikalar üzerin-
de anlaflmas›n› sa¤layan ittifak
antlaflmas›n› Rusya’ya kabul
ettirdi.

• Deutsche Bank ile yap›lan an-
laflma sonucu Osmanl› Devleti
üzerindeki ‹ngiliz, Frans›z ve
Avusturya’n›n mali bask›s›
azalt›ld›. (27 Eylül).

• Almanlar Anadolu Demiryollar›
Kumpanyas›n› kurdu. (6 Ekim).

• Nam›k Kemal öldü. (2 Aral›k)

• Brezilya’da kölelik kald›r›ld›.

• ‹brahim Temo, Abdullah Cev-
det ve ‹shak Sükuti önderli¤in-
de ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti
kuruldu. (21 May›s).

• Yemen’de Zeydiler isyan etti.
• II. Abdülhamit taraf›ndan Uzak-

do¤u’ya gönderilen Ertu¤rul
F›rkateyni Japonya sular›nda
batt›. 581 kifli öldü. (16 Eylül)

• Japon ‹mparatoru Meiji, Bis-
marck Almanya’s›n› örnek alan
bir Anayasa ç›kard›.

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ziyaret etti.

• Molla Muhammed’in refakatin-
de Do¤ubayez›t’a hareket etti.

• Erzurum’da Ermenilerle Türk-
ler aras›nda çat›flma yafland›.
(Haziran)

• Almanya Baflbakan› Bismark
görevinden ayr›ld›.

• Do¤ubeyaz›t’ta fieyh Mehmet
Celali Medresesine geldi

• Ahmet Vefik Pafla öldü (1 Ni-
san).

• Servet-i Fünun dergisi ç›kma-
ya bafllad›.

1887

1893

1888

1889

1890

1891

1886

1892

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih
1884 • Mithat Pafla Taif zindan›nda öl-

dürüldü. (7 May›s)
1885 • Hindistan’da Ulusal Kongre ku-

ruldu.
• Almanya’da Benz motor üzeri-

ne çal›flmalar yap›ld›.
• Bulgaristan özerk Osmanl› vi-

layeti olan Do¤u Rumeliyi iflgal
etti (18 Eylül).

• Bükrefl antlaflmas› imzaland›.
(19 Ekim)



• Bitlis’e sürgün edildi.
• Bitlis valisi Ömer Pafla’n›n ko-

na¤›nda kalmaya bafllad›.

• Yemen’de Zeydiler ikinci kez
isyan etti.

• Mehmed Murat Efendi Mizan
gazetesini ç›karmaya bafllad›.

• Ermeniler ‹stanbul’da bir pro-
testo yürüyüflü düzenlediler
(30 Eylül).

• ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti Os-
manl› ‹ttihat ve Terakki Cemi-
yeti ad›n› ald›.

• Çin-Japon savafl› bafllad›.
• Rusya’da Lenin ‹flçi S›n›f›n›n

Kurtuluflu ‹çin Mücadele Birli-
¤i’ni kurdu.

• Ahmet R›za Paris’te Meflveret
gazetesini ç›kard›.

• Röntgen X ›fl›nlar›n› keflfetti.
• Marconi telsiz telgraf› icat etti.
• Sinema ilk kez halka gösterildi.

1895

• Osmanl› Liberal Kongresi
Prens Sabahaddin öncülü¤ün-
de topland›. (4-9 fiubat).

• Ba¤dat Demiryollar› inflas› ya-
p›lan ihale anlaflmas›yla Al-
manlara verildi. (18 Mart).

• Prens Sabahaddin Teflebbüs-ü
fiahsî ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyetini kurdu.

• II. Abdülhamit’in yönetimine
karfl› örgütlenen Jön Türkler,
Paris’te I. Jön Türk Kongresini
toplad›, Terakki ve ‹ttihat Cemi-
yeti kuruldu. (4 fiubat).

1902
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• Mardin’e gitti. • Büyük ‹stanbul depremi yaflan-
d›. (10 Temmuz).

• Sason kasabas›nda ilk Ermeni
isyan› meydana geldi.

• Rusya’da tahta Çar II. Nikola
geçti.

• Rusya-Fransa ittifak yapt›.

• Ermeniler Osmanl› Bankas›n›n
‹stanbul flubesine sald›rd›lar.

• Ba¤dat demiryolu Konya’ya
ulaflt›.

• Theodor Herzl Yahudilerin ulu-
sal yurt isteklerini dile getiren
Yahudi Devleti (Judenstaat)
eserini yazd›.

• Van valisi Hasan Paflan›n da-
veti üzerine Van’a gitti.

• Tahir Paflan›n kona¤›nda ika-
met etmeye bafllad›.

• Pozitif bilimlere ait eserleri in-
celemeye bafllad›.

• Horhor Medresesini kurdu ve
ders vermeye bafllad›.

• Servet-i Fünun dergisi kapat›l-
d›.

• Hasan Paflan›n yerine Van Va-
lili¤ine Tahir Pafla atand›.

• Radyum keflfedildi.
• Theodor Herzl Dünya Siyonist

Teflkilat›n› kurdu.
• Osmanl›-Yunan Savafl› baflla-

d› (18 Nisan).
• Bat›l› Devletlerin Osmanl›-Yu-

nan savafl›na müdahalesiyle
Girit Yunanl›lara b›rak›ld›.

• Girit’e iç ifllerinde ba¤›ms›zl›k
verildi. (18 Aral›k).

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ikinci kez ziyaret et-
ti.

• Girit terk edildi. (5 Kas›m).
• Girit’teki Türkler Anadolu’ya

göç etti. (21 Aral›k).

• Girit’te isyan ç›kt› ve büyük
devletler Osmanl›lardan ada-
daki askerlerini çekmesini iste-
di. (4 Ekim).

• Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Par-
tisi kuruldu.

• K›z›l ‹’caz isimli Arapça eserini
telif etti.

• ‹ngiltere’de Avam Kamaras›n-
da sömürgelerle ilgili görüflme-
ler yap›ld› ve Müstemlekeler
Bakan› Herbert J. Gladstone,
“Kur’an’› ortadan kald›rmal›y›z”
dedi.

• Hicaz demiryolunun inflas›na
baflland›.

• ‹stanbul’da Darülfünun aç›ld›.
(15 A¤ustos).

• Çin’de Boxer ayaklanmas›.
(Haziran).

• Bat›l› Devletlerin gönderdi¤i
uluslar aras› birlik Pekin’i ele
geçirdi.

1894

1896

1897

1898

1899

1900

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih
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• Selanik’te Osmanl› Hürriyet
Cemiyeti kuruldu.

• ‹ran’da Meflrutiyet ilan edildi.

• Bediüzzaman ‹stanbul’a gitti. • Erzurum ayaklanmas›, Bitlis
ayaklanmas›, Diyarbak›r ayak-
lanmas›.

• Osmanl› Hürriyet Cemiyeti ile
Jön Türklerin Paris kolu ‹ttihat
ve Terakki Cemiyeti ad› alt›nda
birleflti. (27 Eylül).

• Paris’te II. Jön Türk Kongresi
yap›ld›. (27-29 Aral›k).

• Einstein izafiyet teorisini gelifl-
tirdi.

1908

• V. Murat vefat etti. (29 A¤us-
tos).

