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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 ide-
al, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan telif edilen 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 idrakine 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 ile maddî ve manevî hastal›klar›n› isa-
betle 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 ve-
ren bir iman hazinesini ortaya koymufltur.

Neden zaman, iman kurtarmak zaman›d›r?

Çünkü ça¤›m›zda  iman, eski devirlerde görülmemifl hücum ve taarruzlara maruzdur.
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 gelmesi sebebiyle,
bu iman› tehdit eden flüpheler birçok zihni meflgul edecek seviyeye ulaflm›flt›r. As›rlard›r
Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu asr›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› tehlikeye
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 tesise muvaffak
olmufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bigâne
kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki 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›¤› yol-
undaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmakta; ‹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 tevhid ve haflir
gibi genifl hakikatlerine dair akl› doyuran, ruhu okflayan, kalbi tatmin eden tatl› izahlar-
la tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizli¤inden do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefa-
hat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›yla 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 konular›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 önceleyen ve müspet
hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kaynakl›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 paha biçilmez
k›ymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaflt›racak yeniliklerle 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; kelimelerin
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 anlam-
da 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 kural-
lar›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 cetvel,
ayn› tarihlerde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olaylar› da ihtiva etmek-
tedir. Bu tercih ile, Risale-i Nur’a taallûk eden önemli olaylar›n, cereyan ettikleri kon-
jonktür çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi hedeflenmifltir.

4. Risale-i Nur’da geçen flah›s ve mekân bilgilerinin yer ald›¤› listelerle birlikte, “flah›s
ve mekân indeksi” de mevcuttur. Böylece okuyucu, flah›s ve mekânlar hakk›nda bil-
gilenmekle 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. Böylece,
Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmifltir.

6. Genel indeks, konu bafll›klar› belirlenirken alt bafll›klar›n da dikkate al›nd›¤› bir titi-
zlikle 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



Bediüzzaman Said Nursî kimdir?
1878’de Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde do¤an Bediüzzaman, ilk e¤itimini a¤a-

beyi Molla Abdullah’tan ald›. De¤iflik medreselerde k›sa aral›klarla kalarak befl y›l
süren tahsil hayat›na, Ta¤ Köyünde sekiz yafl›nda bafllad›. Sonunda, Do¤ubayaz›t’ta fieyh Meh-
met Celâlî’nin medresesinde üç ay süren bir e¤itimden sonra icazetini ald› ve Do¤ubayaz›t’tan
ayr›ld›. ‹lmî münazaralardaki 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› se-
bebiyle, 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 git-
ti. Burada kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor
Medresesini kurarak 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¤i-
tim 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 sönmez ve söndürülmez manevî bir günefl hükmünde oldu¤unu, ben dün-
yaya ispat edece¤im ve gösterece¤im!” diyerek kesin karar›n› verdi. Bu haber, ‹ngiliz Sömür-
geler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyordu: “‹slâm dünyas›na hâkim ol-
mak 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 üniver-
site fikri, Said Nursî’nin bundan sonraki hayat›n› flekillendiren en önemli iki hedefti.

Üniversite düflüncesini hükümete iletmek isteyen Said Nursî, Van valisi ‹flkodral› Tahir Pa-
flan›n teflviki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda ku-
rulmas›n› istedi¤i üniversite ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i
Hümayuna sundu. Ancak, hükümet dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflim-
de bulunmad›. Geliflinden iki ay sonra Fatih’teki fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her
suale cevap verilir, her müflkül hallolunur; 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, ser-
best b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhanesine 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 Naz›r› fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmifl-
ti—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 gündemine al›nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu tek-
lifleri 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, ‹stanbul’da çok hareketli bir siyasî hayat yaflamaya bafllad›. Gazetelerde, “Hürriyete Hi-
tap” ad›yla yay›nlanan nutkunu, önce hürriyetin üçüncü gününde Sultanahmet’teki mitingde,
daha sonra ‹ttihatç›lar›n ileri gelenleriyle birlikte gitti¤i Selânik Meydan›nda okudu.

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde ma-
kaleler yaz›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal
gruplara görüfllerini aktar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana ge-
len tepkiyi ortadan kald›rmak için, önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla
Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹llerindeki nüfuzlu flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhte-
lif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›. Medrese mensuplar›n›n topland›klar› yerlere gitti. Mefl-
rutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ayk›r› olmad›¤›n›, Asr-› Saadetteki yönetim ruhuna
uygunlu¤unu anlatarak, gerilimi hayli yat›flt›rd›.
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Tarihe 31 Mart Vak’as› olarak geçen ayaklanmada yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men,
Bediüzzaman da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.

Meflrutiyetin ‹slâmiyete olan uygunlu¤unu ve ülke için gereklili¤ini içeren kapsaml› bir sa-
vunman›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 dü-
zenlenmesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri
ziyaret etti. Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin ni-
metlerinden faydalanmalar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu gö-
rüflmelerin ve aç›klamalar›n özetini Münazarat ad› alt›nda yay›nlad›.

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

Üniversite projesini iletmek amac›yla ‹stanbul’a dönen Bediüzzaman, Sultan Reflad’a, Ru-
meli seyahatinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen, efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n baflla-
mas›yla inflas› durdurulan Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Be-
diüzzaman’›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 edil-
mesi üzerine, talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gö-
nüllü alay komutan› olarak Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Rus-
lara esir düflünce, Kosturma’ya sevk edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar
ederek, Kosturma, Petersburg, 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 üzeri-
ne, ‹stanbul’da kurulma aflamas›nda olan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye üye tayin edildi. fieyhü-
lislâm Mûsa Kâz›m Efendinin teklifi ile de, Sultan Vahdettin taraf›ndan kendisine ilmiyede
“Mahreç” payesi verildi. “Mahreç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesinde-
ki bütün resmî uleman›n reisi 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
insan›na göstermek için yazd›klar›n› neflretmeye bafllad›.

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n
mu’cizeli¤ini anlatan 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, Tür-
kiye’de kendi politikalar›n› destekleyecek bir kamuoyu da oluflturmaya bafllam›fllard›. Kamu-
oyunda 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 makalelerinde ‹stiklâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl
mücadelesini destekledi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de, Bediüzzaman’› yak›ndan takip et-
ti¤inden, ›srarla Ankara’ya davet etti.

Bediüzzaman, 25 Kas›m 1922’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resmî “hofl
geldin” merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da mil-
letvekilleriyle önemli konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da 



bulunmak için 10 maddelik bir beyanname haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyet-
leri baz› çevreleri oldukça rahats›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pa-
fla ile aralar›nda ciddî bir tart›flmaya yol açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha faz-
la uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve yeni rejimin kurucular› aras›ndaki görüfl farkl›l›kla-
r›n›n ilk iflareti oldu.

Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve
Zeylü’z-Zeyil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yü-
zünden inflas› sürdürülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunu-
lan teklif kabul edilerek 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 milletvekilli¤i imkânlar›n› reddederek 1923 y›l›n›n May›s ay› bafllar›n-
da Van’a gitti.

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya kar-
fl› tepkiler art›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i
plân›ndan vazgeçirmeye çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e des-
tek karar›ndan vazgeçirtti. Yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›,
Do¤udaki di¤er nüfuzlu kimseler 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 ri-
salelerinin ek parçalar›n› kaleme ald›. Yine hükümetin emriyle, 25 Ocak 1926’da önce Ispar-
ta’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 ça-
l›fl›l›yordu. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasak-
lan›nca, risaleler 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 mer-
kezine getirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el
konuldu. Bediüzzaman’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak as-
kerî araçlarla Eskiflehir hapishanesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve
Otuzuncu Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam
etti. Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye,
hukukî bir suç isnat 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 Kas-
tamonu’ya gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risale-
si, 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 tutukla-
n›p, 3 Ekim 1943 tarihinde Isparta’ya gönderildi. Önce askerî konvoy eflli¤inde kara yoluyla
Çank›r› üzerinden Ankara’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltiril-
mesi 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› yaz-
d›. 15 Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›-
na ra¤men serbest b›rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi 
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tutuldu. Burada, camie gitmesine bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda
u¤ruyordu. Bediüzzaman, hayat› boyunca yirmi üç defa denenecek zehirleme teflebbüsleri-
nin ilk üçünü Emirda¤’da yaflad›.

Bu arada Yarg›tay Birinci Ceza Dairesi, 30 Aral›k 1944 tarihinde verdi¤i kararla, savc› tara-
f›ndan temyiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan
itibaren Isparta ve ‹nebolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hac-
c›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 Asa-y› Mûsa ve bask›s› yap›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan mis-
yonerlere verilmifl ve Risale-i Nur’lar Amerika’ya kadar gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur
Talebeleri 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 iddi-
alarla yarg›lan›p beraat karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› id-
dialarla yarg›land›lar. Said Nursî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On
Dördüncü ve On Beflinci fiualar› burada 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 hükmet-
ti. Temyiz edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mah-
kemesi yarg›lamay› 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 Ara-
l›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 kal-
d›¤› Emirda¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratiklefl-
me dönemini büyük bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte de-
mokratlara çok önemli bir destek sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de-
¤ifliklikleri teflvik eden Bediüzzaman, hayat›n›n sonuna kadar Demokratlardan ve demokrasi-
den 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 ki-
tab›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 karar› 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 ziyaret 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› kaste-
derek, ehl-i necat olacaklar›n› bildirdi.

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

Bu arada biyografisi talebeleri taraf›ndan kaleme al›nd›; Bediüzzaman taraf›ndan düzelt-
meler yap›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 yap›yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›n-
daki talebeleriyle Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27
numaral› odada sabaha karfl› tamamlad›.

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

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan
Bediüzzaman, arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliya-
t› ile milyonlarca Nur Talebesini b›rakt›. o
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Ön Söz
Bu Ön Söz, Medine-i Münevvere’de bulunan mü-
him bir âlim taraf›ndan yaz›lm›flt›r.

Büyük ‹kbal’e ait olan “Ön Söz”de demifltim ki:
“Büyüklerin tarih-i hayatlar› okunurken, ulvî men-

k›beler söylenip, aziz hat›ralar› an›l›rken, insan baflka bir
âleme girdi¤ini hissediyor. Gönlünü, tertemiz sevgi hisle-
rinin ulvî atefli yak›yor ve ‹lâhî feyzi sar›yor. Tarih öyle
büyük insanlar kaydeder ki, birçok büyükler, onlara nis-
petle küçük kal›r.”

“Tarihe flerefler veren erler an›l›rken,
Yükselmede ruh, en genifl âlemlere yerden.
Bin rayihan›n feyzi sarar ruhu derinden,
Geçmifl gibi Cennetteki gül bahçelerinden.”

Bu derin hakikati, “Ön Söz”ü yazarken bütün azamet
ve ihtiflam›yla idrak etmifl bulunuyorum. Zira, aziz ve
muhterem okuyucular›m›za en derin bir ihlâs ve samimi-
yetle takdim etti¤imiz bu eser, hemen bir asra yaklaflan
uzun ve bereketli ömrünün her safhas› binlerle harikaya 
sahne olan gönüller fatihi büyük Üstat Bediüzzaman 
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Allah r›zas› için yapma.
ihtiflam: debdebe, flanl› görünüfl,
büyük gösterifl.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
kaydetmek: yaz›ya geçirmek,
deftere yazmak.
Medine-i Münevvere: nurlu Me-
dine flehri.
menk›be: meflhur kimselerin ah-
vâline dair hayat hikâyesi, k›ssa,
hikâye.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nispet: k›yas, ölçü, oran.
rayiha: hofl koku.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi olan gayr-i maddî cevher,
manevî varl›k.
safha: devre, merhale, evre.
fleref: manevî büyüklük, yüksek-
lik, yücelik, ululuk, seçkinlik.
takdim: arz etme, sunma.
tarih-i hayat: bir kimsenin haya-
t›n› anlatan kitap, biyografi.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

âlem: dünya, cihan.
âlim: ilim adam›.
as›r: yüzy›l.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
aziz: muhterem, sayg›n.
bereket: bolluk, gürlük.
Cennet: Allah'›n insanlara
müjdeledi¤i, ölümden sonraki
âlemde bulunan, Allah'a ina-

nan, günah ifllememifl veya
günahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i, ebediyen
içinde kalacaklar› yer.
eser: kitap.
feyiz: Allah'›n kuluna ba¤›flla-
d›¤› marifet ve dinî heyecan.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
harika: her zaman rastlan-

mayan, ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, âdet ve tabiat d›-
fl›nda olan fley.
hat›ra: geçmiflte yaflanan
fleylerin zihinde kalan izi, an›.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.

Ve sadece Ondan yard›m dileriz.



Said Nursî’ye, onun yüz otuz parçadan ibaret olan Risa-
le-i Nur Külliyat›na ve ahlâk ve faziletleri, ihlâs ve sami-
miyetleri, iman ve irfanlar› ile hayat›n her safhas›nda sa-
dece bir ülkeye de¤il, bütün insanl›k âlemine tertemiz ör-
nekler vermekte devam eden Nur Talebelerine aittir.

Bir kitab›n mukaddemesini, o kitab›n hulâsas› diye ta-
rif ederler. Hâlbuki, her mevzuu müstakil bir esere s›¤-
mayacak kadar derin ve genifl olan bu muazzam kitab›n
muhteviyat›n› böyle birkaç sahifelik mukaddemeye s›¤-
d›rmak kabil midir?

Bugüne kadar âcizâne yazd›¤›m manzum ve mensur
yaz›lar›m›n hiç birisinde bu kadar acz ve hayret içerisin-
de kalmam›flt›m. Binaenaleyh, bu eseri derin bir zevk,
‹lâhî bir nefle ve coflkun bir heyecanla okuyacak olanlar,
hayranl›kla görecekler ki, Bediüzzaman, çocuklu¤undan
beri müstesna bir flekilde yetiflen ve bütün ömrü boyun-
ca ‹lâhî tecellilere mazhar olan bambaflka bir âlim ve
mümtaz bir flahsiyettir.

Ben, bu büyük zat›, eserlerini ve talebelerini inceden
inceye tetkik edip de o nur âleminde hissen, fikren ve ru-
hen yaflad›ktan sonra, büyük ve eski bir Arap flairinin bir
beyti ile çok derin bir hakikati ifade etti¤ini ö¤rendim:
“Bütün âlemi bir flahsiyette toplamak, Cenab-› Hakka
zor gelmez.”

‚è

âcizâne: âciz ve güçsüz bir flekil-
de.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile Kur’ân-› Kerîm ve
sünnet-i flerifte s›n›rlar› çizilen ka-
idelerin hayata geçirilmesiyle ka-
zan›lan iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
âlem: dünya, cihan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
beyit: ayn› vezinle yaz›lm›fl, ikifler
m›sral› bendlerden oluflan fliirler-
de her bir bend.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
na binaen.
eser: kitap.
fatih: fetheden, açan.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevi kuvvet.
fikren: fikir ile, düflünerek.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hâlbuki: oysa ki.
hayran: çok takdir eden, çok be-
¤enen, hayranl›k hisseden.
heyecan: birden bire fliddetle his-
lenme, ürperme, duygularda ve
rûhî yap›da meydana gelen cofl-
kunluk.
hissen: his itibariyle, hissî olarak.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ifade: anlatma.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
‹lâhî: Cenab-› Hakka dair.
irfan: anlay›fl, vukuf; hakikata va-
k›f olma; kültür.
kabil: mümkün.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
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eserlerinin tamam›.
manzum: vezinli, kafiyeli söz,
naz›m olarak yaz›lm›fl eser.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma.
mensur: manzum olmayan
nesir hâlindeki yaz›.
mevzu: ele al›nan, üzerinde
durulan husus, bahis, konu.
muazzam: muhteflem;
ehemmiyetli, önemli.
muhteviyat: içindekiler.
mukaddeme: önsöz, girifl, di-
bace.

mümtaz: meziyetleriyle bafl-
kalar›ndan ayr›lan, seçkin.
müstakil: bafll› bafl›na, kendi
bafl›na.
müstesna: istisna olan, bafl-
kas›na benzemeyen, fevkalâ-
de.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
safha: devre, merhale, evre.
sahne: bir olay›n cereyan et-
ti¤i yer.
flahsiyet: kiflilik, de¤erli, yük-
sek kifli.

talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tarif: tan›m; bir kavram› keli-
melerle ifade etme.
tecelli: Hakka yönelen kalp-
lerin Hak nuruyla parlamas›,
Allah'›n nurunun, Allah'a yö-
nelen kimselerin iç dünyas›n-
da görünmesi, ortaya ç›kma-
s›.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
zat: kifli.
zevk: manevî haz.



TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 17 ÖN SÖZ

Gayesinin ulviyetinden, davas›n›n ihtiflam›ndan ve
iman›n›n azametinden feyiz ve ilham alan bu kutbun ca-
zibesine tak›lanlar›n adedi günden güne ço¤almaktad›r.

Ak›llara hayret veren bu ulvî hâdise münkirleri kahret-
ti¤i gibi, mü’minleri de flad ve mesrur eylemekte devam
edip gidiyor.

‹manl› gönüllerde manevî bir rab›ta hâlinde yaflayan
bu ‹lâhî hâdiseyi büyük bir mücahit, kalpleri vecd içinde
b›rakan bir üslûpla, bak›n›z nas›l ifade ediyor:

“Ahlâks›zl›k çirkefinin bir tufan hâlinde her istikamete
tafl›p uzanarak her fazileti bo¤maya koyuldu¤u kara gün-
lerde, onun, yani Bediüzzaman’›n feyzini bir s›r gibi
kalpten kalbe mukavemeti imkâns›z bir hamle hâlinde
intikal eder görmekle teselli buluyoruz. Gecelerimiz çok
karard›; ve çok kararan gecelerin sabahlar› pek yak›n
olur.”

Evet, bir s›r gibi kalpten kalbe mukavemeti imkâns›z
bir hâlde yay›l›p da¤›lan bu nurun, memleketin her köfle-
sinde feyiz ve tesirini görenler, hayret ve dehfletler için-
de sormaya bafllad›lar: “fiöhreti memleketimizin her ta-
raf›n› kaplayan bu zat kimdir? Hayat›, eserleri, meslek ve
meflrebi nedir? Tuttu¤u yol bir tarikat mi, bir cemiyet mi,
yoksa siyasî bir teflekkül müdür?”

Bununla da kalmad›; derhal gerek idarî ve gerek adlî
çok mühim takipler ve pek ciddî tetkikler, uzun ve
müselsel mahkemeler cereyan etti. Neticede, bu ‹lâhî 

memleket: ülke, yurt, vatan.
mesrur: sevinçli, memnun, flen,
sürurlu.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mukavemet: karfl› koyufl, direnifl.
mücahit: mücahede eden, nefsi-
ne karfl› savaflan.
mühim: düflündüren, düflündürü-
cü.
mü'min: iman eden, inanan.
münkir: Allah'›n varl›¤›n› kabul ve
tasdik etmeyen, imans›z, dinsiz.
müselsel: silsileli, zincirleme, ard›
ard›na, pefl pefle.
netice: sonuç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k, flule.
rab›ta: iki fleyi birbirine ba¤layan
fley, ba¤.
s›r: gizli tutulan, kimseye söylen-
meyen fley, gizli ifl veya söz.
siyasî: siyaset ile ilgili.
flad: sevinçli, memnun, mutlu,
bahtiyar.
flöhret: ad, san.
takip: peflinden yürüme, arkas›n-
dan gitme.
tarikat: Allah'a ulaflmak için, fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu, se-
yir ü sülûk s›ras›nda tutulan yol.
teselli bulmak: avunmak, ac›s›n›
dindirmek.
teflekkül: örgüt, teflkilât.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
ulvî: yüksek, yüce.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik, ululuk.
üslûp: ifade yolu.
vecd: kendini kaybedercesine
‹lâhî aflka dalma.
zat: kifli, flah›s, fert.

adlî: adaletle ilgili.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden cemaat.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
çirkef: pis, kirli, i¤renç fley.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
eser: kitap.

fazilet: iyi ahlak, iffet, namus,
iyi huy.
feyiz: Allah'›n kuluna ba¤›flla-
d›¤› marifet ve dinî heyecan.
gaye: maksat, meram, hedef.
hâdise: vak›a, olay.
hamle: ileri at›l›fl.
idarî: idare ile ilgili.
ifade: anlatma.
ihtiflam: debdebe, flanl› görü-
nüfl, büyük gösterifl.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
ilham: feyiz yoluyla kalbe ge-

len mana, kalpte meydana
gelen, delilsiz olarak anlafl›lan
ve insan› ibadet ve amel et-
meye götüren ilim.
intikal: geçme, bulaflma, sira-
yet etme.
istikamet: yön, cihet.
kahr: üstün gelerek mahvet-
me, üstün gelerek helâk et-
me, ezme.
kutb: bir tarikatin en büyük
lideri.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.



tecellinin gönüller ülkesine kurulan bir iman ve irfan mü-
essesesinden baflka bir fley olmad›¤› tahakkuk edince,
adaletin ‹lâhî bir surette tecellisi flu flekilde zuhur etti:

Bediüzzaman Said Nursî ve bütün Risale-i Nur eserle-
rinin beraati karar› resmen ilân edildi. Ve art›k, ruhun
maddeye, hakk›n bat›la, nurun zulmete, iman›n küfre
her zaman galebe çalaca¤›, ezelden ebede de¤iflmeyecek
olan ‹lâhî kanunlar›n bafl›nda gelen bir hakikat oldu¤u
günefller gibi belirdi.

Her hangi bir iklimde zuhur eden bir ›slahatç›n›n ma-
hiyet ve hakikatini, sadakat ve samimiyetini gösteren en
gerçek miyar, davas›n› ilâna bafllad›¤› ilk günlerle, muzaf-
fer oldu¤u son günler aras›nda ferdî ve içtimaî, uzvî ve
ruhî hayat›nda vücuda gelen de¤ifliklik farklar›d›r, derler.

Meselâ, o adam ilk günlerde mütevazi, âlicenap, fera-
gat ve mahviyetkâr, hulâsa, bütün ahlâk ve fazilet bak›-
m›ndan cidden örnek olan gayet temiz ve son derecede
mümtaz bir flahsiyetti. Bakal›m, cihad›nda muzaffer olup
hislerde, emellerde, gönüllerde yer tuttuktan sonra, yine
o eski temiz ve örnek hâlinde kalabilmifl mi? Yoksa, za-
fer neflesiyle birçok büyük san›lan kimseler gibi yere gö-
¤e s›¤maz m› olmufl?

‹flte, büyük küçük her hangi bir dava ve gaye sahibinin
mahiyet ve hakikatini, flahsiyet ve hüviyetini en hakikî
çehresiyle aksettirecek olan en berrak ayna budur. Tarih
boyunca, bu müthifl imtihan› kazanman›n flaheser 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile ‹slâm'da s›n›rlar›
çizilen kaidelerin hayata geçiril-
mesiyle kazan›lan iyi ve güzel
davran›fllar›n bütünü.
aksetmek: yans›mak.
âlicenap: cömert.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru olmayan.
beraat: aklanma.
berrak: duru, aç›k.
cidden: gerçekten, ciddî olarak.
cihat: din u¤runda çal›flma ve ge-
rekirse savaflma.
çehre: flekil, görünüfl.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
emel: ümit.
eser: kitap.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevi kuvvet.
feragat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
ferdî: fertle ilgisi olan.
galebe: galip gelme.
gaye: maksat, meram, hedef.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hakikî: gerçek, sahici.
his: duygu.
hulâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüviyet: benlik, flahsiyet, kimlik.
›slahatç›: düzeltmeler yapan, da-
ha iyi hale getirmek için çal›flan.
içtimaî: sosyal.
iklim: ülke, memleket.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilân: meydana ç›karma, yayma,
duyurma, bildirme.
imtihan: Allah'›n s›k›nt›, hastal›k,
fakirlik gibi çeflitli flekillerde kulla-
r›n› denemesi.
irfan: Allah'› bilme ve tan›ma,
marifetullah.
küfür: Allah'›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, Ona yak›flmayacak s›-
fatlar yükleme.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü.
mahviyetkâr: tevazulu, alçakgö-
nüllü, kendini hesaba katmayan.
mesela: misal olarak, örne¤in.
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miyar: ölçü.
muzaffer: üstün gelmifl, zafer
kazanm›fl, galip gelmifl.
müessese: manevî olarak
yerleflmifl, topluma tesir eden
fikir, düflünce v.b.
mümtaz: meziyetleriyle bafl-
kalar›ndan ayr›lan, seçkin.
mütevaz›: alçak gönüllü olan,
kibirsiz, gösteriflsiz.
müthifl: flaflk›nl›k uyand›ran,
hayret edilecek kadar de¤i-
flik.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,

ziya, ›fl›k, flule.
resmen: resmî olarak, devlet
taraf›ndan.
ruhî: manevî; ruha ait, ruhla
ilgili.
sadakat: ba¤l›l›k, dostluk,
do¤ruluk.
samimiyet: içtenlik.
suret: tarz, yol.
flaheser: fevkalâde, müthifl.
flahsiyet: kiflilik; de¤erli, yük-
sek kifli.
tahakkuk: bir fleyin do¤rulu-
¤unun meydana ç›kmas›, ger-

çekli¤inin anlafl›lmas›.

tecelli: Cenab-› Hakk›n güzel
isimlerinin kâinatta ve insan-
larda zahir olmas›; aç›l›p belir-
me, aç›kça ortaya ç›kma.

uzvî: madde ile ilgili, maddî.

vücuda gelmek: var olmak,
meydana gelmek.

zafer: muvaffak olma, mak-
sada erme, baflarma, baflar›.

zuhur: görünme, meydana
ç›kma.

zulmet: karanl›k.



misalini, evvelâ peygamberler ve bilhassa Sultanü’l-Enbi-
ya Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz, sonra onun ha-
life ve Sahabeleri ve daha sonra onlar›n nurlu yolunda
yürüyen büyük zatlar vermifllerdir.

‚è

Peygamber Efendimiz, flu 
1 pAÉn«pÑrfn’rG oánKnQnh oAÉnªn∏o©rdnG yani,

“Âlimler peygamberlerin vârisleridirler” hadis-i flerifleriy-
le, âlim olman›n pek kolay bir fley olmad›¤›n›, i’cazkâr
belâgatleri ile beyan buyuruyorlar.

Zira, madem ki bir âlim, peygamberlerin vârisidir; o
hâlde, hak ve hakikatin tebli¤ ve neflri hususunda, aynen
onlar›n tutmufl olduklar› yolu takip etmesi lâz›md›r —her
ne kadar bu yol, bütün da¤, tafl, çamur, çak›l, uçurum,
daha beteri takip, tevkif, muhakeme, hapis, zindan, sür-
gün, tecrit, zehirlenme, idam sehpalar› ve daha ak›l ve
hayale gelmeyen nice bin zulüm ve iflkencelerle dolu da
olsa...

‹flte, Bediüzzaman, yar›m as›rdan fazla o mukaddes ci-
had› ile bütün ömrü boyunca bu çetin yolda yürüyen ve
karfl›s›na ç›kan binlerle engeli bir y›ld›r›m sür’atiyle aflan
ve peygamberlerin vârisi olan bir âlim oldu¤unu amelî
bir surette ispat eden bir zatt›r.

Kendisinin ilmî, ahlâkî, edebî birçok fazilet ve meziyet-
leri aras›nda, beni en çok meftun eden fley, onun, o 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 19 ÖN SÖZ

husus: mevzu, konu.
i'cazkâr: mu’cizeli olan.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
madem: de¤il mi ki, böyle ise.
meftun: flaflk›nl›k derecesinde
be¤enmifl, hayran ve flaflk›n.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, yüksek karakter.
misal: benzer, örnek, nümune.
muhakeme: yarg›lama.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
neflr: herkese duyurma, tamim.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü'min kim-
se.
Sultanü'l-Enbiya: peygamberle-
rin sultan›, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
suret: tarz, yol, gidifl.
sür'at: çabukluk, h›z.
sürgün: uzaklaflt›rma, memleke-
tinden ç›karma.
takip: peflinden yürüme, arkas›n-
dan gitme; kovalama.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›.
tecrit: bir kiflinin baflka bir insan
veya nesneyle olan iliflkisini kes-
me.
tevkif: cezaî tahkikat s›ras›nda,
zanl›n›n mahkeme karar›na ka-
dar geçici olarak hapsedilmesi.
vâris: mirasç›.
zat: kifli, flah›s, fert.
zindan: hapishane.
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

ahlaki: ahlâkla ilgili.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
amelî: yapmak suretiyle, uy-
gulamal›, pratik, tecrübî.
aynen: hiç de¤iflmeden, oldu-
¤u gibi.
belagat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade.
beyan: anlatma, aç›k söyle-

me, bildirme, izah.
bilhassa: hele, en çok, özel-
likle.
cihat: din u¤runda çal›flma ve
gerekirse savaflma.
edebî: terbiye ve nezaketle
ilgili.
evvelâ: birinci olarak, ilk ön-
ce.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hare-

ket etmeye yönelten manevi
kuvvet, erdem.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
halife: Hz. Muhammed'in ve-
kili olarak Müslümanlar›n yö-
neticisi olan kimse.

1. Keflfü’l-Hafa, 2:1745; Buharî, ‹lim: 10; Ebu Davud, ‹lim: 1; ‹bni Mâce, Mukaddime: 17; Darimî,
Mukaddime: 32; Müsned, 5:196.



da¤lardan daha sa¤lam, denizlerden daha derin, sema-
lardan daha yüksek ve genifl olan iman›d›r.

Rabbim, o ne muazzam iman, o ne bitmez ve tüken-
mez sab›r, o ne çelikten irade! Hayal ve hat›ralara ürper-
meler veren bunca tazyik, tehdit, tazip ve iflkencelere
ra¤men, o ne e¤ilmez bafl, ne bo¤ulmaz ses ve nas›l k›-
s›lmaz nefestir!

Büyük ‹kbal’in heyecanl› fliirlerinden ald›¤›m coflkun
bir ilham neflesiyle, vaktiyle yazd›¤›m “Mücahit” ünvan›-
n› tafl›yan bir manzumede, afla¤›daki m›sralar› okuyan-
lardan, belki flairâne bir mübalâ¤ada bulundu¤umu söy-
leyenler olmufltur.

Lâkin flu mukaddemesini yazmakla fleref duydu¤um
flaheseri okuyanlar, vecd ile dolu bir hayranl›kla anlaya-
caklar ki, Allah’›n ne kullar› varm›fl! E¤er bir iman, ke-
malini bulursa, neler yapar ve ne harikalar do¤ururmufl!

Bir azm, e¤er iman dolu bir kalbe girerse,

‹nsan da, o imandaki son s›rra ererse,

En azg›n ölümler ona zincir vuramazlar;

Volkan gibi coflkun ak›yor, durduramazlar.

Rabbimden iner azmine kuvvet veren ilham,

Peygamberi rüyada görür belki her akflam.

Hep nur onun iman dolu kalbindeki mihrap,

Kandil olamaz ufkuna dünyadaki mehtap.

azm: kesin karar; kas›t, niyet.
hayran: çok takdir eden, çok be-
¤enen, hayranl›k hisseden.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
kandil: s›v›, ya¤ ve fitil konularak
yak›lan ayd›nlatma kab›.
kemal: olgunluk, yetkinlik.
kuvvet: fizikî güç, kudret, takat.
lâkin: ama, fakat, ancak.
manzume: vezinli, kafiyeli söz, fli-
ir, eser.
mehtap: dolunay.
m›sra: bir beytin sat›rlar›ndan her
biri, bir sat›rl›k manzum söz.
mihrap: cami, mescit ve namaz-
gâhlarda k›ble yönünde bulunan
ve imam›n namaz k›ld›r›rken dur-
du¤u ço¤unlukla girintili bölüm.
muazzam: ulu, muhteflem.
mukaddeme: önsöz, girifl, dibace.

mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, afl›r› büyütme,
abartma.

mücahit: cihat eden, din u¤-
runa din düflmanlar›yla, Allah
r›zas› için ve Allah'›n ad›n› yü-
celtmek gayesiyle savaflan.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.

sab›r: bafla gelen üzücü olay-
lara, belâ ve âfetlere veya bir
haks›zl›¤a katlanma, taham-
mül göstererek Allah'a tevek-

kül edip s›k›nt›lara gö¤üs ger-
me.
sema: gökyüzü, gök.
s›r: bir fleyin veya iflin dikkat,
tecrübe, yetenek ve tecrübe
ile anlafl›labilen en zor ve en
ince yan›, insan›n akl›n›n eri-
flemedi¤i ‹lâhî hikmet.
flaheser: üstün eser, çok üs-
tün de¤erde ve güzellikteki
eser.
flairâne: flairce, flair gibi, flaire
yak›flacak flekilde.
fleref: onur, haysiyet.

tazip: eziyet etme, eziyette
bulunma.
tazyik: zorlama, bask›.
tehdit: gözda¤› verme, birisi-
ni korkutma, korku verme.
ufuk: gökle yerin veya deni-
zin birleflmifl gibi göründü¤ü
yerler.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vecd (vecit): kalbe gelen fe-
yiz, tabiî bir flekilde kendin-
den geçme, iç temafla sebe-
biyle cezbelenme.
volkan: yanarda¤, bürkan.

20 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎÖN SÖZ



Kar k›fl demez, irkilmez, üzülmez, ac› duymaz;

Mevsim, bütün ömrünce ›l›k gölgeli bir yaz.

Cennetteki âlemleri dünyada görür de,

Mahvolsa e¤ilmez s›ra da¤lar gibi derde.

En sarp uçurumlar gelip etraf›n› sarsa,

Ay batsa, günefl sönse, ufuklar da kararsa,

Gökler y›k›l›p çökse, yolundan yine dönmez,

Ruhundaki imanla yanan mefl’ale sönmez.

Kalbinde yanarda¤ gibi iman ne mukaddes!

Vicdan›na her an flunu hayk›rmada bir ses:

Ey yolcu! fiafaklar sökecek; durma, ilerle!

Zulmetlere kan a¤latacak mefl’alelerle...

Y›ld›zlara bas, ç›k yüce âlemlere, yüksel,

‹nsanl›¤› kurtarmaya Cennetten inen el!

Sanki, bu m›sralar iman kahraman›, büyük mücahit
Bediüzzaman Hazretleri için yaz›lm›fl. Zira bu yüksek s›-
fatlar, hep onun s›fatlar›d›r. Cenab-› Hak flu ayet-i keri-
mede, bak›n›z, mücahitlere neler vaat ediyor:
1 nÚ/æ°pùrëoª r̀dG n™nª`nd %G s¿pG nh Énæn∏oÑ°oS rºo¡s`ænjpór¡nændÉnæ«/a GhoóngÉnL nøj/òsdGnh

Meal-i flerifi: “Bizim u¤rumuzda mücahede edenlere
mutlaka yollar›m›z› gösteririz. Ve hiç flüphe yok ki, Allah
muhsinlerle (Allah’› görür gibi ibadet eden mücahitlerle)
beraberdir.”
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ufuk: gökle yerin veya denizin
birleflmifl gibi göründü¤ü yerler.
vaat: Allah'›n kullar›na muhak-
kak gerçekleflece¤ini bildirdi¤i
ahiret hayat›nda, amellerinin kar-
fl›l›¤› ve Allah'›n lütfu olarak veri-
lecek mükâfat, ahiret mükâfat›.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlaki duygu.
zira: çünkü, ondan ki, flu sebep-
ten ki.
zulmet: karanl›k.

âlem: bütün yarat›lm›fllar.
ayet-i kerime: Kur'ân'›n aye-
ti.
Cennet: Allah'›n insanlara
müjdeledi¤i, ölümden sonraki
âlemde bulunan, Allah'a ina-
nan, günah ifllememifl veya
günahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i, ebediyen
içinde kalacaklar› yer.
ibadet: Allah'›n emrettiklerini
yerine getirme, Allah'a karfl›

kulluk vazifesini yapma.
meal-i flerif: flerefli, yüce ma-
na.
mefl'ale: ayd›nlat›c› alet, lâm-
ba, kandil.
m›sra: bir beytin sat›rlar›ndan
her biri, bir sat›rl›k manzum
söz.
mukaddes: takdis edilmifl,
mübarek, ay›p ve noksanlar-
dan kurtulmufl, kutsal, aziz,
temiz.

mutlaka: ne olursa olsun, ke-
sin, muhakkak.
mücahede: savaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba, gayret.
mücahit: cihat eden, din u¤-
runa din düflmanlar›yla, Allah
r›zas› için ve Allah'›n ad›n› yü-
celtmek gayesiyle savaflan.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
flafak: günefl do¤madan az
önce beliren ayd›nl›k.