• ABD ve ‹ngiltere’deki tersane-
lerde yap›lan Mecidiye ve Ha-
midiye kruvazörleri, ‹stanbul’a
getirildi ve donanmaya dahil
edildi. Kruvazörler, Abdülha-
mid döneminde donanmaya
kat›lan ilk modern gemilerdi. (1
Eylül).

• ‹kinci Sason isyan› bafllad›.
• Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Si-

yaset yaz›s› yay›nland›.

• Pasifik’te Rus-Japon Savafl›
bafllad›. (10 fiubat ).

• fiekerci Han›’nda “her suale
cevap verilir; fakat sual sorul-
maz” diye ilan etti. (fiubat-
Mart).

• M›s›r El-Ezher Üniversitesi ö¤-
retim görevlilerinden fieyh Ba-
hid Efendi ile görüfltü.

• Hükümet taraf›ndan Toptafl›
T›marhanesine gönderildi.

• T›marhane doktorunun “Bedi-
üzzaman’da zerre kadar mec-
nunluk eseri varsa, dünyada
ak›ll› adam yoktur” fleklindeki
raporu üzerine alelacele t›mar-
haneden ç›kar›l›p tevkifhanede
nezaret alt›na al›nd›.

• Kola¤as› Resneli Niyazi ve
Binbafl› Enver Beyler isyan
ederek da¤a ç›kt›lar. (3 Tem-
muz).

• II. Meflrutiyet ilan edildi. (23
Temmuz).

• Osmanl› Ahrar F›rkas› kuruldu.
(14 Eylül).

• Meclis-i Mebûsan aç›ld› (17
Aral›k).

• S›rat-› Müstakim dergisi yay›n-
land›.

• Avusturya mallar›na karfl› boy-
kot bafllad›.

• Reval Mülakat› yap›ld›. (9 Ha-
ziran).

• Bulgaristan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu. (5 Ekim).

• Avusturya Bosna-Hersek’i il-
hak etti. (5 Ekim).

• Girit Yunanistan’a ba¤land›.

• Ermeni Komitesi 2. Abdülha-
mit’e bombal› sald›r› tertipledi.
( 21 Temmuz).

• 1. Rus Devrimi bafllad›. (21
Ocak ).

• Rus-Japon savafl› Japonya’n›n
sürpriz galibiyeti ile sonuçlan-
d›. (1904-1905).

• Japonya ve Rusya aras›nda
yap›lan Porstmouth Bar›fl›n-
dan sonra Mançurya bölgesi
Japonlar›n kontrolüne geçti,
Rusya Kore’nin ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›mak zorunda kald›.

• Rusya’da Meflrutiyet ilan edil-
di.

1907

1904

1905

1906
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• Tahir Pafla ile münakafla etti
ve Hizan’a döndü.

• Makedonya’da 30 bin civar›n-
da Bulgar çeteci Osmanl› yö-
netimine karfl› ayaklanma bafl-
latt›. (2 A¤ustos).

• Makedonya’daki Osmanl› yö-
netimine karfl› geliflen fliddet
olaylar› nedeniyle Sadrazam
Sait Pafla azledildi, yerine Ru-
meli ›slahat Komisyonu Baflka-
n› Mehmet Ferit Pafla getirildi.
(10 Ocak).

• Avrupa’da ekonomik kriz bafl-
lad›.

• Rus Sosyal Demokrat Partisi
Belçika’da toplant› yapt›.

• Wright Kardefllerin yapt›¤› ilk
motorlu uçak uçtu. (17 Aral›k).

1903



• Meflrutiyetin ilan› ile serbest
b›rak›ld›.

• II. Meflrutiyet ilan›n›n üçüncü
gününde ‹stanbul’da, daha
sonra Selanik’te meflrutiyete
dair bir nutuk verdi.

• Mizanc› Murad’›n, fiehzadeba-
fl›’nda Ferah Tiyatrosunda ver-
di¤i konferansta ç›kan karga-
flay› yat›flt›rd›.

• Hamallarla konuflarak boyko-
tun daha etkili hale getirilmesi-
ne çal›flt›.

• Nutuk 1 isimli eserini yazd›.
(1908-1909).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›nda ta-
lebeleri yat›flt›rd›. (27 fiubat).

• Ayasofya Mevlidi’nde heye-
canl› kalabal›¤› yat›flt›rd›. (3
Nisan).

• 31 Mart olay›nda askerlere hi-
tap ederek isyandan vazgeç-
melerini sa¤lad›. (16 Nisan).

• 31 Mart Ayaklanmas›nda, her-
kesi sükunete ve so¤ukkanl›l›-
¤a davet etti¤i makalelerini
neflretti (Serbesti gazetesinde)
(17 Nisan).

• 31 Mart Vak’as›na kar›flt›¤› id-
dias›yla tevkif edildi, Divan-›
Harb-i Örfi’de yarg›land› ve be-
raat etti (30 Nisan - 25 May›s).

• ‹ki Mekteb-i Musibetin fieha-
detnamesi (Divan-› Harbî Örfî)
eserini telif etti.

• Osmanl› Demokrat F›rkas› ku-
ruldu (6 fiubat).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›. (27
fiubat).

• Serbesti gazetesi baflyazar›
Hasan Fehmi öldürüldü. (7 Ni-
san).

• 31 Mart Vak’as› patlak verdi.
(13 Nisan).

• Adana’da Ermeni olaylar› vuku
buldu. Yaklafl›k 30.000 kifli öl-
dü. (14 Nisan).

• Hareket Ordusu Yeflilköy’e
ulaflt›; ‹stanbul’da s›k›yönetim
ilan etti. (19 Nisan).

• II. Abdülhamid tahttan indirildi.
(27 Nisan).

• V. Mehmed Reflad padiflah ol-
du. (27 Nisan).

• 31 Mart olay› ile ilgisi olanlar
s›k›yönetim mahkemelerine ç›-
kar›ld›lar.

• 1876 Anayasas›nda (Kanun-›
Esasî) de¤ifliklik yap›ld›. (21
A¤ustos).

• Lenin’in Materyalizm ve Ampi-
riokritisizm eseri yay›nland›.

• ‹stanbul’dan ayr›larak ‹nebolu,
Batum ve Tiflis’e gitti. (Mart).

• Van’a gitti.
• Meflrutiyet ve anayasa ile ilgili

olarak flark afliretlerini ziyaret
etti, sorular›na cevap verdi.

• Reçetetü’l Avam, Reçetetü’l-
Ulema veya Saykalü’l-‹slam
isimli eserlerini yazd›.

• Ç›ra¤an Saray› yand›. (19
Ocak).

• Ahali F›rkas› kuruldu. (21 fiu-
bat).

• ‹ttihad ve Terakki F›rkas› bö-
lünmeye bafllad›. (fiubat).

• Arnavutluk isyan› bafllad›. (1
Nisan).

• Gazeteci Ahmed Samim öldü-
rüldü. (fail-i meçhul) (9 Hazi-
ran).

• Osmanl› Sosyalist F›rkas› ku-
ruldu. (Eylül).

• Japonya Kore’yi ilhak etti.
• Meksika’da halk ayaklanmas›

bafllad›.

• fiam’a gitti. fiam Emeviye Ca-
miinde, kalabal›k bir toplulu¤a
hitap etti.

• ‹stanbul’a gelerek Sultan Re-
flad’›n Rumeli seyahatine kat›l-
d›. (5 Haziran).

• Hutbe-i fiamiye, Münazarat,
Muhakemat, Devaü’l-Ye’s isim-
li eserlerini yazd›.

• Rumeli seyâhatine ç›kan Sul-
tan Reflad ‹stanbul’dan hare-
ket etti. (5 Haziran).

• Abdullah Cevdet ‹çtihat dergi-
sini ç›kard›.

• Türk Yurdu dergisi ç›kt›.
• Selanik’te Genç Kalemler der-

gisi ç›kt›.

• Panço Villa ve Emiliano Zapa-
ta’n›n, bir y›l önce bafllatt›¤›
ayaklanman›n ard›ndan Meksi-
ka’da darbe oldu. (10 Nisan).

• ‹talya, Trablusgarp ve Binga-
zi’nin tahliyesi için Osmanl›
Devletine ültimatom verdi. (28
Eylül).

• ‹talyanlar Trablusgarb ve Bin-
gazi’ye sald›rd› ve iflgal etti.
(29 Eylül).

1909

1910

1911
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• Çin’de Sun Yat-San liderli¤in-
deki devrimciler, Manchu hane-
dan›n› y›kt›. (10 Ekim).

• ‹talya Trablusgarp ve Bingazi’yi
topraklar›na katt›¤›n› dünyaya
duyurdu. (5 Kas›m).

• Marie Curie, radyoaktiflik konu-
sunda kendi bafl›na yapt›¤› ça-
l›flmalardan dolay› Nobel Ödü-
lü ald›; böylece bu ödülü iki kez
alan ilk kifli oldu.

• Ernest Rutherford, atomun
merkezinde bir çekirdek oldu-
¤unu gösterdi.

• Batum, Tiflis yoluyla Van’a gitti.
• Teflhisü’l-‹llet isimli eserini ya-

y›nlad›.

• V. Mehmed Reflad meclisi da-
¤›tt› (18 Ocak).

• Türk Ocaklar› kuruldu. (25
Mart).

• Milli Meflrutiyet F›rkas› kuruldu
(15 Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakki komitesi hü-
kümetten düfltü. (16 Temmuz).

• ‹lk seferinde buz da¤›na çarpa-
rak batan, dönemin en büyük
transatlanti¤i Titanik’te 1517
yolcu yaflam›n› yitirdi. (15 Ni-
san).

• ‹talyanlar Rodos, On iki Ada ve
Çanakkale Bo¤az›na sald›rd›.
(18 Nisan).

• 1. Balkan Savafl› bafllad›. (8
Ekim).

• Osmanl› Devleti ile ‹talya ara-
s›nda Ufli Antlaflmas› imzalan-
d›. (15 Ekim).

• Arnavutluk ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etti. (28 Kas›m).

• Van’da Medresetü’z-Zehra’n›n
temelini att›.

• fieyh Selim isyan›na engel ol-
maya çal›flt›.

• Talikat isimli eserini yazd›.

• Bab›âli bask›n› yap›ld› (23
Ocak).

• ‹ttihat ve Terakki yeniden ikti-
dar oldu.

• Sadrazam Mahmud fievket
Pafla öldürüldü. (11 Haziran).

• ‹ttihat ve Terakki’nin siyasi te-
rör devri bafllad›.

• Said Halim Pafla sadrazaml›¤a
atand›. (12 Haziran).

• Edirne geri al›narak Garbi
Trakya Türk Cumhuriyeti kurul-
du. (21 Temmuz).

• Londra Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (30 May›s).

• II. Balkan savafl› bafllad›. (29
Haziran).

• Osmanl›-Bulgar bar›fl›: ‹stan-
bul Antlaflmas› imzaland›. ( 29
A¤ustos).

• Osmanl›-Yunan bar›fl›: Atina
Antlaflmas› imzaland›. (14 Ka-
s›m).

• Birinci Dünya savafl›nda tale-
beleriyle birlikte Gönüllü Milis
Alay› kurarak Ermeniler ve
Ruslarla mücadele etti.

• ‹flaratü’l-‹caz isimli eserini yaz-
maya bafllad›.

• Binbafl› Enver Bey Harbiye
Naz›r› oldu ve Pafla unvan›n›
ald›. (3 Ocak).

• Meclis-i Mebusan süresiz tatil
edildi. (2 A¤ustos).

• Osmanl› Devleti, Almanya ve
Üçlü ‹ttifak ülkeleri ile birleflme
karar› ald› (2 A¤ustos).

• Kapitülasyonlar kald›r›ld›. (9
Eylül).

• Cihad-› Ekber ilan edildi. (14
Kas›m).

• Enver Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin Sar›ka-
m›fl harekat› bafllad›. (22 Ara-
l›k).

• Panama Kanal› aç›ld›.
• Avusturya Macaristan veliahd›

Françios Ferdinand Saraybos-
na’da S›rp milliyetçisi Princip
taraf›ndan katledildi (28 Hazi-
ran).

• Avusturya S›rbistan’a savafl
açt› (28 Temmuz).

• 1. Dünya Savafl› bafllad›. (1
A¤ustos).

• Almanya Rusya’ya savafl ilan
etti. (1 A¤ustos).

• Almanya Fransa’ya savafl ilan
etti. (3 A¤ustos ).

• ‹ngiltere Almanya’ya savafl ilan
etti. (4 A¤ustos).

• Avusturya Rusya’ya savafl ilan
etti. (6 A¤ustos).

1912.

1913

1914



• Cemal Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin M›s›r
Seferi yap›ld›: Kanal Hezimeti.
(Ocak-fiubat).

• Van’da Ermeni isyan› bafllad›.
(15 Nisan).

• Do¤u Anadolu’da Ruslarla ifl-
birli¤i yapan Ermeni nüfus iç
bölgelere tafl›nd›:Tehcir uygu-
lamas›. (27 May›s).

• ‹ngilizler Adana’y› iflgal etti. (23
Ocak).

• Müttefikler Çanakkale Bo¤az›-
n› geçmeye çal›flt›: Çanakkale
Savafl› (19 fiubat).

• Bulgaristan, Türkiye ve Alman-
ya’n›n yan›nda savafla kat›ld›.
(6 Eylül).

• Bitlis savunmas› s›ras›nda
Ruslara esir düfltü ve Kostro-
ma’ya götürüldü (2 Mart).

• ‹ngilizler ve Frans›zlar Gelibo-
lu’yu terk etti.

• Rus taarruzu bafllad›, Erzu-
rum, Rize, Trabzon ve Erzin-
can iflgal edildi. (11 Ocak).

• Hicaz Emiri fierif Hüseyin is-
yan bafllatt›. (27 Haziran).

• fierif Hüseyin krall›¤›n› ilan etti
(6 Kas›m).

• Hicaz ve Mekke kaybedildi.

• Sykes-Picot Anlaflmas› imza-
land›. (16 May›s).

• Romanya ‹tilaf Devletlerine ka-
t›ld›. (17 A¤ustos).

• Einstein’in izafiyet teorisi ya-
y›nland›.

• Rusya’daki Çarl›k Rejimini y›-
kan ayaklanma ve devrim s›ra-
s›nda esir kamp›ndan firar etti.

• Veliaht Vahdettin Almanya’y›
ziyaret etti.

• Y›ld›r›m Ordular› Grubu kurul-
du.

• Irak ve Suriye Cepheleri çöktü.
• Filistin Osmanl› hakimiyetin-

den ç›kt›. (9 Aral›k).

• ABD ‹tilaf Devletlerine kat›ld›
ve Almanya’ya savafl ilan etti
(6 Nisan).

• Rusya’da Bolflevik ihtilali yap›l-
d›.