1. Ankebut Suresi: 69.



Demek ki, iman ve Kur’ân u¤runda candan ve cihan-
dan geçen mücahitlere, büyük Allah, hakikat ve hidayet
yollar›n› gösterece¤ini vaat buyuruyor. Hâflâ, Cenab-›
Hak vaadinde hulf etmez—yeter ki, bu azîm vaad-i ‹lâhî-
yi icap ettirecek flartlar tahakkuk etsin.

Bu ayet-i kerime, Üstad›n karakter ve flahsiyetini tah-
lil hususunda bize nurdan bir rehber oluyor ve o nurun
billûr ›fl›¤› alt›nda art›k en ince çizgileri ve en hassas nok-
talar› görüp sezebiliyoruz. Zira, madem ki bir insan Ce-
nab-› Hakk›n h›fz ve himayesinde bulunmak nimetine
mazhar olmufltur; art›k onun için korku, endifle, üzüntü,
y›lma, usanma ve saire gibi fleyler bahis mevzuu olamaz.

Allah’›n nuru ile nurlanan bir gönlün semas›n› hangi
bulutlar kaplayabilir? Her an huzur-i ‹lâhîde bulunmak
bahtiyarl›¤›na eren bir kulun ruhunu, hangi fâni emel ve
arzular, hangi zavall› teveccüh ve iltifatlar ve hangi pes-
paye gaye ve ihtiraslar tatmin, teskin ve teselli edebilir?

Allah’t›r onun yâr›, mürebbîsi, velisi;
And›kça, bütün nur oluyor duygusu, hissi.

Yükselmededir marifet iklimine her an,
Bambaflka ufuklar aç›yor ruhuna Kur’ân.

Kur’ân ona yâd ettiriyor, “Bezm-i Elest”i,
Âfl›k, o tecellinin ezelden beri mesti.

‹flte, Bediüzzaman böyle harikalar harikas› bir inayete
mazhar olan mübarek bir flahsiyettir. Ve bunun içindir ki,
zindanlar ona bir gülistan olmufl; oradan ebediyetlerin 

arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
âfl›k: ‹lâhî aflka düflmüfl gönül eri.
ayet-i kerime: Kur'ân'›n ayeti.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bahis: söz konusu.
bahtiyar: bahtl›, mes’ut , mutlu.
Bezm-i Elest: elest meclisi, Al-
lah'›n ruhlar› yaratt›¤›nda, "Ben
sizin Rabbiniz de¤il miyim?" anla-
m›ndaki sorusuna, ruhlar›n,
"Evet, Rabbimizsin" diye cevap
verdikleri an.
billûr: fleffaf, parlak tafl.
candan ve cihandan geçmek:
kendi hayat›ndan ve dünyadan
vazgeçmek.
ebediyet: sonsuzluk.
emel: ümit, umma.
endifle: kayg›, keder, gam, flüphe.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik, ebedin z›dd›.
fâni: muvakkat, geçici, ölümlü.
gaye: maksat, meram, hedef.
gülistan: gül bahçesi, gül tarlas›.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hassas: incelikli.
hâflâ: asla, katiyen, hiçbir vakit.
h›fz: koruma, muhafaza.
hidayet: do¤ru olan, hak olan.
himaye: koruma, esirgeme.
hulf etmek: verdi¤i sözü tutma-
mak.
husus: mevzu, konu.
icap ettirmek: gerektirmek.
ihtiras: fliddetle arzu, afl›r› h›rs ve
istek.
iklim: ülke, memleket.
iltifat: yüzünü çevirip bakma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
madem: de¤il mi ki, ...den dolay›,
böyle ise, hele.
marifet: bilme, ilim, danifl.
mazhar olmak: nail olmak.
mest: keyifle kendinden geçmifl,
sarhofl.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, konu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu.
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mürebbî: terbiye eden, yetifl-
tiren.
nimet: Allah'›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.
nokta: hâl, durum.
nur: ziya, ›fl›k, flule.
pespaye: afla¤›l›k, adî, alçak.
rehber: k›lavuz, delil.
sema: gökyüzü, gök.
flahsiyet: kiflilik, kifli özelli¤i.
tahakkuk etmek: meydana
gelmek.
tahlil: çözümleme, analiz.

tatmin: doyma, doygunluk.
tecelli: Cenab-› Hakk›n güzel
isimlerinin kâinatta ve insan-
larda zahir olmas›.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma, durdurma.
teveccüh: hofllanma, güler
yüz gösterme, iltifat etme.
ufuk: gökle yerin veya deni-
zin birleflmifl gibi göründü¤ü
yerler.
vaat buyurmak: söz vermek,

bir fleyi verece¤ini veya yapa-
ca¤›n› peflin olarak söylemek.

veli: dost, yak›n.

vesaire: bunun gibileri ve
benzerleri, di¤erleri.

yad etmek: hat›rlamak, an-
mak.

yar: sevgili, mahbup, mafluk.

zindan: hapishane.

zira: çünkü, flu sebepten ki,
onun için.



nurlu ufuklar›n› görür. ‹dam sehpalar›, birer vaaz ve irflat
kürsüsüdür; oradan insanl›¤a ulvî bir gaye u¤runda sab›r
ve sebat, metanet ve celâdet dersleri verir. Hapishaneler
birer medrese-i Yusufiyeye ink›lâp eder; oraya girerken,
bir profesörün üniversiteye ders vermek için girdi¤i gibi
girer. Zira oradakiler, onun feyiz ve irflad›na muhtaç olan
talebeleridir. Her gün birkaç vatandafl›n iman›n› kurtar-
mak ve canileri melek gibi bir insan hâline getirmek,
onun için dünyalara de¤iflilmez bir saadettir.

Böyle bir yüksek iman ve ihlâs fluuruna malik olan in-
san, hiç flüphesiz ki, zaman ve mekân mefhumlar›n›n
fâniler üzerinde b›rakt›¤› yald›zl› tesirleri kesif madde âle-
minde b›rakarak, ruhu ile maneviyat âleminin p›r›l p›r›l
nurlar saçan ufuklar›na yükselmifl bir hâldedir.

Büyük mutasavv›flar›n (r.a.) fenâfillâh, bekabillâh diye
tarif ve tavsif buyurduklar› yüksek mertebe, iflte bu kudsî
flerefe nail olmakt›r.

Evet, her mü’minin kendine mahsus bir huzur, huflû,
tefeyyüz, tecerrüt ve isti¤rak hâli vard›r. Ve herkes, iman
ve irfan›, salâh ve takvas›, feyiz ve maneviyat› nispetin-
de bu ‹lâhî hazdan feyizyâb olabilir. Lâkin, bu güzel hâl,
bu tatl› visal ve bu emsalsiz haz, geçen ayet-i kerimede-
ki ihsan erbab› olan o büyük mücahitlerde her zaman
devam ediyor. Ve iflte onlar, bu sebepten dolay›d›r ki,
Mevlây› unutmak gafletine düflmüyorlar. Nefisleriyle,
aslanlar gibi bütün ömürleri boyunca çarp›fl›yorlar. Ve
hayatlar›n›n her lâhzas›, en yüksek terakki ve tekâmül 
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kürsü: camilerde vaizin, medre-
selerde müderrisin oturdu¤u yer.
lâhza: göz aç›p kapay›ncaya ka-
dar geçen zaman, an.
lâkin: ama, fakat, ancak.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, bir fleye veya kifliye has
olan.
malik: sahip.
maneviyat: manevî olan husus-
lar, ruha, hisse, inanca ait fleyler.
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.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana, sözden ç›kar›lan mana.
mekân: yer, mahal.
mertebe: rütbe, paye.
metanet: sa¤laml›k, dayan›kl›l›k.
Mevlâ: Allah.
mutasavv›f: tasavvuf ehli.
mücahit: din u¤runa din düfl-
manlar›yla, Allah r›zas› için ve Al-
lah'›n ad›n› yüceltmek gayesiyle
savaflan.
mü'min: iman eden, inanan.
nail olmak: yetiflmek, ulaflmak.
nefis: kulun kötü ve günah olan
hâl ve huylar›, süflî arzular›.
nispet: k›yas, ölçü, oran.
nurlu: ayd›nl›k, par›lt›l›.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
sab›r: bafla gelen üzücü olaylara
tahammül göstererek Allah'a s›¤›-
n›p s›k›nt›lara gö¤üs germe.
salâh: dine olan ba¤l›l›k.
sebat: karar›ndan vazgeçmeme.
fleref: yücelik, seçkinlik.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü.
takva: Allah'›n yasaklar›ndan ka-
ç›nmada azamî titizlik gösterme.
talebe: ö¤renciler.
tarif: etrafl›ca anlatma, bildirme.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
tecerrüt: her fleyden vazgeçip Al-
lah'a yönelme.
tefeyyüz: feyizlenme.
tekâmül: olgunlaflma.
terakki: yükselme.
ufuk: gökle yerin veya denizin
birleflmifl gibi göründü¤ü yerler.
ulvî: yüksek, yüce.
vaaz: vaizin camide, cemaati ir-
flat amac›yla, dinî ifllerle ilgili ola-
rak Kur'ân ve hadislerden aktar-
d›¤› ve yorumlad›¤› sözler.
visal: ulaflma, kavuflma.
yald›zl›: göz boyayan.
zira: çünkü, flu sebepten ki, onun
için.

âlem: dünya, cihan.
ayet-i kerime: Kur'ân'›n aye-
ti.
bekabillah: Allah ile var ol-
mak.
cani: cinayet ifllemifl kimse.
celâdet: yi¤itlik, kahramanl›k.
emsalsiz: eflsiz, benzersiz.
erbap: sahipler, malikler.
fâni: ölümlü.
fenafillâh: Allah'›n varl›¤›nda
yok olma.
feyiz: ilim, irfan.
feyizyab: feyiz bulan.

gaflet: gafillik.
gaye: maksat, meram, hedef.
huflu: Allah'a karfl› korku ve
sayg› ile boyun e¤me, bu
duygunun meydana getirdi¤i
korku ile kar›fl›k sevgiden ge-
len edepli bir hâl.
huzur: gönül ferahl›¤›, kalp,
kafa rahatl›¤›, sükûnet, rahat.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma.

‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
ink›lâp etmek: hâl de¤ifltir-
mek.
irfan: Allah'› bilme ve tan›ma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma, uyarma.
isti¤rak: kulun kalbini dünya
ile ilgili fleylerden ar›nd›r›p Al-
lah'a ba¤lanmas› ve ‹lâhî aflk
ve vecd dalg›nl›¤› içinde bu-
lunmas›.
kesif: s›k, yo¤un.
kudsî: mukaddes, kutlu, aziz.



hat›ralar› kaydediyor. Ve bütün varl›klar› o Cemal, Ke-
mal ve Celâl s›fatlar› ile muttas›f olan Rabbülâlemîn’in r›-
zas›nda erimifl bulunuyorlar.

Mevlâ, bizleri de o bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin,
âmin.

‚è

Yukar›daki sahifelerde, büyük Üstad›n, dostlar›n› mef-
tun ve hayran etti¤i kadar da, düflmanlar›n› dehfletler içe-
risinde b›rakan azametli iman›ndan bahsettik. Biraz da
mümtaz flahsiyeti, nurdan bir hâle hâlinde sarmakta olan
üstün meziyetlerinden, ahlâk ve kemalât›ndan bahsede-
lim.

Malûm ya, her flahsiyeti, muhtelif ve muayyen mezi-
yetler çerçeveler. Binaenaleyh, Üstad›n flahsiyetini tek-
vin eden bafll›ca s›fatlar flunlard›r:

FERAGAT‹

Bir dava sahibinin ve bilhassa ›slahatç›n›n muvaffak›-
yet flartlar›n›n en mühimi feragattir. Zira gözler ve gönül-
ler, bu mühim noktay› en ince bir hassasiyetle tetkik ve
takibe meyyaldirler. Üstad›n bütün hayat› ise, bafltan ba-
fla feragatin flaheser misalleriyle dolup taflmaktad›r.

Allâme fieyhülislâm Mustafa Sabri Efendi merhum-
dan, feragate ait flöyle bir söz iflitmifltim: “‹slâm bugün
öyle mücahitler ister ki, dünyas›n› de¤il, ahiretini dahi fe-
da etmeye haz›r olacak.”

ahiret: öbür dünya, k›yametten
sonra kurulacak olan âlem.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile Kur’ân-› Kerîm ve
sünnet-i flerifte s›n›rlar› çizilen ka-
idelerin hayata geçirilmesiyle ka-
zan›lan iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
allâme: pek çok konuda ihtisas
sahibi büyük bilgin, ilmî seviyesi
çok yüksek olan âlim.
âmin: "Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!" anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
azametli: büyük, ulu, yüce.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bilhassa: hele, özellikle.
binaenaleyh: buna binaen.
Celâl: Allah'›n Kahhar, Cebbar,
Mütekebbir gibi sertlik, h›fl›ml›l›k,
yücelik ifade eden nitelikleri hak-
k›nda kullan›lan, Allah'›n güzel
isimlerinden biri.
Cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile tecellisi.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
dehflet: büyük korku hâli.
feda etmek: u¤runa vermek.
feragat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
hâle: ay ve güneflin etraf›nda ba-
zen görünen parlak ›fl›kl› halka.
hassasiyet: ihtimaml›l›k, dikkatli-
lik.
hat›ra: an›.
hayran: çok takdir eden, çok be-
¤enen.
›slahatç›: daha iyi hâle getirmek
için çal›flan kifli.
ilhak eylemek: ilâve etmek, ek-
lemek, katmak.
kaydetmek: yaz›ya geçirmek,
deftere yazmak.
Kemal: en yüksek de¤er, de¤er,
k›ymet, paha.
kemalât: faziletler, iyilikler, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
malûm: bilinen, belli.
meftun: flaflk›nl›k derecesinde
be¤enmifl, hayran ve flaflk›n.
merhum: rahmete kavuflmufl,
ölü.
Mevlâ: Allah.
meyyal: çok meyilli.
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meziyet: bir kifliyi baflkalar›n-
dan ay›ran veya yücelten va-
s›f.
misal: örnek, nümune.
muayyen: belli, belirli.
muhtelif: çeflitli, çeflit çeflit,
farkl›.
muttas›f: kendisinde bir hâl,
bir s›fat bulunan.
muvaffak›yet: Allah'›n yard›-
m›yla baflar›l› olma, baflarma.
mücahit: cihat eden, din u¤-
runa din düflmanlar›yla, Allah
r›zas› için ve Allah'›n ad›n› yü-

celtmek gayesiyle savaflan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mümtaz: meziyetleriyle bafl-
kalar›ndan ayr›lan, seçkin.
nur: ziya, ›fl›k, flule.
Rabbülâlemîn: âlemlerin
Rabbi, bütün âlemleri idare
ve terbiye eden Allah.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
s›fat: özellik, hal, keyfiyet, ni-
telik.
flaheser: fevkalâde, müthifl.
flahsiyet: kiflilik; de¤erli, yük-

sek kifli.
fleyhülislâm: Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤unda, kabinede sad-
razamdan sonra yer alan ve
din ifllerine bakmakla görevli
üye.
takip: peflinden yürüme, ar-
kas›ndan gitme.
tekvin: meydana getirme,
vücuda getirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
zira: çünkü.
zümre: cemaat, topluluk.



Büyük adamdan sâd›r olan bu büyük sözü tamamen
kavrayamad›¤›m için, mutasavv›flar›n isti¤rak hâllerinde
söyledikleri esrarl› sözlere benzeterek, herkese söyleme-
mifl ve olur olmaz yerlerde de açmam›flt›m.

Vaktaki ayn› sözü Bediüzzaman’›n atefller saçan heye-
canl› ifadelerinde de okuyunca anlad›m ki, büyüklere gö-
re feragatin ölçüsü de büyüyor. Evet, ‹slâm için bu kadar
ac›kl› bir feragate katlanmaya raz› olan mücahitleri, Er-
hamürrâhimîn olan Allah-› Zülkerîm Teâlâ ve Tekaddes
Hazretleri b›rak›r m›? O fedaî kulunu lütuf ve keremin-
den, inayet ve merhametinden mahrum etmek flan›na
—hâflâ— yak›fl›r m›?

‹flte, Bediüzzaman, bu müstesna tecellinin en parlak
misalidir. Bütün ömrü boyunca mücerret yaflad›. Dünya-
n›n bütün meflru lezzetlerinden tamamen mahrum kald›.
Bir yuva kurmak ve orada mes’ut bir aile hayat› geçir-
mek sevdas›na düflmeye vakit ve f›rsat bulamad›. Fakat,
Cenab-› Hak kendisine öyle fleyler ihsan etti ki, fâni ka-
lemlerle tarif olunamayacak kadar muazzam ve muhte-
flemdir.

Bugün dünyada hangi bir aile reisi, manen Bediüzza-
man Hazretleri kadar mes’uttur? Hangi bir baba, mil-
yonlarla evlâda sahip olmufltur? Hem de nas›l evlâtlar!..
Ve hangi bir üstat bu kadar talebe yetifltirebilmifltir?

Bu kudsî ve ruhî rab›ta, biiznillâhi teâlâ, dünyalar dur-
dukça duracak ve nurdan bir sel hâlinde ebediyetlere ka-
dar ak›p gidecektir. Çünkü bu ‹lâhî dava, Kur'ân-› Kerîm'in 
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lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
mahrum: bahts›z, nasipsiz.
manen: duyguca, gönülce, yü-
rekçe, ruhça, manaca.
merhamet: flefkat gösterme, ko-
ruma, iyilik etme, bîçarelere yar-
d›mda bulunma, esirgeme.
mes'ut: saadetli, bahtl›, bahtiyar,
kutlu.
meflru: hakl›; fleriata uygun,
fler'an caiz, fleriat›n müsaade etti-
¤i fley.
misal: örnek, nümune.
muazzam: ehemmiyetli, önemli.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, flanl›, ulu, yüce, büyük.
mutasavv›f: sofu olan, sûfi olan,
tasavvufla u¤raflan, tasavvuf ehli.
mücahit: cihat eden, din u¤runa
din düflmanlar›yla, Allah r›zas› için
ve Allah'›n ad›n› yüceltmek gaye-
siyle savaflan.
mücerret: tecrit edilmifl, yaln›z,
tek.
müstesna: baflkas›na benzeme-
yen, benzeri olmayan, fevkalâde.
nur: ziya, ›fl›k, flule.
rab›ta: ba¤l›l›k.
raz› olmak: r›za göstermek, ka-
bul etmek, boyun e¤mek.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
sad›r: ç›kan, meydana gelen, zu-
hur eden.
sevda: bir fleye karfl› duyulan flid-
detli arzu, afl›r› ifltiyak.
flan: ad, ün.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tamamen: büsbütün.
tarif: bir kavram› kelimelerle ifa-
de etme.
tealâ: âlî olsun, yüce olsun, ulu
olsun" mealinde Cenab-› Hakk›n
(c.c.) kudsiyet ve büyüklü¤ü için
hürmeten söylenir.
tecelli: Allah'›n lutfuna nail olma.
vaktaki: ne vakit ki, ne zaman ki,
oldu¤u vakit.

Allah-› Zülkerîm Teâlâ ve
Tekaddes: kerîm olan yüce
ve mukaddes Allah.
biiznillâhi tealâ: Allah'›n iz-
niyle.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
ebediyet: sonsuzluk.
esrarl›: s›rl›, akl›n eremeyece-
¤i fleylerle dolu olan.
evlât: veletler, çocuklar.
fâni: ölümlü.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-

n›n› vermeye haz›r bulunan.
feragat: hakk› olan› bile iste-
meme, terk etme.
f›rsat: bir ifl için en uygun za-
man ve hâl.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir va-
kit.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
ihsan etmek: iyilik etmek,
güzel davranmak, ba¤›flla-
mak.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-›

Hakka dair.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
isti¤rak: kulun kalbini dünya
ile ilgili fleylerden ar›nd›r›p Al-
lah'a ba¤lanmas› ve nihayet
derecede, kendini bilmeye-
cek flekilde ‹lâhî aflk ve vecd
dalg›nl›¤› içinde bulunmas›.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san, ba¤›fl.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
azzez, aziz.
lezzet: herhangi bir fley karfl›-
s›nda duyulan zevk, keyif.



nur deryas›nda tebellür eden bir varl›k oldu¤u gibi,
Kur’ân’dan do¤mufl ve Kur’ân’la beraber yaflayacakt›r.

fiEFKAT VE MERHAMET‹

Büyük Üstat, hak ve hakikati tâ çocuklu¤unda bulmufl-
tu. Kalbinin feryad›n› ve ruhunun münacat›n› dinlemek
için ma¤aralara kapand›¤› günlerde bile ibadet ve taat-
ten, tefekkür ve murakabelerden feyiz ve huzur alman›n
zevkine ermifl olan bir ârif-i billâh idi.

Lâkin, karanl›k gece dalgalar›n› and›ran korkunç küfür
ve ilhad kâbusunun Müslüman dünyas›n› ve dolay›s›yla
memleketimizi kaplamak üzere oldu¤u o tehlikeli günler-
de, yata¤›ndan f›rlayan bir aslan gibi, yanarda¤lar› and›-
ran bir kükreyiflle cihad meydan›na at›ld›. Bütün rahat ve
huzurunu bu mukaddes davaya feda etti. Ve iflte bu hik-
mete mebnidir ki, o günden beri her sözü bir dilim lâv,
her fikri bir atefl parças› olmufl, düfltü¤ü gönülleri yak›-
yor; hisleri, fikirleri alevlendiriyor.

Büyük Üstad›n tam bir uzlet ve inzivadan sonra tekrar
irflat ve cemiyet hayat›na at›lmas›, aynen ‹mam-› Gaza-
lî’nin hayat›nda geçirmifl oldu¤u o mühim ve tarihî mer-
haleye benzemektedir.

Demek ki, Cenab-› Hak, büyük mürflitleri böyle bir
müddet inzivada terbiye, tasfiye ve tezkiye ettikten son-
ra tenvir ve irflat vazifesiyle mükellef k›l›yor. Ve bu sebep-
ledir ki, bir mâ-i mukattardan daha temiz ve berrak 

ârif-i billâh: mürflit, ermifl, evliya,
Cenab-› Hakk› bilen, veli.
aynen: hiç de¤iflmeden, oldu¤u
gibi.
berrak: pek parlak, duru, aç›k.
cemiyet: topluluk, birlik.
dava: takip edilen fikir, iddia.
derya: deniz, bahr.
feda etmek: u¤runa vermek.
feryat: yard›m istemek için yük-
sek sesle ba¤›rma, ça¤›rma.
feyiz: Allah'›n kuluna ba¤›fllad›¤›
marifet ve dinî heyecan.
fikir: düflünce.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep.
his: duygu.
huzur: gönül ferahl›¤›, kalp, kafa
rahatl›¤›, sükunet, rahat.
ibadet: Allah'›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah'a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
ilhad: gerçek inançtan flaflma, sa-
p›tma, hak yoldan ç›kma.
inziva: tek bafl›na yaflama, dünya
ifllerinden vazgeçme, dünyadan
el-etek çekme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, uyarma.
kâbus: s›k›nt›, korku.
küfür: Allah'›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, Ona yak›flmayacak s›-
fatlar yükleme.
lâkin: ama, fakat, ancak.
lâv: yanarda¤lar›n püskürmesi s›-
ras›nda ç›kan ve so¤uyunca kat›-
laflan kitle.
mâ-i mukattar: saf su.
mebni: -den dolay›, sebebiyle.
memleket: ülke, yurt, vatan.
merhale: evre.
merhamet: flefkat göstermek,
korumak, iyilik etmek, bîçarelere
yard›mda bulunmak, esirgemek.
mukaddes: mübarek, aziz, temiz.
murakabe: kendi iç âlemine bak-
ma, nefsini kontrol alt›na alma.
müddet: vakit, zaman, süre.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükellef: bir fleyi yapmaya,
ödemeye mecbur olan, vazifeli.
münacat: gizlice dertleflme, f›s›l-

dama.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
rahat: kiflinin s›k›nt›s›, hastal›-
¤›, ac›s›, derdi, noksan› olma-
ma hâli, s›k›nt›s›zl›k, esenlik.
flefkat: ana baban›n evlâd›na
sevgisi gibi yürekten muhab-
bet besleme.
taat: Allah'›n emirlerini yerine
getirme, Allah'tan korkup ya-
saklar›ndan kaç›nma.

tasfiye: kalbi nefsî fleylerden
ar›tma.

tebellür etmek: billurlaflmak,
billur hâline gelmek.

tefekkür: kendi nefsinin ve
yarat›c›n›n s›rlar›na erebilme-
si için, iç dünyas›na e¤ilerek
derin düflünceye dalmas›, ya-
rat›l›fl›n ve yarat›lm›fl›n üze-
rinde gönül gözüyle temafla-
larda bulunarak yarat›c›ya
yönelmesi.

tenvir: bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.

terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.

tezkiye: nefsi ve kalbi, Al-
lah'tan baflka varl›klara karfl›
afl›r› sevgi ve ilgi göstermek-
ten kurtarmak ve manevî
kurtulufla ermek amac›yla
baflvurulan mücahede yolla-
r›n›n tamam›.

uzlet: insanlardan uzak dur-
ma, bir köfleye çekilip kendi
kendine yaflama.

vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
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olan yüreklerinden kopup gelen nefesler, kalplere akse-
der etmez bambaflka tesirler icra ediyor.

Arz etti¤im gibi, ‹mam-› Gazalî’nin bundan dokuz yüz
sene evvel ahlâk ve fazilet sahas›nda yapm›fl oldu¤u fü-
tuhat›, bu as›rda Bediüzzaman, iman ve ihlâs vadisinde
baflarm›flt›r.

Evet, Hazret-i Üstad› bu müthifl cihad meydanlar›na
sevk eden, hep bu eflsiz flefkat ve merhameti olmufltur.
Ve bunu bizzat kendisinden dinleyelim:

“Bana, ‘Sen fluna buna niçin sataflt›n?’ diyorlar. Far-
k›nda de¤ilim. Karfl›mda müthifl bir yang›n var; alevleri
göklere yükseliyor. ‹çinde evlâd›m yan›yor, iman›m tutufl-
mufl yan›yor. O yang›n› söndürmeye, iman›m› kurtarma-
ya kofluyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemifl de,
aya¤›m ona çarpm›fl; ne ehemmiyeti var? O müthifl yan-
g›n karfl›s›nda bu küçük hâdise bir k›ymet ifade eder mi?
Dar düflünceler, dar görüfller!..”

‹ST‹⁄NASI

Üstad›n, hayat› boyunca cemiyetimizin her tabakas›na
vermekte oldu¤u binlerle isti¤na örnekleri, dillere destan
olmufl bir ulviyeti haizdir.

Masivadan tam manas›yla isti¤na ederek, uzvî ve ruhî
bütün varl›¤› ile Rabbülâlemîn’in bitmez ve tükenmez
hazinesine dayanmay› müddet-i hayat›nda bir itiyat de-
¤il, âdeta bir mezhep, meflrep ve meslek olarak kabul 
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fleyler.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy, mi-
zaç, ahlâk.
meydan: genifl, aç›k, düz yer,
alan.
mezhep: gidilen, tutulan, takip
edilen yol.
müddet-i hayat: ömür müddeti,
yaflam süresi, bir kimsenin ömrü.
müthifl: flaflk›nl›k uyand›ran, hay-
ret edilecek; korkunç.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi,
bütün âlemleri idare ve terbiye
eden Allah.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili, manevî.
saha: alan, konu.
sevk: önüne kat›p sürme, öne,
ileri sürme, gönderme.
flefkat: ana baban›n evlâd›na
sevgisi gibi yürekten muhabbet
besleme.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik, ululuk.
uzvî: uzva ait, uzuvla ilgili, maddî.

âdeta: sanki, düpedüz, baya-
¤›, bas baya¤›.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan ge-
len hususiyetleri ile Kur’ân-›
Kerîm ve sünnet-i flerifte s›-
n›rlar› çizilen kaidelerin haya-
ta geçirilmesiyle kazan›lan iyi
ve güzel davran›fllar›n bütü-
nü.
aksetmek: yans›mak.
arz etmek: söylemek, ifade
etmek.
as›r: yüzy›l.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.

cemiyet: topluluk, birlik.
cihat: din yolunda çal›flma ve
gerekirse savaflma.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
evlât: veletler, çocuklar.
evvel: önce.
fazilet: iyi ahlak, iffet, namus,
iyi huy.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hâdise: vak›a, olay.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.
hazine: zengin ve de¤erli

kaynak.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
isti¤na etmek: çekinmek,
uzak durmak.
itiyat: âdet edinme, al›flkan-
l›k hâline getirme, al›flma,
al›flkanl›k.
k›ymet: de¤er, paha, bedel,
tutar.
kösteklemek: engellemek.
mana: anlam.
masiva: dünya ile ilgili olan



etmifltir. Ve bunda da, ne pahas›na olursa olsun, sebat
eylemekte hâlâ devam etmektedir.

‹flin orijinal taraf›, bu meslek, kendi flahs›na münhas›r
kalmam›fl, talebelerine de kudsî bir mefkûre hâlinde inti-
kal etmifltir. Nur deryas›nda y›kanmak flerefine mazhar
olan bir Nur Talebesinin isti¤nas›na hayran olmamak ka-
bil de¤ildir.

Bak›n›z, Üstad, Mektubat ünvan›n› tafl›yan flaheserin
‹kinci Mektubunda, bu mühim noktay› alt› vecihle ne ka-
dar asil bir iman ve irfan fluuru ile izah eder:

“Birincisi: Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vas›ta-i cer et-
mekle ittiham ediyorlar. ‘‹lmi ve dini kendilerine medar-›
maiflet yap›yorlar’ deyip, insafs›zcas›na onlara hücum
ediyorlar. Binaenaleyh, bunlar› fiilen tekzip lâz›md›r.

“‹kincisi: Neflr-i hak için enbiyaya ittiba etmekle
mükellefiz. Kur’ân-› Hakîm’de, hakk› neflredenler 
1 $G n¤nY s’pG nipôrLnG r¿pG ¯ $G n¤nY s’pG nipôrLnG r¿pG diyerek, insan-

lardan isti¤na göstermifller.”

‹flte, Risale-i Nur Külliyat›n›n mazhar oldu¤u ‹lâhî fütu-
hat, hep bu enbiya mesle¤inde sebat kahramanl›¤›n›n
flaheser misali ve harikulâde neticesidir. Ve bu sayede
Üstat, izzet-i ilmiyesini cihank›ymet bir elmas gibi muha-
faza eylemifltir.

Art›k herkesin, u¤runda esir oldu¤u maafl, rütbe, ser-
vet ve daha nice bin flahsî ve maddî menfaatlerle asla 

asil: soylu.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
na binaen.
cihank›ymet: dünya de¤erinde.
derya: deniz, bahr.
ehl-i dalâlet: do¤ru ve hak yol-
dan sapanlar, dalâlette olanlar.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, bilimle
u¤raflanlar.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
enbiya: nebiler, peygamberler.
esir: kul, köle.
fatih: fetheden, açan.
fiilen: yaparak, iflleyerek.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hak: do¤ru, gerçek.
harikulâde: fevkalâde, efli ve
benzeri olmayan, ola¤anüstü.
hayran olmak: çok takdir etmek,
çok be¤enmek.
hücum etmek: sald›rmak.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilim: bilgi.
intikal etmek: geçmek, bulafl-
mak, sirayet etmek.
insafs›zca: ac›mas›zca.
irfan: Allah'› bilme ve tan›ma,
marifetullah.
isti¤na göstermek: çekinmek,
uzak durmak.
ittiba etmek: tâbi olmak, uymak.
ittiham etmek: suçlamak.
izah etmek: aç›klamak, bir konu-
yu ayr›nt›lar›yla ortaya koymak.
izzet-i ilmiye: ilim s›fat›n›n üs-
tünlü¤ü, haysiyeti, flerefi.
kabil: mümkün.
kudsî: mukaddes, kutlu, aziz.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
maddî: para, mal vb. fleylerle ilgi-
li.
mazhar olmak: nail olmak, fleref-
lenmek, kavuflmak.
medar-› maiflet: geçim kayna¤›.
mefkûre: ülkü, gaye, ideal.
Mektubat: Risale-i Nur Külliyat›-
n›n dört büyük kitab›ndan birinin
ad›.
menfaat: fayda, kâr, gelir.
misal: örnek, nümune.
muhafaza eylemek: korumak.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mükellef: yükümlü, görevli.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›l-
m›fl, bir fleye veya kimseye
mahsus.
neflir: yayma.
neflr-i hak: hakk›, do¤ruyu
yayma, neflretme.
netice: sonuç.
nur: ziya, ›fl›k, flule.

orijinal: özgün, yaln›z kendi-
ne has bir vas›f, nitelik tafl›-
yan.
rütbe: makam, mevki.
sebat eylemek: kararl› ol-
mak, karar›ndan vazgeçme-
mek.
servet: zenginlik, varl›k, mal.
flaheser: fevkalâde, müthifl.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.

flahsî: kiflisel.
fleref: onur.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tekzip: yalanlama.
ünvan: ad, isim.
vas›ta-i cer etmek: bir fleyi
kazanç veya menfaate âlet
etmek.
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alâkas› olmayan bir insan, nas›l olur da gönüller fatihi ol-
maz? ‹manl› gönüller, nas›l onun feyiz ve nuruyla dol-
maz?

‹KT‹SATÇILI⁄I

‹ktisat, bundan evvel bahsetti¤imiz isti¤nan›n tefsir ve
izah›ndan baflka bir fley de¤ildir. Zaten iktisat saray›na gi-
rebilmek için, evvelâ isti¤na denilen kap›dan girmek lâ-
z›md›r. Bu sebeple iktisatla isti¤na, lâz›mla mülzem kabi-
lindendir.

Üstat gibi, isti¤na hususunda peygamberleri kendine
örnek kabul eden bir mücahidin iktisatç›l›¤›, kendili¤in-
den husule gelecek kadar tabiî bir haslet hâlini al›r ve ar-
t›k ona günde bir tas çorba, bir bardak su ve bir parça
ekmek kâfi gelebilir. Zira bu büyük insan, büyük ve mun-
sif Frans›z flairi La Martin’in dedi¤i gibi, “Yemek için ya-
flam›yor, belki yaflamak için yiyor.”

Üstad›n meflrep ve mesle¤ini tamamen anlad›ktan
sonra, art›k onun yüksek iktisatç›l›¤›n› böyle yemek iç-
mek gibi basit fleylerle mukayese etmeyi çok görüyorum.
Zira, bu büyük insan›n yüksek iktisatç›l›¤›n› manevî saha-
larda tatbik etmek ve maddî olmayan ölçülerle ölçmek
lâz›m gelir.