• St. Jean de Maurienne Anlafl-
mas› imzaland›. (17 Nisan).

• Rusya’da yeni bir ayaklanma
ç›kt›. Sosyalistler Bolflevik Hü-
kümetini devirerek, 1. Dünya
Savafl›ndan çekildiler. Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i
kuruldu. (9 Ekim).

• Balfour Bildirgesi ile Filistin’de
Yahudiler’e yurt vaat edildi. (2
Kas›m).

• Varflova, Berlin, Viyana üzerin-
den ‹stanbul’a geldi.

• Darü’l-Hikmet-ül ‹slamiye üye-
li¤ine atand›. (26 A¤ustos).

• II. Abdülhamid vefat etti. (10
fiubat).

• Sultan Reflad vefat etti. (3
Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakkinin ileri gelen-
leri ülkeyi terketti. (2/3 Kas›m).

• ‹tilaf Devletleri ‹stanbul’u iflgal
etti. (13 Kas›m).

• Wilson Prensipleri yay›nland›.
(8 Ocak).

• ‹ttifak Devletleri ile Rusya ara-
s›nda Brest-Litovsk Anlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• Mondros Mütarekesi imzalan-
d›. (30 Ekim).

• I. Dünya Savafl› sona erdi.
• Çekoslovakya Devleti kuruldu.

1915

1916

1917

1918

• Japonya Almanya’ya savafl
ilan etti. (23 A¤ustos).

• Ruslar Do¤u Bayaz›d’a sald›r-
d›. (31 Ekim).

• Rusya Osmanl› Devletine sa-
vafl ilan etti. (3 Kas›m).

• ‹ngiliz ve Frans›z savafl gemi-
leri Çanakkale tabyalar›n› topa
tutmaya bafllad›. (3 Kas›m).

• ‹ngiltere ve Fransa Osmanl›
Devletine savafl ilan etti. (5 Ka-
s›m).

• Osmanl› Devleti ‹tilaf Devletle-
rine savafl ilan etti. (11 Kas›m).

• Rus donanmas› Trabzon’u
bombalad›. (17 Kas›m).
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• Nokta risalesini yazd›.
• Abdurrahman Nursî taraf›ndan

Bediüzzaman Said Nursî’ye ait
ilk Tarihçe-i Hayat yaz›ld›.

• Damat Ferit Pafla kabinesi ku-
ruldu. Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas›
iktidara geçti (4 Mart).

• ‹zmir iflgal edildi. (15 May›s).
• Mustafa Kemal ‹stanbul Hükü-

meti taraf›ndan Anadolu’ya
gönderildi. (19 May›s).

• Erzurum Kongresi yap›ld›. (23
Temmuz-7 A¤ustos).

• Sivas Kongresi yap›ld›. (4-12
Eylül).

• Sivas Kongresi Heyeti Temsili-
yesi ile Ali R›za Pafla Hüküme-
ti temsilcileri görüfltü: Amasya
Mülakat›(22 Ekim).

• Komünist Enternasyonal’in (II›.
Enternasyonal) kuruluflu. (4
Mart).

• ‹tilaf Devletleri Almanya ile
Versailles Antlaflmas› imzalan-
d›. (28 Haziran).

• ‹tilaf Devletleri Avusturya ile St.
Germain Anlaflmas›’n› imzala-
d›. (10 Eylül).

• ‹tilaf Devletleri Bulgaristan ile
Neuilly Anlaflmas›’n› imzalad›.
(27 Kas›m).

• M›s›r’da milliyetçi ayaklanma
meydana geldi.

• Rutherford alfa parçac›klar›n›
kullanarak bir elementin baflka
bir elemente yapay dönüflümü-
nü gerçeklefltirdi.

• Atlas Okyanusu uçakla afl›ld›.

• Bediüzzaman’›n da içinde bu-
lundu¤u birçok ayd›n taraf›n-
dan Yeflilay Cemiyeti kuruldu.

• ‹ngilizlere karfl› Hutuvat-› Sitte
isimli eserini neflretti.

• Hakikat Çekirdekleri 1 ve Sü-
nuhat isimli eserlerini yazd›.

• ‹stanbul’da son Meclis-› Mebu-
san aç›ld›. (12 Ocak).

• Son Osmanl› Mebusan Mecli-
since Misak-› Milli kabul edildi.
(28 Ocak).

• ‹stanbul ‹tilaf Devletleri taraf›n-
dan iflgal edildi (16 Mart).

• T.B.M.M. aç›ld›. (23 Nisan).
• Türkiye Komünist Partisi kurul-

du.

• San Remo Konferans› yap›ld›.
(24 Nisan).

• ‹tilaf Devletlerinin Macaristan
ile Trianon Anlaflmas› imzalan-
d›. (4 Haziran).

• Osmanl› ile ‹tilaf Devletleri ara-
s›nda Sevr Antlaflmas› imza-
land›. (10 A¤ustos).

• Bakü’de Do¤u Milletleri Kong-
resi topland›. (1-8 Eylül).

• Milletler Cemiyeti kuruldu.
• ‹talya’da Benito Mussolini, Ulu-

sal Faflist Partisini kurdu.
• Dünyada ilk genel radyo yay›n-

lar› yap›ld›.
• Ermenistan ile Osmanl› aras›n-

da Gümrü Antlaflmas› imzalan-
d›. (2 Aral›k).

1919

1920

1921 • Anglikan Kilisesinin suallerine
cevap verdi.

• fieyhülislam Dürrizade Abdul-
lah Efendinin Kuvay-› Milliye
aleyhine verdi¤i fetvaya karfl›
Anadolu hareketini destekle-
yen bir fetva yay›nlad›.

• Hakikat Çekirdekleri 2, Lema-
at, fiuaat, Rumuz ve Tuluat
isimli eserlerini yazd›.

• 1921-1923 y›llar› aras›nda
Mesnevi-i Arabi (33. Lem’a)
isimli eserini yazd›.

• I. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(6/10 Ocak).

• Londra Konferans› yap›ld›. (21
fiubat-11 Mart).

• Türk-Rus Dostluk ve Kardefllik
anlaflmas› imzaland›. (16
Mart).

• ‹stiklal marfl› kabul edildi. (12
Mart).

• II. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(31 Mart/1 Nisan).

• Sakarya Meydan Muharebesi
yap›ld›. (23 A¤ustos/13 Eylül).

• Fransa ile Bar›fl (20 Eylül).

• Yunan kral› I. Aleksandros bir
maymunun ›s›rmas› sonucu öl-
dü, yerine Konstantin kral oldu.

• ‹ran’da R›za Han iktidara geldi.
• Çin Komünist Partisi kuruldu.

• T.B.M.M. hükümeti ileri gelen-
lerinin daveti üzerine Anka-
ra’ya gitti ve resmi merasimle
karfl›land› (19 Kas›m).

• Ankara’da Katre, Zeylü’l-Katre,
Habbe, Zeylü’l-Habbe, Zerre,
fiemme, Zeyl eserlerini yazd›.

• Büyük Taarruz bafllad›. (26
A¤ustos).

• Yunan Baflkumandan› Trikopis
esir edildi. (30 A¤ustos).

• ‹zmir iflgalden kurtar›ld›. (9 Ey-
lül).

• ‹talya’da Mussolini iktidara gel-
di.

• ‹rlanda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
• Lenin yeni ekonomik politikas›-

n› ilan etti.

1922



• Mudanya Mütarekesi. (11
Ekim).

• Saltanat kald›r›ld›. (1 Kas›m).
• Abdülmecit Efendi Halife oldu.

(16 Kas›m).
• Sultan Vahdettin bir ‹ngiliz z›rh-

l›s› ile ‹stanbul’dan ayr›ld›. (17
Kas›m).

• Lozan Bar›fl Konferans› baflla-
d›. (20 Kas›m).

• Çanakkale iflgalden kurtuldu.
(26 Kas›m).

• Mecliste milletvekillerinin na-
mazda gösterdikleri ihmal do-
lay›s›yla 10 maddelik beyanna-
me yay›nlad›. (1 fiubat).

• Ankara’dan ayr›larak Van’a git-
ti.

• Tedrisat Umum Müdürlü¤ünce
Van’da vaizlik kadrosu verildi.

• Zühre, Zührenin Zeyli, Habab,
Zeylü’l Habab, isimli eserlerini
yazd›.

• Büyük Millet Meclisinde Med-
resetü’z-Zehra hakk›nda ka-
nun teklifi verildi.(2 Mart).

• Lozan Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (24 Temmuz).

• Cumhuriyet ilan edildi.(29
Ekim).

• Ziya Gökalp’in Türkçülü¤ün
Esaslar› isimli kitab› yay›nlan-
d›.

• Ankara baflkent kabul edildi.
(13 Kas›m).

• Fransa, Almanya’n›n Ruhr böl-
gesini iflgal etti.

• ‹ran ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• fieyh Said’in isyana davetini
reddetti.

• Hilafet ilga edildi ve Osmanl›
hanedan mensuplar› yurt d›fl›-
na ç›kart›ld›. (3 Mart).

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul
edildi. (3 Mart).

• fier’iye ve Evkaf Bakanl›¤› kal-
d›r›ld›. (3 Mart).

• Türkiye ‹fl Bankas› kuruldu.
(26 A¤ustos).

• Lenin öldü.
• Hicaz Emiri Hüseyin kendisini

halife ilan etti. (7 Mart).

• Van’dan al›narak mecburi ika-
mete tabi tutulmak üzere Bur-
dur’a gönderildi.

• Nur’un ‹lk Kap›s›’n› yazd›.

• fieyh Said Ayaklanmas› mey-
dana geldi. (13 fiubat).

• Aflar vergisi kald›r›ld›. (17 fiu-
bat).

• Takrir-› Sükun Kanunu ç›kt›. (4
Mart).

• ‹stiklal Mahkemeleri yeniden
topland›.

• Terakkiperver Cumhuriyet F›r-
kas› kapat›ld›. (3 Haziran).

• fiapka kanunu ç›kar›ld›. (25
Kas›m).

• Tekke ve zaviyeler kapat›ld›.
(30 Kas›m).

• Türkiye ve Sovyet Rusya ara-
s›nda sald›rmazl›k pakt› imza-
land›. (17 Aral›k).

• Almanya’da Hindenburg Cum-
hurbaflkan› oldu.

• Avrupa’da Lokarno Dönemi
bafllad›. (Almanya, Belçika,
Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya ara-
s›nda akdedilen antlaflmalarla
s›n›r tayinleri) (16 Ekim).

• Isparta’ya sürgüne gönderildi.
(25 Ocak).

• Isparta’n›n Barla köyünde
mecburi ikamete tabi tutuldu.
(20 fiubat).

• Risale-i Nur’un telifine bafllad›.
• Onuncu Sözü yazd›.
• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-

cü, Beflinci, Alt›nc›, Yedinci,
Sekizinci, Dokuzuncu, Yirmin-
ci, Yirmi Birinci ve Yirmi ‹kinci
Sözleri yazd›.

• Medeni Kanun kabul edildi. (17
fiubat).

• Yeni Ceza Kanunu kabul edil-
di. (1 Mart).

• M. Kemal’e karfl› düzenlene-
cek suikast ortaya ç›kar›ld›.(‹z-
mir Suikast›) (15 Haziran).

• Almanya Milletler Cemiyetine
kabul edildi.

1923

1924

1925

1926
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• On Sekizinci ve Yirmi Beflinci
Sözleri yazd›.

• ‹stiklal Mahkemeleri kald›r›ld›.
(7 Mart).

• M. Kemal 2. CHF kurultay›nda
nutkunu okudu. (15-20 Ekim).

• ‹bni Suud kendisini Hicaz ve
Necid kral› ilan etti.

• ‹lk sesli film yap›ld›.

• 1928-1930 aras›nda Yirmi Do-
kuzuncu, Otuzuncu, Otuz Bi-
rinci, Otuz ‹kinci, Otuz Üçüncü
Sözleri yazd›.

• Yirminci ve Yirmi Dördüncü
Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Türkçe hutbe okun-
maya baflland›. (3 fiubat).

• Anayasan›n dinle ilgili hüküm-
leri kald›r›ld›. (10 Nisan).

• Uluslararas› Say›lar›n Kabulu
Hakk›ndaki Kanunun kabulü.
(20 May›s).

• Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
(1 Kas›m).

• Kellog Pakt› ile ABD, ‹ngiltere,
Fransa, Almanya, ‹talya, Ja-
ponya, Polonya, Belçika ve
Çek Cumhuriyeti diplomaside
bar›fl ve güvenlik siyaseti üze-
rinde anlaflt›.

• Yunanistan’da Elefterios Vene-
zelos baflbakan oldu.

• ‹skoç bakteriyolojist Alexander
Fleming, pek çok zararl› bakte-
riyi yok etti¤i bilinen bir ‘küf’
buldu. Bu küfe ‘Penicillium No-
tatum’ ad›n› verdi. (15 Eylül).

• Birinci, On Üçüncü, On Doku-
zuncu, Yirmi Yedinci ve Otuz
Üçüncü Mektuplar› yazd›.

• Yirmi Yedinci Sözü yazd›.

• Ticaret Kanunu kabul edildi.
(13 May›s).

• Türkiye gümrük ba¤›ms›zl›¤›na
kavufltu.

• New York Borsas›n›n çökme-
siyle ABD’nin h›zl› yükselifli ke-
sintiye u¤rad›.

• Dünyada ekonomik bunal›m
bafllad›.

• ‹kinci, Üçüncü, Dördüncü, Be-
flinci, Alt›nc›, Dokuzuncu, On
Alt›nc› ve On Yedinci Mektup-
lar› yazd›.

• Serbest Cumhuriyet F›rkas›
kuruldu. (12 A¤ustos).

• ‹rtica iddialar› yüzünden Ser-
best Cumhuriyet F›rkas› kendi-
ni feshetmek zorunda b›rak›ld›.
(17 Kas›m).

• Menemen Olay› meydana gel-
di. (23 Aral›k).

• Hint Ulusal Kongresi ilk defa
tam ba¤›ms›zl›k iste¤iyle orta-
ya ç›kt›.

• Gandhi ikinci sivil itaatsizlik gi-
riflimini bafllatt›.

• Londra’da ABD, ‹ngiltere ve
Japonya silahs›zlanma giriflim-
lerine yönelik anlaflmalar yapt›.
(Ocak).

• On Alt›nc› Mektubun Zeyli, Yir-
mi Alt›nc› Mektubun ‹kinci K›s-
m› ve Yirmi Sekizinci Mektu-
bun Birinci Parças›n› yazd›.

• Türk Tarih Kurumu kuruldu. (12
Nisan).