Meselâ, Üstat, bu yüksek iktisatç›l›k kudretini s›rf
yemek, içmek, giymek gibi basit fleylerle de¤il, bilâkis
fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes
gibi manevî ve mücerret k›ymetlerin israf ve heder 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 29 ÖN SÖZ

maddî olmayan, manaya ait.
meselâ: misal olarak, örne¤in.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, mizaç.
mukayese etmek: k›yaslamak,
karfl›laflt›rmak.
muns›f: insafl›, hakk› itiraf eden.
mücahit: cihat eden, din u¤runa
din düflmanlar›yla, Allah r›zas› için
ve Allah'›n ad›n› yüceltmek gaye-
siyle savaflan.
mücerret: gözle görülmeyen, elle
tutulmayan, soyut.
mülzem: lüzumlu görülmüfl, ge-
rektirilmifl.
nefes: canl› varl›k.
nefis: kendi, flah›s.
nur: ziya, ›fl›k, flule.
peygamber: Allah'›n elçisi, Allah
taraf›ndan haber getirerek ‹lâhî
emir ve yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, haberci, nebi, resul.
s›rf: sade, kat›ks›z.
tabiî: tabiat icab› olan, do¤ufltan,
yarat›l›fltan, normal.
tamamen: eksiksiz ve tam ola-
rak, mükemmel biçimde.
tatbik etmek: uygulamak.
tefsîr: aç›klama.
zaten: esasen, asl›nda.
zihin: anlama, bilme, kavrama
gücü, anlay›fl, kavray›fl.
zira: flu sebepten ki, onun için.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
bahsetmek: anlatmak.
basit: baya¤›, k›ymetsiz ola-
¤an, s›ra ifli.
bilâkis: tam tersine.
evvel: önce.
evvelâ: ilk önce.
feyiz: ilim, irfan.
fikir: düflünme, düflünce.
haslet: insan›n yarat›l›fl›ndan
gelen huy ve karakter, mizaç.
heder: bofla gitme, ziyan ol-
ma.
husule gelmek: has›l olmak,

meydana gelmek.
husus: mevzu, konu.
iktisat: afl›r› davranmama,
her hususta itidal üzere bu-
lunma.
israf: gereksiz yere harcama.
istidat: yarat›l›fltan olan ve
zamanla gelifltirilen kabiliyet.
isti¤na: aza kanaat etme,
olanla yetinme, tokgözlülük.
izah: bir konuyu ayr›nt›lar›yla
ortaya koyma, eksiksiz anlat-
ma.
kabil: nevi, s›n›f, cins, tür.

kabiliyet: yetenek, istidat.
kabul: al›p kullanma.
kâfî gelmek: yetmek, ihtiyac›
karfl›lamak.
k›ymet: bir kiflide bulunan
üstün vas›f.
kudret: güç, kuvvet, takat, ik-
tidar.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
maddî: para, mal vb. fleylerle
ilgili, maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manevî: madde d›fl› olan,



edilmemesi ile ölçen bir dâhîdir. Ve bütün ömrü boyun-
ca bir karakter hâlinde takip etti¤i bu titiz muhasebe ve
murakabe usulünü, bütün talebelerine de telkin etmifltir.
Binaenaleyh, bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okut-
turmak ve her sözü dinlettirmek kolay bir fley de¤ildir. Zi-
ra, onun gönlünün mihrak noktas›nda yaz›l› olan flu
“Dikkat!” kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi gör-
mektedir.

‹flte, Bediüzzaman, kudretli bir ›slahatç› ve harikalar
harikas› bir pedagog (mürebbî) oldu¤unu, yetifltirdi¤i ter-
temiz nesille fiilen ispat etmifl ve iktisat tarihine nurdan
p›r›lt›larla yaz›lan bir atlas sahife daha ilâve eden bir na-
dire-i f›tratt›r.

TEVAZU VE MAHV‹YETKÂRLI⁄I

Nur Risalelerinin bu kadar harikulâde bir flekilde ciha-
na yay›lmas›nda, bu iki hasletin çok faydas› olmufl ve
pek derin tesirleri görülmüfltür.

Çünkü, Üstat, sohbet ve teliflerinde kendine bir “kut-
bülârifîn” ve bir “gavsülvas›lîn” süsü vermedi¤i için, gö-
nüller ona pek çabuk ›s›nm›fl, onu tertemiz bir samimi-
yetle sevmifl ve derhal ulvî gayesini benimsemifltir.

Meselâ, ahlâk ve fazilete, hikmet ve ibrete ait olan bir-
çok sohbet ve telkinlerini, do¤rudan do¤ruya nefsine
tevcih eder. Keskin ve ateflîn hitabelerinin ilk ve yegâne
muhatab› öz nefsidir. Oradan, merkezden muhite yay›l›r-
cas›na, bütün nur ve sürura, saadet ve huzura müfltak
olan gönüllere yay›l›r.

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile Kur’ân-› Kerîm ve
sünnet-i flerifte s›n›rlar› çizilen ka-
idelerin hayata geçirilmesiyle ka-
zan›lan iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
ateflin: fliddetli, hiddetli, ateflli.
atlas: ipekten yap›lm›fl kumafl.
binaenaleyh: bundan dolay›.
cihan: dünya.
dâhî: son derece zeki, deha sahi-
bi.
eser: kitap.
fazilet: iyi ahlak, namus, iyi huy.
fiilen: yaparak, iflleyerek.
gavsülvas›lîn: evliyaullah›n bü-
yükleri hakk›nda kullan›l›r.
gaye: ülkü, maksat, hedef.
harikulâde: fevkalâde, efli ve
benzeri olmayan, ola¤anüstü.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hassas: incelikli, en ufak ölçüleri
sa¤l›kl› ve kesin olarak veren.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hitabe: bir toplulu¤a karfl› cofltu-
rucu sözler söyleme, nutuk.
huzur: gönül ferahl›¤›, kalp, kafa
rahatl›¤›, sükûnet, rahat.
›slahatç›: bir fleyi daha iyi hâle
getirmek için çal›flan kifli.
ibret: bir olaydan, kötü bir du-
rumdan ders alma, ders ç›karma.
iktisat: afl›r› davranmama, her
hususta itidal üzere bulunma.
ilâve etmek: eklemek, katmak.
ispat etmek: delillerle kan›tla-
mak.
kontrol: denetim, teftifl, muraka-
be.
kudretli: güçlü.
kutbülârifin: ariflerin en büyü¤ü,
ariflerin en ileri geleni.
mahviyetkârl›k: alçakgönüllülük,
mütevaz›l›k, kendini hesaba kat-
mamazl›k.
meselâ: misal olarak, örne¤in.

mihrak: merkez nokta.
muhasebe: hesaplaflma, kar-
fl›l›kl› hesap görme.
muhatap: hitap olunan, ko-
nuflulan kimse.
muhit: çevre.
murakabe: denetleme, gö-
zetleme, kontrol etme.
mürebbî: çocuk terbiyecisi.
müfltak: ifltiyakl›, çok istekli.
nadire-i f›trat: yarat›l›flta
benzersizlik, mizaçta benzer-
sizlik.
nefis: kendi, flah›s; kötülü¤e

sevk eden, hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nesil: kuflak.
nur: ziya, ›fl›k, flule.
öz: kendi.
pedagog: pedagoji uzman›,
e¤itimci, terbiyeci, mürebbi.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
samimiyet: içtenlik.
sohbet: görüflüp konuflma,
karfl›l›kl› hoflça konuflma.
sürur: sevinç.
takip etmek: bir yol tutup

gitmek.
talebe: ö¤renciler.
telif: eser.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt ver-
me.
tevazu: alçakgönüllülük, ki-
birsizlik, mütevazilik.
tevcih etmek: yöneltmek,
çevirmek.
ulvî: yüksek, yüce.
usûl: yol, tarz, üslûp, flekil.
vazife: ödev, görev.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zira: çünkü.
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Üstat, hususî hayat›nda gayet halim selim ve son de-
rece mütevazidir. Bir ferdi de¤il, hiçbir zerreyi incitme-
mek için azamî fedakârl›klar gösterir. Say›s›z zahmet ve
meflakkatlere, ›zt›rap ve mahrumiyetlere katlan›r —fakat
iman›na, Kur’ân’›na dokunulmamak flart›yla. Art›k o za-
man bakm›fls›n›z ki, o sakin deniz, dalgalar› semalara
yükselen bir tufan, sahillere heybet ve dehflet saçan bir
umman kesilmifltir. Çünkü o, Kur’ân-› Kerîm’in sad›k
hizmetkâr› ve iman hudutlar›n› bekleyen kahraman ve
fedaî bir neferidir. Kendisi bu hakikati veciz bir cümle ile
flu flekilde ifade eder:

“Bir nefer nöbette iken, baflkumandan da gelse, silâ-
h›n› b›rakmayacak. Ben de Kur’ân’›n bir hizmetkâr› ve
bir neferiyim. Vazife bafl›nda iken karfl›ma kim ç›karsa
ç›ks›n, hak budur derim, bafl›m› e¤mem...”

Vazife bafl›nda ve cihad meydan›nda iken, flu m›sralar
lisan-› hâlidir:

fiahlanan bir ata benzer, k›rar›m kanl› gemi,

Sinsi düflmanlara, hâflâ, satamam benli¤imi.

Benli¤imden uzak olmakt›r esaret bence,

Böyle bir zillete düflmek ne hazin iflkence!

Ebedî vuslat›n aflk›yla geçer her ân›m,

Dest-i kudretle yap›lm›fl kaledir iman›m.

Bu mukaddes emelimden ne kadar dilflad›m,

Görmek ister beni Cennette flehit ecdad›m.
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met, sayg› ve hayranl›k uyand›-
ran ululuk, yücelik, haflmet.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hudut: s›n›rlar.
hususî: kiflisel, özel.
›st›rap: afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
ifade etmek: anlatmak.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe.
meflakkat: s›k›nt›, güçlük, zorluk.
m›sra: bir beytin sat›rlar›ndan her
biri.
mukaddes: mübarek, kutsal,
aziz, temiz.
mütevaz›: tevâzu eden, alçakgö-
nüllü olan, kibirsiz, gösteriflsiz.
nefer: asker, er.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
sema: gökyüzü, gök.
sinsi: gizli ve kurnaz bir flekilde
kötülük yapan.
flehit: Allah'›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
umman: büyük deniz, derya, ok-
yanus.
vazife: görev.
veciz: k›sa ve özlü söz.
vuslat: Allah'a kavuflma.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zerre: en küçük parça.
zillet: alçakl›k.

an: göz aç›p kapay›ncaya ka-
dar geçen zaman.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
Cennet: Allah'›n insanlara
müjdeledi¤i, ölümden sonraki
âlemde bulunan, Allah'a ina-
nan, günah ifllememifl veya
günahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i, ebediyen
içinde kalacaklar› yer.
cihat: din u¤runda çal›flma ve
gerekirse savaflma.
dehflet: korku.

derece: de¤er, miktar.
dest-i kudret: Allah'›n ezelî
gücünün eli.
dilflad: sevinmifl, kalbi hofl ol-
mufl, gönlü hofl.
ebedî: sonu olmayan, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
emel: ümit.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-
n›n› vermeye haz›r bulunan.

fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fert: flah›s, kifli.
gayet: son derece.
gem: idare etmek için at›n
a¤z›na tak›lan demir.
hak: gerçek, do¤ru.
hakikat: gerçek.
halim: yumuflak huylu.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir va-
kit.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
heybet: korkuyla birlikte hür-



Ruhum oldukça müebbet; ebedîdir ömrüm,

En büyük vuslata, Allah’a ç›kan yoldur ölüm.

‚è

Kitaba girmezden evvel, Üstad› ilmî, fikrî, tasavvufî ve
edebî cepheleriyle de mütalâa etmek isterdim. Fakat çok
derin ve pek flümullü olan bu mevzular›n birkaç sayfa ile
hulâsa edilemeyece¤ini kat’î bir surette idrak ettikten
sonra, art›k ad› geçen mevzulara birkaç cümle ile temas
etmeyi münasip gördüm. Rabbim imkânlar lütfederse,
bu derin mevzular› Risale-i Nur Külliyat› ve Nur Talebe-
leri ile birlikte, büyük ve müstakil bir eserle, tahlilî bir su-
rette tetkik ve mütalâa etmeyi bütün ruhumla arzu ediyo-
rum. Bu hususta, büyük Üstad›m›z›n ve aziz kardeflleri-
min k›ymetli dualar›n› niyaz eylerim.

ÜSTADIN ‹LMÎ CEPHES‹

Merhum Ziya Pafla, flu

“Âyinesi ifltir kiflinin, lâfa bak›lmaz,

fiahs›n görünür rütbe-i akl› eserinde”

beyti ile nesilden nesile bir düstur hâlinde intikal edecek
olan çok büyük bir hakikati ifade etmifltir.

Evet, Müslüman ›rk›m›za Risale-i Nur Külliyat› gibi
muazzam bir iman ve irfan kütüphanesini hediye eden,
gönüller üzerinde mukaddes bir nur müessesesi kuran
mümtaz ve müstesna zat›n kudret-i ilmiyesi hakk›nda 

arzu etmek: istemek.
âyine: ayna.
aziz: muhterem, sayg›n.
beyit: ayn› vezinle yaz›lm›fl, ma-
na bak›m›ndan birbirine ba¤l› iki
bentlerden oluflan fliirlerde her
bir bend.
cephe: yön.
düstur: kural, prensip, esas.
ebedî: zevalsiz, sonu olmayan.
edebî: edebiyatla ilgili.
eser: kitap; bir kimsenin meyda-
na getirdi¤i mahsul.
evvel: önce.
fikrî: fikirle alâkal›.
hakikat: gerçek.
hediye etmek: birine karfl›l›ks›z
olarak bir fley vermek, arma¤an
etmek.
hulâsa etmek: özetlemek.
husus: mevzu, konu.
›rk: kök, as›l.
idrak etmek: anlamak.
ifade etmek: dile getirmek, söy-
lemek.
ilmî: ilim ile ilgili.
imkân: iyi flart, elveriflli flart.
intikal etmek: miras kalmak.
irfan: Allah'› bilme ve tan›ma.
kat'î: kesin, flüphesiz.
k›ymetli: de¤erli.
kudret-i ilmiye: ilimdeki üstün-
lük.
külliyat: bir ilim dal›nda veya bir
konuda yaz›lm›fl bütün eserler.
kütüphane: kitapl›k.
lâf: lâk›rd›, söz.

lütfetmek: ikram ve yard›m-
da bulunmak.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, rahmetli.
mevzu: konu.
muazzam: ehemmiyetli,
önemli.
mukaddes: mübarek, kutsal,
aziz, temiz.
müebbet: sonsuza kadar de-
vam eden, sonsuz, ebedî.
müessese: kurum, manevî
olarak yerleflmifl, topluma te-
sir eden fikir, düflünce v.b.

mümtaz: meziyetleriyle bafl-
kalar›ndan ayr›lan, seçkin.
münasip: uygun, yerinde.
Müslüman: ‹slâm dinine gir-
mifl, ‹slâm dininden olan,
mü’min, Müslim.
müstakil: ayr›ca, ba¤›ms›z.
müstesna: istisna olan, bafl-
kas›na benzemeyen, benzeri
olmayan, seçkin, mümtaz,
fevkalâde.
mütalâa etmek: bir konuda
karar verebilmek için iyice
düflünmek.

nesil: kuflak.
niyaz eylemek: rica etmek.
nur: ilim.
rütbe-i ak›l: akl›n derecesi.
suret: flekil, tarz.
flah›s: kifli, kimse, fert.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
tahlilî: tahlile ait, tahlille ilgili.
talebe: ö¤renciler.
tasavvufî: tasavvufla ilgili.
tetkik: inceleme.
vuslat: kavuflma, eriflme.
zat: kifli, flah›s, fert.
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tafsilâta giriflmek, ö¤le vakti, günefli tarif etmek kadar fu-
zulî bir ifltir.

Yaln›z, yan›k bir flairimizin,

“Hüsn olur kim, seyrederken ihtiyar elden gider”

dedi¤i gibi, hayat›n›n her lâhzas›nda ‹lâhî tecellilere maz-
har bulunan bu mübarek zat›n ilim ve irfan›ndan, ahlâk
ve kemalât›ndan bahsetmek, insana bambaflka bir zevk
ve ‹lâhî bir haz veriyor. Bunun için sözü uzatmaktan ken-
dimi alam›yorum.

Üstat, Risale-i Nur Külliyat›nda dinî, içtimaî, ahlaki,
edebî, hukukî, felsefî ve tasavvufî en mühim mevzulara
temas etmifl ve hepsinde de harikulâde bir surette mu-
vaffak olmufltur.

‹flin as›l hayret veren noktas›, birçok uleman›n tehlike-
li yollara sapt›klar› en çetin mevzular› gayet aç›k bir fle-
kilde ve en kat’î bir surette halletti¤i gibi, en girdapl› de-
rinliklerinden, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin tuttu¤u nurlu
yolu takip ederek sahil-i selâmete ç›km›fl ve eserlerini
okuyanlar› da öylece ç›karm›flt›r.

Bu sebeple, Risale-i Nur Külliyat›n› aziz milletimizin
her tabakas›na kemal-i emniyet ve samimiyetle takdim
etmekle fleref duyuyoruz. Nur Risaleleri, Kur’ân-› Ke-
rîm’in nur deryas›ndan al›nan berrak katreler ve hidayet
güneflinden süzülen billûr huzmelerdir. Binaenaleyh, her
Müslümana düflen en mukaddes vazife, iman› kurtaracak
olan bu nurlu eserlerin yay›lmas›na çal›flmakt›r. Zira, 
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ilim: 1. okuyarak ö¤renilen bilgi.
2. kulun marifet sayesinde idrâk
etti¤i fley. 3. fen.
irfan: Allah'›n s›r ve gerçeklerini
kavrama, kâinat›n s›rlar›n› bilme
kudreti.
kat'î: kesin, flüphesiz.
katre: damla.
kemalât: faziletler, iyilikler.
kemal-i emniyet: tam bir emni-
yet.
külliyat: bir ilim dal›nda veya bir
konuda yaz›lm›fl bütün eserler.
lâhza: göz aç›p kapay›ncaya ka-
dar geçen zaman, an.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, bahis, konu.
mukaddes: mübarek, kutsal,
aziz, temiz.
muvaffak: baflar›l›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
Müslüman: ‹slâm dinine girmifl,
‹slâm dininden olan, mü’min.
nurlu: ayd›nl›k, par›lt›l›, ›fl›kl›.
sahil-i selâmet: korku ve endifle-
nin olmad›¤›, güvenilir, emin k›y›.
samimiyet: içtenlik.
suret: tarz, flekil, biçim.
fleref duymak: onur duymak.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
takdim etmek: arz etmek, sun-
mak.
takip: peflinden yürüme, arkas›n-
dan gitme.
tarif etmek: etraf›yla anlatmak,
etraf›yla bildirmek.
tasavvuf: Allah'a ulaflma bilgisi
ve metodu.
tasavvufî: tasavvufla ilgili.
tecelli: Cenab-› Hakk›n güzel
isimlerinin kâinatta ve insanlarda
görünmesi.
temas etmek: de¤inmek.
ulema: âlimler, bilginler.
vazife: ifl, görev.
zat: kifli, flah›s, fert.
zevk: manevî haz.
zira: çünkü.

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan ge-
len hususiyetleri ile Kur’ân-›
Kerîm ve sünnet-i flerifte s›-
n›rlar› çizilen kaidelerin haya-
ta geçirilmesiyle kazan›lan iyi
ve güzel davran›fllar›n bütü-
nü.
ahlâkî: ahlâkla ilgili.
aziz: muhterem, sayg›n.
bahsetmek: anlatmak.
berrak: duru, aç›k.
billûr: fleffaf, parlak tafl, el-
mas gibi k›ymetli.
binaenaleyh: buna binaen.

derya: deniz.
dinî: dine ait, dinle ilgili.
edebî: edebiyatla ilgili.
ehl-i sünnet ve'l-cemaat:
Peygamber Efendimizin hak
yolundan ve ona uyan toplu-
luktan ayr›lmayanlar.
eser: kitap; bir kimsenin
meydana getirdi¤i, ortaya
koydu¤u mahsul.
felsefî: felsefe ile ilgili.
fuzulî: bofluna, gereksiz.
gayet: son derece.
girdapl›: çok tehlikeli, içinden

ç›k›lmas› zor.
halletmek: çözmek, kar›fl›k
bir meselenin içinden ç›kma.
harikulâde: fevkalâde, efli ve
benzeri olmayan, ola¤anüstü.
hidayet: do¤ru ve hak olan.
hukukî: hukukla ilgili.
huzme: bir ›fl›k kayna¤›ndan
ç›kan sütun hâlindeki ›fl›k, ›fl›k
demeti.
hüsn: güzellik.
içtimaî: toplumsal.
ihtiyar: tercih, irade.
‹lâhî: Allah'la ilgili.



tarihte pek çok defalar görülmüfltür ki, bir eser nice fert-
lerin, ailelerin, cemiyetlerin ve say›s›z insan kitlelerinin
hidayet ve saadetine sebep olmufltur. Ah, ne bahtiyard›r
o insan ki, bir mü’min kardeflinin iman›n›n kurtulmas›na
sebep olur!

ÜSTADIN F‹KRÎ CEPHES‹

Malûm ya, her mütefekkirin kendine mahsus bir tefek-
kür sistemi, fikrî hayat›nda takip etti¤i bir gayesi ve bü-
tün gönlü ile ba¤land›¤› bir ideali vard›r. Ve onun tefek-
kür sisteminden, gaye ve idealinden bahsetmek için
uzun mukaddemeler serd edilir. Fakat, Bediüzzaman’›n
tefekkür sistemi, gaye ve ideali, uzun mukaddemelerle fi-
lân yorulmaks›z›n, bir cümle ile hulâsa edilebilir: Bütün
semavî kitaplar›n ve bilumum peygamberlerin yegâne
davalar› olan “Hâl›k-› Kâinat›n ulûhiyet ve vahdaniyetini
ilân” ve bu büyük davay› da ilmî, mant›kî ve felsefî delil-
lerle ispat eylemektir.

“O hâlde Üstad›n mant›k, felsefe ve müspet ilimlerle
de alâkas› var?”

Evet, mant›k ve felsefe, Kur’ân’la bar›fl›p, hak ve ha-
kikate hizmet ettikleri müddetçe, Üstat en büyük mant›k-
ç› ve en kudretli bir feylesoftur. Mukaddes ve cihanflümul
davas›n› ispat vadisinde kulland›¤› en parlak delilleri ve
en kat’î bürhanlar›, Kur’ân-› Kerîm’in Allah kelâm› oldu-
¤unu her gün bir kat daha ispat ve ilân eden “müspet
ilim”dir.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
bilumum: bütün.
burhan: do¤ruyu yanl›fltan, hakk›
bat›ldan ay›ran delil.
cemiyet: topluluk, birlik.
cephe: yön.
cihanflümul: dünya çap›nda.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: belge.
eser: kitap.
felsefe: hikmet bilgisi.
felsefî: felsefe ile ilgili.
fert: flah›s, kifli.
feylesof: filozof, bilgin.
fikrî: fikirle alâkal›, fikre ait.
gaye: maksat, meram, hedef.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve için-
deki her fleyin yarat›c›s›, Allah.
hidayet: iman yoluna girme.
hizmet etmek: bir u¤urda bir iflin
yap›lmas› için çal›flmak, o ifl için
gayret göstermek, çabalamak.
hülâsa etmek: özetlemek.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
ilim: kâinat içinde meydana ge-
len olaylar›n sebep, olufl, sonuç
ve tesirleri konusunda, akl›n ölçü-
leri çerçevesinde tahsil ve tecrü-
be ile edinilen do¤ru bilgi, bilim.
ilmî: ilim ile ilgili.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma.
kat'î: kesin, flüphesiz.
kelâm: ‹lâhî söz, ‹lâhî emir, vahiy.

kitle: kütle, y›¤›n, küme.
kudret: ehil ve muktedir ol-
ma.
mahsus: baflkas›nda bulun-
mayan, bir fleye veya kifliye
has olan.
malûm: belli.
mant›k: do¤ru düflünme, ak-
la uygun söz söyleme, hü-
küm verme usul, esas ve ku-
rallar›ndan bahseden ilim.
mant›kî: mant›k ilmi ile ilgili.
mukaddeme: önsöz, dibace.
mukaddes: mübarek, kutsal,

aziz, temiz.
müddetçe: sürece.
mü'min: iman eden, inanan.
müspet ilim: pozitif bilim.
mütefekkir: tefekkür eden,
düflünen, her fleyi hikmetin-
ce, ibret almak ve kavramak
üzere düflünen, düflünür.
peygamber: Allah'›n elçisi, Al-
lah taraf›ndan haber getire-
rek ‹lâhî emir ve yasaklar› in-
sanlara tebli¤ eden elçi, ha-
berci, nebi, resul.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.

semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.

serdetmek: söylemek.

sistem: yol, yöntem, metot.

takip etmek: bir yol tutup
gitmek.

tefekkür: bir mesele hakk›n-
da zihni faaliyet gösterme,
düflünme, zihni yorma.

ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.

vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.

yegâne: biricik, tek, yaln›z.
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Zaten felsefe, asl›nda hikmet manas›na geldikçe, Va-
cibü’l-Vücud Teâlâ ve Tekaddes Tazretlerini, Zat-› Bâri’si-
ne lây›k s›fatlarla ispata çal›flan her eser en büyük hikmet
ve o eserin sahibi de en büyük hakîmdir.

‹flte Üstad, böyle ilmî bir yolu, yani Kur’ân-› Kerîm’in
nurlu yolunu takip etti¤i için, binlerle üniversitelinin ima-
n›n› kurtarmak flerefine mazhar olmufltur. Hazretin bu
hususta haiz oldu¤u ilmî, edebî ve felsefî daha pek çok
meziyetleri vard›r. Fakat onlar›, eserlerinden misaller ge-
tirerek, inflaallah, müstakil bir eserde arz etmek emelin-
deyim. Ve minallahi’t-tevfik.

TASAVVUF CEPHES‹

Nakflibendî meflayihinden, her harekât›n› Peygam-
ber-i Zîflan Efendimiz Hazretlerinin harekât›na tatbik et-
meye çal›flan ve büyük bir âlim olan bir zata sordum:

“Efendi Hazretleri, ulema ile mutasavv›fe aras›ndaki
gerginli¤in sebebi nedir?”

“Ulema, Resul-i Ekrem Efendimizin ilmine, mutasav-
v›flar da ameline vâris olmufllar. ‹flte bu sebepten dolay›-
d›r ki, Fahr-i Cihan Efendimizin hem ilmine ve hem
ameline vâris olan bir zata ‘zülcenaheyn,’ yani ‘iki kanat-
l›’ deniliyor. Binaenaleyh, tarikatten maksat, ruhsatlarla
de¤il, azimetlerle amel edip ahlâk-› Peygamberî ile ah-
lâklanarak bütün manevî hastal›klardan temizlenip Ce-
nab-› Hakk›n r›zas›nda fâni olmakt›r. ‹flte bu ulvî derece-
yi kazanan kimseler, flüphesiz ki ehl-i hakikattirler. Yani, 
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ilim: bilme, bilifl, bilgi.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
inflaallah: Allah isterse, Allah izin
verirse.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
lây›k: yarafl›r, yak›fl›r.
maksat: kastedilen fley.
mana: anlam.
manevî: ruhî, fikrî, hissî.
mazhar olmak: nail olmak, ka-
vuflmak.
meflayih: fleyhler, pirler.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, fazilet.
misal: örnek.
mutasavv›f: tasavvufla u¤raflan,
tasavvuf ehli.
mutasavvife: mutasavv›flar.
müstakil: ayr›ca, ba¤›ms›z.
Nakflibendî: fieyh Muhammmed
Bahaüddin Nakflibend taraf›ndan
kurulan, gizli zikirle Allah sevgisi-
ni kalbe nakfletmeyi esas alan bir
ehl-i sünnet tarikat›.
nurlu: ayd›nl›k, par›lt›l›, ›fl›kl›.
Peygamber-i Zîflan: fianl› Pey-
gamber Hz. Muhammed (a.s.m.).
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
r›za: raz›l›k, raz› olma, hoflnutluk,
memnunluk.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
sahip: bir fley yapan, meydana
getiren, üreten.
s›fat: nitelik, vas›f.
fleref: onur.
takip: bir yol tutup gitme.
tarikat: Allah'a ulaflmak için, fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu, se-
yir ü sülûk s›ras›nda tutulan yol.
tasavvuf: mutasavv›flar›n ilmi,
Allah'a ulaflma bilgisi ve yaklafl›-
m›.
tatbik etmek: benzetmek, uy-
durmak.
teâlâ: âlî olsun, yüce olsun, ulu
olsun.
ulema: âlimler, ilim sahipleri.
ulvî: yüksek, yüce.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vâris: mirasç›.
ve minallahi’t-tevfik: muvaffaki-
yet Allah'tand›r, baflarmay› O na-
sip eder.
zat: kifli, flah›s, fert.
zaten: esasen, asl›nda.
Zat-› Bâri: yaratan, yarat›c› zat,
Cenab-› Allah.

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan ge-
len hususiyetleri ile ‹slâm'da
çizilen kaidelerin hayata geçi-
rilmesiyle kazan›lan iyi ve gü-
zel davran›fllar›n bütünü.
ahlâk-› Peygamberî: Pey-
gambere ait ahlâk.
âlim: ilimle u¤raflan, bilgin.
amel: bir insan›n dinî emirler
ve yasaklara göre yapt›¤› ifl,
hareket.
arz etmek: ifade etmek, sun-
mak.
azimet: kullar›n, Allah taraf›n-

dan kendilerine yüklenen gö-
revlere tam bir kararl›l›kla uy-
malar›.
binaenaleyh: bundan dolay›,
ondan dolay›, buna binaen.
cephe: yön.
derece: mertebe, kademe.
edebî: edebiyatla ilgili.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler.
emel: ümit.
eser: kitap.
Fahr-i Cihan: cihan›n, dünya-
n›n iftihar sebebi olan Pey-

gamberimiz.
fânî olmak: ba¤lanmak, ene-
sini öldürmek.
felsefe: hikmet bilgisi.
felsefî: felsefe ile ilgili.
haiz olmak: sahip olmak.
hakîm: çok bilgili, hikmet sa-
hibi, bilge.
harekât: davran›fllar.
hazret: sayg›, yüceltme mak-
sad›yla kullan›lan tabir.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
husus: mevzu, konu.



tarikatten maksut ve matlûp olan gayeye ermifller de-
mektir. Fakat, bu yüksek mertebeyi kazanmak, her ada-
ma müyesser olamayaca¤› için, büyüklerimiz matlûp
olan hedefe kolayl›kla erebilmek için muayyen kaideler
vazeylemifllerdir. Hulâsa, tarikat, fleriat dairesinin içinde
bir dairedir. Tarikatten düflen fleriata düfler, fakat —ma-
azallah— fleriattan düflen ebedî hüsranda kal›r.”

Bu büyük zat›n beyanat›na göre, Bediüzzaman’›n aç-
t›¤› nur yolu ile, hakikî ve flaibesiz tasavvuf aras›nda cev-
herî hiçbir ihtilâf yoktur. Her ikisi de r›za-i Bâri’ye ve bin-
netice Cennet-i Âlâya ve didar-› Mevlâ’ya götüren yollar-
d›r.

Binaenaleyh, bu asil gayeyi istihdaf eden her hangi
mutasavv›f bir kardeflimizin Risale-i Nur külliyat›n› seve
seve okumas›na hiçbir mâni kalmad›¤› gibi, bilâkis Risa-
le-i Nur, tasavvuftaki murakabe dairesini Kur’ân-› Kerîm
yolu ile geniflleterek, ona bir de tefekkür vazifesini en
mühim bir vird olarak ilâve etmifltir.

Evet, insan›n gözüne gönlüne bambaflka ufuklar açan
bu tefekkür sebebiyle, sadece kalbinin murakabesi ile
meflgul olan bir salik, kalbi ve bütün letaifi ile birlikte, zer-
relerden kürelere kadar bütün kâinat› azamet ve ihtiflam›
ile seyir ve temafla, murakabe ve müflahede ederek, Ce-
nab-› Hakk›n o âlemlerde bin bir flekilde tecelli etmekte
olan Esma-i Hüsnas›n›, s›fât-› ulyas›n› kemal-i vecd ile
görerek, art›k sonsuz bir mabette oldu¤unu aynelyakin,
ilmelyakin ve hakkalyakin derecesinde hisseder. Çünkü, 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
asil: yüce.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
azamet: büyüklük, yücelik.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bilâkis: aksine, tersine, tam tersi.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
na binaen.
binnetice: neticede.
Cennet-i Âlâ: Cennet katlar›n›n
en yükse¤i, sekizinci Cennet.
cevherî: özle ilgili, özde, as›lda.
derece: mertebe, kademe.
didar-› Mevlâ: Cenab-› Allah'›n
Cennetliklere cemâlini gösterme-
si, görünmesi.
ebedî: sürekli.
Esma-i Hüsna: Allah'›n güzel
isimleri.
gaye: maksat, meram, hedef.
hakikî: gerçek, sahici.
hakkalyakin: matifet mertebesi-
nin en yükse¤i.
hedef: ulafl›lmak istenen gaye.
hulâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
ihtilâf: uyuflmazl›k, fikir ayr›l›¤›.
ihtiflam: debdebe, flanl› görünüfl.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
istihdaf etmek: hedef edinmek,
gaye edinmek, amaçlamak.
kaide: usul, kural, erkân, yol.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i vecd: tam bir coflma ha-
li.
külliyat: bir ilim dal›nda veya bir
konuda yaz›lm›fl bütün eserler.
küre: gezegen.
letâif: kalp, ruh, ak›l, s›r gibi ince
duygular, incelikler, güzellikler.
maazallah: Allah korusun.
mabet: ibadet edilen yer.
maksut: kast edilmifl, kast edilen.
mâni: engel.
matlup: istenilen, aran›lan fley.
mertebe: rütbe, derece.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muayyen: tayin edilmifl, belirli.
murakabe: kendi iç âlemine bak-
ma, nefsini kontrol alt›na alma,
Allah taraf›ndan sürekli denetlen-
di¤ine inanma.

mutasavv›f: tasavvuf ehli.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müflahede: ‹lâhî s›rlar› ve te-
cellileri seyretme, ‹lâhî âlemi
görme.
müyesser: nasip olan.
r›za-i Bârî: Allah'›n r›zas›.
salik: bir tarikata girip hida-
yet yolunu takip eden, mürit.
s›fât-› ulya: çok yüce vas›flar.
flaibesiz: noksans›z, eksiksiz.
fleriat: Allah'›n emri, ‹lâhî ka-
nun.

tarikat: Allah'a ulaflmak için,
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.

tasavvuf: mutasavv›flar›n il-
mi, Allah'a ulaflma bilgisi ve
yaklafl›m›.

tecelli: Cenab-› Hakk›n güzel
isimlerinin kâinatta ve insan-
larda görünmesi.

tefekkür: derin düflünme,
maksad› kavramak için zihni
yorma; müridin kendi nefsi-
nin ve yarat›c›n›n s›rlar›na

erebilmesi için, iç dünyas›na
e¤ilerek derin düflünceye dal-
mas›.

temafla: hayretle ve dikkatle
bakma.

vazeylemek: tayin etmek.

vazife: dinî yükümlülük.

vird: belli zamanlarda okun-
mas› manevî bir vazife olarak
kabul edilen Kur'ân cüzleri,
Esma-y› Hüsna ve dualar.

zerre: maddenin en küçük
parças›, molekül, atom.
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içine girdi¤i mabet öyle ulu bir mabettir ki, milyarlara
s›¤mayan cemaatin hepsi aflk ve flevk, huflû ve isti¤rak-
lar içinde Hâl›k›n› zikrediyor. Yan›k, tatl› ve güzel lisanla-
r›, flive, name, ahenk ve besteleri ile bir a¤›zdan 

1 pônÑrcnG *Gnh *G s’pG n¬'dpG =n’ nh ! oórªnërdG nh $G n¿ÉnërÑ°oS
diyorlar.

Risale-i Nur’un açt›¤› iman ve irfan ve Kur’ân yolunu
takip eden, iflte böyle muazzam ve muhteflem bir mabe-
de girer. Ve herkes de iman ve irfan›, feyiz ve ihlâs› nis-
petinde feyizyâb olur.

EDEBÎ CEPHES‹

Eskiden beri, lâf›z ve mana, üslûp ve muhteva bak›m›n-
dan, edipler ve flairler, mütefekkirler ve âlimler ikiye ayr›l-
m›fllard›r. Bunlardan baz›lar›, sadece üslûp ve ifadeye, ve-
zin ve kafiyeye k›ymet vererek, manay› ifadeye feda et-
mifllerdir. Ve bu hâl de kendini en çok fliirde gösterir.