• T.B.M.M’nin 6. Dönemi fevka-
lade toplant›s›nda Mustafa Ke-
mal 3. kez cumhurbaflkan› se-
çildi. (4 May›s).

• Viyana’daki Kredit-Anstaldt
Bankas›n›n iflas› ile uluslaras›
ödemeler mekanizmas› çöktü.
‹flaslar dünya ekonomisini da-
ha da fazla bunaltt›.

• ‹spanya’da cumhuriyet ilan
edildi.

• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-
cü, Beflinci, Alt›nc› ve Yedinci
Lem’alar› yazd›.

• Yirmi Alt›nc› Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Yerebatan Camiin-
de Haf›z Yaflar Okur taraf›ndan
ilk kez Türkçe Kur’an okundu.
(22 Ocak).

• Halkevleri kuruldu. (19 fiubat).
• Türk Dil Kurumu kuruldu. (12

Temmuz).
• Türkiye, Milletler Cemiyetine

üye oldu. (18 Temmuz).
• Ayasofya Camii kapat›ld›.
• Kadro dergisi ç›kmaya bafllad›.

• Japonlar Mançurya’y› iflgal et-
ti.(Mart).

• Japonya Rusya ile komflu ol-
du.

• ›rak ba¤›ms›z krall›k oldu.
• ‹bni Suud taraf›ndan Suudi

Arabistan Krall›¤› kuruldu.

• Sekizinci, On Birinci ve On Ye-
dinci Lem’alar› yazd›.

• On Dördüncü Sözün Zeyli, Yir-
mi Üçüncü Mektup ve Yirmi
Sekizinci Mektubun ‹kinci Par-
ças›n› yazd›.

• ‹stanbul’da camilerde ezan ve
kamet Türkçe okunmaya bafl-
lad›. (7 fiubat).

• Yeni ‹stanbul Üniversitesi aç›l-
d›. (18 Kas›m).

• ›. Befl Y›ll›k Sanayi Plan› haz›r-
land›.

• Almanya’da Nazi Partisi iktida-
ra geçti.

• Avrupa’da silahs›zlanma politi-
kalar› gündeme gelmeye bafl-
lad›.

• Alman cumhurbaflkan› Von
Hindenburg Hitler’i flansölyeli-
¤e getirdi.

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1927



• Hatay Türkiye’ye kat›ld›. (29
Haziran).

• Türk-‹ngiliz ve Frans›z ‹ttifak›,
Ankara’da imzaland› (Ankara
Pakt›). (19 Ekim).

• 33.000 kiflinin öldü¤ü Erzincan
Depremi yafland›. (27 Aral›k).

• Almanya Çekoslovakya’y› ifl-
gal etti.

• Almanya, ‹talya ile ittifak ant-
laflmas› imzalad›. (22 May›s).

• Almanya-Sovyet Sald›rmazl›k
Pakt› imzaland›. (23 A¤ustos).

• Almanya, Polonya’ya sald›rd›.
(1 Eylül).

• 2. Dünya Savafl› bafllad›. (1
Eylül).

• ‹ngiltere ve Fransa Almanya’ya
savafl ilan etti. (3 Eylül).

• Barla’daki ikametine son veri-
lerek Isparta’ya getirildi.

• Yirmi Dokuzuncu Mektubun Bi-
rinci K›sm›, Onuncu, On ‹kinci,
On Dördüncü, On Alt›nc›, On
Sekizinci, Yirminci, Yirmi Birin-
ci, Yirmi ‹kinci, Yirmi Dördüncü,
Yirmi Beflinci ve Yirmi Alt›nc›
Lem’alar› yazd›.

• ‹ktisad Risalesi, Hastalar Risa-
lesi ve ‹htiyarlar Risalesini yaz-
d›.

• Balkan Antant› kuruldu. (9 fiu-
bat).

• Soyad› Kanunu ç›kt›. (21 Hazi-
ran).

• Ayasofya Camiinin müzeye
çevrilmesi için kanun ç›kt›. (24
Kas›m).

• Kad›nlara seçme ve seçilme
hakk› tan›nd›. (5 Aral›k).

• Almanya’da Hitler devlet bafl-
kan› oldu.

• Talebeleri ile birlikte tutuklana-
rak Eskiflehir hapishanesine
getirildi.

• Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci,
Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu
Lem’alar› yazd›.

• Kapat›lan Ayasofya Camii mü-
ze olarak aç›ld›. (1 fiubat).

• Atatürk 4. kez cumhurbaflkan-
l›¤›na seçildi.

• ‹ngiltere ve Almanya Deniz Si-
lahlar›n›n K›s›tlanmas›na Yö-
nelik Antlaflma imzalad›.

• ‹talya Habeflistan’› iflgal etti. (5
Ekim).

• Kastamonu’ya sürgün edildi.
• Birinci ve ‹kinci fiua› yazd›.
• Kastamonu Lahikas›n› yazd›.

• Ankara’da Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi aç›ld›. (9 Ocak).

• Ankara’da Devlet Konservatu-
ar› kuruldu. (6 May›s).

• Montreux Bo¤azlar Sözleflme-
si imzaland›. (20 Temmuz).

• “‹stiklal Marfl›” flairi Mehmet
Akif Ersoy vefat etti. (27 Ara-
l›k).

• Japonya ile Almanya Anti-Ko-
mintern Patk› imzaland›. (25
Kas›m).

• Filistin’de Yahudi göçüne karfl›
Araplar isyan etti.

• ‹spanya’da General Franco
önderli¤inde iç savafl bafllad›.

• Üçüncü fiua› yazd›. • Alt› Ok anayasaya girdi. (5 fiu-
bat).

• Karabük Demir ve Çelik Fabri-
kas›n›n temel atma töreni ya-
p›ld›. (3 Nisan).

• Hatay’›n Ba¤›ms›zl›k Antlafl-
mas› TBMM taraf›ndan onay-
land›. (14 Haziran).

• Türkiye, ‹ran, Irak ve Afganis-
tan aras›nda Tahran’da Sâ’dâ-
bat Pakt› imzaland›. (8 Tem-
muz).

• ‹nönü Baflbakanl›ktan çekildi.
Görevi Celal Bayar devrald›.
(25 Ekim).

• Cenevre’de yap›lan Milletler
Cemiyeti toplant›s›nda, Ha-
tay’›n ba¤›ms›zl›¤› kabul edildi.
(27 Ocak).

• Türkiye-M›s›r Dostluk, ‹kamet
ve Tabiiyet Antlaflmas› yap›ld›.
(7 Nisan).

• Dördüncü, Beflinci ve Yedinci
fiualar› (Ayet’ül Kübra) yazd›.

• Sadabat Pakt› TBMM taraf›n-
dan onayland›. (14 Ocak).

• Hatay Millet Meclisi aç›ld› ve
Tayfur Sökmen devlet baflkan-
l›¤›na seçildi. (2 Eylül).

• Ankara Radyosu yay›na baflla-
d›.(28 Ekim).

• M. Kemal öldü. (10 Kas›m).
• ‹smet ‹nönü cumhurbaflkan›

seçildi (11 Kas›m).

• Almanya Avusturya’y› ilhak et-
ti. (12 Mart).

• Japonya Çin’i iflgal etti.
• Türkiye ve Fransa, Hatay’da

eflit say›da asker bulundurma-
lar› konusunda anlaflma yapt›.
Birlikler Hatay’a girdi. (3-4
Temmuz).

1935

1936

1937

1938

1934

1939
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• Onuncu fiua› yazd›. • Köy Enstitüleri Kanunu TBM-
M’de kabul edildi. (17 Nisan).

• Almanya Paris’i iflgal etti. (14
Haziran).

• Alman-Frans›z Silah B›rakma
Antlaflmas› imzaland›. (22 Ha-
ziran).

• Almanya, Londra’y› havadan
bombalad›. (7 Eylül).

• ‹talya, Fransa ve ‹ngiltere’ye
savafl ilan etti.

• Türkiye ve Rusya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (24 Mart).

• Türkiye ve Almanya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (18 Haziran).

• Refah gemisi K›br›s yak›nlar›n-
da bir torpille bat›r›ld›. (23 Ha-
ziran).

• Varl›k Vergisi Kanunu ç›kar›ld›.
(11 Kas›m).

• Japonya, ABD’nin Pearl Har-
bour üssüne sald›rd›. (7 Ara-
l›k).

• Almanya ABD’ye savafl ilan et-
ti. (11 Aral›k).

• Sekizinci fiua› yazd›. • Almanya’n›n Türkiye Büyükel-
çisi Von Papen’e suikast dü-
zenlendi.

• Varl›k Vergisi uygulamas› bafl-
lad›.

• ‹ngiltere ve ABD aras›nda Bir-
leflmifl Milletler ittifak› kuruldu.
Daha sonra bu ittifaka 22 dev-
let daha kat›ld›. (Ocak).

• Kastamonu’dan Isparta’ya
sevk edildi.

• Isparta’da sorgulamadan son-
ra talebeleriyle Denizli A¤›r Ce-
za Mahkemesine sevk edildi.

• On Birinci ve On Üçüncü fiu-
alar› yazd›.

• Amerikan baflkan› Roosevelt,
‹ngiltere baflbakan› Churchill
ve Türkiye’yi temsilen ‹smet
‹nönü Kahire’de bulufltular. (7
Aral›k).

• Afrika’da ‹talyan ve Alman bir-
likleri teslim oldu. (May›s).

• Müttefikler Sicilya’ya sald›rd›.
Mussolini iktidar› düfltü. (Hazi-
ran).

• Alman ordusu Stalingrad’da
teslim oldu.

• On ‹kinci fiua› yazd›.
• Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi,

talebeleriyle birlikte beraat›na
karar verdi. (15 Haziran).

• Denizli’den Emirda¤’a sürgün
edildi. (1 A¤ustos).

• Temyiz mahkemesi beraat ka-
rar›n› onaylad›. (30 Aral›k).

• Irkç›l›k-Turanc›l›k davas› bafl-
lad›. (7 Eylül).

• II. Dünya savafl›nda müttefikler
Normandiya ç›kartmas›n› yap-
t›.

• Arjantin’de Peron iktidar› bafl-
lad›.

• Türkiye Almanya ile Japon-
ya’ya ka¤›t üzerinde savafl ilan
etti. (23 fiubat).

• Dörtlü takrir ilan edildi. (7 Hazi-
ran).

• Tan Gazetesi ö¤renciler tara-
f›ndan bas›ld›. (4 Aral›k).

• Anayasan›n dili sadelefltirildi.

• Yalta Konferans› bafllad›. (4
fiubat).

• ‹talya müttefiklere teslim oldu.
(29 Nisan).

• Almanya kay›ts›z flarts›z teslim
oldu. (7 May›s).

• A.B.D. Hiroflima’ya atom bom-
bas› att›. (6 A¤ustos).

• A.B.D. Nagasaki’ye atom bom-
bas› att›. (9 A¤ustos).

• Japonya silah b›rakma antlafl-
mas›n› imzalad›. (2 Eylül).

• ABD Baflkan› Truman zafer
ilan etti ve ‹kinci Dünya Savafl›
sona erdi. (2 Eylül).

• Birleflmifl Milletler Örgütü ku-
ruldu. (24 Ekim).

1940

1941

1942

1943

1944

1945



• Risale-i Nur’lar teksir ile ço¤al-
t›ld›.

• Demokrat Parti kuruldu. (7
Ocak).

• Amerikan filosu ‹stanbul’u zi-
yaret etti. (5-9 Nisan).

• Tek dereceli milletvekili seçim
kanunu kabul edildi. (5 Hazi-
ran).

• ‹lk çok partili seçim yap›ld›. (21
Temmuz).

• Demokrat Parti 63 milletvekili
ile meclise girdi. (21 Temmuz).

• ‹lk elektronik bilgisayar yap›ld›.

• Risale-i Nur’lar ilk defa Avrupa
ülkeleri ve ABD’ye gönderildi.

• Türkiye IMF’ye kat›ld›. (11
Mart).

• Truman Doktrini ile ABD Avru-
pa devletlerini tekrar kalk›nd›r-
ma politikas›n› hayata geçirdi.
(12 Mart).

• Pakistan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu.

• Yunanistan’da iç savafl baflla-
d›.

• Talebeleri ile Afyon A¤›r Ceza
Mahkemesine sevkedildi. ( 28
Ocak).

• On Dördüncü fiua› yazd›.

• Kurtulufl Savafl› komutanlar›n-
dan Kaz›m Karabekir vefat etti.
(25 Ocak).

• Gandhi öldürüldü. (30 Ocak).
• ‹srail devleti kuruldu. (14 Ma-

y›s).
• Çekoslovakya, Polonya ve Ma-

caristan’da komünistler iktidar
oldu.

• Afyon’da talebeleriyle beraber
tevkif edildi.

• Afyon Hapishanesinden tahli-
ye oldu. (20 Eylül).

• Emirda¤’a gitti. (2 Aral›k).
• On Beflinci fiua› yazd›.

• ‹lkokullara seçimli din dersi ko-
nuldu. (1 fiubat).

• Ankara’da ‹lahiyat Fakültesi
kuruldu. (4 Haziran).

• Türkiye Avrupa Konseyine ka-
bul edildi. (8 A¤ustos).

• Çin’de komünist devrim bafla-
r›ya ulaflt›.

• Endonezya ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zand›.

• NATO kuruldu. (4 Nisan).
• Ürdün ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Seçim baflar›lar›ndan dolay›
Cumhurbaflkan› Celal Bayar’›
tebrik etti.

• Demokrat Parti iktidara geldi.
(14 May›s).

• Celal Bayar cumhurbaflkan› ol-
du.

• Adnan Menderes baflbakan ol-
du.

• Arapça ezan okuma yasa¤›
kald›r›ld›. (16 Haziran).

• Radyoda Kur’an ve dini prog-
ram yay›n yasa¤› kald›r›ld›. (5
Temmuz).

• Genel af kanunu ç›kar›ld›. (14
Temmuz).

• DP hükümeti komünistlere kar-
fl› savaflmak üzere 4500 kiflilik
bir tugay› Birleflmifl Milletler
emrinde Kore’ye gönderdi. (25
Temmuz).

• ‹lkokullara mecburî din dersi
konuldu. (21 Ekim).

• Kore savafl› bafllad›.

• Hristiyan âleminin bir nevi ru-
hani lideri olan Papa’ya Zülfi-
kar kitab› gönderildi. (22 fiu-
bat).

• fiapka Kanununa muhalefet
gerekçesiyle Emirda¤’da mah-
kemeye verildi.

• Türkiye, NATO’ya kat›lma pro-
tokolünü imzalad›. (17 Ekim).