Di¤er zümre ise, en çok mana ve muhtevaya ehemmi-
yet vererek, özü söze kurban etmemifllerdir. Art›k Bedi-
üzzaman gibi büyük bir mütefekkirin edebî cephesi, bu
küçük mukaddeme ile kolayca anlafl›l›r san›r›m. Zira Üs-
tat o k›ymetli ve bereketli ömrünü, kulaklarda kalacak
olan sözlerin tanzim ve tertibi ile de¤il, bilâkis kalplerde,
ruhlarda, vicdan ve fikirlerde kudsî bir ideal hâlinde in-
sanl›kla beraber yaflayacak olan din hissinin, iman fluuru-
nun, ahlâk ve fazilet mefhumunun as›rlara, nesillere tel-
kini ile meflgul olan bir dâhîdir. Art›k bu kadar ulvî bir 
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Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
his: duygu.
huflu: Allah'a karfl› korku ve say-
g› ile boyun e¤me, bu duygunun
meydana getirdi¤i korku ile kar›-
fl›k sevgiden gelen edepli bir hâl.
ifade: anlat›m.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
irfan: Allah'› bilme ve tan›ma.
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›.
k›ymet vermek: de¤er vermek.
k›ymetli: de¤erli.
kudsî: mukaddes, kutlu, aziz.
kurban etmek: bir gaye u¤runda
feda etmek.
lâf›z: söz, kelime.
lisan: dil.
mabet: ibadet edilen yer.
mana: anlam.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana, sözden ç›kar›lan mana.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muazzam: ulu, muhteflem.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, flanl›, ulu, yüce, büyük.
muhteva: bir fleyin içinde olan,
içinde bulunan, içteki fley, içerik.
mukaddeme: önsöz, dibace.
mütefekkir: tefekkür eden, her
fleyi hikmetince, ibret almak ve
kavramak üzere düflünen.
nesil: kuflak.
nispet: k›yaslama, k›yas, oran.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
flive: söyleyifl, telâffuz.
fluur: bir fleyin inceliklerini iyice
idrak etme.
takip etmek: bir yol tutup git-
mek.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt verme.
tertip: s›ralama, düzenleme.
ulvî: yüksek, yüce.
üslûp: sanatkâr›n görüfl, duyufl,
anlay›fl veya anlat›fltaki özelli¤i.
vezin: ölçü.
vicdan: his, duygu.
zikretmek: Allah'› anmak.
zira: çünkü, onun için.
zümre: tak›m, bölüm, grup, s›n›f.

ahenk: uyum, armoni.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan ge-
len hususiyetleri ile Kur’ân-›
Kerîm ve sünnet-i flerifte s›-
n›rlar› çizilen kaidelerin haya-
ta geçirilmesiyle kazan›lan iyi
ve güzel davran›fllar›n bütü-
nü.
âlim: ilim adam›.
as›r: yüzy›l.

aflk: Allah sevgisi.
bereketli: mübarek, u¤urlu.
bilâkis: aksine,tam tersi.
cemaat: bir mezhebe veya
bir dine ba¤l› olanlar›n olufl-
turdu¤u topluluk, hey'et.
cephe: yön, taraf.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k, deha sahibi.
edebî: edebiyatla ilgili.

edip: güzel ve sanatl› söz söy-
leyen veya yazan, bu flekilde
eserler meydana getiren.
ehemmiyet vermek: önem
vermek, de¤er vermek.
fazilet: iyi ahlak, iyi huy.
feda etmek: u¤runa vermek.
feyiz: ilim, irfan.
feyizyab: feyiz bulan.
fikir: düflünce.

1. Allah, zat›nda, s›fatlar›nda ve fiillerinde bütün kusur ve noksanl›klardan münezzehtir. Ezel-
den ebede kadar yap›lan bütün hamdler Allah'a mahsustur. Allah'tan baflka ilâh yoktur.
Ve Allah en büyüktür, en yücedir.



gayenin tahakkuku için candan ve cihandan geçen bir
mücahit, pek tabiîdir ki, fânî flekillerle meflgul olamaz.

Bununla beraber, Üstat, zevk inceli¤i, gönül hassasi-
yeti, fikir derinli¤i ve hayal yüksekli¤i bak›m›ndan hariku-
lâde denecek derecede edebî bir kudret ve melekeyi ha-
izdir. Ve bu sebeple, üslûp ve ifadesi, mevzua göre de¤i-
flir. Meselâ, ilmî ve felsefî mevzularda mant›kî ve riyazî
delillerle akl› ikna ederken, gayet veciz terkipler kullan›r.
Fakat gönlü mest edip ruhu yükseltece¤i anlarda ifade o
kadar berraklafl›r ki, tarif edilemez. Meselâ, semalardan,
günefllerden, y›ld›zlardan, mehtaplardan ve bilhassa ba-
har âleminden ve Cenab-› Hakk›n o âlemlerde tecelli et-
mekte olan kudret ve azametini tasvir ederken üslûp o
kadar lâtif bir flekil al›r ki, art›k her teflbih, en tatl› renk-
lerle çerçevelenmifl bir levhay› and›r›r; ve her tasvir, ha-
rikalar harikas› bir âlemi canland›r›r.

‹flte bu hikmete mebnidir ki, bir Nur Talebesi, Risale-i
Nur Külliyat›n› mütalâas› ile —üniversitenin her hangi bir
fakültesine mensup da olsa— hissen, fikren, ruhen, vic-
danen ve hayalen tam manas›yla tatmin edilmifl oluyor.

Nas›l tatmin edilmez ki? Risale-i Nur Külliyat›, Kur'ân-›
Kerîm’in cihanflümul bahçesinden derilen bir gül deme-
tidir. Binaenaleyh, onda, o mübarek ve ‹lâhî bahçenin
nuru, havas›, ziyas› ve kokusu vard›r.

Ruhun bu ihtiyac›n› söyler akan sular,
Kur’ân’a her zaman beflerin ihtiyac› var.

Ali Ulvi Kurucu

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
azamet: büyüklük, yücelik.
berraklaflmak: durulaflmak, aç›l-
mak..
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
bilhassa: hele, özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
na binaen.
candan ve cihandan geçmek:
hayat›ndan ve dünyadan vazgeç-
mek.
cihanflümul: dünya çap›nda.
delil: belge.
edebî: edebiyatla ilgili.
fânî flekil: geçici durum, geçici
fley.
felsefî: felsefe ile ilgili.
fikir: düflünce.
fikren: fikir ile, zihnen.
gaye: maksat, meram, hedef.
gayet: son derece.
haiz: sahip, mâlik.
harikulâde: fevkalâde, efli ve
benzeri olmayan, ola¤anüstü.
hassasiyet: hassasl›k, duygulu ol-
ma, duygusall›k.
hayalen: zihinde canland›rma,
hayal, hayal olarak.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep.
hissen: his itibariyle, hissî olarak.
ifade: söyleyifl tarz›.
ikna etmek: inanmas›n› sa¤la-
mak, inand›rmak.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
külliyat: bir ilim dal›nda veya bir
konuda yaz›lm›fl bütün eserler.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel.
levha: tablo.
mana: anlam.
mant›kî: mant›k ilmi ile ilgili.
mebni: -den dolay›, sebebiyle.
mehtap: dolunay.
meleke: iktidar, maharet.
mensup: bir fleye veya kimseye

nispeti olan, alâkas› bulunan.
meselâ: örne¤ik, söz gelifli.
mest: keyifle kendinden geç-
mifl, sarhofl, esrik.
meflgul olmak: ilgilenmek,
u¤raflmak.
mevzu: ele al›nan konu.
mübarek: feyizli, bereketli.
mücahit: cihat eden, din u¤-
runa din düflmanlar›yla, Allah
r›zas› için ve Allah'›n ad›n› yü-
celtmek gayesiyle savaflan.
mütalâa: dikkatli okuma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k, flule.

riyazî: hesapla, matematikle
ilgili.
ruhen: ruh yönünden.
sema: gökyüzü, gök.
tabiî: elbette, flüphesiz.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.
talebe: ö¤renciler.
tarif etmek: etraf›yla anlat-
mak.
tasvir: bir fleyi anlatma.
tatmin etmek: kalbe emni-
yet vermek, flüpheleri gider-
mek.

tecelli: Cenab-› Hakk›n güzel
isimlerinin kâinatta ve insan-
larda görünmesi.

terkip: birkaç fleyin birlefle-
rek meydana getirdikleri yeni
fley, sentez.

teflbih: benzetme.

üslûp: kendine has ifade ve-
ya yaz› tarz›.

veciz: k›sa ve özlü söz.

vicdanen: vicdan yönünden.

zevk: manevî haz.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, parlakl›k.
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Girifl
Evvelâ flunu itiraf edelim ki, bu Tarihçe-i Hayat büyük

Üstad›n hayat›n› tam manas›yla ifade etmekten çok
uzakt›r. Pek çok noktalar k›sa kesilmifltir.

Hem, onun flahsiyetine ait hususlar› ayd›nlatacak ve
açacak mahiyetteki vak’a ve hâdiselerden birço¤u zikre-
dilmemifltir. Serd edilen fikir ve kanaatleri teyit eden
vak’a ve hâdiseler pek çoktur. Bahsetmeyiflimizin yegâ-
ne sebebi, kendisinin raz› olmamas›d›r.

Evvelden beri hem sohbetlerinde, hem mektuplar›nda
bu zaman›n cemaat zaman› olup, flahsî kemalât ve me-
ziyetlerin hizmet-i imaniyede flahs-› manevî kadar tesiri
olmad›¤›n› zikretmesi; hem, flahs›ndan ziyade Kur’ân-›
Hakîm’den nebean eden Risale-i Nur’a nazar edilmesini,
bütün k›ymet ve faziletin Risale-i Nur’da tecellî eden ha-
kikat-i Kur’âniyeye ait oldu¤unu defalarca ihtar etmesi
ve kendisine ait böyle bir tarihçe-i hayat haz›rland›¤›n›
duydu¤u zaman, “Tafsilâta lüzum yok. Yaln›z Risale-i
Nur hizmetine dair bahisler yaz›ls›n” diye haber gönder-
mesi gibi sebeplere binaen, flahs›na ait bahisler gayet k›-
sa kesilmifltir. Üstad›n hayat›na temas eden ve daha
ziyade hizmet-i Nuriyeye ait mektuplar, müdafaalar,
muhtelif zamanlara ait o zamandaki ahvalini bir derece
ifade eden makale ve hat›ralar›n› oldu¤u gibi koyduk. Bu 
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kemmellikler.
k›ymet: de¤er.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mana: anlam.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
müdafaa: savunma.
nazar: dikkat, göz atma, bakma,
bak›fl.
nebean: yerden ç›kma, kaynama,
f›flk›rma.
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
serd: güzel sözle ifade etme.
sohbet: topluluk hâlinde iken
herhangi bir konuda yap›lan kar-
fl›l›kl› konuflma.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendine
ait, flah›sla ilgili, hususî.
flahsiyet: bir ferdin kendine has
görünüfl, duyufl, düflünüfl ve dav-
ran›fllar›n›n tamam›, kiflilik, kifli
özelli¤i.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildirmeler.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin ha-
yat›n› anlatan kitap.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça or-
taya ç›kma, ayd›nlanma.
tesir: etki.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
vak›a: vuku bulan, olan, geçen
fley.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zikir: anma, bildirme, söylenme,
ifade etme.
ziyade: çok, fazla, art›k.

ahval: durum vaziyet.
bahis: konu, mesele.
bahsetme: konu etme, anlat-
ma.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
cemaat: topluluk.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelâ: birinci olarak, her

fleyden önce, ilk önce.
fazilet: de¤er, meziyet.
fikir: rey, görüfl, mülâhaza,
kanaat.
gayet: çok, fazla, son derece.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hakikat-i Kur'âniye:
Kur'ân'›n asl›, mahiyeti.
hizmet-i imaniye: imana ait
hizmet, iman ve Kur'ân haki-
katlerinin ikna edici ve ilmî
delillerle anlafl›lmas›na hiz-
met etme.

hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
husus: konu, özellik.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda
hat›rlatma yapma.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i
gizli bir kusurunu söyleme,
kendisi için iyi say›lmayacak
bir hâli gizlemeyip söyleme.
kanaat: görüfl, fikir.
kemalât: faziletler, iyilikler,
kemaller, olgunluklar, mü-



suretle, bu eser, istikbaldeki münevver Nur Talebeleri
için hakikî bir me’haz teflkil etmektedir. Muhterem edib
ve muharrirler, bundan istifade ile inflaallah daha mü-
kemmel, daha hakikatli ve faydal› tarihçe-i hayatlar ha-
z›rlayacaklard›r.

fiuras›n› da hat›rlatmak isteriz ki, bu eser, muhtelif
meslek ve meflreplere mensup bulunan muharrirlerin in-
dî mütalâalar›na ve ediplerin yersiz mübalâ¤alara kaçan
kalemlerine havale edilerek safiyeti bozulmam›flt›r.

Hem, yine itiraf edelim ki, Risale-i Nur’un parlak ve
nurlu vasf›na ve Said Nursî’nin bafltan bafla iffet-i müces-
seme ve flecaat-i harika teflkil eden hayat ve ahlâk›na lâ-
y›k izah, ifade ve üslûp ile meydana ç›kamad›k. Bu zat›n
ifa etti¤i binler küllî hizmetten bir tek hizmet, yaflad›¤›
müteaddit zamanlardan tek bir zamanda gösterdi¤i kah-
ramanl›k ve harika flecaati, telif etti¤i âsâr›ndan bir tek
eseri dahi onun için muazzam bir tarihçe-i hayat haz›r-
lanmas›na sebep olabilirken; binler ayr› ayr› seciye, ah-
lâk-› âliye, hizmet-i Kur’âniye, flehamet-i imaniye ile do-
lu ve yüz otuz kadar eserleriyle, de¤il bir kasaba, bir vi-
lâyet, bir memlekette; belki milletler, devletler muvace-
hesinde âlem-i ‹slâm ve insaniyete flamil ve müessir hiz-
met-i külliye ile mücehhez tarihçesi, elbette bu esere s›-
¤›flmaz ve s›¤›flamad›.

Hem, Üstad›n mesle¤ini, meflrebini ve hususi ahvali-
ni, pek çok seciye ve hasletleri flahs›nda ve hizmetinde
toplayan flahsiyetini tarif edemedik. Onun yaflad›¤› 

ahlâk-› âliye: üstün ahlâk.
ahval: haller, durumlar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm dünyas›.
asar: bir yazar›n yazd›klar›.
belki: hatta.
edib: edebiyatla meflgul olan.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
eser: bas›lma kitap.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
harika: hayranl›k hissi uyand›ran.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hat›ra: bafltan geçen olaylar›n
kaleme al›nmas› ile ortaya ç›kan
eser.
havale: baflka birine b›rakma.
hizmet-i Kur'âniye: Kur’ân'›n hiz-
meti.
hizmet-i külliye: genel hizmet.
hususî: bir kifliye özel.
ifa: bir ifli gerçeklefltirme.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
iffet-i mücesseme: cisimleflmifl
iffet, namus.
indî: kendine ait.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
inflaallah: Allah izin verirse ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
istikbal: gelecek, gelecek zaman.
itiraf: bir kusurunu söyleme.
izah: aç›klama yapma.
kasaba: ilçe.
küllî: umumî.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
makale: belli bir konu üzerinde
yaz›lm›fl yaz›.
me'haz: kaynak.
mensup: ilgili olan.
meslek: aklen, kalben, amelen
yürünen yol.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy, mi-
zaç, ahlâk.
muazzam: muhteflem, ehemmi-
yetli, önemli, çok büyük.
muharrir: yazan, yazar.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
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çeflit, farkl›.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
muvâcehe: ön, karfl›.
mübalâ¤a: abartma.
mücehhez: donanm›fl.
müessir: tesir eden.
mükemmel: tam, eksiksiz.
münevver: nurlanm›fl, nur-
land›r›lm›fl.
mütalâa: düflünce, rey, mülâ-
haza.
müteaddit: çeflitli.
nur: ayd›nl›k.

safiyet: safl›k, halislik, temiz-
lik.
seciye: yarat›l›fl, karakter.
suret: biçim, flekil, tarz.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›.
flamil: içine alan, kaplayan,
çevreleyen.
flecaat: yi¤itlik, cesurluk, kor-
kusuzluk, kahramanl›k.
flecaat-i harika: hayret ve
hayranl›k uyand›ran yi¤itlik,
harika kahramanl›k.
flehamet-i imanîye: imandan

gelen yi¤itlik.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade.
vasf: hâl, nitelik, hususiyet.
vilayet: il.
zat: kifli, flah›s, fert.



müteaddit hayat safhalar›n› yak›ndan gören ve içinde bu-
lunan talebe ve hizmetkârlar›n› birer birer dinlemek ve
görüflmek lâz›md›r ki, tarihçe-i hayat› bir derece mufas-
sal haz›rlanabilsin.

ì ‰ Õ

Bu eserin mütalâas›yla görülecek ki, bugün, yaln›z
Anadolu ve âlem-i ‹slâm için de¤il, bütün insaniyet için
kayda de¤er büyük bir hakikat meydana ç›km›flt›r. Bu ha-
kikat, umumun ifltirak›yla külliyet kesb ederek, “Risale-i
Nur hizmet-i imaniyesi” ve “Bediüzzaman ve Nur Tale-
beleri” diye adland›r›lmaktad›r. Bu hakikatin ve bu cere-
yan›n neden ibaret bulundu¤u, menflei, gàye ve ideali ne
oldu¤u, halk tabakalar›ndaki tesiri, fert ve cemiyetin ha-
yat-› maddiye ve maneviyesine, istikbaldeki milletçe em-
niyet ve saadetimizin teminine ait tesiri, bu Tarihçe-i Ha-
yat ile tebarüz etmektedir.

Netice itibar›yla, zehirlemekten zevk alan akrep misil-
lü ve anarflist ruhlu olmayan herbir fert, bu davan›n kar-
fl›s›nda ancak sevinç duyar.

Belki bize flöyle bir sual sorulabilir: “Acaba bu Tarih-
çe-i Hayat ile Said Nursî beflerin efkâr›na insan üstü bir
varl›k olarak gösterilmek mi isteniyor?”

Hay›r!

Dünyan›n ve hayat›n mahiyetini bilen insanlar için,
muvakkat alâyiflin, flan ve flöhretin hiçbir k›ymeti yoktur.
Hakikati müdrik bir insan, fânîlerin sahte iltifatlar›na 
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külliyet: bütünlük, tümlük.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
menfle: esas, kök, bir fleyin ç›kt›-
¤›, neflet etti¤i yer, beslenip yeti-
flilen yer.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›, ben-
zer gibi, efl kabilinden.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, uzun uzad›ya aç›klan›p anla-
t›lan, ayr›nt›l›, detayl›.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
müteaddit: ço¤alan, çok, birçok,
türlü türlü, çeflitli, birden fazla.
netice: sonuç.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
safha: devre, merhale, evre.
sual: soru.
flahsiyet: bir ferdin kendine has
görünüfl, duyufl, düflünüfl ve dav-
ran›fllar›n›n tamam›, kiflilik, kifli
özelli¤i.
flan: flan, flöhret, ün.
flöhret: herkesçe bilinme, tan›n-
ma durumu, ün.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin ha-
yat›n› anlatan kitap.
tebarüz: belli olma, belirme, gö-
rünme, gözükme, bariz hale gel-
me.
temin: sa¤lama, elde etme.
tesir: etki.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
zevk: tatma, tat, lezzet, haz.

akrep: örümcekgillerden,
kuyru¤unun ucunda zehirli
bir i¤nesi bulunan, tehlikeli
küçük hayvanc›k.
alâyifl: debdebe, tantana,
gösterifl.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
anarflist: hiçbir düzen ve oto-
rite tan›mayan, kar›fl›kl›k ve
bozgunculuktan yana olan,
ondan fayda uman kimse.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.

cemiyet: topluluk, birlik.
cereyan: gidifl, hareket, ak›m.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.
eser: bas›lma kitap.
fert: kifli, birey.
gaye: maksat, meram, hedef.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hayat-› maddiye ve manevi-
ye: maddî ve manevî hayat.
hizmet-i imaniye: imana ait
hizmet, iman ve Kur'ân haki-

katlerinin ikna edici ve ilmî
delillerle anlafl›lmas›na hiz-
met etme.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.
ifltirak: kat›lma, benimseme.
kesb: kazanma, elde etme.
k›ymet: de¤er.



k›ymet vermez ve arkas›na dönüp bakmaz. ‹flte, Said
Nursî bu noktadan da manevî büyük bir kahramand›r.
Hayat›, insan› hayrette b›rakan çeflitli kahramanl›klarla
dolu olmakla beraber; hakta, hak yolunda fânî olup, flah-
s›ndan feragat etmede de mümtaz bir fedakâr olarak na-
zara çarpmaktad›r. ‹lâhî bir inayete mazhariyetle, da¤ gi-
bi engelleri afl›p, bu asr›n yüzlerce menfi cereyanlar› kar-
fl›s›nda kudsî davas›n› çekinmeyerek ilân edip selâmete
ç›karmas›, kendisinin flahsiyetinden tamam›yla feragat
etti¤ini, hak yolunda fedaî oldu¤unu göstermektedir.

Evet, Said Nursî flahsî dehas›yla ve inayet-i Hakla in-
sanl›k âleminde yeni bir ç›¤›r açm›flt›r. Bu zat, bütün isti-
dad›n› ve benli¤ini ezelî bir hakikate feda ederek, bütün
zamanlarda hükümran olan bu Kur’ânî hakikati dava
edinmifltir. fiahs›nda ve hizmetinde görünen bütün yük-
sek vas›f ve kemalât, ancak kudsî davas›ndan aksetmek-
tedir. Nas›l ki binler ayna ortas›nda bulunan bir lâmba,
nuranî ›fl›¤a malik oldu¤u için karfl›s›ndaki aynalar ade-
dince külliyet kesb eder ve o kadar k›ymet al›r; zira her
bir aynada bir lâmba, ›fl›¤›yla beraber mevcuttur. Aynen
öyle de, Bediüzzaman, flu kâinat›n ve umum zamanlar›n
manevî günefli olan Kur’ân-› Hakîm’e ve din-i mübin-i
‹slâm›n mübelli¤i Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâma müteveccih olmufltur. Ve onlar›n ziyas›na
ma’kes Risale-i Nur’un zuhuruna, inkiflaf›na vesile oldu-
¤u için, eserinden ›fl›k alan, davas›ndan feyiz ve kuvvet
alan yüz binler, hatta milyonlarca insan›n âyine-misal

aks: yans›ma.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun," anla-
m›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in (a.s.m.) ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
as›r: yüzy›l.
âyine-misal: ayna gibi.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve an-
lay›fll›l›¤›n son derecesi.
din-i mübin-i ‹slâm: aflikâr, ap
aç›k olan ‹slâm dinî.
eser: bas›lma kitap.
ezelî: ezele mensup, ezel ile ilgili,
öncesiz, bafllang›çs›z.
fânî: ölümlü, geçici.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fedaî: can›n› esirgemeyen.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
ferâgat: hakk›ndan vazgeçme.
feyiz: ilim, irfan.
hak: gerçek, do¤ru.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hayret: flaflk›nl›k.
hükümran: hâkim, hükümdar.
hüküm ve saltanat süren. hü-
kümferma.
ilâhî: Allah'la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i Hak: Cenab-› Hakk›n ko-
rumas›, yard›m›, inayeti.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, aç›¤a ç›kma, meydana ç›k-
ma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kemalât: faziletler, insandaki ah-
lâk ve huy güzellikleri.
kesb: elde etme, kazanma.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
Kur'ânî: Kur'ân'la ilgili, Kur'ân'a
ait olan.
külliyet: bolluk, çokluk.
ma'kes: yans›ma yeri, ayna.
malik: sahip.
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manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mazhariyet: elde etme, nail
olma, kavuflma, flereflenme.
menfi: müspet olmayan,
olumsuz.
mevcut: var olan, bulunan,
olan.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber
veren, bildiren.
müdrik: idrak eden, anlayan,
kavrayan, fark›nda olan, akl›
eren.
mümtaz: meziyetleriyle bafl-

kalar›ndan ayr›lan, seçkin.
müteveccih: teveccüh eden,
bir tarafa, bir cihete dönen,
yönelen.
nazar: dikkat.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
selâmet: hay›rl› son, iyi ve
güzel sonuç.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendi-
ne ait, flah›sla ilgili, hususî.
flahsiyet: bir ferdin kendine

has görünüfl, duyufl, düflünüfl
ve davran›fllar›n›n tamam›, ki-
flilik, kifli özelli¤i.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
vasf: hâl, nitelik, hususiyet.
vesile: bahane, sebep.
zat: kifli, flah›s, fert.
zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.
zuhur: ortaya ç›kma, has›l ol-
ma.



ak›l, kalp ve ruhlar›nda manen yaflamakta ve örnek bir
insan, büyük bir mütefekkir olarak kabul ve yâd edil-
mektedir.

‹flte, onu manen yaflatan bu gibi k›ymetlerdir. Dalâlet
cereyanlar›n›n karfl›s›nda ehl-i iman fedakârlar›ndan bü-
yük bir flahs-› manevî meydana ç›kararak, muhkem bir
sedd-i Kur’ânî ve imanî tesis edip, mü’minlerin nokta-i
istinad› olmas›d›r. ‹nand›¤› kudsî davaya gösterdi¤i azîm
ve sebatla, mü’minlerin kalplerini ihtizaza vererek, ruh-
larda ‹slâmî aflk ve heyecan› uyand›rmas›d›r. Fânîlere
perestifl eden bîçare insanlara bâkî ve lâyemut bir haki-
kati gösterip nazarlar› oraya çevirmeye çal›flmas›d›r. Va-
zifesinin böyle ulviyeti ile beraber —fakat befleriyet itiba-
r›yla— ubudiyet vazifesiyle de kendini herkesten ziyade
kusurlu, noksan ve âciz gören ve öyle bilen, dergâh-›
rahmette acz ve fakr ile niyaz eden ve insanl›¤a rahme-
ti, saadeti talep eden bir abd-i azizdir, bir fakir-i müsta¤-
nidir. Evet, o, “Bir kimsenin iman›n› kurtar›rsam, o za-
man bana Cehennem dahi gül gülistan olur” demekte-
dir. Nefsindeki enaniyet ve gurur putunu k›rmakla kal-
mam›fl; âlemdeki tabiatperestlerin putlar›n› dahi tar ü
mar etmek gibi bir vazife gördü¤ü, dost ve düflman, her-
kesin malûmu olmufltur.

‹flte, Bediüzzaman hakk›nda takdir ve tebriki ifade
eden bütün yaz›lar bu mana içindir.

Baz› gazetelerin zaman zaman yapt›klar› neflriyattan
anlafl›l›yor ki, din ve ‹slâmiyet düflmanlar›, ekseriya 
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hazzetme, ferah, sevinç.
iman: inanç, itikat, tasdik.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kusur: eksiklik, noksan.
lâyemut: sona ermez.
malûmu olmak: bilmek.
mana: anlam, sebep.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
muhkem: sa¤lam, sa¤lamlaflt›r›l-
m›fl, kuvvetli.
mü'min: iman eden, inanan.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen, her fleyi hikmetince, ibret
almak ve kavramak üzere düflü-
nen, düflünür.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kötülü¤e sevk eden, flehe-
vî istekleri kamç›lay›p hay›rl› ifl-
lerden al›koyan güç.
neflriyat: yay›nlar.
niyaz: yalvarma, yakarma.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
perestifl: afl›r› derecede sevme,
afl›r› sevgi, düflkünlük, meftunluk.
rahmet: Allah'›n kullar›n› ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
saadet: hayra, ebedî kurtulufla
ermek için Allah'›n insana yard›m
etmesi.
sebat: kararl› olma, karar›ndan
vazgeçmeme, azimlilik.
sedd-i Kur'ânî ve imanî: Kur'ân'a
ve imana ait set, Kur'ân'›n ve
iman›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
tabiatperest: her fleyin kendi
kendine oldu¤unu veya tabiat›n
meydana getirdi¤ini iddia eden.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
tarümar: karma kar›fl›k, da¤›n›k,
periflan.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
tesis: kurma, meydana getirme.
ubudiyet: kulluk, itaat.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, ululuk.
vazife: yap›lmas› gereken ifl, gö-
rev.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra ge-
tirme.
ziyade: çok, fazla, art›k.

abd-i aziz: izzetli kul.
âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
azim: niyetli, kesin kararl›.
bâkî: daimî, sonu gelmez.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-

nelme.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
dergâh-› rahmet: Allah'›n
rahmet kap›s›, dergâh›.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
ekseriya: pek çok zaman, s›k
s›k, çok defa olarak.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fakir-i müsta¤ni: ihtiyac›n›
baflkas›na bildirmeyen.

fakr: Allah'a muhtaç olma.
fânî: ölümlü.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gurur: kendini yüksek ve de-
¤erli tutma hissi.
gülistan: gül bahçesi, gül tar-
las›.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
heyecan: coflkunluk, coflma.
ifade: anlatma, anlat›m, anla-
t›fl.
ihtizaz: gönlü ferahlama,



perde ard›ndan bahaneler icat ederek dine sald›rmakta-
d›rlar. Do¤rudan do¤ruya dinin ve ‹slâmiyetin aleyhinde
bulunmuyorlar; dine hizmet eden, bu u¤urda türlü feda-
kârl›klara katlananlar› nazar-› ammede kötülemek, hal-
k›n sevgisini çürütmek için hücuma geçiyorlar —tâ ki di-
ne hizmet edenleri at›l vaziyete getirip, dinî inkiflafa mâ-
ni olsunlar; imans›zl›¤›n, ahlâks›zl›¤›n revaç bulmas›n› te-
min etsinler. Demokrasi devrinde ve din hürriyetine mü-
saade edildi¤i bu zamanda böyle olursa, “Din zehirdir”
diye millet kürsüsünden ilânat yap›ld›¤› bir devirde din-
darlara, hususan ‹slâmî geliflme ve inkiflafa hizmet eden-
lere nas›l davran›ld›¤› kolayca anlafl›l›r.

Devr-i sab›kta, Üstad ve Nur Talebelerini mahkemeye
sevk edenler aras›nda öyleleri ç›km›fl ki, kanun perdesi
alt›nda menfi ideolojilerine, flahsî kin ve ihtiraslar›na gö-
re hareket etmifller; vazifelerinin icab›n› yapmalar› lâz›m
gelirken, sanki vatan ve millet hainlerini yakalam›fl gibi
çeflitli hakaret ve iftiralarla Bediüzzaman ve talebelerine
hücum etmifller; mahkeme beraat vermiflken, kanunu
tatbik etmekle mükellef baz›lar›, Said Nursî için yak›nda
idam edilece¤i flayias›n› etrafa yaymaktan s›k›lmam›fllar-
d›r. Biz, bu yaz›larla onlar aleyhinde konuflmak de¤il, bir
hakikati beyan etmek istiyoruz. Belki onlardan birço¤u
bu hareketinde mazurdur, mecburen yapm›flt›r. Her ne
olursa olsun, bu muameleler ispat ediyor ki, Bediüzza-
man’›n muhakeme olundu¤u, mahkemeye sevk edildi¤i
tarihlerde gizli dinsizler, ifsat komiteleri faaliyette idiler.
Mahkeme eliyle mahkûm edemedikleri ve davas›na mâni 

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile Kur’ân-› Kerîm ve
sünnet-i flerifte s›n›rlar› çizilen ka-
idelerin hayata geçirilmesiyle ka-
zan›lan iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
aleyhinde: karfl›s›nda, zarar›na
olarak.
at›l: ifllemez, bofl, faydas›z, etkisi
olmayan.
bahane: vesile, sebep.
beraat: aklanma.
beyan: anlatma, bildirme.
demokrasi: halk hakimiyetine
dayanan, temel hak ve hürriyet-
leri, eflitli¤i sa¤layan yönetim.
devr-i sab›k: geçmifl devir.
dindar: dininin emirlerini yerine
getiren.
dinî: dine ait olan, din ile ilgili.
faaliyet: durmadan çok çal›flma,
hareket, gayret.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hain: ihanet eden.
hakaret: küçük düflürme, sayg›
göstermeme, afla¤›lama.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hürriyet: özgürlük.
icap: gerek.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
idam: öldürme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
düzensizlik meydana getirme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme, bühtan, ifk.
ihtiras: fliddetle arzu, afl›r› h›rs ve
istek.
ilânat: ilânlar, duyurular.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inkiflaf: geliflme.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kin: gizli düflmanl›k, öç almay›
amaçlayan gizli düflmanl›k, garaz,
kuvvetli h›nç.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet, topluluk.
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lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
mâni: engel, özür.
mazur: özürlü, özrü olan.
mecburen: ister istemez, ce-
birle, zorunlu olarak, zorla,
zoraki.
menfi: müspet olmayan,
olumsuz.
muamele: davranma, davra-
n›fl, birine karfl› her hangi bir
davran›flta bulunma.

muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
mükellef: bir fleyi yapmaya,
bir fleyi ödemeye mecbur
olan, vazifeli, muvazzaf.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nazar-› amme: umumun na-
zar›.
revaç: k›ymet, de¤er, itibar,
rayiç.
sevk: gönderme, yollama.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendi-
ne ait, flah›sla ilgili, hususî.

flayia: yay›lm›fl haber, yayg›n
olan söylenti.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tatbik: yerine getirme, uygu-
lama.
temîn: sa¤lama.
vatan: bir kimsenin do¤up
büyüdü¤ü yer, üzerinde ya-
flan›lan ülke, yurt.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.



olamad›klar› Said Nursî’ye, insafs›zca iftiralarda, yalan
propagandalarda bulunacakt›lar ve bulundular. Bu elîm
vaziyeti gören her insaf sahibi, onun müstakim bir din
adam›, hakikat adam› oldu¤unu söylemekten çekinme-
mifltir. Binaenaleyh, Bediüzzaman ve Risale-i Nur hak-
k›nda tekrarla ve ›srarla devam edegelen takdirkâr yaz›
ve takrizlerin neflredilmesinin bir mühim âmili de bu ol-
sa gerektir ve tenkit edilmemelidir.

Nazar-› dikkatle bu zat› ve eserlerini temafla edenler,
kemal-i takdirle tebrik ve senadan kendilerini alamam›fl-
lard›r. Bilhassa mahkûm ettirilmek için sevk edildi¤i
mahkemeler ve ehl-i vukuflar, eserlerini ve hayat›n› tet-
kikten sonra, eserlerinde görünen kemalât ve güzelli¤i
tasdik etmifllerdir. fiu hâlde, milletin en zeki ve ferasetli
tabakas›n›n, ehl-i ak›l ve kalbin yar›m as›rdan beri devam
edegelen ve gittikçe umumiyet kesb eden Said Nursî ve
Risale-i Nur hakk›ndaki kanaat ve ifadeleri, gerçekten
büyük bir hakikatin tezahürü olarak kabul edilmek icap
eder.

ì ‰ Õ

Sual: Madem Allah Alîm’dir; Onun bilmesi ve iltifat›
kâfidir. Ehl-i kemal büyük zatlar, daima kendilerini setret-
mifller. Hem bâkî bir âlemde hakikatler bütün ç›plakl›¤›y-
la ortaya dökülece¤ine göre, ne için Risale-i Nur’un me-
ziyetleri, ‹lâhî inayet ve ikramlar çoklukla zikredilmifl; Sa-
id Nursî’nin hizmet-i Kur’âniyesi esnas›nda mazhar oldu-
¤u harika muvaffakiyet ve kemalât beyan edilmifl ve 
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etme, teveccüh etme, iyilik etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
kâfi: yeterli.
kanaat: görüfl, fikir.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
kemal-i takdir: takdirin en mü-
kemmeli.
kesb: kazanma, elde etme.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mâni: engel olma.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
muvaffak›yet: Allah'›n yard›m›y-
la baflar›l› olma, muvaffak olma,
baflarma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müstakim: temiz, namuslu, do¤-
ru, ahlâkl›, istikamet sahibi.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
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.
senâ: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih.
setr: örtme, kapanma, gizleme,
setretme.
sevk: gönderme, yollama.
sual: soru.
takdirkâr: be¤enip alk›fllayan,
takdir eden.
takriz: övme yaz›s›, bir eser hak-
k›nda yaz›lan ve eserin bafl›na
konulan övgü yaz›s›.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
temâflâ: bakma, bak›p seyretme.
tenkit: elefltirme.
tetkik: inceleme.
tezahür: ortaya ç›kma, meydana
ç›kma.
umumiyet: herkese ait olmas›.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zat: kifli, flah›s, fert.
zikr: an›lma, iyilikle anma.

âlem: dünya, cihan.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
amil: sebep.
as›r: yüzy›l.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bilhassa: hususen, özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›.
daima: her vakit, sürekli.
ehl-i ak›l ve kalp: ak›l sahip-

leri ve gönül ehli.
ehl-i kemal: olgun ve de¤erli
kifliler, kemal sahibi olanlar.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar, hâkimler.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
eser: bas›lma kitap.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit,
zaman, hengâm.
ferâset: anlama, sezme kabi-
liyeti.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

hârika: ola¤anüstü.
hizmet-i Kur'âniye: Kur’ân'›n
hizmeti.
›srar: ayak direme.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli.
ifade: anlatma, anlat›m.
ikram: iyi bir arma¤an ver-
me, bir fley sunma, ba¤›fl, ih-
san.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
iltifat: güler yüzle muamele,
nazik davranma, gönlü hofl



bunlar ne için neflredilmifl; hatta ilmî eserlerinin bir ço-
¤unun arkas›nda bu nevi takrizler konulmufl?

Cevap: Bu hususta mukni cevaplar baz› mektuplarda
vard›r. Bir hulâsas› fludur:

Bediüzzaman’›n Risale-i Nur’un neflriyle hizmeti, do¤-
rudan do¤ruya Kur’ân hesab›nad›r. ‹man hakikatlerinin
neflri, Müslümanlar›n imanlar›n›n takviyesi, kuvvetlen-
mesi, dolay›s›yla ‹slâm dininin teâlî etmesi, din düflman-
lar›n›n müfsit hücumlar›n›n defedilmesi ve ‹slâm dininin
insanlar aras›nda maddî ve manevî kemalât›n zübde ve
hulâsas› oldu¤unu âleme ilân etmek ve herkese kanaat-i
kat’iye vermek için zikredilmifltir. Yukar›da bahsedildi¤i
gibi, aleyhte olanlar öyle insafs›zca hücumlarda bulun-
mufllard›r ki, Said Nursî, hadsiz muar›zlara, çok kuvvetli
ve kesretli düflmanlara karfl› az, fakir ve zay›f olan Risa-
le-i Nur talebelerine, kuvve-i maneviye, gaybî imdat, tefl-
ci, sebat ve metanet vermek için, Risale-i Nur hakk›nda-
ki ikram-› ‹lâhî ve hizmetin makbuliyetine ait inayet-i
Rabbaniyeyi zikretmifl; insafs›z hücum ve as›ls›z iftiralara
karfl› mecburiyetle müdafaaya geçilmifltir.

Hem Tarihçe-i Hayat’a geçen bir mektubunda Bediüz-
zaman, “Ben itiraf ediyorum ki, böyle makbul bir eserin
mazhar› olmaya hiçbir vecihle liyakatim yoktur. Fakat
çok ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca da¤ gibi bir a¤a-
c› halk etmek kudret-i ‹lâhiyenin fle’nindendir ve âdetidir
ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki, Ri-
sale-i Nur’u senadan maksad›m, Kur’ân’›n hakikatlerini 

âdet: her vakit yap›lan.
âlem: dünya, cihan.
aleyhte: karfl›s›nda.
azamet: büyüklük, yücelik.
bahsetme: anlatma, söyleme.
def: mâni olma, savmak, uzaklafl-
t›rma.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
ehemmiyet: de¤er, önem.
eser: bas›lma kitap.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
gaybî: gayba ait, göze görünme-
yenlere ait, gaypla ilgili, haz›rda
olmayan.
hadsiz: s›n›rs›z, say›s›z.
hakikat: as›l, esas.
halk: yaratma, yarat›fl.
hatta: üstelik, bile, dahi.
hulâsa: k›saca, sözün k›sas›.
husus: mevzu, konu.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
iftira: olmayan bir suçu baflkas›-
na yükleme, bühtan, ifk.
ikram-› ‹lâhî: Allah'›n ikram ve
ihsan›.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
inayet-i Rabbaniye: Allah'›n ina-
yeti.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
itiraf: bir kusurunu söyleme.
kanaat-i kat'iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
kasem: yemin, and, ahdetme.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
kudret-i ‹lâhiye: Allah'›n kudreti,
Allah'›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
liyakat: lây›k olma, de¤erlilik, ya-
rarl›l›k, uygunluk.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
makbul: genel olarak istenilen.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
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olmayan, manaya ait.
mahzar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl.
mecburiyet: mecbur olma,
mecburluk, zarurîlik durumu,
zora tutulma, zorunluluk.
metanet: sa¤laml›k, kavilik,
metinlik, dayan›kl›l›k.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mukni: ikna eden, inand›ran,
inand›r›c›, kand›ran.
müdafaa: savunma.

müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
neflr: yay›m, yay›n.
nevi: tür, çeflit.
sebat: kararl› olma, karar›n-
dan vazgeçmeme, azimlilik.
senâ: överek bahsetme, öv-
me, övüfl, medih.
fle'n: hal, keyfiyet, durum,
özellik, yap›, istidat.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.
takviye: kuvvetlendirme,

sa¤lamlaflt›rma.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
teâlî: yükselme, yücelme,
çok yüce olma.
temîn: güvence, emniyet his-
si verme.
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
vecih: sebep, vesile.
zikr: anma, ad›n› anma, bil-
dirme.
zübde: netice, sonuç, hulâsa,
öz.



ve iman›n rükünlerini teyit ve ispat ve neflirdir. Hâl›k-›
Rahîmime yüz binler flükür olsun ki, beni kendime be-
¤endirmemifl, nefsimin ay›plar›n› ve kusurlar›n› bana
göstermifl ve o nefs-i emmareyi baflkalara be¤endirmek
arzusu kalmam›fl. Kabir kap›s›nda bekleyen bir adam›n
arkas›ndaki fânî dünyaya riyakârâne bakmas›, ac›nacak
bir hamakattir ve dehflet verici bir hasarettir. ‹flte bu hâ-
let-i ruhiye ile, yaln›z hakaik-› imaniyenin tercüman› olan
Risale-i Nur’un, Kur’ân’›n mal› olarak meziyetlerini izhar
ediyorum. Sözlerdeki hakaik ve kemalât benim de¤il,
Kur’ân’›nd›r ve Kur’ân’dan tereflfluh etmifltir. Madem
ben fânîyim, gidece¤im; elbette bâkî olacak bir fley ve bir
eser, benimle ba¤lanmamak gerektir ve ba¤lanmamal›.
Evet, lezzetli üzüm salk›mlar›n›n hasiyetleri kuru çubu-
¤unda aran›lmaz. ‹flte ben de öyle kuru çubuk hükmün-
deyim.”

Evet, Said Nursî, Risale-i Nur’la dinsizli¤e ve ‹slâmiyet
aleyhindeki cereyanlara karfl› giriflti¤i Kur’ân ve iman
hizmetinde çok yard›mc›lara, hükümet ve milletçe teflvik
ve müzaherete muhtaç iken, bilâkis çeflitli iftira, tezvir ve
ithamlarla hapse sürülmek, eserlerini imha etmek, halk›
kendinden so¤utmak için aleyhinde türlü isnatlar yap›l-
m›flt›r. Elbette hak bildi¤i mesle¤ini, Kur’ân’›n flerefine
ve Hazret-i Peygamberin nübüvvetinin teâlîsine ait hiz-
metini aleyhteki iftiralardan müberra k›lmak için, hakika-
ti söyleyecek, müdafaada bulunacak; faraza baz›lar tara-
f›ndan flahsî bir noksanl›k telâkki edilse bile, umumun is-
tifade ve saadeti için flahsî zarar›na da raz› olacakt›r.
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kas›na yükleme.
iman: inanma, inanç, itikat.
imha: bozma, yok etme, mahvet-
me, ortadan kald›rma, y›kma.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
itham: suçlu görme, suçlama.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
kusur: eksiklik, noksan.
madem: de¤il mi ki.
meslek: kiflinin kendi yap›s›na
uygun bulup yürüdü¤ü manevî
yol, aklen, kalben, amelen yürü-
nen yol.
meziyet: üstünlük vasf›, de¤erli-
lik, fazilet.
muhtâc: ihtiyac› olan.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl.
müdafaa: savunma.
müzaheret: yard›m, arka ç›kma.
nefs: kötülü¤e sevk eden, hay›rl›
ifllerden al›koyan güç; kendi, fla-
h›s.
nefs-i emmare: kötülü¤ü emre-
den nefis.
neflir: yayma, herkese duyurma,
tamim.
noksan: eksiklik, kusurlu.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik.
raz›: r›za gösteren, kabul eden.
riyakârane: ikiyüzlülükle.
rükn: esas, kaide, prensip.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendine
ait.
fleref: manevî büyüklük.
flükür: minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
teâlî: yükselme, yücelme, çok
yüce olma.
tercüman: tercüme eden.
telâkki: kabul etme, alma, bir gö-
rüflle bakma.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yapma.
teflvik: istek uyand›rma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tezvir: süslü yalan söyleme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.

aleyhinde: karfl›s›nda, zarar›-
na olarak.
aleyhteki: hakk›ndaki, zarar›-
na yönelik olarak yap›lan.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
bilâkis: aksine, tersine, tam
tersi, tersine olarak.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
dehflet: büyük korku hâli,

korkma, ürkme.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
eser: bas›lma kitap.
fânî: ölümlü, geçici.
faraza: farz edelim ki, farz
edin ki, sayal›m ki, ola ki.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
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.
hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, budalal›k, bönlük, anla-
y›fls›zl›k.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hasiyet: hususi fayda, özellik,
tesir, keyfiyet.
hükmünde: de¤erinde, k›y-
metinde, yerinde.
hükümet: devlet.
iftira: olmayan bir suçu bafl-



Onun için, Risale-i Nur hakk›nda beyan edilen ve neflre-
dilen senalara bu gibi noktalardan bakmak lâz›md›r; yok-
sa hizmete zarar olur. Dar düflünce ile hareket etmek za-
man›nda de¤iliz. ‹mans›zlar, kendi muz›r mesleklerini,
menfi ideolojilerini, sahte kahramanlar›, hatta ‹slâm düfl-
manlar›n› —onlar asla lây›k olmad›¤› hâlde— çeflitli
methüsena ile insanl›¤›n nazar›na göstermeye, alk›fl top-
lamaya çal›fl›yorlar. Uza¤a gitmeye lüzum yok; dünyay›
saran dehfletli dinsizlik cereyan›n› idare edenler büyük
kahramanlar olarak ilân edilirken, neden Müslümanlar
hak dinlerini medh ü sena etmesinler, onun kemalât›n›,
ulviyetini neflretmesinler; Kur’ân’a âyine olan ve bu za-
man›n dinsizlik cereyanlar›na meydan okuyup, dine en
büyük hizmeti ifa eden bir eser külliyat› ve onun muhte-
rem, mütevazi ve hadsiz zulümlere maruz kalm›fl müellifi
medhedilmesin? Hâlbuki, yaz›lan yaz›lar mücerret mevzu-
lar olarak de¤il, ekseriyetle müdafaa kabîlinden, aleyhte-
ki iftiralara cevap olarak neflredilmifl hakikatlerdir.

ì ‰ Õ

Üstad›n hayat›, küllî hizmeti noktas›ndan topluca iki
büyük safha arz etmektedir.

Birincisi: Do¤uflundan itibaren tahsil hayat›,

Van’daki ikameti, ‹stanbul’a gelifli, siyasî hayat›, seyahat-
leri, Harb-i Umumiyeye ifltiraki, Rusya’daki esareti, ‹s-
tanbul’da Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye azal›¤›nda bulunuflu,
Kuva-i Milliyede ‹stanbul’daki hizmeti, Ankara’ya gele-
rek ilk Meclis-i Mebusandaki faaliyetleri ve k›sa bir 

aleyhteki: zarar›na yönelik.
arz: ifade etme.
asla: hiç bir vakit, olmas› imkân-
s›z.
âyine: ayna, mirat.
aza: bir kurulufla mensup, üye.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
faaliyet: durmadan çok çal›flma,
hareket, gayret.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl.
hatta: manaya kuvvet vermek
için "üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de..." manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
me.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme, bühtan, ifk.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
ifltirak: kat›lma, benimseme.
itibaren: den beri, ...den bafllaya-
rak, itibar ederek.
kabil: soy, nevi, s›n›f, cins, tür.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
Kuva-i Milliye: millî kuvvetler, ‹s-
tiklâl Harbinde Anadolu'da kuru-
lan hükümet ve bu hükümetin
askerî kuvveti, millî kuvvet.
küllî: çok, büyük, çok miktarda.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir fle-
yin tamam›, hepsi.
lây›k: vas›flar›, nitelikleri, özü, ha-
reket ve davran›fllar›yla bir fleyi
elde etmeye hak kazanm›fl olan.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
alt›nda bulunan ve önünde engel
ve siper bulunmayan.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti zaman›n-
da halk taraf›ndan seçilen me-
buslar›n meclisi, Millet Meclisi.
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menfi: müspet olmayan,
olumsuz, hakikatin aksini id-
dia eden.
meslek: kiflinin kendi yap›s›-
na uygun bulup yürüdü¤ü
manevî yol, aklen, kalben,
amelen yürünen yol.
methüsena: methedip övme.
meth: övme, birinin iyi fleyle-
rini söyleme, sena, sitayifl.
mevzu: ele al›nan, üzerinde
durulan husus, bahis, konu.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.

muz›rr: zararl›, zarar veren,
zarara sebep olan, zarar› do-
kunan.
mücerret: yaln›z, tek, tek ba-
fl›na, soyut.
müdafaa: savunma.
müellif: telif eden, yazan, ya-
zar.
mütevâz›: tevâzu eden, alçak
gönüllü olan, kibirsiz, göste-
riflsiz.
nazar: dikkat, bak›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
safha: devre, merhale, evre.

senâ: överek bahsetme, öv-
me, övüfl, medih.

seyahat: yolculuk, uzun yol-
culuk.

siyasî: siyaset gere¤i olan, si-
yasetle ilgili, siyasete ait.

tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.

ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik, ululuk.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



müddet sonra Van’a çekilip inzivay› ihtiyar etmesi gibi,
her biri ayr› bir hayat sahnesi olan Üstad›n hayat›n›n bu
birinci safhas›, iman ve Kur’ân hizmeti itibar›yla ikinci
safha hayat›n›n mukaddemesi hükmündedir, ikinci bü-
yük hizmetine haz›rl›kt›r. Ömrünün ellinci senesine ka-
dard›r.

‹kincisi: Van’da inzivada iken Garba nefyedilip Is-

parta’n›n Barla nahiyesinde ikamete memur edildi¤i za-
mandan bafllar ki, “Risale-i Nur’un zuhuru ve intiflar›d›r.”
Azamî ihlâs, azamî fedakârl›k, azamî sadakat, metanet
ve dikkat ve iktisat içinde Risale-i Nur’la giriflti¤i hizmet-i
imaniye ve manevî cihad-› diniyedir.

Hayat›n›n bu ikinci safhas›, Harb-i Umumî neticesin-
de Osmanl› hilâfetinin ink›raz bulmas›yla insanl›k âlemin-
de medeniyet-i befleriyeyi mahveden ve semavî dinlerle
mücadeleyi esas ittihaz edinen komünizm rejiminin insa-
niyetin yar›s›n› istilâ ederek dünyay› dehflete sald›¤› ve
memleketimizi tehdide yeltendi¤i ve manevî tahribat›n›n
tehlikesine maruz kald›¤›m›z bir devreye rastlar. Bu dev-
re, bin senedir Kur’ân’a bayraktarl›k yapm›fl, ‹slâmiyete
as›rlarca hizmet etmifl kahraman bir millet için dikkatle
incelenmesi lâz›m gelen bir devredir.

Üstad, Risale-i Nur’u telif ederken, Kur’ân’›n i’cazî
lem’alar› olan bu eserlerin her taife-i insaniyede inkiflaf
edece¤ini, dinsizli¤in memleketimizi istilâs›na mâni ola-
ca¤›n›, memleket ve millet için bir sedd-i Kur’ânî vazife-
sini görece¤ini, Risale-i Nur hizmetinin umumiyet kesb 
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tek bafl›na yaflama, dünya ifllerin-
den vaz geçme, dünyadan el-
etek çekme.
istilâ: ele geçirme, bir fleye ha-
kim olma.
itibar›yla: yönüyle.
ittihaz: kabul etme, sayma, tut-
ma, addetme.
kesb: elde etme, kazanma.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
lem'a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
mahv: yok, etme, ortadan kald›r-
ma, harap etme, periflan etme.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mâni: engel, özür.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
alt›nda bulunan ve önünde engel
ve siper bulunmayan.
medeniyet-i befleriye: insanl›¤›n
medeniyeti.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
memur: emir ile hareket eden,
emir alt›nda olan, bir amirin emri
ile hareket eden kimse.
metanet: sa¤laml›k, kavilik, me-
tinlik, dayan›kl›l›k.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley, ilk söz, önsöz,
bafllang›ç, girifl, dibace, medhal.
mücadele: savaflma, savafl, iki ta-
raf aras›nda k›yas›ya yap›lan üs-
tün gelme çat›flmas›, kavga.
müddet: vakit, zaman, süre, bir
fleyin devam etti¤i zaman parça-
s›.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe.
nefy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
netice: sonuç, son.
ömür: ömür, yaflama, yaflay›fl,
hayat.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safha: devre, merhale, evre.
sedd-i Kur'ânî: Kur'ân'a ait set,
Kur'ân'›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
taife-i insaniye: insana ait taife.
tehdit: gözda¤› verme, birisini
korkutma, birinin gözünü korkut-
ma, korku verme, gözda¤›.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
umumiyet: umumî olma hâli,
umumîlik, bir fleyin herkese ait
olmas›, genellik.
vazife: yap›lmas› gereken ifl, gö-
rev.
zuhur: meydana ç›kma, ortaya
ç›kma.

âlem: dünya, cihan.
as›r: yüzy›l.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
bayraktar: bayrak tafl›yan,
alemdar.
cihad-› diniye: din için savafl-
mak, dinî cihat.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
devre: dönem.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.

garp: bat›.
Harb-i Umumî: Birinci Dünya
Savafl›.
hilâfet: halifelik.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur'ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hükmünde: yerinde.
i'cazî: mucize olan, mucizeli.
ihlâs: bir ifli s›rf Allah r›zas›
için yapma.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ikamet: oturma, bir yerde

kalma.
iktisâd: afl›r› davranmama,
her hususta itidal üzere bu-
lunma.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
ink›raz: sönme, yok olma, tü-
kenme, bitme.
inkiflaf: keflfolunma.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
inziva: bir köfleye çekilme,



edip, Türk milletinin yine ‹slâmiyetin kahraman bir ordu-
su ve fedakâr› olaca¤›n›, Risale-i Nur’un neflri ve ileride
resmen intiflar› milletçe benimsenmesi ve Maarif dairesi-
nin hakikat-i Kur’âniyeye yap›flmas› neticesi, maddeten
ve manen milletin terakki edece¤ini, ‹slâmiyetin büyük
kuvvet bulaca¤›n› zikretmifltir.

Risale-i Nur bir alemdir, ünvand›r; bu zamanda zuhur
eden Kur’ânî hakikatler manzumesidir; necip milletimi-
zin, insaniyet-i kübra olan ‹slâmiyete sar›lmas›, yep yeni
bir ruh ve taze bir iman aflk› ve heyecan› içinde uyanma-
s›n›n ifadesidir; içinde bulundu¤umuz asr›n de¤ifltirdi¤i
hayat flartlar› ve yeni bir dünya nizam› ve görüflü karfl›-
s›nda iman›n tahkim ve takviyesi ile feveran eden hami-
yet-i ‹slâmiyenin manas›d›r; mütenebbih kalpleri iman ve
muhabbet-i Nebevî ile coflkun ve cihande¤er fleref-i inti-
sab›yla serefraz fedakârlar›n yetiflmesi ve bu milletin ma-
zisine mütenasip kahramanl›¤›, yüksek iman ve ahlâk› iz-
har etmesi iflaretidir.

Bediüzzaman, Risale-i Nur’u, hiçbir makam ve meflre-
bin tesiri alt›nda kalmadan, maddî-manevî hiçbir menfa-
at ve hissiyat kar›flmadan, do¤rudan do¤ruya Kur’ân-›
Hakîmin umumun istifade edebilece¤i ve umuma hitap
eden hakikatlerini tefsir etmifl, bu hakikatlerin tercü-
manl›¤›n› yapm›flt›r. Telif etti¤i âsâr›ndan herkes istifade
edebilmektedir. Bir taifeye, bir s›n›f halka mahsus de¤il-
dir. Bu Tarihçe-i Hayat, okuyucular›n nazar›n›, bu
zamanda Kur’ân’›n hikmet nurlar› olan Risale-i Nur’a çe-
virip, ondan istifadeyi gösterecektir. Said Nursî ise 

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile Kur’ân-› Kerîm ve
sünnet-i flerifte s›n›rlar› çizilen ka-
idelerin hayata geçirilmesiyle ka-
zan›lan iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
alem: simge, niflan, alâmet.
âsâr: eserler, bir yazar›n yazd›kla-
r›.
as›r: yüzy›l.
cihande¤er: cihan k›ymetinde.
çok k›ymetli.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
feveran: kaynama, f›flk›rma (da-
mar).
hakikat: as›l, esas.
hakikat-i Kur'âniye: Kur'ân'›n as-
l›, mahiyeti.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet
için ‹slâmî gayeler u¤runa feda-
kârl›kta bulunma, çal›flma.
hikmet: yüksek bilgi.
hissiyat: hisler, duygular.
hitap: birine söz söyleme, sözü
biri üzerine çevirme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
Kur'ânî: Kur'ân'a ait, Kur'ân'dan
gelen.
Maarif dairesi: e¤itim bakanl›¤›.
maddeten: maddî olarak.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, bir fleye veya kifliye has
olan.
mana: anlam.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
manzume: eser.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›lan-
dan önceki zaman.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
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muhabbet-i Nebevî: Pey-
gamber sevgisi.
mütenasip: orant›l›, nispetli.
mütenebbih: uyanan, uyan-
m›fl, uyan›k.
nazar: dikkat.
necip: asil, soylu, temiz.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
netice: sonuç.
nizam: düzen, kanun, kaide.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
resmen: resmî olarak, resmî

flekilde, devlet ad›na, devlet
taraf›ndan.
serefraz: benzerlerinden üs-
tün olan, baflta gelen, seçkin.
fleref-i intisap: ba¤lanma, ka-
t›lma flerefi.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, muhkem hale
getirme.
taife: kavim, kabile.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
tefsîr: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.

telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
terakki: ilerleme, geliflme.
tercüman: tercüme eden,
baflka bir dilde yaz›lm›fl veya
söylenmifl bir fleyi yine baflka
dile çeviren, çevirici, dilmaç.
tesir: etki.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
ünvan: ad, isim, lâkap.
zikr: bildirme, bildirilme.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.



Kur’ân’›n hizmetinde fedakârâne çal›flm›fl, sünnet-i Pey-
gamberiye ittiba etmifl, numune-i imtisal bir zat olarak
görünmektedir.

Tarihçe-i Hayat’ta geçen baz› mektuplardan anlafl›la-
ca¤› üzere, Said Nursî, bir zamanlar felsefe mesle¤inde
çok ileri gitmifl; sonra, Kur’ân-› Hakîm’in irflad›yla hak
ve hakikate eriflmifl ve bu zamanda fen ve felsefe ile iflti-
gal edip flek ve flüphelere maruz kalanlar›, aklî delillerle
flüphelerden kurtaracak eserler telif etmifltir.

Risale-i Nur’un yolu, mesle¤i, bu zamandaki hayat
flartlar›na, insanlar›n ahval-i ruhiyelerine göre en selâ-
metli, en k›sa ve umumî bir cadde-i Kur’ân’d›r. Serapa
ilim ve tefekkür üzerine gitmektedir. ‹çtimaî hayatta çe-
flitli hizmetler gören fertlerin istifadesi büyüktür.

Risale-i Nur’u okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-ü
imaniyeyi kazananlar, dünyevî vazife ve mesleklerini,
ahiret hayat›na ve ebedî saadete vesile yaparak büyük
bahtiyarl›¤a eriflecektir. ‹slâm dinindeki bu büyük hakika-
ti derk eden münevverler, elbette, hak dininin hizmetini
büyük bir saadetle deruhte edecekler, hakikati arayan,
fakat bulamayan insanl›¤a da neflre çal›flacaklar. Evet, ta-
lebe, profesör, mebus, kim olursa olsun, mes’uliyet da-
iresi olanlar, muhitini tenvir ile mükelleftir. Bir vilâyet,
hatta bir memleketin saadet ve selâmeti, tenvir ve irflad›
ile mükellef olanlar, elbette çok daha ziyade müteyakk›z
davranmak mecburiyetindedirler.

Said Nursî, Risale-i Nur’la bu millete en büyük hizme-
ti, iyili¤i yapm›flt›r. Mukabilinde, flahs› için bir teflekkür 
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mayan.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
mecburiyet: mecburluk, zorunlu-
luk.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
meslek: gidifl, usül, tarz.
mes'uliyet: mes’ul olma hâli,
mes’ullük, sorumluluk, yapt›¤› ifl
ve hareketten hesap vermeye
mecbur olufl.
muhit: bir kimsenin sürekli iliflki-
de bulundu¤u insanlar toplulu¤u.
çevre.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
mükellef: bir fleyi yapmaya, bir
fleyi ödemeye mecbur olan, vazi-
feli, muvazzaf.
münevver: bilgili, kültürlü kimse,
ayd›n.
müteyakk›z: uyan›k.
neflr: da¤›tma, yayma.
numune-i imtisal: örnek al›na-
cak flekildeki nümune, örnek nü-
mune.
profesör: üniversitede ders ve-
ren hoca.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
selâmet: kurtulufl; dert, s›k›nt›,
kusur, noksanl›k ile korku ve en-
difleden uzak olma.
serapa: tamam›yla, bütünüyle,
bütün, hep.
sünnet-i Peygamberî: Peygam-
ber sünneti, Hz. Peygambere ait
sünnet.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tefekkür: maksad› kavramak için
düflünme.
tefekkür-i imaniye: imanî mese-
lelerin düflünülmesi.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tenvir: bilgi verme, ayd›nlatma.
teflekkür: yap›lan bir iyilik karfl›-
s›nda minnet.
umumî: herkese ait.
vazife: yap›lmas› gereken ifl, gö-
rev.
vesile: yol, vas›ta.
vilayet: il.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.

ahiret: öbür dünya.
ahval-i ruhiye: ruh hâlleri,
psikolojik hâller ve durumlar.
aklî: akla dayanan.
bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
cadde-i Kur'ân: Kur'ân yolu.
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan,
beyyine.
derk: anlama, kavrama.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
dünyevî: dünyaya ait, dünya

ile ilgili.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
eser: bas›lma kitap.
fedakârane: fedakârca, feda-
kârl›kla.
felsefe: hikmet bilgisi.
fert: flah›s, kifli.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hatta: üstelik, dahi.

içtimaî: toplumla alâkal›.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
ifltigal: meflgul olma.
ittiba: tâbi olma, uyma, arka-
s›ndan gitme, itaat etme.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur'ân.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda,
tesiri alt›nda bulunan ve
önünde engel ve siper bulun-



dahi istemiyor. Gerçi flahs›na tevcih edilen yüksek medih
ve tavsifat› havi mektuplar var; bunlar›, okuyucular›n
Nurlardan istifadelerine bir alâmet oldu¤u cihetle, Risa-
le-i Nur hesab›na kabul etmifl. Hakikatte Said Nursî’nin
bu milletten, gençlikten istedi¤i, imanla dünyevî ve uhre-
vî saadeti kazanmalar›d›r. Bunun için, Kur’ân’›n bu za-
mana ait dersi olan Risale-i Nur’u esas tutup her yerde,
her dairede neflrini, iman hakikatlerinin ö¤renilmesini is-
temektedir. Kendisi, defalarca bu millet ve memleket
aleyhindeki cereyanlara karfl› yegâne çarenin Risale-i
Nur oldu¤unu ihtar etmekte ve müjdelemektedir.

Üstad›n r›za-i ‹lâhîye matuf hizmet, hareket ve faali-
yetlerini baflka maksat ve gayelere yorumlamak isteyen-
ler, ancak basiretsizliklerini ilân ediyorlar.

‹nsan›n yüksek mahiyet ve ruhunun istedi¤i hakikî sa-
adet, ancak Kur’ân’›n gösterdi¤i yolda ve r›za-i ‹lâhînin
par›ldad›¤› ufuktad›r. Bediüzzaman, Risale-i Nur’la insan-
l›¤a bu yolu ve bu ufku göstermekte, s›rat-› müstakim as-
hab›n›n nurlu kafilesine iltihak etmenin insan için elzem
oldu¤unu duyurmakta ve ispat etmektedir.

‹flte biz, âcizâne haz›rlad›¤›m›z bu eserle, bu hakikate
bir nebze hizmet etmek istedik. ‹stikbalin münevver bah-
tiyarlar›na bir mehaz olarak bu eseri neflrediyoruz. Daha
derin ve genifl bir tarihçe haz›rlanmas› dile¤imizdir.

Haz›rlayanlar 
1 ánjGnóp¡rdG nh o≥«/arƒsàdG $G nøpe nh

âcizâne: âciz ve güçsüz bir flekil-
de.
alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
aleyhindeki: zarar›na olan.
ashap: arkadafllar; büyük bir
meslek veya mezhep sahibine
uyanlar.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mes’ut ,
mutlu.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
eser: bas›lma kitap.
faaliyet: durmadan çok çal›flma,
hareket, gayret.
gaye: maksat, meram, hedef.
gerçi: öyle ise de, her ne kadar.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
havi: içine alan, kaplayan, cami,
biriktirici, kuflatan, ihtiva eden.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda ha-
t›rlatma yapma.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
iltihak: kar›flma, kat›lma, eklen-
me, sonradan girme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kafile: birlikte yolculuk eden top-
luluk.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikati, nitelik, tabiat.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
matuf: e¤ilmifl, bir tarafa do¤ru
dönmüfl, yönelmifl.

mehaz: kaynak, menba.
memleket: bir devletin top-
ra¤›, ülke, yurt, vatan, diyar.
meth: övme, birinin iyi fleyle-
rini söyleme, sena, sitayifl.
muvaffak›yet: Allah'›n yard›-
m›yla baflar›l› olma, muvaffak
olma, baflarma.
müjde: sevindirici haber, iyi
haber, mufltu, beflaret.
münevver: bilgili, kültürlü

kimse, ayd›n.
nebze: bir parça, az fley, az
miktar, az›c›k.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme; yay›nlama.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
r›za-i ‹lâhî: Allah'›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.

s›rat-› müstakim: Allah'›n
gösterdi¤i hidayet yolu.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
tavsifat: tavsifler, vas›fland›r-
malar, s›fatlanmas›.
tevcih: belirli bir yöne dön-
dürme, çevirme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.

1. Muvaffak›yet hidayet Allah’tand›r.
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Birinci K›s›m

‹lk Hayat›

B ediüzzaman Said Nursî, (Rumî 1293) tarihinde
Bitlis vilâyetine ba¤l› Hizan kazas›n›n ‹sparit nahi-

yesinin Nurs köyünde do¤mufltur. Babas›n›n ad› Mirza,
anas›n›n ad› Nuriye’dir. Dokuz yafl›na kadar peder ve va-
lidesinin yan›nda kald›. O esnada, bir hâlet-i ruhiye, tah-
silde bulunan büyük biraderi Molla Abdullah’›n ilimden
ne derece feyizyab oldu¤unu tetkike sevk etti. Molla Ab-
dullah’›n, gittikçe tekâmül ederek köydeki okumam›fl ar-
kadafllar›ndan okumakla tezahür eden meziyetini düflü-
nüp hayran kald›. Bunun üzerine ciddî bir flevk ile tahsi-
li gözüne ald› ve bu niyetle nahiyeleri ‹sparit oca¤› dahi-
linde bulunan Ta¤ köyünde Molla Mehmed Emin Efen-
dinin medresesine gitti. Fakat fazla duramad›. Hâlet-i f›t-
riyeleri icab›, daima izzetini (HAfi‹YE) korumas› ve hatta 
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kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah'›n
kader kanunu.
kaza: ilçe.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikati.
medrese: ‹slâm dünyas›nda dü-
zenli ö¤retim kuruluflu, mektep.
meziyet: de¤erlilik, yüksek ka-
rakter, fazilet.
muazzam: ehemmiyetli, önemli.
muhabbet: sevgi.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli,
yüce, büyük.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe.
niyet: maksat, meram.
peder: baba.
Rumî: Osmanl› devletinde malî
ifllerde kullan›lan günefl takvimi.
sevk etmek: yöneltmek.
flevk: fliddetli arzu ve heves.
tahsil: ö¤renim.
tekâmül etmek: kemal bulmak,
olgunlaflmak.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tezahür etmek: ortaya ç›kmak,
belirmek.
valide: anne.
vilâyet: il.

HAfi‹YE: Molla Said’de küçük yaflta görülen bu izzet, nefse muhabbet-
ten gelmiyordu. Kader-i ‹lâhî, istikbalde i’lâ-i kelimetullah vazifesini ina-
yetiyle verece¤i bir abdine, o vazifeyi bihakk›n ifas› için lâz›m olacak has-
letlerden biri olan izzet-i ilmiyeyi vermiflti. Molla Said, henüz o zaman bu-
nun mahiyet ve hikmetini belki bilemiyordu, fakat zaman gösterdi ki, flim-
di muhteflem bir a¤aç mahiyetini alan Risale-i Nur’un muazzam ve genifl
hizmetinin levaz›mat›ndan olan izzet-i ilmiyeyi Cenab-› Hak Molla Said’in
ruhunda, tâ o zaman küçük bir çekirdek olarak dercetmiflti.

abd: kul.
amirâne: emrederek, emre-
dercesine.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
birader: erkek kardefl.
Cenab-› Hak: Allah.
çekirdek: bir fleyin esas›, özü.
dahil: iç, içeri.
derç etmek: yerlefltirmek,
sokmak.
derece: de¤er, miktar.
esna: s›ra, zaman.

feyizyab olmak: feyiz bul-
mak.
hâlet-i f›triye: do¤ufltan ge-
len nitelik.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hayran kalmak: çok be¤en-
mek.
hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma.
icap: gerekme hali.

ifa: bir ifli yapma, bir ifli ger-
çeklefltirme.

i'lâ-y› kelimetullah vazifesi:
Allah'›n ad›n›, Allah'›n birli¤ini
yükseltme, yüceltme yüküm-
lülü¤ü.

ilim: bilim.

inayet: yard›m, ihsan, lütuf.

istikbal: gelecek.

izzet: itibar, fleref.

izzet-i ilmiye: ilmin gerektir-
di¤i vakar, haysiyet, fleref ve
a¤›rbafll›l›k.



ahali: bir memlekette yaflayan-
lar, halk.
amirâne: emrederek, emreder-
cesine.
birader: erkek kardefl.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
emir: buyruk.
hâdise: vak›a, olay.
hasretmek: zaman ay›rmak.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
Hizan: Bitlis'e ba¤l› bir ilçe ismi.
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hoca: ö¤retmen.
huzur: karfl›, makam.
izhar-› acz: aczini gösterme,
gücü yetmez oldu¤unu orta-
ya koyma.
karye: köy.
medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.
mertlik: özü, sözü do¤ruluk;
yi¤itlik.
meflhur: tan›nm›fl, ünlü.

müddet: zaman, süre.

müderris: medrese hocas›.

seyyid: Hz. Muhammed'in
(a.s.m.) torunu Hz. Hasan'›n
soyundan olan kimse.

s›laya gelmek: vatan›n› ve
yak›nlar›n› ziyaret etmek.

fleyh: bir tarikatta en üst
mertebeye ulaflm›fl kimse.

flikâyet etmek: dert yanmak,
yak›nmak.

taciz etmek: rahats›z etmek,
huzursuz k›lmak.
tahakküm: zorla hükmetme,
hükmü alt›na alma.
tahammül etmek: sab›r gös-
termek.
tahammülsüzlük: sabrede-
memezlik, sab›r göstereme-
mezlik.
talebe: ö¤renciler.
yad edilmek: an›lmak.
yayla: da¤ yazl›¤›.

amirâne söylenen küçük bir söze dahi tahammül edeme-
mesi medreseden ayr›lmas›na sebep oldu. Tekrar Nurs’a
döndü. Nurs’ta ayr›ca bir medrese olmad›¤›ndan, dersini
büyük biraderinin haftada bir defa s›laya geldi¤i günlere
hasrederdi. Bir müddet sonra Pirmis karyesine, sonra
Hizan fleyhinin yaylas›na gitti. Burada da tahakküme ta-
hammülsüzlü¤ü, dört talebe ile geçinmemesine sebep ol-
du. Bu dört talebe, birleflip kendisini daima taciz ettikle-
rinden, bir gün fieyh Seyyid Nur Muhammed Hazretle-
rinin huzuruna ç›k›p, izhar-› acz ile arkadafllar›n› flikâyet
etmeyerek flöyle dedi:

“fieyh Efendi, bunlara söyleyiniz, benimle dövüfltükle-
ri vakit dördü birden olmas›nlar, ikifler ikifler gelsinler.”

Seyyid Nur Muhammed, küçük Said’in bu mertli¤in-
den hofllanarak, “Sen benim talebemsin; kimse sana ili-
flemez” buyurdu.