• ‹lk nükleer santraller kuruldu.
• Libya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

1947

1948

1949

1950

1951

1946

S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎ | 525 KRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih



526 | S‹KKE-‹ TASD‹K-‹ GAYBÎKRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih

• Gençlik Rehberi Mahkemesin-
den dolay› ‹stanbul’a gitti. (22
Ocak).

• Emirda¤’a döndü.
• Afyon Mahkemesi duruflmas›-

na kat›ld›. (30 May›s).
• Samsun’da Büyük Cihad Ga-

zetesinin yay›n› sebebiyle da-
va aç›ld›.

• ‹ngiliz as›ll› müsteflrik bir ya-
banc› Seb’a Semavat hakk›n-
da yedi günlük bir konferans
vermeye bafllad›. Bediüzza-
man’›n cevab› ve Nur Talebele-
rinin faaliyetleriyle konferans›n
ikinci günü Türkiye’yi terketti.

• Türkiye NATO’ya üye oldu. (18
fiubat).

• Osmanl› hanedan›n›n kad›n
üyelerine Türkiye’ye gelebil-
meleri için izin verildi. (16 Hazi-
ran).

• Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu (Türk-‹fl) kuruldu.
(31 Temmuz).

• Köy Enstitüleri kapat›ld›. (10
A¤ustos).

• M›s›r’da krall›¤a karfl› askeri
darbe yap›ld› ve Cemal Abdün-
nas›r baflkan oldu. (23 Tem-
muz).

• ‹stanbul’da Rum Ortodoks Pat-
ri¤i Althenagoras ile görüfltü.

• Isparta’da hakk›nda yeni bir
dava aç›ld› ve Isparta’ya gitti.

• Isparta’ya yerleflmek üzere
geldi. (23 A¤ustos).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda dostluk iflbirli¤i-
ni öngören antlaflma imzalan-
d›. (fiubat).

• Dumlup›nar denizalt›s›, Ça-
nakkale Bo¤az›nda Naboland
isimli ‹sveç flilebiyle çarp›flt›. (4
Nisan).

• Jeoseph Stalin öldü. (5 Mart).
• Cemal Abdünnas›r M›s›r’da

cumhuriyet rejimini hayata ge-
çirdi.

• Kore Savafl› ateflkesle sonuç-
land›.

• Francis Crick ile James Wat-
son DNA molekülünün yap›s›n›
keflfetti.

• Türkiye Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesini imzalad›. (20
Mart).

• Genel seçimler DP’nin zaferi
ile sonuçland›. (2 May›s).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda “‹ttifak, ‹flbirli¤i
ve Karfl›l›kl› Yard›m Antlaflma-
s›” (Balkan Pakt›) imzaland›. (9
A¤ustos).

• Cenevre Konferans› yap›ld›.
• Cezayir’de ba¤›ms›zl›k müca-

delesi bafllad›.
• Tunus ve Cezayir ba¤›ms›zl›-

¤›na kavufltu.
• CENTO’nun kuruluflundan do-

lay› Cumhurbaflkan› ve Baflba-
kan› tebrik etti.

• ‹stanbul’da gayrimüslimlere
yönelik sald›r›lar bafllad›. (6-7
Eylül Olaylar›).

• Hürriyet Partisi kuruldu. (20
Aral›k).

• Türkiye ve Irak aras›nda ortak
güvenlik ve savunmay› öngö-
ren Ba¤dat Pakt› imzaland›.
(24 fiubat).

• 4 Nisan’da ‹ngiltere, 23 Ey-
lül’de Pakistan, 3 Kas›m’da
‹ran bu pakta üye oldu.

• Varflova Pakt› imzaland›.
• Afyon mahkemesi bütün Risa-

le-i Nur’lar›n beraatine ve sa-
hiplerine iadesine karar verdi.
(Haziran).

• Risale-i Nurlar’›n yay›nlanmas›
serbest b›rak›ld›.

• Hükümet ortaokullarda din der-
si okutulmas›n› kararlaflt›rd›.
(13 A¤ustos).

• Süveyfl Kanal› bunal›m›.
• Polonya’da ayaklanma baflla-

d›.
• ‹ngiliz Hükümeti Baflpiskopos

Makarios’u sürgüne gönderdi.
• Fas ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Yap›lan davet üzerine ›sparta
Askerî Tugay Camiinin temelini
att›. (Nisan).

• Genel seçimde DP’yi destekle-
di¤ini belirtti.

• Sanayi Bakanl›¤› kuruldu. (27
May›s).

• Genel seçimleri DP kazand›.
(27 Ekim).

• ABD’de Eisenhover doktrini
kabul edildi. (5 Ocak).

• Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
kuruldu. (25 Mart).

• ‹lk uzay uydusu Sputnik f›rlat›l-
d›. (4 Ekim).

• Vietnam’da iç savafl bafllad›.
• Makarios serbest b›rak›ld›.
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• Erzurum’da Atatürk Üniversite-
si aç›ld›. (17 Kas›m).

• Suriye ve M›s›r Birleflik Arap
Cumhuriyetini oluflturdu. (1
fiubat).

• Irak, Ürdün’le Arap esas›na
dayal› bir federasyon kurdu.
(14 fiubat).

• Irak’ta kraliyet devrildi ve yeri-
ne cumhuriyet rejimi ilan edildi.
(14 Temmuz).

• Nur talebelerinin davetleri üze-
rine Konya ve Ankara’ya ziya-
retlerde bulundu.

• Menderes uçak kazas› geçirdi.
(17 fiubat).

• K›br›s’› ba¤›ms›z bir devlete
dönüfltüren Londra Anlaflmas›
imzaland›. (19 fiubat).

• Türkiye-ABD ikili anlaflmas›
imzaland›. (5 Mart).

• Nijerya ba¤›ms›zl›¤›na kavufl-
tu.

• ‹stanbul’daki Nur talebelerinin
daveti üzerine ‹stanbul’a gitti.
(1 Ocak).

• Ankara’ya son ziyaretini ger-
çeklefltirdi. (11 Ocak).

• Ankara’ya gitmesini yasakla-
yan hükümet karar› üzerine
Emirda¤’a gitti.

• Emirda¤’dan ›sparta’ya geçti.
(20 Ocak).

• Isparta’dan ayr›larak Urfa’ya
gitti.
• Urfa’da ‹pek Palas Otelinde

vefat etti. (23 Mart).
• Halilü’r-Rahman Camii avlu-

sundaki mezar›na defnedildi.
(24 Mart).

• Naafl› kabrinden al›narak bilin-
meyen bir yere götürüldü. (12
Temmuz).

• Tahkikat komisyonu kuruldu.
(18 Nisan).

• Ankara ve ‹stanbul’da ö¤renci
yürüyüflleri oldu. (28 Nisan).

• Milli Birlik Komitesi hükümete
darbe yapt›. (27 May›s).

• Devlet Planlama Teflkilat› ku-
ruldu. (1 Ekim).

• DP’li yöneticilerin yarg›land›¤›
Yass›ada mahkemesi bafllad›.
(14 Ekim).

• Milli Birlik Komitesi 14 üyesini
ihraç etti. (15 Kas›m).

• Willard Frank Libby. arkeoloji,
jeoloji, jeofizik ve bilimin di¤er
dallar›nda, yafl tayini için kar-
bon 14 yönteminin kullan›m›n
keflfetti¤i için Nobel Ödülü’nü
kazand›.

• Rusya’ya iltica eden iki NSA
görevlisi ABD’nin 40 ülkenin
haberleflmesini dinledi¤ini
aç›klad›.
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