Bu hâdiseden sonra “fieyh Talebesi” diye yad edildi.
Burada bir müddet kald›ktan sonra, biraderi Molla Ab-
dullah ile beraber Nurflin köyüne geldiler. Yaz olmas› do-
lay›s›yla, ahali ve talebelerle birlikte fieyhan Yaylas›na
gittiler. Orada, biraderi Molla Abdullah ile bir gün dövüfl-
müfl; Ta¤î Medresesi müderrisi Mehmed Emin Efendi,
küçük Said’e, “Ne için kardeflinin emrinden ç›k›yorsun?”
diye ifle kar›flm›fl.

Bulunduklar› medrese, meflhur fieyh Abdurrahman
Hazretlerinin olmas› dolay›s›yla, hocas›na flu yolda ce-
vap verir:



“Efendim, flu tekkede bulunmak hasebiyle, siz de be-
nim gibi talebesiniz. fiu hâlde burada hocal›k hakk›n›z
yoktur” diyerek, gündüz vakti bile herkesin güçlükle ge-
çebilece¤i cesim bir ormandan geceleyin geçerek Nur-
flin’e gelir.

fiarkî Anadolu’da medrese teflkilât›ndaki hususiyetler-
den birisi fludur ki: ‹cazet alm›fl bir âlim, istedi¤i köyde
hasbetenlillâh bir medrese açar; medrese talebelerinin
ihtiyac›, iktidar› olursa medrese sahibi taraf›ndan, iktida-
r› yoksa halk taraf›ndan temin edilir. Hoca meccanen
ders verir; talebelerin iafle ve levaz›mat›n› da halk deruh-
te ederdi. Bunlar›n içinde yaln›z Molla Said, hiçbir suret-
le zekât alm›yordu. Zekât ve baflkas›n›n eser-i minneti
olan bir paray› kat’iyen kabul etmiyordu. (HAfi‹YE)

Nurflin’de bir müddet kald›ktan sonra Hizan’a döndü.
Sonra medrese hayat›n› terk ederek, pederinin yan›na
geldi ve bahara kadar evde kald›. O s›rada flöyle bir rüya
görür:

K›yamet kopmufl, kâinat yeniden dirilmifl. Molla Said,
Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm› nas›l ziyaret edebile-
ce¤ini düflünür. Nihayet S›rat Köprüsünün bafl›na gidip
durmak hat›r›na gelir. “Herkes oradan geçer, ben de 
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kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kat'iyen: asla.
kemal-i ihlâs: mükemmel ve ku-
sursuz samimiyet.
k›yamet: kâinat›n ölümünden
sonra, bütün ölülerin dirilip aya¤a
kalkmalar›, mahflerde toplanma-
lar›.
kudsî: mukaddes, kutlu, aziz.
levaz›mat: ihtiyaç maddeleri.
meccanen: paras›z, ücretsiz ola-
rak.
medrese: ‹slâm dünyas›nda dü-
zenli ö¤retim kuruluflu, mektep.
mukabil: karfl›l›k.
müddet: süre, zaman.
nihayet: en sonunda.
peder: baba.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah'›n sonsuz
rahmeti.
ruh: karakter, yarat›l›fl.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
sair: di¤er, baflka.
S›rat Köprüsü: ‹slâm akaidinde,
Cehennem üzerine çekilmifl oldu-
¤una inan›lan, k›ldan ince k›l›çtan
keskin, geceden karanl›k gibi me-
cazî ifadelerle vas›fland›r›lan, ma-
hiyetini tam olarak kavrayamad›-
¤›m›z köprü.
suret: flekil.
fiarkî Anadolu: Do¤u Anadolu.
talebe: ö¤renciler.
talep etmek: istemek, dilemek.
tekke: zikir yeri, tarikat evi.
temin etmek: karfl›lamak.
terk etmek: b›rakmak.
teflkilât: kurulufllar.
uhrevî: ahirete dair.
zekât: ‹slâm›n befl flart›ndan biri
olan, mal ve paran›n pakl›¤›n› ve
helâlli¤ini sa¤lamak üzere, Allah
için mal›n belli bir k›sm›n›n her y›l
zekât verilebilecek kimselere da-
¤›t›lmas›.
ziyaret etmek: görmeye gitmek.

HAfi‹YE: Zekât ve sadaka ve mukabilsiz hiçbir fley almad›¤›n›n sebep ve
hikmeti, Risale-i Nur’dan ‹kinci Mektup ve sair risalelerde beyan edilmifl-
tir. Evet, Molla Said’in istikbalde Risale-i Nur’la görece¤i hizmet-i imani-
yeyi kemal-i ihlâsla ifas› ve bu hizmetin meydana gelebilmesi için "Uhre-
vî hizmetin mukabilinde hiçbir fley talep etmemek" olan kudsî düsturun
icmalî bir fihristesi, daha küçük yafl›nda iken rahmet-i ‹lâhiye taraf›ndan
ruhunda yerlefltirilmiflti.

aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
âlim: ilim adam›.
beyan etmek: anlatmak, izah
etmek.
cesim: kocaman, çok büyük.
deruhte etmek: üstüne al-
mak, yüklenmek.
düstur: kanun, kaide.
eser-i minnet: minnet eseri,
iyilik görmüfl olman›n izi.

fihriste: bir kitapta veya bir
dükkânda bulunan fleyleri s›-
rayla gösteren liste.

hasbetenlillah: karfl›l›k iste-
meksizin.

haseb: dolay›, gere¤ince.

hat›ra gelmek: akla gelmek.

hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep.

hizmet-i imaniye: iman ve
Kur'ân hakikatlerinin ikna

edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hoca: ö¤retmen.
hususiyet: özellik.
iafle: yedirip içirme.
icazet: diploma, yetki belgesi.
icmalî: topluca, tafsilsiz, k›sa.
ifa: bir ifli gerçeklefltirme.
iktidar› olmak: gücü yetmek,
yapabilmek.
istikbal: gelecek.



orada beklerim” der ve S›rat Köprüsünün bafl›na gider.
Bütün peygamberan-› izam hazerat›n› birer birer ziyaret
eder; Peygamber Efendimizi de ziyarete mazhar olunca
uyan›r.

Art›k bu rüyadan ald›¤› feyiz, tahsil-i ilim için (HAfi‹YE)

büyük bir flevk uyand›r›r. Pederinden izin alarak, tahsil
yapmak üzere Arvas nahiyesine gider. Burada icra-i ted-
ris eden meflhur Molla Mehmed Emin Efendi, kendisine
ders vermeye tenezzül etmeyip, talebelerinden birisine
okutmas›n› tavsiye edince, izzetine a¤›r gelir.

Bir gün, bu meflhur müderris camide ders okutmakta
iken, Molla Said itiraz ederek, “Efendim, öyle de¤il” hita-
b›nda bulunur; okutmas›na tenezzül etmedi¤ini hat›rlat›r.

Orada bir müddet kald›ktan sonra, Mir Hasan Velî
Medresesine gitti. Afla¤› derecede okuyan yeni talebele-
re ehemmiyet verilmemek bu medresenin âdeti oldu¤u-
nu anlay›nca, s›ra ile okunmas› icap eden yedi ders kita-
b›n› terk ederek, sekizinci kitaptan okudu¤unu söyledi.

Birkaç gün sonra Vastan kasabas›na gitti ise de, ora-
da tebdil-i hava için ancak bir ay kadar kald›. Bilâhere
Molla Mehmed isminde bir zat›n refakatinde Erzurum 

HAfi‹YE: Tarihçe-i Hayat’›nda yaz›lmam›fl o rüyada mazhar oldu¤u bir
hakikati sonradan flöyle anlad›k ki: Molla Said Hazret-i Peygamberden
ilim talebinde bulunmas›na karfl›l›k, Hazret-i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü
Vesselâm, ümmetinden sual sormamak flart›yla ilm-i Kur’ân’›n talim edi-
lece¤ini tebflir etmifller. Aynen bu hakikat hayat›nda tezahür etmifl; daha
sabavetinde iken bir allâme-i as›r olarak tan›nm›fl ve kat’iyen kimseye su-
al sormam›fl, fakat sorulan bütün suallere mutlaka cevap vermifltir.

âdet: al›flkanl›k.
Aleyhissalâtü Vesselâm: Salât
ve selâm onun üzerine olsun.
allâme-i as›r: asr›n en büyük âli-
mi.
bilâhere: sonra, sonralar›.
derece: mertebe, kademe.
ehemmiyet vermek: de¤er ver-
mek.
feyiz: Allah'›n kuluna ba¤›fllad›¤›
marifet ve dinî heyecan.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hazerat: hazretler.
hitapta bulunmak: bir gruba ve-
ya bir toplulu¤a karfl› konuflmak.
icap etmek: gerekmek.
icra-i tedris: ders alma.
ilim: kâinat içinde meydana ge-
len olaylar›n sebep, olufl, sonuç
ve tesirleri konusunda, akl›n ölçü-
leri çerçevesinde tahsil ve tecrü-
be ile edinilen do¤ru bilgi, bilim.
ilm-i Kur’ân: Kur’ân ilmi.
izzet: itibar, fleref.
kasaba: flehirden küçük, köyden
büyük, henüz k›rsal özelliklerini
yitirmemifl olan yerleflim merke-
zi.
kat'iyen: hiçbir zaman, asla.
mazhar olmak: nail olmak, fleref-
lenmek.
medrese: ‹slâm dünyas›nda dü-
zenli ö¤retim kuruluflu, mektep.
meflhur: tan›nm›fl, ünlü.
müddet: zaman, süre.
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müderris: medrese hocas›.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada
kaza ile köy aras›ndaki kade-
me.
peder: baba.
peygamberan-› izam: büyük
peygamberler.
sabavet: çocukluk.
S›rat Köprüsü: ‹slâm akaidin-
de, Cehennem üzerine çekil-
mifl oldu¤una inan›lan, k›ldan
ince k›l›çtan keskin, geceden
karanl›k gibi mecazî ifadelerle
vas›fland›r›lan, mahiyetini

tam olarak kavrayamad›¤›m›z
köprü.
sual: soru.
flevk: afl›r› istek ve heves.
tahsil: ö¤renme.
tahsil-i ilim: ilim ö¤renme.
talebe: ö¤renciler.
talepte bulunmak: istemek,
dilemek.
talim etmek: ö¤retmek, ye-
tifltirmek.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap, biyog-
rafi.

tavsiye etmek: ö¤ütlemek.

tebdil-i hava: hava de¤iflikli-
¤i.

tebflir etmek: müjdelemek.

tenezzül etmek: alçakgönül-
lülük göstermek.

terk etmek: b›rakmak.

tezahür etmek: zuhur et-
mek, görünmek.

ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›.

ziyaret: görmeye gitme.



vilâyetine tâbi Bayezit’e hareket etti. Hakikî tahsiline ifl-
te bu tarihte bafllar. Bu zamana kadar hep “sarf” ve “na-
hiv” mebadileriyle meflgul olmufltu ve “izhar”a kadar
okumufltu. Bayezit’te fieyh Mehmed Celâlî Hazretlerinin
nezdinde yapt›¤› bu hakikî ve ciddî tahsili üç ay kadar de-
vam etmifltir. Fakat pek gariptir. Zira fiarkî Anadolu
usul-i tedrisiyle, Molla Cami’den, nihayete kadar ikmal-i
nüsah etti. Buna da, her kitaptan bir veya iki ders, niha-
yet on ders tederrüs etmekle muvaffak oldu ve müteba-
kisini terk eyledi. Hocas› fieyh Mehmed Celâlî Hazretle-
ri ne için böyle yapt›¤›n› sual edince, Molla Said ceva-
ben, “Bu kadar kitab› okuyup anlamaya muktedir de¤i-
lim. Ancak, bu kitaplar bir mücevherat kutusudur; anah-
tar› sizdedir. Yaln›z sizden flu kutular›n içinde ne bulun-
du¤unu göstermenizin istirham›nday›m. Yani, bu kitap-
lar›n neden bahsettiklerini anlayay›m da, bilahare tab’›-
ma muvaf›k olanlara çal›fl›r›m,” demifltir.

Maksad› ise, esasen kendisinde f›traten mevcut bulu-
nan icat ve teceddüt fikrini medrese usullerinde göster-
mek ve bir teceddüt vücuda getirmek (HAfi‹YE) ve bir sürü
hafliye ve flerhlerle vakit zayi etmemekti. Bu suretle, 
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meflgul olmak: ilgilenmek, u¤-
raflmak.
mevcut bulunmak: haz›r bulun-
mak.
muktedir: gücü yeten.
muvaffak olmak: baflar›l› olmak,
baflarmak.
muvaf›k: uygun.
mücevherat: mücevherler.
müfltak: arzulu.
müteflekkil: meydana gelen,
meydana gelmifl, kurulmufl, ku-
rulu.
nahiv: Arapça dilbilgisinin konu-
su cümleler olan bölümü.
nezd: yan, huzur.
nihayet: son, bitim; en sonunda.
refakat: yol arkadafll›¤›.
sarf: Arapça dilbilgisinin konusu
kelimeler olan bölümü.
sual etmek: sormak.
suret: tarz, yol, gidifl.
fiarkî Anadolu: Do¤u Anadolu.
flerh: bir eserin zor anlafl›lan yer-
lerini çözüp yorumlayarak aç›kla-
ma ve bu maksatla yaz›lan eser.
tab: tabiat, karakter, yarat›l›fl, hil-
kat.
tâbi: ba¤l›.
tahsil: ö¤renim.
teceddüt: yeni hale gelme, yeni-
leflme, yenilik.
telif: kitap yazma.
terk eylemek: b›rakmak.
usûl: tarz, üslûp.
usûl-i tedris: e¤itim-ö¤retim me-
todu.
vilâyet: il.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zat: kifli, flah›s.
zayi etmek: ziyan etmek.
zira: çünkü, flu sebepten ki.

HAfi‹YE: Yirmi üç senede telifi tamamlanan ve yüz otuz kitaptan müte-
flekkil Risale-i Nur adl› eserleriyle, ilm-i kelâm sahas›nda bir teceddüt yap-
t›¤› görülmüfltür.

Evet, kendisi, on befl sene tahsili lâz›m gelen ilmi üç ayda elde etmesi,
gaybî bir iflarettir ki:

"Bir zaman gelecek, on befl sene de¤il, bir sene bile ilm-i iman dersini
alacak medreseler ele geçmeyecek. ‹flte o zamanda, müfltaklara on befl

bilâhere: sonra, sonralar›.
cevaben: cevap olarak.
esasen: asl›nda.
eser: kitap.
f›traten: yarat›l›fltan, yarat›l›fl
itibariyle.
fikir: düflünce.
garip: hayret verici.
gaybî: gayba ait, gaypla ilgili.
hakikî: gerçek.
hareket etmek: yola ç›kmak.
hafliye: bir eserin metnini
flerh ve izah eden kitap.

hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
hoca: ö¤retmen.
icat: yeni bir fley ortaya koy-
ma, bulufl.
ilim: kâinat içinde meydana
gelen olaylar›n sebep, olufl,
sonuç ve tesirleri konusunda,
akl›n ölçüleri çerçevesinde
tahsil ve tecrübe ile edinilen
do¤ru bilgi, bilim.
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.
istirham: rica etme.
izhar: aç›¤a vurma, meydana
ç›karma, aflikâr etme.
lâz›m gelmek: gerekmek.
maksat: istenilen fley, niyet.
mebadi: temel prensip.
medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.



alelusul yirmi sene tahsili lâz›m gelen ulûm ve fünunun
zübde ve hülâsas›n› üç ayda tahsil ve ikmal etmifltir.

Bunun üzerine, hocalar›n›n hangi ilim tab’›na muvaf›k
oldu¤u sualine cevaben, “Bu ilimleri birbirinden tefrik
edemiyorum; yâ hepsini biliyorum veyahut hiç birisini
bilmiyorum” der.

Her hangi bir kitab› eline al›rsa, anlard›. Yirmi dört sa-
at zarf›nda Cem’ü’l-Cevami, fierhü’l-Mevak›f, ‹bnü’l-Ha-
cer gibi kitaplar›n iki yüz sahifesini, kendi kendine anla-
mak flart›yla mütalâa ederdi. O derece ilme dalm›flt› ki,
hayat-› zahirî ile hiç alâkadar görünmezdi. Hangi ilimden
olursa olsun, sorulan suale tereddütsüz derhal cevap ve-
rirdi.

ìÕ

senelik dersi, on befl haftada ellere verebilecek Kur’ânî bir tefsir ç›kacak
ve Said onun hizmetinde bulunacak.”

Evet tam zuhur etti ve aynen görüldü. Risale-i Nur otuz senelik müthifl
bir zamanda gizli dinsiz ve ifsat komitelerinin hücumlar›na ra¤men iman
hakikatleri derslerini yüz binler nüshalar›yla her tarafta neflrettiler ve bin-
ler kalemlerin gayretleriyle matbaalara ihtiyaç b›rakmadan Kur’ân’›n bu
yeni dersleri yay›ld›, milyonlarca insan›n imanlar›n›n takviyesine vesile ol-
du. Anadolu’daki Risale-i Nur’un faaliyeti, iman hizmeti ve makul yüksek
dersleri, herkesin nazar-› dikkatini celp etti. Mahkemeler ve tetkikler yo-
luyla, Cenab-› Hak, Nurlar› ehl-i siyaset ve hükûmete de okutturdu ve
mektepliler aras›nda yay›ld›, genç ‹slâm ve iman fedakârlar› ço¤ald›. Ve
bunun büyük bir neticesi olarak, küfr-i mutlak›n ve dalâletin hücumu ön-
lendi, geri çekildi. Yer yer bütün vatanda din lehinde cereyanlar bafllad›.
‹zn-i ‹lâhî ile, âlem-i ‹slâm ve insaniyete do¤maya bafllayan ‹slâmî saade-
tin fecr-i sad›k›n› gösterdi. Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn...

alâkadar: ilgili.
alelusul: yol yordam gere¤ince,
usulen.
âlem-i ‹slâm ve insaniyet: ‹slâm
ve insanl›k âlemi.
celp etmek: kendine çekmek.
cereyan: bir tarafa do¤ru ak›fl,
ak›m.
cevaben: cevap olarak.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
ehl-i siyaset ve hükümet: ülke-
nin idaresiyle meflgul olanlar, po-
litikac›lar.
faaliyet: hareket, gayret.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fünun: fenler.
gayret: çal›flma, çabalama.
hakikat: as›l, esas.
hayat-› zahirî: as›l ve hakikî ol-
mayan hayat.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme.
hoca: ö¤retmen.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm›.
hücum: sald›r›.
ifsat: kar›flt›rma, kar›fl›kl›k ç›kar-
ma.
ikmal etmek: tamamlamak, bi-
tirmek.
ilim: kâinat içinde meydana ge-
len olaylar›n sebep, olufl, sonuç
ve tesirleri konusunda, akl›n ölçü-
leri çerçevesinde tahsil ve tecrü-
be ile edinilen do¤ru bilgi, bilim.
‹slâmî: ‹slâma ait.
izn-i ‹lâhî: Allah'›n izni.
komite: hey’et, birlik.
Kur’ânî: Kur’ân’a dair, Kur’ân’la il-
gili.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, hiçbir imanî hükmü, delili, ha-
kikati kabul etmeme.
lâz›m gelmek: gerekmek.
leh: onun faydas›na, ondan yana.
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makul: akl›n kabul edece¤i.
mektep: e¤itim ve ö¤retim
kuruluflu, okul.
muvaf›k olmak: uygun ol-
mak.
mütalâa etmek: dikkatli
okumak, incelemek.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
neflretmek: da¤›tmak, yay-
mak.
netice: bir iflin, bir fiilin so-
nunda elde edilen fley, seme-
re.

nüsha: bir kitaptan veya ya-
z›l› bir fleyden ç›kar›lan kop-
ya.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
sahife: sayfa.
sual: soru.
tab: tabiat, karakter, yarat›l›fl.
tahsil: ö¤renim.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
tefrik etmek: birbirinden
ay›rmak, ayr› tutmak.
tefsîr: Kur'ân'›n mana bak›-
m›ndan izah›.

tereddütsüz: bir konuda flüp-
hede kalmama, duraksama-
ma.

tetkik: inceleme.

ulûm: ilimler.

vesile: bir fleyle u¤raflmay›
mümkün k›lan, yol, vas›ta.

zarf›nda: içerisinde.

zuhur etmek: görünmek,
meydana ç›kmak.

zübde: netice, sonuç, öz.



O ZAMANK‹ HAYATINA
KISA B‹R BAKIfi

Evvelâ: Hükema-i ‹flrakiyyunun mesleklerine sülûk
ederek, züht ve riyazete bafllad›. Hükema-i ‹flrakiyyun,
tedriç kanunu mucibince vücutlar›n› riyazete al›flt›rm›fl-
lard›; o ise, tedrice riayet etmeyerek, birden bire riyaze-
te dald›. Gün geçtikçe vücudu tahammül etmeyerek za-
y›f düflmeye bafllad›. Üç günde bir parça ekmekle idare
ediyordu. Ulema-i ‹flrakiyyunun “riyazetin küflayifl-i fikre
hizmet etti¤i” nazariyesi üzerine, onlar gibi yapaca¤›m
diye çal›fl›yordu.

Saniyen: ‹mam-› Gazalî Hazretlerinin ‹hyaü’l-
Ulûm’unda tasavvuf nokta-› nazar›nda
1 n∂oÑ`j/ôoj n’ Éne '‹pG n∂jpôoj Éne r ńO kaidesine ittibaen, ekme¤i bi-

le bir zaman terk edip, ot ile idareye koyuldu.

Salisen: Nadir konufluyordu. Kürtlerin edip dâhîlerin-
den Molla Ahmed Hâni Hazretlerinin gündüzleyin bile
havf ile girilen kubbe-i saadetine kapan›r, bazen gecele-
yin de orada kal›rd›. Bundan dolay› ahali Bediüzza-
man’a, “Ahmed Hâni Hazretlerinin feyzine mazhar ol-
mufltur” diyordu. Bu hâli müflarünileyhin kerametine
hamlederlerdi.

O vakitlerde kendisi on üç, on dört yafllar›nda idi.
Sonra, ulemadan mümtaz simalarla mülâkat etmeye ka-
rar verdi. Ve Ba¤dat’a ziyaret kast›yla, hocas›ndan izin 
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mümtaz: seçkin.
müflarünileyh: sözü edilen kifli.
nadir: seyrek, az.
nazariye: ilmi görüfl, teori.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
riayet etmek: uymak, tâbi ol-
mak.
riyazet: nefsi terbiye, dünya lez-
zetlerinden ve rahat›ndan sak›n-
ma.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sima: kimse, kifli, flahsiyet.
sülûk etmek: bir yol tutmak.
tahammül etmek: yüke katlan-
mak.
tasavvuf: kiflinin kalbini dünya il-
gilerinde kesip gönlünü Allah sev-
gisine ba¤lamas›.
tedrîc: derece derece ilerleme.
terk etmek: b›rakmak.
ulema: âlimler, ilim sahipleri.
ulema-i iflrak›yyun: iflrak›yyun
âlimleri.
zühd: maddî fleylere s›rt çevirme.

ahali: halk.

dâhî: deha sahibi.

edip: edebiyatç›.

evvelâ: birinci olarak.

feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem.

hamletmek: yormak.

havf: korku.

hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.

hizmet: bir kimsenin hesab›-
na veya menfaatine ifl görme.
hükema-i iflrak›yyun: iflraki-
ye mesle¤indeki filozoflar.
idare etmek: yetinmek.
ittibaen: tâbi olarak, ittiba
ederek, uyarak, yolundan gi-
derek.
kaide: usul, kural.
kanun: bir iflte uyulmas› ge-
reken usul, yol, nizam.

keramet: kerem, ihsan.
kubbe-i saadet: saadet kub-
besi, mutluluk kubbesi.
küflayifl-i fikir: fikir aç›kl›¤›,
düflünce eyleminin coflmas›.
mazhar: olmak nail olmak,
kavuflmak.
meslek: gidifl, usül, tarz.
mucibince: gere¤ince.
mülâkat etmek: görüflmek,
konuflmak.

1. fiüpheli olan› b›rak, flüpheli olmayana bak. (Buharî, Büyu: 6; Tirmizî, K›yame: 60.)



istedi. Dervifl k›yafetine girdi. Yollar› takip etmeden,
da¤larda, ormanlarda gece dolaflarak, Ba¤dat’a gitmek
niyetinde iken, Bitlis’e geldi.

Bitlis’te fieyh Mehmed Emin Efendi Hazretlerinin ya-
n›na giderek, iki gün kadar dersinde bulundu. fieyh Meh-
med Emin Efendi, kendisine kisve-i ilmiyeye girmesini
teklif etti. Molla Said cevaben, “Ben henüz sinn-i bülu¤a
vas›l olmad›¤›mdan, muhterem bir müderris k›yafetini
kendime yak›flt›ram›yorum. Ve ben bir çocuk iken, nas›l
hoca olabilirim?” diyerek teklifini kabul etmemifltir.

Bundan sonra, fiirvan’daki biraderinin yan›na gitti.
Orada büyük kardefliyle ilk görüflmede aralar›nda flöyle-
ce k›sa bir muhavere cereyan etti.

Molla Abdullah:
“Sizden sonra ben fierh-i fiemsî kitab›n› bitirdim, siz

ne okuyorsunuz?”
Bediüzzaman:
“Ben seksen kitap okudum.”
Molla Abdullah:
“Ne demek?”
Bediüzzaman:
“‹kmal-i nüsah ettim ve s›ran›za dahil olmayan birçok

kitaplar› da okudum.”
Molla Abdullah:
“Öyle ise seni imtihan edeyim?”
Bediüzzaman: “Haz›r›m; ne sorarsan›z sorunuz.”
Molla Abdullah, biraderini imtihan eder. Kifayet-i ilmiye-

sini takdir ile, sekiz ay evvel talebesi bulunan Molla Said’i 
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birader: erkek kardefl.
cereyan etmek: olmak, mey-
dana gelmek.
cevaben: cevap olarak.
dervifl: bir tarikate girmifl,
onun yasa ve törelerine ba¤l›
kimse.
evvel: önce.
hoca: ö¤retmen.
ikmal-i nüsah: nüshalar› ta-
mamlama.

kast: niyet, amaç.
kifayet-i ilmiye: ilmî yeterli-
lik.
kisve-i ilmiye: ilim adamlar›-
na, hocalara ait elbise, ilmî k›-
yafet.
muhavere: konuflma, sohbet.
muhterem: sayg›de¤er, aziz.
müderris: medrese hocas›.
sinn-i bulû¤: ergenlik yafl›.

takdir: bir fleyin de¤erini, k›y-
metini, lüzumunu anlama.

talebe: ö¤renciler.

teklif: yap›lmas›, kabulü veya
incelenmesi için sunma.

üstat: ö¤retici.

vas›l olmak: eriflmek, ulafl-
mak.

ziyaret: görmeye gitme.



kendisine üstat kabul etti ve talebelerinden gizli olarak kü-
çük biraderinden ders almaya bafllad›. Ve bittabi, daha ev-
vel okuttu¤u kardeflini kendisine üstat yapt›¤›n› sezdirmi-
yordu. Nihayet, talebeler Molla Abdullah’›n Molla Said
nezdinde ders okudu¤unu, kap›dan, anahtar deli¤inden
gizlice görünce taaccüp ederek sormufllarsa da, Molla
Abdullah cevaben, “Nazar de¤memek için, ben ona ders
veriyorum” demifl ve talebelerini aldatm›flt›.

Molla Abdullah’›n yan›nda bir müddet kald›ktan sonra
Siirt’e gelir. Orada bulunan Molla Fethullah Efendinin
medresesine gider.

Molla Fethullah, Molla Said’e: “Geçen sene Süyutî
okuyordunuz, bu sene Molla Cami’yi mi okuyorsunuz?”

Bediüzzaman:
“Evet Cami’yi bitirdim.”
Molla Fethullah, hangi kitab› sordu ise, “Bitirdim” ce-

vab›n› al›nca tahayyürde kald›. Bu kadar kitab› bitirdi¤i-
ni, hem de az zamanda bitirdi¤ini akl›na s›¤›flt›ramad›;
taaccüp etti ve dedi:

“Geçen sene deli idin, bu sene de mi delisin?”
Bediüzzaman, “‹nsan baflkas›na karfl› kesr-i nefis için

hakikati ketmedebilir, fakat babadan daha muhterem
olan Üstad›na karfl› hakikat-i mahzdan baflka bir fley söy-
leyemez. Emrederseniz, söyledi¤im kitaplardan beni im-
tihan ediniz” der.

Molla Fethullah hangi kitaptan sordu ise, cevab›n› gü-
zelce verir. Bunun üzerine, bu muhavereyi dinleyen ve
bir sene evvel Said’in hocas›n›n hocas› bulunan Molla 
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birader: erkek kardefl.
bittabî: tabiat›ndan dolay›,
yap›s› gere¤i.
cevaben: cevap olarak.
evvel: önce.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› mahz: bir fleyin
özü, esas›.
hoca: ö¤retmen.
kesr-i nefis: nefsini k›rma,
nefsi düflürme.

ketmetmek: gizlemek, sakla-
mak.
medrese: ders okutulan yer.
muhavere: karfl›l›kl› olarak
konuflma.
muhterem: sayg›de¤er, aziz,
sayg›n.
müddet: zaman, süre.
nazar de¤mek: göz de¤mek.
nezd: yan, kat, huzur, ind.
nihayet: en sonunda.

taaccüp etmek: flafl›rmak,
hayret etmek.
tahayyürde kalmak: hayrete
düflmek, flaflakalmak.
talebe: ö¤renciler.
üstat: ö¤retici.



Ali-i Suran nam›ndaki zat, kendilerinden ders almaya
bafllad›.

Molla Fethullah, “Pekâlâ, zekâda harikas›n›z; fakat
h›fz›n›z nas›ld›r? Makamat-› Haririye’den birkaç sat›r›n›
iki defa okumakla h›fz edebilir misiniz?” diyerek kitab›
uzat›r.

Molla Said, alarak, bir yapra¤›n› bir defa okumakla
h›fz etti ve okudu.

Molla Fethullah, “Zekâ ile h›fz›n ifrat derecede bir
kimsede tecemmuu nadirdir” diyerek hayrette kald›.

Bediüzzaman, orada iken Cem’ü’l-Cevami kitab›n›,
günde bir-iki saat ifltigal etmek üzere bir haftada h›fzetti.
Bunun üzerine Molla Fethullah flu kelâm› söyleyerek ki-
tab›n üzerine yazd›:

1 mán©rªoL ≈/a o¬n©«/ªnL p™ p̀eGnƒné`dG o™rªnL /¬p¶rØpM ≈/a n™nªnL rónb
Bu hâl Siirt’te fluyu bulmufl ve Molla Fethullah ulema-

ya, “Bizim medreseye gayet genç bir talebe geldi, her ne
sual ettimse bilâtevakkuf cevap verdi. Bu yaflta zekâs›na
ve ilmine ve fazl›na hayran kald›m” diyerek, pek çok
metheder.

Bunun üzerine, ulema bir yerde toplanarak, Bediüz-
zaman’› davet ederler. Bediüzzaman, intihap ettikleri
bütün suallerine bilâtereddüt cevap verirken, Molla Fet-
hullah’›n yüzüne bak›yordu. Sanki kitaba bak›yor gibi
kendilerinden okuyarak cevap veriyordu. Bunu gören 

bilâtereddüt: tereddütsüz.
bilâtevakkuf: durmadan,
duraksamadan.
fazl: iyi ahlâk, olgunluk, ilim
ve irfan sahibi olufl.
gayet: çok, son derece.
h›fz: ezber.
ifrat: afl›r›, olmas› gereken-
den fazla.
ilim: okuyarak ö¤renilen bilgi.
intihap etmek: seçmek.

ifltigal etmek: bir ifl üzerinde
çal›flmak, bir iflle meflgul ol-
ma.
kelâm: söz, ibare.
medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli ö¤retim kuruluflu,
mektep.
methetmek: övmek, birinin
iyi fleylerini söylemek.
nadir: ender bulunan.
nam: ad, isim.

sual: soru.
flüyû bulmak: yay›lmak, dil-
den dile aktar›lmak.
talebe: ö¤renci.
tecemmu: toplanma.
ulema: âlimler, ilim sahipleri.
zat: kifli, flah›s, fert.
zekâ: insan›n düflünme, ak›l
yürütme, anlama, yarg›lama,
çözme ve sonuç ç›karma ka-
biliyetlerinin tamam›.

1. Cem'ü'l-Cevami'nin tamam›n› bir haftada ezberine ald›.
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ulema, Bediüzzaman’›n harikulâde bir genç oldu¤una
hükmedip, faziletini takdir ve sena ettiler.

Bu hâl etrafta iflitilir. Ahali, kendisine veliyyullah dere-
cesinde ihtiram eder ve o nazarla bakarlar. Bu vaziyet,
ikinci derecede bulunan birtak›m âlim ve talebelerin re-
kabetlerini artt›rd›. Genç, tecrübesiz talebelerden bir k›s-
m›, ilmen ma¤lûp edemedikleri Bediüzzaman’› kavga yo-
luyla iskât etmek teflebbüsünde bulunmufllarsa da, mese-
leden haberdar olan Siirt ahalisi, kendisini kurtarmak
için gelmifller. Ahali nazar›nda büyük mevkii oldu¤u için,
derhal muar›zlar›n ellerinden kurtar›lm›fl ve bir odaya b›-
rak›lm›fl ise de; Bediüzzaman, mesleklerine olan fevkalâ-
de muhabbetinden, muar›zlar› bulunan talebe ve ehl-i il-
min cahillere hedef olmamas›n› temin için, kendisi oda-
dan ç›k›p, muar›zlar› taraf›ndan telef edilse bile ehl-i il-
min ifline cahillerin kar›flmamas›n› müdafaa eder. Bu ih-
tilâf› kald›rmak maksad›yla her hangi bir talebeye, “Beni
öldürünüz, ilmin haysiyetini muhafaza ediniz!” diyerek
yüzünü çevirmifl ise de, hiçbir talebe kendisine hücum
etmemifl ve nihayet ihtilâf bertaraf edilmifltir. Siirt Muta-
sarr›f›, kendisini muhafaza etmek üzere yan›na ça¤›rd›¤›
ve o talebeleri nefyedece¤i haberini tebli¤ etmeye gön-
derdi¤i jandarmaya karfl› Bediüzzaman, “Biz talebeyiz, bir-
birimizle dövüflürüz, bar›fl›r›z. Binaenaleyh, mesle¤imiz
haricinde bulunan birisinin bize kar›flmas› muvaf›k olmad›-
¤›ndan gelemeyece¤im ve hata da benimdir” cevab›nda
bulunarak, jandarmalar› reddetmifltir.
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mutasarr›f: Tanzimattan sonra,
Osmanl› idarî teflkilat›nda sancak-
lar›n en büyük idare amirine veri-
len isim.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
müdafaa etmek: savunmak.
nazar: fikir, mülâhaza; nezdinde.
nefyetmek: sürmek, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etmek.
nihayet: en sonunda.
rekabet: ayn› amac› güden kim-
seler aras›ndaki çekiflme, yar›fl.
sena etmek: övmek, methet-
mek.
takdir etmek: bir fleyin de¤erini,
k›ymetini, lüzumunu anlamak.
talebe: ö¤renci.
tebli¤ etmek: ulaflt›rmak, götür-
mek.
telef etmek: yok etmek, öldür-
mek.
temin: sa¤lama.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rekete geçme, giriflme.
ulema: âlimler, ilim sahipleri.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
veliyyullah: ermifl kimse, Allah'›n
sevgili kulu.

ahali: halk.
âlim: ilim adam›.
bertaraf etmek: ortadan kal-
d›rmak, yok etmek.
binaenaleyh: bundan dolay›,
buna binaen.
cahil: bilgisiz, bilmeyen.
ehl-i ilim: ilim ehli.
fazilet: bilgi, hüner.
fevkalâde: ola¤anüstü, nor-
malin üstünde.
haberdar: haberli, vâk›f.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›.

harikulâde: ola¤anüstü, efli
ve benzeri olmayan.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hücum etmek: sald›rmak,
hamle ile ileri at›lmak.
hükmetmek: karar vermek.
ihtilâf: anlaflmazl›k, fikir ayr›-
l›¤›.
ihtiram etmek: hürmet et-
mek, sayg› göstermek.
ilim: kâinat içinde meydana
gelen olaylar›n sebep, olufl,
sonuç ve tesirleri konusunda,
akl›n ölçüleri çerçevesinde

tahsil ve tecrübe ile edinilen
do¤ru bilgi, bilim.
ilmen: ilim yönünden.
iskât etmek: susturmak.
ma¤lup etmek: yenmek.
maksat: niyet, meram.
mesele: problem, sorun.
meslek: tutulan yol.
mevki: makam.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan.
muhabbet: sevgi, dostluk.
muhafaza etmek: korumak,
saklamak.



Bu esnada on befl, on alt› yafllar›nda bulunuyordu. Lâ-
kin, kuvve-i bedeniyece pek çevik ve metindi. “Saidü’l-
Meflhur” lâkab›yla yad ediliyordu. Siirt’te, kendisiyle mü-
cadele etmek isteyen bütün arkadafllar›na karfl› haz›r bu-
lundu¤u ve ayn› zamanda sorulacak bütün suallere cevap
verece¤ini, kimseye sual sormayaca¤›n› ilân etti.

Sonra, tekrar Bitlis’e geldi. Bitlis’te bir-iki fleyh hane-
dan›n›n, âlim ve talebelerin aras›nda geçimsizlik oldu¤u-
nu iflitir. Fesad› netice veren sözlerin, bilhassa g›ybetin
‹slâmiyete yak›flmad›¤›n› onlara ihtar edince, Molla Sa-
id’i fieyh Emin Efendiye flikâyet ederler.

fieyh Emin ise, “Henüz çocuk oldu¤undan, kabil-i hi-
tap de¤ildir” der.

Bu söz Molla Said’e tebli¤ edildi¤i anda, zaten bu gibi
sözlere f›traten tahammülsüz oldu¤undan, fieyh Emin
Efendinin huzuruna ç›karak elini öper ve “Efendim, be-
ni imtihan ediniz; kabil-i hitap oldu¤umu ispat etmek is-
terim” der.

fieyh Emin Efendi, mütenevvi ilimlerden ve en müflkül
meselelerden on alt› sual tertip ederek sorar. Molla Said,
suallerin umumuna cevap verdikten sonra, Kureyfl Cami-
ine gider, ahaliye vaaz ve nasihat etmeye bafllar. Bunun
üzerine Bitlis ahalisinin bir k›sm› Molla Said’e, bir k›sm›
da fieyh Emin Efendiye yard›m etmek isterler. Bundan
dolay› vali, büyük bir vukuata meydan vermemek için Be-
diüzzaman’› nefyeder. Bu defa da fiirvan’a gider.

Zaten infirat eden böyle zatlar›n muar›zlar› pek çok bu-
lunur. Bilhassa mücadele-i ilmiyede ma¤lûp düflenlerden 

ahali: halk.
âlim: ilim adam›.
bilhassa: hele, özellikle.
çevik: h›zl› ve hareketli, çabuk
hareket edebilen.
esna: ara, s›ra.
fesat: kar›fl›kl›k, nifak.
f›traten: yarat›l›fl itibariyle.
g›ybet: haz›rda olmayan birisinin
arkas›ndan kötü konuflma, dedi-
kodu yapma.
hanedan: hükümdar veya devlet
büyü¤ü gibi bir kifliye dayanan
soy, büyük aile.
huzur: yan, kat, karfl›.
ihtar etmek: hat›rlatmak.
ilân etmek: duyurmak, bildir-
mek.
ilim: kâinat içinde meydana ge-
len olaylar›n sebep, olufl, sonuç
ve tesirleri konusunda, akl›n ölçü-
leri çerçevesinde tahsil ve tecrü-
be ile edinilen do¤ru bilgi, bilim.
infirat etmek: yaln›z olmak, ayr›-
l›p tek kalmak.
ispat etmek: kan›tlamak.
kabil-i hitap: kendisiyle konuflu-
labilir, söz anlar.
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kuvve-i bedeniye: bedene
ait kuvvet.
lâkap: ünvan.
lâkin: ama, fakat.
ma¤lûp düflmek: yenilmek.
mesele: problem.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›,
kavi.
meydan: f›rsat, imkân, vakit.
muar›z: muhalefet eden, mu-
halif.
mücadele etmek: çat›flmak.

mücadele-i ilmiye: ilim yo-
luyla yap›lan savafl, cihat.
müflkül: güç, zor, çetin.
mütenevvi: çeflitli, muhtelif.
nasihat etmek: ö¤üt vermek.
nefyetmek: sürmek, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
netice vermek: sonuç ver-
mek.
Saidü’l-Meflhur: Meflhur Said.
sual: soru.

tahammülsüz: sab›rs›z.
talebe: ö¤renciler.
tebli¤ etmek: ulaflt›rmak, gö-
türmek.
tertip etmek: s›ralamak.
umum: hep, bütün.
vaaz: teflvik ve korkutma yo-
luyla iyili¤e yöneltme, ö¤üt
verme.
vukuat: hâdiseler, olaylar.
yad etmek: anmak.
zat: kifli, flah›s, fert.



baz› zahir hocalar, Molla Said’i ahali nazar›nda küçük dü-
flürmek için var kuvvetleriyle çal›fl›yorlard›. Her hususat›-
n› tecessüs ettirirlerdi. Bir gün, nas›lsa kazaen sabah na-
maz›n› geçirmifl. Buna vâk›f olan has›mlar›, “Molla Said,
namaz› terk etmifltir” diyerek ahali aras›nda iflaada bu-
lundular. Molla Said’den soruldu ki:

“Niçin herkes bunu böyle söylüyor?”

Molla Said, “Evet, esass›z bir fley, âlemin içinde çabuk
yay›lmaz. Hata bendedir. Onun için, iki cezaya u¤rad›m:
birisi Allah’›n itab›, di¤eri nas›n tarizi. Bunun esas sebe-
bi ise, geceleyin âdet edindi¤im vird-i flerifi terk etti¤im-
dir. ‹flte âlemin ruhu bu hakikate temas etmiflse de, ta-
mam›n› kavrayamayarak ismini bilemeyip flu veçhile ha-
tay› isimlendirmifller” cevab›n› verir.

fiirvan’da bulundu¤u s›rada Siirt civar›ndan birisi gele-
rek, “Aman efendim, Siirt’e bir çocuk gelmifl; kendisi on
dört-on befl yafl›nda, umum ulemay› ilzam etti. fiunu il-
zam etmek için sizi davete geldim” der.

Molla Said de flu davete icabet ederek Siirt’e gitmek
için haz›rlan›r. Yola düflerler; iki saat gittikten sonra, o
küçük hocan›n evsaf ve k›yafetini sorar.

O adam: “Efendim, ismini bilmiyorum; fakat ilk geliflte
dervifl k›yafetinde olup omuzunda bir pösteki vard›. Bila-
hare talebe k›yafetine girdi ve umum ulemay› ilzam etti.”

Bunu dinledi¤inde, kendisinden bahsetti¤ini ve bir se-
ne evvelki kendi vukuat›n›n flimdi civar köylerde fluyu
buldu¤unu anlayarak geriye döner, davete icabet etmez.
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rumunu araflt›r›p ö¤renmeyi iste-
mek.
terk etmek: b›rakmak.
ulema: âlimler, ilim sahipleri.
umum: bütün.
vâk›f olmak: bir iflten haberi ol-
mak.
var kuvvetleriyle: bütün güçle-
riyle.
vird-i flerif: âyet ya da dua gibi
kutsal sözler.
vukuat: hâdiseler, olaylar.
zahir: görünüflte.

âdet edinmek: al›flkanl›k ha-
line getirmek.
ahali: halk.
âlem: insanlar, halk.
bilâhare: sonra, sonradan,
sonralar›.
ceza: karfl›l›k, azap.
davet: ça¤›rma.
dervifl: bir tarikate girmifl,
onun yasa ve törelerine ba¤l›
kimse.
esas: temel.
evsaf: nitelikler, özellikler.

evvelki: önceki.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
has›m: düflman, rakip.
hata: suç, günah, kabahat.
hoca: ö¤retmen.
hususat: hususlar, yönler.
icabet etmek: davete uy-
mak.
ilzam etmek: münazarada
karfl›s›ndakini susturmak.
iflaada bulunmak: haber
yaymak, herkese duyurmak.

itap: azarlama, tersleme.
kazaen: kaza olarak, isteme-
yerek.
nas: insanlar, halk.
nazar: ön; nezdinde.
flüyu bulmak: yay›lmak, dil-
den dile aktar›lmak.
talebe: ö¤renciler.
tariz: üstü kapal› flekilde ten-
kit etme, i¤neleme, tafllama.
tecessüs etmek: bir insan›n
bilinmesini istemedi¤i bir ku-
surunu, ay›b›n› veya özel du-



Bilahare Siirt’e ba¤l› Tillo kasabas›na gitti. Meflhur bir
türbeye kapand›. Orada, harika olarak, Kamus-i Okya-
nus’u Babü’s-Sin’e kadar h›fz etti. Ne fikre binaen Ka-
mus’u h›fz etti¤i soruldu¤unda,

“Kamus, her kelimenin kaç manaya geldi¤ini yaz›yor.
Ben de bunun aksine olarak, her manaya kaç kelime
kullan›ld›¤›n› gösterir bir kamus vücuda getirmek mera-
k›na düfltüm,” cevab›nda bulundu.

Mezkûr türbeye kapand›¤› vakit, küçük biraderi Meh-
med yeme¤ini getiriyordu. Yemek içindeki taneleri, kub-
benin etraf›nda bulunan kar›ncalara vererek, kendisi ek-
me¤ini yeme¤in suyuna bat›rarak kanaat ediyordu.

“Neden dolay› taneleri kar›ncalara veriyorsun?” denil-
di¤inde,

“Bunlarda hayat-› içtimaiyeye malikiyet ve fevkalâde
vazifeflinasl›k ve çal›flma bulundu¤unu müflahede etti¤im
için, cumhuriyetperverliklerine mükâfaten kendilerine
muavenet etmek istiyorum” cevab›nda bulunmufltur. (HA-

fi‹YE)

HAfi‹YE: 1935’te Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesinde “Cumhuriyet hak-
k›nda fikrin nedir?" sualine cevaben, "Eskiflehir Mahkeme Reisinden bafl-
ka, daha sizler dünyaya gelmeden, benim dindar bir cumhuriyetçi oldu-
¤umu elinizdeki tarihçe-i hayat›m ispat eder" diyerek yukar›da zikredilen
kar›nca hâdisesini anlat›r ve flöyle der:

"Hulefa-i Raflidîn, her biri, hem halife, hem reisicumhur idi. S›dd›k-›
Ekber, Aflere-i Mübeflflereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur hük-
münde idi. Fakat, manas›z isim ve resim de¤il, belki hakikat-i adaleti ve
hürriyet-i fler’iyeyi tafl›yan, mana-i dindar cumhuriyetin reisleri idiler."

aks: ters, karfl›t, z›t.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî. (Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz.
Übeyde bin Cerrah, Hz. Said Bin
Zeyd, Hz. Saad bin Ebi Vakkas, Hz.
Ubeydullah bin Talha, Hz. Zübeyr
ibnü'l-Avvam.).
bilâhare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
binaen: -den dolay›, -e dayana-
rak.
birader: erkek kardefl.
cevaben: cevap olarak.
cumhuriyetperverlik: cumhuri-
yetçilik.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, mütedeyyin.
fevkalâde: çok iyi, çok üstün.
fikir: düflünce.
hâdise: vak›a, olay.
hakikat-› adalet: adaletin esas›,
asl›.
halife: Hz. Muhammed'in vekili
olarak Müslümanlar›n yöneticisi
olan kimse.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
h›fz etmek: ezberlemek.
Hulefa-y› Raflidin: do¤ru yolda
olan dört büyük halife; Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali.
hüküm: kuvvet, kudret.
hürriyet-i fler’iye: dinî hükümler-
le belirlenmifl özgürlük.
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ispat etmek: delil ve flahit
göstererek do¤ruyu ortaya
koymak.
kamus: büyük sözlük.
kanaat etmek: k›smete raz›
olmak, elindekiyle yetinmek.
kasaba: flehirden küçük, köy-
den büyük, henüz k›rsal özel-
liklerini yitirmemifl olan yer-
leflim merkezi.
malikiyet: maliklik, sahiplik.
mana: anlam.
mana-i dindar: dindar an-
lamda.

meflhur: tan›nm›fl.

mezkûr: ad› geçen.

muavenet etmek: yard›m
etmek.

mükâfaten: mükâfat olarak,
ödül olarak.

müflahede etmek: bir fleyi
gözle görmek.

reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.

Sahabe-i Kiram: cömert, fle-
ref sahibi, soyu temiz Saha-
beler.

S›dd›k-› Ekber: en büyük
do¤rulay›c›.

sual: soru.

tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap, biyog-
rafi.

türbe: genellikle büyük zatla-
r›n mezarlar› üzerine yap›lan
kubbeli yap›.

vazifeflinasl›k: ifline ba¤l›l›k.

vücuda getirmek: yeni bir
fley ortaya koymak.

zikretmek: bildirmek.



Tillo’da iken, bir gece fieyh Abdülkadir-i Geylânî Haz-
retlerini (k.s.) rüyas›nda görür. Geylânî Hazretleri (k.s.)
kendisine hitaben,

“Molla Said! Miran aflireti reisi Mustafa Paflaya gidiniz
ve kendisini tarik-› hidayete davet ediniz; yapt›¤› zulüm-
den vazgeçerek, namaza ve emr-i marufa müdavim ol-
mas›n› tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz.”

Molla Said, bu rüyay› görür görmez, hemen tedariki-
ni yaparak Miran afliretine do¤ru Tillo’dan hareket eder;
do¤ruca Mustafa Paflan›n çad›r›na girer. Pafla orada bu-
lunmad›¤›ndan, biraz istirahat eder. Sonra Mustafa Pafla
içeri girer. Orada haz›r olanlar›n hepsi k›yam ettikleri
hâlde, Molla Said yerinden bile k›m›ldanmaz. Paflan›n
nazar-› dikkatini celp edince, afliret binbafl›lar›ndan Fet-
tah Beyden kim oldu¤unu sorar. Fettah Bey, meflhur
Molla Said oldu¤unu bildirir. Hâlbuki, Pafla ulemadan hiç
hofllanmazd›. fiüphesiz bunun üzerine daha fazla k›zm›fl
ise de izhar etmemiflti. Molla Said’e ne için buraya gel-
di¤ini sorunca, Molla Said cevaben, “Seni hidayete ge-
tirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namaz›n› k›lacaks›n,
veyahut seni öldürece¤im” demesinden, Pafla hiddetle-
nerek d›flar› ç›kar. Biraz dolaflt›ktan sonra yine çad›ra gi-
rer ve Molla Said’e ne için geldi¤ini tekrar sorar.

Molla Said, “Sana söyledim ya, onun için geldim” der.

Mustafa Pafla çad›r›n dire¤inde as›l› bulunan Said’in
k›l›c›na iflaret ederek, “Bu pis k›l›çla m›?”
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afliret: göçebe hâlinde yafla-
yan, ço¤unlukla bir soydan
gelen insanlar, kabile.
celp etmek: kendine çek-
mek.
cevaben: cevap olarak.
emr-i maruf: iyili¤i emretme.
hâlbuki: oysa ki.
hareket etmek: yola ç›kmak.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
haz›r olmak: bir yerde bulun-
mak.

hidayete getirmek: do¤ru
yola getirmek.
hiddetlenmek: öfkelenmek,
k›zmak.
hitaben: hitap ederek.
istirahat etmek: dinlenmek.
iflaret etmek: bir fleyi el, göz,
kafl veya parmakla göster-
mek.
izhar etmek: aç›¤a vurmak,
aflikâr etmek.
k›yam etmek: aya¤a kalk-
mak.
meflhur: tan›nm›fl, ünlü.

müdavim olmak: bir fleyde
devam etmek.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
reis: bafl, baflkan.
tarik-› hidayet: hidayet yolu,
do¤ru olan› gösteren yol.
tavsiye etmek: ö¤ütlemek.
tedarik: haz›rl›k.
terk etmek: b›rakmak, bir
fleyden vazgeçmek.
ulema: âlimler, bilginler.
zulüm: hak eden kimseye
hakk›n› vermeme, adaletsiz-
lik, haks›zl›k, eziyet.



Bediüzzaman, “K›l›ç kesmez, el keser” cevab›nda bu-
lunur.

Mustafa Pafla tekrar d›flar›ya ç›karak, biraz gezindik-
ten sonra içeriye girer.

Bediüzzaman’a: “Benim Cezîre’de çok âlimlerim var;
e¤er hepsini ilzam edebilirsen senin dedi¤ini yapar›m,
e¤er ilzam edemezsen seni F›rat Nehrine atar›m.”

Molla Said, “Bütün ulemay› ilzam etmek benim had-
dim olmad›¤› gibi, beni de nehre atmak senin haddin de-
¤ildir. Fakat, ulemaya cevap verince sizden bir fley iste-
rim ki; o da mavzer tüfe¤idir. fiayet sözünde durmazsan,
seni onunla öldürece¤im” der.

Bu muhavereden sonra Pafla ile birlikte atlarla Cezi-
re’ye giderler. Yolda, Pafla kat’iyen Molla Said’le konufl-
maz. Bani Han› dedikleri mevkie gelince, yorgunlu¤un-
dan, Molla Said orada biraz yatar. Uykudan uyan›r uyan-
maz, etraf›nda bütün Cezire âlimlerinin kitaplar› ellerin-
de beklediklerini görür. Biraz görüfltükten sonra çay ik-
ram edilir. Cezire âlimleri, Molla Said’in flöhretini iflittik-
leri için, mebhut ve hayran bir vaziyette, çaylar›n› bile
unutarak, Molla Said’in sualine intizar etmekte idiler.
Molla Said ise kendi çay›n› içtikten sonra dalg›n dalg›n
karfl›s›nda bulunan bir-iki âlimin çay›n› da içer; onlar fark
edemezler. Mustafa Pafla, hocalara hitaben, “Ben oku-
mufl de¤ilim; fakat, Molla Said ile mücadelenizde ma¤-
lûp olaca¤›n›z› flimdi anl›yorum. Zira, bak›yorum ki siz
düflünmekten çaylar›n›z› unuttu¤unuz hâlde, Molla 
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âlim: hoca, ilim sahibi.
hayran: çok takdir eden, çok
be¤enen.
hitaben: hitap ederek.
hoca: ö¤retmen, kendisine
itibar edilen büyük kimse.
ikram etmek: sunmak.
ilzam etmek: tart›flmada
kuvvetli deliller ve belgeler

öne sürerek karfl›ndakini ce-
vap veremez hâle getirmek.
intizar etmek: beklemek.
kat'iyen: asla.
ma¤lûp olmak: yenilmek.
mavzer: bir cins tüfek.
mebhut: flaflakalm›fl.
mevki: yer, mekân.
muhavere: konuflma.

mücadele: usulünce yap›lan
münakafla.
sual: soru.
flayet: e¤er.
flöhret: ün.
ulema: âlimler, bilginler.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
zira: çünkü.



Said kendi çay›n› içtikten baflka, iki-üç bardak da sizin
çay›n›z› içti.”

Bunun üzerine, biraz lâtife ettikten sonra, Molla Said
bu âlimlere karfl›, “Efendiler, bendeniz vaad etmiflim, hiç
kimseye sual sormam. Binaenaleyh, suallerinize munta-
z›r›m” der.

Bu hocalar k›rk kadar sual sorarlar. Umumuna cevap
verdikten sonra, her nas›lsa, Molla Said bir sualin ceva-
b›n› yanl›fl söyledi¤i hâlde, karfl›s›ndakiler do¤ru telâkki
ederek tasdik etmifllerdi. Meclis da¤›l›nca Molla Said ha-
t›rlar, hemen arkalar›ndan koflarak, “Affedersiniz, bir su-
alin cevab›n› yanl›fl söyledi¤im hâlde, fark›na varmad›-
n›z” diyerek, cevab›n› tashih eder.

Hocalar dediler:

“‹flte flimdi hakk›yla bizi tam ilzam ettiniz.”

Sonra, o hocalardan bir k›sm› Molla Said’den ders al-
maya gelirler.

Bundan sonra Mustafa Pafla, ahdetti¤i mavzer tüfe¤i-
ni hediye eder ve namaz k›lmaya bafllar.

Molla Said, ilimdeki emsalsiz harika istidad› derecesin-
de, vücutça da gayet idmanl› ve kuvvetli idi. Gürefl tut-
maktan pek hofllan›rd›. Medreselerde bulunan umum ta-
lebelerle güreflirdi. Hiçbirisi güreflte bile onu ma¤lûp
edemezdi.
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talebe: ö¤renciler.
tasdik etmek: onaylamak.
tashih etmek: düzeltmek, yanl›-
fl›n› gidermek.
telâkki etmek: anlamak.
umum: hep, bütün.
vaat etmek: söz vermek, taah-
hüt etmek.

ahdetmek: söz vermek.
âlim: hoca, ilim sahibi.
bendeniz: kulunuz.
binaenaleyh: bundan dolay›,
buna binaen.
emsalsiz: eflsiz, benzersiz.
gayet: çok, fazla, son derece.
hoca: ö¤retmen, kendisine
itibar edilen büyük kimse.
idmanl›: antrenmanl›.

ilim: kâinat içinde meydana
gelen olaylar›n sebep, olufl,
sonuç ve tesirleri konusunda,
akl›n ölçüleri çerçevesinde
tahsil ve tecrübe ile edinilen
do¤ru bilgi, bilim.
ilzam etmek: tart›flmada
kuvvetli deliller ve belgeler
öne sürerek karfl›ndakini ce-
vap veremez hâle getirmek.

istidat: kabiliyet, yetenek.
lâtife: nükte, espri.
ma¤lûp etmek: yenmek.
mavzer: bir cins tüfek.
meclis: topluluk.
medrese: ‹slam dünyas›nda
düzenli e¤itim kuruluflu,
mektep.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
sual: soru.



Mustafa Pafla ile bir gün at yar›fl›na ç›karlar. Fakat kas-
tî olarak Mustafa Pafla gayet serkefl ve talimsiz ve hiç bi-
nilmemifl bir at haz›rlanmas›n› emreder. Molla Said’e
binmek için verir. (Allahu a’lem, attan düflüp ölmesini is-
temifl.) On alt› yafl›nda bulunan Molla Said, serkefl at› bi-
raz dolaflt›rd›ktan sonra, koflturmay› arzu eder. At, onun
verdi¤i istikametten ç›karak baflka bir istikamete do¤ru
koflar. Var kuvvetiyle durdurmak isterse de muvaffak ola-
maz. Nihayet çocuklar›n bulundu¤u yere gider. Cezîre
a¤alar›ndan birisinin o¤lu yol üstündeyken, hayvan iki
aya¤›n› kald›r›p çocu¤un omuzlar› aras›na vurunca, ço-
cuk yere düflerek hayvan›n ayaklar› alt›nda ç›rp›nmaya
bafllar. Nihayet etraftan imdada ulafl›rlar. Çocu¤u hare-
ketsiz, ölü suretinde görünce, Molla Said’i öldürmek is-
terler. A¤an›n hizmetçileri hançerlerini çekince, Molla
Said hemen rovelverine el atar ve adamlara hitaben:

“Hakikate bak›l›rsa çocu¤u Allah öldürmüfl, zahire ba-
k›l›rsa at öldürmüfl, sebebe bak›l›rsa Kel Mustafa öldür-
müfl. Çünkü bu at› bana o verdi. Durunuz, ben gelip ço-
cu¤a bakay›m; ölmüfl ise sonra muharebe edelim” diye-
rek attan inerek çocu¤u kucaklar. Çocukta hareket gör-
meyince, so¤uk suyun içine bat›r›p ç›kar›r. Çocuk güle-
rek gözünü açar. Bunun üzerine bütün ahali mütehayyir
kal›rlar.

Bu acip vak’a üzerine bir müddet Cezîre’de kald›ktan
sonra, talebesi Molla Salih ile bedevî Araplar›n meskeni
olan Biro’ya giderler. Orada biraz kal›nca tekrar Musta-
fa Paflan›n eskisi gibi zulme bafllad›¤›n› iflitir, yan›na gider 

acip: tuhaf, hayret veren.
ahali: halk.
Allahü a'lem: Allah bilir.
arzu etmek: bir fleyi istemek.
bedevî: çölde yaflayan.
gayet: çok, son derece.
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hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
hançer: iki taraf› keskin, k›v-
r›k ve sivri uçlu büyük b›çak.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
imdada ulaflmak: yard›ma
yetiflmek.
istikamet: yön, cihet.
kastî: isteyerek, bile bile ya-
p›lan.
mesken: ikamet olunan, otu-
rulan ev.

muharebe etmek: savafl-
mak.
muvaffak olmak: baflar›l› ol-
mak, baflarmak.
müddet: süre.
mütehayyir kalmak: hayret-
te kalmak, flafl›rmak.
nihayet: en sonunda.
rovelver: tabanca, küçük si-
lâh.
sebep: bir fleyin ortaya ç›k-
mas›n› gerektiren fley, neden,
vesile.

serkefl: itaat etmeyen, asi.
suret: biçim, görünüfl.
talebe: ö¤renciler.
talimsiz: idmans›z.
vak›a: vuku bulan, olan, ge-
çen fley.
var kuvvetiyle: bütün gü-
cüyle.
zahir: görünüfl, görünen fley.
zulüm: hak eden kimseye
hakk›n› vermeme, adaletsiz-
lik, haks›zl›k, eziyet.



ve ona nasihat eder, tehdit eder. Bir gün, bir münakafla
aras›nda Mustafa Paflaya, “Yine mi zulme bafllad›n? Se-
ni Hak nam›na öldürece¤im” tehdidinde bulunur. Pafla-
n›n kâtibi ortaya at›l›r. O s›rada Molla Said, Mustafa Pa-
flay› zulmünden dolay› çok tahkir eder.

Pafla bu tahkire tahammül edemeyerek, öldürmek için
üzerine hücum eder; fakat Miran a¤alar› zaptederler. Ni-
hayet Mustafa Paflan›n o¤lu Abdülkerim, Molla Said’e
yaklaflarak, “Onun akidesi yanl›flt›r; rica ederim, flimdilik
buradan baflka yere teflrif ediniz” der.

Abdülkerim’in sözünü k›rmaz; yaln›z olarak bedevîle-
rin meskeni olan Biro Çölüne do¤ru hareket eder. Yolda
bedevî eflk›yalar›na tesadüf eder. Bedevîlerin silâhlar›
m›zrak ve Molla Said’in silâh› mavzer oldu¤undan, eflk›-
yalara do¤ru kurflun atmaya bafllar; eflk›yalar çekilirler.
Yoluna devam ederken ikinci çeteye tesadüf eder. Bu de-
fa eflk›yalar çok oldu¤undan, etraf›n› çevirirler. Kendisini
öldürecekleri s›rada içlerinden birisi tan›yarak, “Ben bu-
nu Miran afliretinin içinde gördüm. Bu meflhur bir adam-
d›r” deyince, derhal bedevîler çekilerek kusurlar›n›n af
buyrulmas›n› dilerler. Ve korkulu olan yerlerde kendileri-
ne muhaf›zl›k yapmak istemifllerse de, Molla Said redde-
dip yaln›z olarak yoluna devam eder. Birkaç gün sonra
Mardin’e gelir.

Mardin ulemas› muarazaya kalk›fl›rlarsa da, muvaffak
olamazlar. Evlâtlar› yafl›nda olan genç Said’de harika bir 
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tahammül etmek: sabretmek.
tahkir: afla¤› ve alçak addetme,
afla¤›lama.
tehdit etmek: birisini korkut-
mak.
tesadüf etmek: rast gelmek,
rastlamak.
teflrif etmek: flereflendirmek, fle-
ref vermek.
ulema: âlimler, bilginler.
zapt etmek: s›k› tutmak.
zulüm: hak eden kimseye hakk›-
n› vermeme, adaletsizlik, haks›z-
l›k, eziyet.

akide: iman, inanç.
afliret: göçebe hâlinde yafla-
yan, ço¤unlukla bir soydan
gelen insanlar, kabile.
bedevî: çölde yaflayan.
çete: h›rs›z, eflk›ya, çapulcu
toplulu¤u.
eflk›ya: da¤ h›rs›zlar›, haydut-
lar, yol kesiciler.
etraf: taraflar, yanlar, uçlar,
k›y›lar.
evlât: veletler, çocuklar.
hareket etmek: yola ç›kmak.

hücum etmek: sald›rmak,
hamle ile ileri at›lmak.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kusur: suç, kabahat.
mavzer: bir cins tüfek.
mesken: ikamet olunan, otu-
rulan ev.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin
bildi¤i, ünlü.
m›zrak: uzun sapl›, ucu sivri
demirli harp aleti, karg›.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele.

muhaf›zl›k yapmak: bekçilik
etmek, korumak.
muvaffak: baflar›l›.
münakafla: bir mesele üze-
rinde farkl› fikirler söyleyerek
yap›lan tart›flma.
nam: ad, isim.
nasihat etmek: ö¤üt vermek.
nihayet: en sonunda.
rica: dileme, isteme.
silâh: savunmak veya sald›r-
mak amac›yla kullan›lan öl-
dürücü, ezici, k›r›c›, parçalay›-
c› araç.



flekildeki ilmî kudreti görünce, kendilerine üstat kabul
ederler.

Bu esnada, Mardin’e gelen iki talebeye tesadüf etti.
Bunlardan birisi, Cemaleddin-i Efganî’ye mensup olup,
di¤eri tarikat-› Sünusiyeden idi. Bunlar vas›tas›yla hem
Cemaleddin-i Efganî’nin mesle¤ine, hem de tarik-› Sü-
nusîye aflinal›k peyda etti.

Molla Said çok genç yaflta iken siyasî hayata at›l›r, va-
tan ve millete hizmete bafllar. ‹lk hayat-› siyasiyesi Mar-
din’de bafllam›flt›r. Bunun üzerine bir mutasarr›f›n pen-
çe-i kahr›yla, elleri ba¤l›, muhaf›z nezaretinde Bitlis’e
nefyedildi. Jandarmalarla yolda giderken namaz vakti
gelir. Namaz k›lmak için, kay›tlar›n aç›lmas›n› jandarma-
lara ihtar eder. Jandarmalar kabul etmeyince, demir ka-
y›tlar› bir mendil gibi açarak önlerine atar. Jandarmalar
bu hâli keramet addedip hayretler içinde kal›rlar. Teslimi-
yetle, rica ve istirham ile, “Biz flimdiye kadar muhaf›z›n›z
idik, bundan sonra hizmetçiniziz” derler” (HAfi‹YE)

Bitlis’te iken bir gün kendilerine Vali ile bir k›s›m me-
murlar›n içki içtikleri ihbar olununca, hiddetlenerek,
“Bitlis gibi dindar bir memlekette hükûmeti temsil eden
bir zat›n irtikâp etti¤i bu muameleyi kabul edemem” di-
yerek, içki meclisine gider. Evvelâ içki hakk›nda bir 

HAfi‹YE: Bir gün Bediüzzaman’a soruldu:
"Kayd› nas›l açt›n?"
Dedi:
"Ben de bilmem. Fakat, olsa olsa namaz›n kerametidir."

addetmek: saymak.
aflina: bildik, tan›d›k.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, mütedeyyin.
esna: ara, s›ra.
evvelâ: ilk önce.
hayat-› siyasîye: politik hayat, si-
yasi hayat.
hiddetlenmek: öfkelenmek, k›z-
mak.
hükûmet: devlet.
ihbar: haber verme, bildirme, du-
yurma.
ihtar etmek: hat›rlatmak.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
irtikâp etmek: kötü, fena ve gü-
nah teflkil edecek bir ifl yapmak.
istirham: merhamet dileme.
kay›t: aya¤a vurulan zincir, pran-
ga.
keramet: Allah'›n velî kullar›nda
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görülen ola¤anüstü hâller ve-
ya tabiatüstü hâdiseler.
kudret: güç, kuvvet, takat, ik-
tidar.
meclis: toplant›.
memleket: flehir, il, kasaba.
memur: devlet hizmetinde
çal›flan ve bunun karfl›l›¤›nda
ayl›k, maafl alan kimse.
mensup: bir fleyle veya kim-
seyle alâkas› bulunan, ilgili
olan.
meslek: tutulan yol, sülûk
edilen yer.

millet: halk.
muamele: davran›fl.
muhaf›z: herhangi bir fleyi
korumakla vazifeli asker.
mutasarr›f: Tanzimattan son-
ra, Osmanl› idarî teflkilat›nda
sancaklar›n en büyük idare
amirine verilen isim.
nefyetmek: sürmek, baflka
bir yerde ikamet etmeye
mecbur etmek.
nezaret: gözetim, kontrol.
pençe-i kahr: mahveden,
yok eden pençe.

peyda: haz›r, mevcut.
rica: yalvarma, niyaz etme.
talebe: ö¤renciler.
tarik-› Sünusi: Sünûsî tarikat›.
temsil etmek: birinin, bir top-
lulu¤un veya bir kuruluflun
ad›na hareket etmek.
tesadüf etmek: rast gelmek,
rastlamak.
teslimiyet: boyun e¤ifl.
üstat: ö¤retici.
vas›ta: arac›.
zat: kifli, flah›s, fert.



hadis-i flerif okuduktan sonra pek ac› sözler söyler. Vali-
nin vurdurmak için iflaret etmesi ihtimaline binaen de bir
elini revolverinin bulundu¤u yerde tutar. Fakat, Vali fev-
kalâde mütehammil ve hamiyetli bir zat oldu¤undan,
kat’iyen ses ç›karmaz. Oradan ayr›l›nca Valinin yaveri,
genç Said’e, “Ne yapt›n›z? Söyledikleriniz idam›n›z› mu-
ciptir” der.

Genç Said, “‹dam hayalime gelmedi, hapis ve nefiy
zannederdim. Her ne ise, bir münkeri defetmek için
ölürsem ne zarar› var?” cevab›nda bulunur.

Oradan avdetinden bir-iki saat sonra, iki polis vas›ta-
s›yla Vali kendisini istetir. Valinin odas›na girerken, Vali
hürmet ve tazimle genç Said’i karfl›layarak elini öpmek
ister. ‹ltifatla yer göstererek, “Herkesin bir üstad› vard›r;
sen de benim üstad›ms›n” der.

* * *

Genç Said, f›traten bir kanun alt›nda yaflamay› ve ha-
rekât›n›n tahdit olunmas›n› sevmez, her hâlinde, her ha-
reketinde gayet serbest olmas›n› arzu eder ve daima
“Ben hürriyet ve serbestiyetimi hiçbir keyfî kanunla tah-
dit ettirmem” derdi. Bunun içindir ki, ilk ‹stanbul’a tefl-
riflerinde yine her kay›ttan uzak kalmakta ›srar etmifl ve
hayat›n›n bütün safhalar›nda bu vaziyet müflahede edil-
mifltir.

Ondaki bu serbestiyet ve hürriyet aflk›, hayat›n›n yar›-
s›ndan sonra Avrupa’dan gelen müthifl bir dalâlet ve 
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münker: haram görülen her çeflit
hareket ve ifl.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
mütehammil: tahammüllü.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nefiy: sürme, cezaland›rarak bafl-
ka bir yerde ikamet etmeye
mecbur etme.
revolver: tabanca.
safha: devre, merhale, evre.
serbest: hür.
serbestiyet: hürriyet.
tahdit olmak: s›n›rlamak.
tazim: hürmet, ululama, büyük
sayma.
teflrif: flereflendirme, fleref ver-
me.
üstat: ö¤retici.
vas›ta: arac›.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
yaver: emir subay›.
zannetmek: sanmak, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetmek.
zat: kifli, flah›s, fert.

arzu etmek: bir fleyi istemek.

avdet: dönüfl.

binaen: -den dolay›, -e daya-
narak.

dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lma, azma, bat›la yönel-
me.

def etmek: ortadan kald›r-
mak, yok etmek.

fevkalâde: son derece.

f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl
itibariyle.

gayet: çok, son derece.

hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hamiyetli: onurlu ve haysi-
yetli.
harekât: hareketler.
hayale gelmek: akla gelmek,
düflünmek.
hürmet: sayg›.
hürriyet: herkesin meflrû ha-
reketlerinde tam serbest ol-
mas›.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma.

iltifat: güler yüzle muamele,
gönlü hofl etme.

iflaret etmek: bir fleyi el, göz,
kafl veya parmakla göster-
mek.

kanun: bir iflte uyulmas› ge-
reken usul, nizam.

kat'iyen: asla.

kay›t: flart.

keyfî: kanun ve nizama uy-
gun olmayarak, yol ve usûle
ayk›r›.

mucip: gerektiren.



z›nd›ka taarruzuna karfl› koymay› ve felsefe-i tabiiyeden
do¤an dehfletli bir istibdad-› mutlak›n hilâf-› Kur’ân pren-
siplerine boyun e¤memeyi, onlara itaat etmemeyi ve ha-
kikî hürriyet-i meflrua olan ‹slâmî hürriyet ve medeniye-
te çal›flmay› netice vermifltir.

Molla Said, Bitlis’te iken on befl-on alt› yafllar›ndayd›.
Henüz sinn-i bülû¤a vas›l olmufltu. O zamana kadar bü-
tün malûmat› sünuhat kabilinden oldu¤u için, uzun uza-
d›ya mütalâaya lüzum görmezdi. Fakat o zaman sinn-i
bülû¤a vas›l oldu¤undan m› veyahut siyasete kar›flt›¤›n-
dan m›, her nedense eski sünuhat yavafl yavafl kaybol-
maya bafllad›. Bunun üzerine her türlü fenne ait eserleri
tetkike koyuldu. Bilhassa din-i ‹slâma varit olan flek ve
flüpheleri reddetmek için Metâli ve Mevak›f nam eserler-

le ulûm-i aliye [ ¬n«pdBG ] —sarf, nahiv, mant›k vesaire— ve

âliye’ye [ ¬n«pdÉnY ] —tefsir ve ilm-i kelâma— dair k›rk kadar

kitab› iki sene zarf›nda h›fzeyledi. Hatta, her gün oku-
mak flart›yla, h›fzetti¤i kitaplar›n üç ayda bir kere devri-
ne muvaffak oluyordu.

Molla Said’in iki mütezat hâli vard›:

Bir inc i s i : Fikrinin münkeflif bulundu¤u vakitler ki;

her ne eline al›rsa, onu anlamamas› mümkün de¤ildi.

‹kinc i s i : Fikrinin münkab›z bulundu¤u vakitler ki;

mütalâa de¤il, konuflmaktan bile hofllanmazd›.

bilhassa: özellikle.
dehfletli: dehflet veren, korkunç.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
eser: kitap.
felsefe-i tabiiye: her fleyi tabiata
dayand›ran felsefe.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
fikir: düflünce.
hakikî: gerçek, sahici.
h›fzeylemek: ezberlemek.
hilaf-› Kur'ân: Kur'ân d›fl›,
Kur'ân'a ayk›r›.
hürriyet: insan›n ne kendisine ne
de baflkas›na zarar vermeden ka-
nun, düzenleme ve de¤erler çer-
çevesinde serbestçe hareket
edebilmesi.
hürriyet-i meflrua: dinî ilkelerle
s›n›rl› özgürlük.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
istibdat-› mutlak: hiçbir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
itaat etmek: uymak, al›nan emre
göre hareket etmek.
kabil: cins, tür.
malûmat: bilgi.
mant›k: do¤ru düflünme, akla
uygun söz söyleme, hüküm ver-
me usul, esas ve kurallar›ndan
bahseden ilim.
medeniyet: bir toplulu¤un hayat
tarz›, bilgi seviyesi, sanat gücü,
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maddî ve manevî varl›¤› ile il-
gili vas›flar›n tamam›.
münkab›z: çekilmifl, daral-
m›fl.
mutezat: tezatl›, birbirine z›t,
ayk›r›.
muvaffak: baflar›l›.
münkeflif: inkiflaf eden, aç›l-
m›fl.
mütalâa: tetkik, araflt›rma.
nahiv: Arapça dilbilgisinin ko-
nusu cümleler olan bölümü.
nam: ad, isim.
netice: sonuç.

prensip: temel fikir, esas, ilke.
sarf: Arapça dilbilgisinin ko-
nusu kelimeler olan bölümü.
sinn-i bulû¤: ergenlik yafl›.
siyaset: politika.
sünuhat: kalbe gelen mana-
lar, do¤ufllar.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taarruz: sald›r›, hücum.
tefsîr: Kur'ân'›n mana bak›-
m›ndan izah›.
tetkike koyulmak: dikkatle
araflt›rmak, inceleme yap-
mak.

ulûm-i aliye: alet ilimleri; gra-
mer ve mant›k ilmi gibi ilim-
ler.
ulûm-i âliye: yüce ilimler, f›-
k›fh, tefsir, kelâm gibi dinî
ilimler.
varit olmak: eriflmek, ulafl-
mak.
vas›l olmak: eriflmek, ulafl-
mak.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
zarf›nda: içerisinde.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.



Molla Said, günde bir-iki cüz okumak suretiyle
Kur’ân’› h›fza bafllad›. Her gün iki cüz ezber etmekle,
Kur’ân’›n mühim bir k›sm›n› h›fz›na ald›; fakat, iki sünu-
hat ile, tekmili müyesser olmad›:

Birincisi: Kur’ân’›n çok sür’atle okunmas› bir hür-

metsizlik olmas›n diye.

‹kincisi: Kur’ân hakaikinin h›fz›n›n daha ziyade lü-

zumu var, diye kalbine gelmifl. Onun için, Kur’ân haka-
ikinin anahtar› olacak ve flübehata karfl› muhafaza ve
mukabele edecek hikmet ve fünun-i ‹slâmiyeye dair k›rk
Risaleyi iki senede h›fz›na ald›. Her gün bir parça ezber-
den okumak suretiyle, hepsini üç ayda ancak devredi-
yordu.

Mirkat ismindeki kitab›, hafliye ve flerh olmaks›z›n h›fz
etmeye bafllad›. Bilahare eline geçen mezkûr kitab›n ha-
fliye ve flerhi ile kendi nokta-i nazar›n› karfl›laflt›rm›fl. Bü-
tün meseleler muvaf›k olup, ancak üç kelime tevafuk et-
memifl; bu tevcihleri de uleman›n tahsinine mazhar ola-
rak kabul edilmifltir.

Bir gün Bitlis meflayihinden fieyh Mehmed Küfrevi
Hazretlerinin kendilerine beddua etti¤ini birisi yalandan
söyler. Bunun üzerine müflarünileyhi ziyarete gider. fieyh
Hazretleri Molla Said’e iltifat eder, teberrüken bir ders
verir. ‹flte Molla Said’in en son ald›¤› ders bu olmufltur.

Bir gece Molla Said, rüyas›nda fieyh Mehmed Küfre-
vi Hazretlerini görür. Kendisine hitaben, “Molla Said, 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 75 ‹LK HAYATI

aç›klama ve bu maksatla yaz›lan
eser.
flübehat: flüpheler.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
teberrüken: mübarek görerek,
u¤ur sayarak.
tekmil: tamamlama, bitirme.
tevafuk etmek: uymak, uygun
gelmek.
tevcih: mana verme, yorumlama,
tefsir etme.
ulema: âlimler, bilginler.
ziyade: çok, fazla, art›k.
ziyarete gitmek: görmeye git-
mek.

beddua etmek: bir kimsenin
kötü olmas› için dua.
bilâhare: sonra, sonralar›.
cüz: Kur’ân’›n bölündü¤ü
otuz k›s›mdan her biri.
fünun-u ‹slâmiye: ‹slâmî fen-
ler, ‹slâmî ilimler.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hafliye: bir eserin metnini
flerh ve izah eden kitap.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.

h›fz: ezberleme.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
hürmetsizlik: sayg›s›zl›k.
iltifat etmek: güler yüzle
muamele etmek, gönlü hofl
etmek.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meflayih: fleyhler.
mezkûr: ad› geçen, an›lan.
muhafaza: koruma, saklama.

mukabele: karfl› koyma.
muvaf›k: yerinde, uygun.
mühim: önemli, büyük.
müflarünileyh: ismi evvelce
söylenmifl olan, sözü edilen.
müyesser olmak: nasip ol-
mak.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
suret: tarz, yol, gidifl.
sünuhat: kalbe gelen mana-
lar, do¤ufllar.
sür'at: çabuk olma, h›zl›l›k.
flerh: bir eserin zor anlafl›lan
yerlerini çözüp yorumlayarak



gel beni ziyaret et, gidece¤im” demesi üzerine hemen gi-
der, ziyaret eder. Ve fleyhin uçup gitti¤ini görünce uyan›r.
Saate bakar, saat gecenin yedisidir. Tekrar yatar. Sabah-
leyin fieyhin hanesinden matem seslerinin yükseldi¤ini
iflitir. Oraya gider ve fieyh Hazretlerinin gece saat yedide
vefat etti¤ini haber al›r. Mahzun olarak geriye döner.
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Molla Said, fiark›n büyük ulema ve meflayihinden olan

Seyyid Nur Mehmed, fieyh Abdurrahman-› Ta¤î, fieyh
Fehim ve fieyh Mehmed Küfrevi gibi zevat-› âliyenin her
birisinden ilmüirfan hususunda ayr› ayr› derslere nail ol-
du¤undan, onlar› fevkalâde severdi. Ulemadan fieyh
Emin Efendi, Molla Fethullah ve fieyh Fethullah Efendi-
lere de ziyade muhabbeti vard›.

Van’da maruf ulema bulunmad›¤›ndan, Hasan Pafla-
n›n daveti üzerine Molla Said Van’a gitti. Van’da on befl
sene kalarak, aflairin irflad› için aralar›nda seyahatle ted-
ris ve tederrüs vazifesiyle hayat geçirdi. Van’da bulundu-
¤u müddet, vali ve memurîn ile ihtilât ederek, bu as›rda
yaln›z eski tarzdaki ilm-i kelâm›n ‹slâm dini hakk›ndaki
flek ve flüphelerin reddine kâfi olmad›¤›na kanaat hâs›l
etmifl ve fünunun tahsiline lüzum görmüfltür.. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Bediüzzaman’›n çok genç yafl›ndaki bu vukufiyeti, onun istik-
baldeki çok muazzam hizmet-i Kur’âniye ve ‹slâmiyesi için haz›rlanmas›-
n› temin etmifltir. Bu kanaatini o zaman izhar etti¤inden otuz-k›rk sene
sonra, ilm-i kelâmda bir teceddüt yapan Risale-i Nur Külliyat›n›n telifine
Cenab-› Hak muvaffak eylemifltir.

as›r: yüzy›l.
aflair: afliretler, kabileler.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
fevkalâde: ola¤anüstü, normalin
üstünde.
fünun: fenler.
hane: ev, mesken.
hizmet-i Kur'âniye ve ‹slâmiye:
Kur’ân'›n ve ‹slâm’›n hizmeti.
husus: mevzu, konu.
ihtilât: kar›fl›p görüflme.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
ilmüirfan: ilim ve irfan.
irflat: do¤ru yola yöneltme, gaf-
letten uyand›rma, uyarma.
istikbal: gelecek.
izhar etmek: göstermek, belirt-
mek.
kâfî olmak: yetmek, yeterli ol-
mak.
kanaat has›l etmek: kanaat ge-
tirmek, düflünmek.
külliyat: bir fleyin tamam›.
lüzum görmek: gerekli bulmak.
mahzun: hüzünlü, kederli, üzün-
tülü.
maruf: fleriat›n emretti¤i, iyi bu-
lup be¤endi¤i.
matem: ölen, kaybedilen fleyin
ard›ndan üzülme ve a¤lama.
memurîn: memurlar, devlet hiz-
metinde bulunan kimseler.
meflayih: fleyhler.
muazzam: ehemmiyetli, önemli.
muhabbet: ülfet, sevgi, dostluk.
muvaffak eylemek: baflar›l› k›l-
mak.
müddet: süre, zaman.

nail olmak: yetiflmek, ulafl-
mak.
seyahat: gezi.
seyyid: Hz. Muhammed'in
(a.s.m.) torunu Hz. Hasan'›n
soyundan olan kimse.
flark: do¤u.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tahsil: ö¤renim.
tarz: usul, yol.

teceddüt: yenilik.
tedrîs: okutma, ö¤retme,
ders verme.
tederrüs: ders görme, ö¤ren-
me.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
temin etmek: sa¤lamak.
ulema: âlimler, bilginler.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-

p›lmas› gereken ifl, görev.

vefat etmek: ölmek.

vukufiyet: iyice bilme ve an-
lama.

zevat-› âliye: yüce flah›slar,
yüksek meziyetli zatlar.

ziyade: çok, fazla.

ziyaret etmek: görmeye git-
mek.

1. Biz Allah'›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)

2. Allah'›n rahmeti onun üzerine olsun. Âmin.
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Bu kanaati hâs›l etti¤i o zamanda, ulûm-i müspete de-
nilen bütün fenleri tetebbua bafllayarak pek k›sa bir za-
manda tarih, co¤rafya, riyaziyat, jeoloji, fizik, kimya, ast-
ronomi, felsefe gibi ilimlerin esaslar›n› elde etmifltir. Bu
ilimleri bir hocadan ders alarak de¤il, yaln›z kendi müta-
lâas› sayesinde hakk›yla anlam›flt›r. Meselâ bir co¤rafya
muallimini, mübahaseye giriflmeden evvel yirmi dört sa-
at içerisinde eline geçirdi¤i bir co¤rafya kitab›n› h›fz et-
mek suretiyle, ertesi gün Van Valisi merhum Tahir Pafla-
n›n kona¤›nda onu ilzam eder. Ve yine ayn› surette bir
muaraza neticesinde, befl gün zarf›nda kimya-i gayr-i uz-
vîyi (inorganik kimya) elde ederek, kimya muallimiyle
muarazaya giriflir ve onu da ilzam eder. ‹flte, pek genç
yafl›ndaki mezkûr harikulâdeliklere ve bahr-i umman hâ-
linde bir ilme malikiyetine flahit olan ehl-i ilim, Molla Sa-
id’e “Bediüzzaman” lâkab›n› vermifltir.

Bediüzzaman, Van’da bulundu¤u müddet zarf›nda, o
zamana kadar edindi¤i fikir ve mütalâalar ve ilmî ve dinî
tedris usullerini görmekle ve zaman›n ihtiyac-› zarurîleri-
ni nazar-› itibara almakla, kendisine mahsus bir usul-i ted-
ris icat eder. Bu da, hakaik-› diniyeyi asr›n fehmine uy-
gun en yeni izah ve beyan tarzlar›yla ispat etmek sure-
tiyle talebelerini tenvir etmektir.

Molla Said, Van’da bulundu¤u zamanlarda, baz› hu-
suslarda o havalinin ulemas›na muhalif bulunuyordu. (HA-

fi‹YE) Bu hususlar flunlard›r:
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lâkap: ünvan.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, bir fleye veya kifliye has
olan.
malikiyet: malik ve sahip olma.
merhum: rahmetli, ölmüfl.
meselâ: misal olarak, örne¤in.
mezkûr: zikredilen, an›lan.
muallim: ö¤retmen.
muaraza: söz mücadelesi.
muhalif: karfl›t.
mübahese: bir konu hakk›nda
konuflma.
müddet: süre.
mütalâa: tetkik, araflt›rma; iyice
düflünülerek verilen karar.
nazar-› itibara almak: dikkate al-
mak.
netice: sonuç.
riyaziyat: matematik bilgisi.
suret: tarz, yol.
flahit: bir durumu, olay› gören; ta-
n›k.
talebe: ö¤renciler.
tarz: usul, yol.
tedrîs: ö¤retme.
tenvir etmek: bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatmak.
tetebbu: etrafl›ca araflt›rma, bir
fley hakk›nda genifl bilgi edinme.
ulema: âlimler, ilim sahipleri.
ulûm-i müspete: müspet ilimler.
usûl: metot, tarz, üslûp, flekil.
usûl-i tedris: e¤itim-ö¤retim me-
todu.
vaziyet: hal, durum.
zarf›nda: içerisinde.

HAfi‹YE: Ayn› vaziyet, seksen senelik hayat›nda da devam etmifltir.

as›r: yüzy›l.
astronomi: gök cisimleri ile
ilgilenen ilim.
Bahr-i Umman: Hint Okyanu-
su.
beyan: deliller göstererek is-
patlama.
dinî: din ile ilgili.
ehl-i ilim: ilimle u¤raflanlar.
esas: temel, öz.
evvel: önce.
fehm: anlay›fl, idrak.
fen: ilim.
fikir: düflünce.

hakaik-› diniye: dine ait olan
hakikatler.
hakk›yla anlamak: do¤ru fle-
kilde, tam olarak anlamak.
harikulâdelik: fevkalâdelik,
ola¤anüstülük.
havali: çevre, yöre.
h›fzetmek: ezberlemek.
hoca: ö¤retmen.
husus: mevzu, konu.
icat etmek: yeni bir fley orta-
ya koymak.
ihtiyac-› zarurî: yaflamak için
gerekli olan ihtiyaç.

ilim: bilgi, bilim.
ilmî: ilim ile ilgili.
ilzam etmek: tart›flmada
kuvvetli deliller ve belgeler
öne sürerek karfl›ndakini ce-
vap veremez hâle getirmek.
ispat etmek: delillerle do¤ru-
yu ortaya koymak, kan›tla-
mak.
izah: bir konuyu ayr›nt›lar›yla
ortaya koyma, aç›klama.
jeoloji: yerbilimi.
kanaat has›l etmek: kanaat
getirmek, düflünmek.



1. Kat’iyen hiç kimseden hediye olarak para almamak
ve maafl bile kabul etmemek. Evet, hayatta hiçbir maddî
mülkiyeti olmay›p, fakir ve kimsesiz ve daimî nefiy ve ha-
pislerle çok s›k›nt›l› ve dehfletli musibetler içerisinde ya-
flad›¤› hâlde, kimseden para ve mukabelesiz hediye al-
mad›¤› bilmüflahede görülmüfltür.

2. Hiçbir âlimden sual sormamak. Yirmi sene zarf›n-
da, daima ancak sorulanlara cevap vermiflti. Bu hususta
kendileri derlerdi ki: “Ben uleman›n ilmini inkâr etmem;
binaenaleyh, kendilerinden sual sormak fazlad›r. Benim
ilmimden flüphe edenler varsa sorsunlar, onlara cevap
vereyim.”

3. Yan›nda bulunan talebelerini ayn› kendisi gibi zekât
ve hediye almaktan menetmek. Onlar› da yaln›z r›za-i
‹lâhî için çal›flt›r›rd›. Hatta çok zamanlar talebelerini ken-
di iafle ederdi.

4. Daima mücerret kalmak ve dünyada hiçbir fleyle
alâka peyda etmemek. Bunun içindir ki, “Bütün mal›m›
bir elimle kald›r›p götürebilmeliyim” demifltir. Bu hâlin
sebebi sorulunca, “Bir zaman gelecek, herkes benim hâ-
lime g›pta edecektir. Saniyen, mal ve servet bana lezzet
vermiyor; dünyaya ancak bir misafirhane nazar›yla bak›-
yorum” derdi.

Van’da bulundu¤u vakit, merhum Vali Tahir Pafla,
Avrupa kitaplar›n› tetebbu ederek, kendisine sualler ter-
tip edip sorard›. Bunlar›n hiç birisini görmedi¤i ve Türk-
çeyi de yeni konuflmaya bafllad›¤› hâlde, cevab›nda alâka peyda etmek: ba¤ kur-

mak.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bilmüflahede: bizzat flahit olarak.
binaenaleyh: bunun üzerine,
bundan dolay›.
daima: her vakit, her zaman.
daimî: sürekli, devaml›.
dehfletli: korkulu, korkutucu.
g›pta etmek: imrenmek.
hediye: arma¤an.
husus: mevzu, konu.
iafle etmek: geçindirmek, yedirip
içirmek.
ilim: bilgi.
inkâr etmek: reddetmek.
kat'iyen: hiçbir zaman, asla.
lezzet: zevk, haz, keyf.
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maddî: para, mal vb. fleylerle
ilgili.
men etmek: yasaklamak, en-
gellemek.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl.
mukabelesiz: karfl›l›ks›z.
musibet: dert, s›k›nt›.
mücerret: tecrit edilmifl, yal-
n›z, tek.
mülkiyet: mülk sahipli¤i.

nazar: mülâhaza, niyet.
nefiy: sürgün.
r›za-i ‹lâhî: Allah'›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
saniyen: ikinci olarak.
sebep: neden.
servet: zenginlik, mal, mülk.
sual: soru.
talebe: ö¤renciler.
tertip etmek: düzenlemek.

tetebbu etmek: etrafl›ca
araflt›rmak, iyice incelemek.
ulema: âlimler, ilim sahipleri.
zarf›nda: içerisinde.
zekât: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri olan, mal ve paran›n pak-
l›¤›n› ve helâlli¤ini sa¤lamak
üzere, Allah için mal›n belli
bir k›sm›n›n her y›l zekât veri-
lebilecek kimselere da¤›t›l-
mas›.



tereddüt etmezdi. Bir gün kitaplar› görür ve Tahir Pafla-
n›n bunlardan sual tertip etti¤ini anlayarak az bir zaman-
da kitaplar›n muhtevas›n› elde eder.

O zamanda en büyük gaye ve düflüncesi, M›s›r’daki
Camiü’l-Ezher’e mukabil, Bitlis ve Van’da “Medresetüz-
zehra “ isminde bir dârülfünun vücuda getirmekti. Bu te-
flebbüsünü kuvveden fiile ç›karmak niyetinde olup, bunu
tasarl›yordu.

Van’da yaz zamanlar›n› Baflit ve Beytüflflebap nam›n-
daki yaylalarda geçiriyordu. Bir gün Tahir Paflaya mez-
kûr da¤lar›n bafl›nda Temmuz’da bile buz bulundu¤unu
söyler. Tahir Pafla itiraz eder ve “Temmuz’da kat’iyen
oralarda buz bulunmaz” iddias›nda bulunur. Yaylada iken
bir gün bunu hat›rlayarak Tahir Paflaya yazd›¤› ilk Türk-
çe mektubunda der:

“Ey Pafla! Baflit bafl›nda buz tuttu. Görmedi¤in fleyi in-
kâr etme. Her fley senin malûmat›nda münhas›r de¤ildir,
vesselâm!”

Molla Said, afliretler aras›nda olan her hangi bir ge-
çimsizli¤i iflitince, hemen müdahale ederek, irflat yoluyla
her iki taraf› da derhal bar›flt›r›rd›. Hatta, hükûmetin bi-
le bar›flt›rmaktan âciz kald›¤› fieker A¤a ile Miran Reisi
Mustafa Paflay› bar›flt›rd›. Ve Mustafa Paflaya, “Daha
tevbe etmedin mi?” diye sorunca, Mustafa Pafla da ceva-
ben, “Seyda! Ne söylerseniz, sözünüzden ç›kmam” de-
mifltir.
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sual: soru.
tereddüt etmek: kesin karar ve-
rememek, bir konuda flüphede
kalmak.
tertip etmek: düzenlemek.
teflebbüs: giriflim.
tevbe: günah ifllemekten ve kö-
tülük yapmaktan vazgeçme.
vesselâm: mektup sonlar›nda
"sonsuz selâm" manas›nda kul-
lan›l›r.
vücuda getirmek: yapmak.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
afliret: göçebe hâlinde yafla-
yan, ço¤unlukla bir soydan
gelen insanlar, kabile.
Camiü'l-Ezher: M›s›r'daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
cevaben: cevap olarak.
derhal: hemen.
dârülfünun: üniversite.
gaye: hedef.

hükûmet: devlet.
iddia: hakl› haks›z bir hüküm-
de veya fikirde ayak direme.
inkâr etmek: reddetmek, ka-
bul ve tasdik etmemek.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
uyarma.
itiraz etmek: karfl› ç›kmak.
kat'iyen: asla.
kuvveden fiile ç›karmak: bir
düflünceyi hayata geçirmek,

gerçeklefltirmek.
malûmat: bilgi.
mezkûr: ad› geçen, an›lan.
muhteva: içerik.
mukabil: karfl›l›k, muâdil.
müdahale etmek: araya gir-
mek.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
nam: ad, isim.
niyet: maksat, meram.
seyda: efendi, hoca.



Mustafa Pafla, at ile para teberru etmek ister. Bediüz-
zaman reddederek, “fiimdiye kadar kimseden para al-
mad›¤›m› iflitmediniz mi? Bahusus sizin gibi zalimden na-
s›l para al›r›m? Ve siz galiba tevbenizi bozdunuz. fiu tak-
dirde Cezire’ye ulaflamazs›n›z” demifltir.

Ve hakikaten Cezire’ye yetiflmeden yolda öldü¤ünü
haber al›r.

Bediüzzaman, riyaziyede harikulâde bir sür’at-i intika-
le malikti. Her hangi bir müflkül meseleyi, zihnen hemen
hallederdi. Hatta, cebir mukabele ilminde bir Risale telif
etmiflti. Tahir Pafla nezdinde hesap meseleleri münaka-
fla mevzuu oldu¤unda, hesaba dair hangi mesele bahse-
dilse, baflkalar› ve en mahir kâtipler neticeyi bulamadan,
Molla Said zihnen ç›kar›yordu. Çok defalar böyle yar›fl-
lara giriflir ve umumunda daima birinci gelirdi. Bir defa-
s›nda flöyle bir sual sordular:

“On befl Müslim, on befl gayrimüslim farz edilerek bir-
biri ard›na dizilince, bunlara yap›lacak her kurada gayri-
müslime isabet etmesi matlûptur. Nas›l taksim edilir?”

Bu suale cevaben, “Bunlar›n yüz yirmi dört vaziyet-i
muhtemelesi vard›r” diyerek yapar.

Hem de der: “Bundan daha müflkülünü de kendim
icat ederim. ‹ki bin befl yüz vaziyet-i muhtemeleye göre
yapar›m.”

‹ki saat zarf›nda yüz adamdan elli adet gayrimüslimi o
vaziyette taksim eder ki, daima kuray› gayrimüslime 

bahsetmek: konu etmek.
bahusus: özellikle, hele.
cevaben: cevap olarak.
daima: her zaman.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
ilgili.
farz etmek: varsaymak.
gayr-› Müslim: Müslüman olma-
yan.
hakikaten: gerçekten.
halletmek: çözmek, kar›fl›k bir
meselenin içinden ç›kmak.
harikulâde: fevkalâde, ola¤anüs-
tü.
hesap: say› bilgisi.
icat etmek: yeni bir fley ortaya
koymak, bulmak.
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ilim: bilgi, bilim.
isabet etmek: rast gelmek.
kâtip: eskiden devlet memu-
ru.
kur'a: talih denemek maksa-
d›yla çekilen fley, ad çekme.
mahir: maharetli, becerikli.
malik: sahip.
matlup: talep edilen, isteni-
len fley.
mesele: problem.
mevzu: konu.
münakafla: bir mesele üze-
rinde farkl› fikirler söyleyerek

yap›lan tart›flma.
Müslim: Müslüman.
müflkül: zor.
netice: sonuç.
nezd: yan, huzur.
risale: kitapç›k.
riyaziye: matematik.
sual: soru.
sür’at-i intikal: çabuk anla-
ma, kavrama.
taksim etmek: bölmek, pay-
laflt›rmak.
teberru etmek: karfl›l›ks›z, is-
teyerek vermek, ba¤›fllamak.

telif etmek: kitap yazmak.
tevbe: günah ifllemekten ve
kötülük yapmaktan vazgeç-
me.
umum: hep, bütün.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
vaziyet-i muhtemele: ihti-
mal dahilinde olan vaziyetler,
mümkün olabilir durum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zarf›nda: içerisinde.
zihnen: zihin ile.



düflürür. Ve hatta befl yüz gayrimüslim olmakla iki yüz el-
li bin vaziyet-i muhtemele üzerine bir mesele ç›kartt› ve
Tahir Paflaya göstererek bir risale fleklinde yazd›. (HAfi‹YE 1)

Bediüzzaman, Van’da bulundu¤u zamanlarda, Vali Ta-
hir Pafla ile baz› gazetelerden havadis okurdu. Bilhassa
‹slâmiyeti alâkadar eden hususlara dikkat ederdi. Van’da-
ki ikameti esnas›nda, âlem-i ‹slâm›n vaziyetini bir derece
ö¤renmifl bulunuyordu. Bir gün Tahir Pafla bir gazetede
flu müthifl haberi ona göstermiflti. Haber flu idi:

‹ngiliz Meclis-i Mebusan›nda Müstemlekât Naz›r›, elin-
de Kur’ân-› Kerîm’i göstererek söyledi¤i bir nutukta, “Bu
Kur’ân ‹slâmlar›n elinde bulundukça, biz onlara hâkim
olamay›z. Ne yap›p yapmal›y›z, bu Kur’ân’› onlar›n elin-
den kald›rmal›y›z; yahut Müslümanlar› Kur’ân’dan so¤ut-
mal›y›z” diye hitabede bulunmufl.

‹flte bu müthifl haber, onda tarifin fevkinde bir tesir
uyand›rm›flt›. ‹stidad› flimflek gibi alevli, duygular› ve bü-
tün letaifi uyan›k ve ilim, irfan, ihlâs, cesaret ve flecaat
gibi harika inayet ve seciyelere mazhar olan Bediüzza-
man’›n, bu havadis üzerine, “Kur’ân’›n sönmez ve sön-
dürülmez manevî bir günefl hükmünde oldu¤unu, ben
dünyaya ispat edece¤im ve gösterece¤im” diye kuvvetli
bir niyet ruhunda uyan›r ve bu saikle çal›fl›r. (HAfi‹YE 2)

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 81 ‹LK HAYATI

meclis-i mebusan: millet meclisi.
mesele: problem.
müstemlekât naz›r›: sömürge-
lerden sorumlu bakan.
müthifl: dehfletli, korkunç.
niyet: maksat, hedef.
nutuk: siyasî konuflma.
risale: kitapç›k.
sâik: sevk eden, gönderen.
seciye: yarat›l›fl, tabiat, karakter.
flecaat: yi¤itlik, korkusuzluk, kah-
ramanl›k.
tesir: etki.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
vaziyet-i muhtemele: ihtimal
dahilinde olan vaziyetler, müm-
kün olabilir durum.

HAfi‹YE 1: Maatteessüf, o risale Van’da bir yang›nda yanm›flt›r.
HAfi‹YE 2: Said Nursî, altm›fl befl sene evvel Van’da Vali Tahir Paflan›n
yan›nda iken okudu¤u bir gazetede, ‹ngiliz Müstemlekât Naz›r›n›n ‹ngiliz
Meclis-i Mebusan›nda elinde Kur’ân’› göstererek, "Bu Kur’ân Müslüman-
lar›n elinde kald›kça biz onlara hakikî hâkim olamay›z. Ya Kur'ân'› ortadan 

alâkadar etmek: ilgilendir-
mek.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bilhassa: özellikle.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yü-
reklilik.
derece: miktar.
esna: s›ra, zaman.
evvel: önce.
fevk: üst, öte.
gayr-› Müslim: Müslüman ol-
mayan.
hakikî: gerçek, sahici.

hâkim: sözünü geçiren, ege-
men.
havadis: haberler.
hitabede bulunmak: bir top-
lulu¤a karfl› coflturucu sözler
söylemek, nutuk atmak.
husus: mevzu, konu.
hüküm: kuvvet, kudret.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
ilim: okuyarak ö¤renilen bilgi.

inayet: yard›m, ihsan, lütuf.

irfan: hakikate vak›f olma, bir
fleyin özüne inme.

ispat etmek: delil ve flahit
göstererek do¤ruyu ortaya
koymak.

istidat: yarat›l›fltan olan ve
zamanla gelifltirilen kabiliyet.

maatteessüf: maalesef.

manevî: maddî olmayan, ma-
naya ait.

mazhar olmak: nail olmak,
flereflenmek, kavuflmak.
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âlem-i ‹slâm: ‹slâm dünyas›.
allâme: pek çok konuda ihtisas
sahibi büyük bilgin.
amirâne: emredercesine.
asr-› haz›r: flimdiki as›r.
aynen: oldu¤u gibi.
beyan etmek: ispatlamak.
bilâkis: aksine.
cihanflümul: dünya çap›nda.
dehfletli: korkulu.
edebî: edebiyatla ilgili.
ekserî: çok.
emel: fliddetli arzu.
emsal: benzerler.
eser: kitap.
evvel: önce.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
feveran: kaynama.
fevk: üzeri.
filhakîka: gerçekten.
gayret: mukaddes de¤erlere sal-
d›r›lma an›nda uyanan duygu,
mukaddes de¤erleri koruma his-
si.
haddin fevkinde olmak: haddi
olmayarak, haddini aflarak.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
hal-i haz›r: mevcut durum.
hâlet: hâl.
harb-i umumî: dünya savafl›.
h›fz: ezber.
hikmet-i Kur'âniye: Kur'ân'›n
hikmeti.
hizmet-i imaniye: iman hizmeti.
hücûm etmek: sald›rmak.
i'caz: mucize gösterme.
i'caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mucize
göstermesi.
ikna: bir kanaati, fikri, düflünceyi
kabul ettirme.
ilim: bilgi.
ilmî: ilme dair.
inayet-i ‹lâhîye: Allah'›n yapm›fl
oldu¤u lütuflar, himayeler, yar-
d›mlar.
infilâk: patlama.
ink›lâp: de¤iflim.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma.
istihdam-› ‹lâhî: Allah'›n çal›flt›r-
mas›, hizmet ettirmesi.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma.
kabiliyet: yetenek.
kâfir: Allah’›n varl›¤›n› inkâr eden.

kat'î: kesin.
kudret-i ‹lâhiye: Allah'›n
kudreti.
kudret-i mutlaka: sonsuz ve
s›n›rs›z kudret.
küllî: umumî.
maddeten: fiilen.
maddî: madde ile alâkal›.
malûmat: bilgi.
manevî: maddî olmayan.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
merhum: rahmetli.
metanet: gayret.
müdafaa etmek: savunmak.

müddet: süre.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstesna: benzeri olmayan,
fevkalâde.
müthifl: dehfletli, korkunç.
namzet: bir fleyi yapmaya
aday.
nazirsiz: benzersiz, eflsiz.
neflretmek: yaymak.
nihayetsiz: sonsuz.
Rahîm: çok merhametli olan
Allah.
sair: di¤er, baflka.

sevk-i Rabbanî: Rabbin sevk
etmesi.

suret: tarz, yol, gidifl.

tahdîs-i nimet: ‹lâhî nimeti
flükrederek anlatma.

talim etmek: ö¤retmek.

vak›a-i sad›ka: sad›k rüya.

valide: anne.

zat: kifli, flah›s, fert.

zihniyet: düflünce.

ziyade: fazla.

zuhur: has›l olma.

kald›rmal›y›z veya onlar› Kur’ân’dan so¤utmal›y›z" sözü üzerine, ruhunda
bir feveran ve nihayetsiz bir gayret uyan›r. Kur’ân’›n bir mu’cize oldu¤u-
nu ispat ederek her tarafa neflretmek ve kâfirleri tam susturmak ister, bu-
na kat’î karar verir. Van’da bulundu¤u on befl sene müddet içerisinde h›f-
z›na ald›¤› seksenden ziyade kitab› ezbere devretti¤i gibi, âlem-i ‹slâm›n
hâl-i haz›rda durumu hakk›nda da gerekli her türlü malûmat› elde eder.

Nazirsiz bir allâme olan Bediüzzaman, daha genç yafl›nda görünen
müstesna zekâ ve ilminden de anlafl›ld›¤› gibi, sair emsalleri fevkinde,
kendisine ayr›ca hikmet-i Kur’âniye talim edilmiflti. Kendisi, asr-› haz›r›n
ihtiyac›n› karfl›layacak, zaman›n ilmî ve edebî seviyesinin fevkinde bütün
dünyaya Kur’ân’›n mu’cize oldu¤unu ispat ve herkesi ikna edebilecek bir
kabiliyet, metanet, emel ve fedakârl›k tafl›yordu.

Bir bu¤day tanesi kadar çam çekirde¤inden da¤ gibi bir a¤ac›n zuhuru,
kudret-i ‹lâhiyeyi aç›kça gösterdi¤i gibi; maddî hiçbir kuvvete sahip olma-
yan, bilâkis mazlum ve bir nevi elleri kollar› ba¤l› bir vaziyette Bediüzza-
man’›n çekirdek-misal hayat› ve hizmetiyle tarihin en dehfletli bir devrin-
de hem Anadolu, hem âlem-i ‹slâm, hem dünyan›n ekserîsine de madde-
ten tesir edecek ve zihniyetlerini de¤ifltirecek manevî, küllî ve cihanflümul
bir inkiflaf›n zuhuru, aynen bir kudret-i mutlaka ve istihdam-› ‹lâhî ve
sevk-i Rabbanî ile oldu¤u akla ve kalbe görünmektedir.

Filhakika, bir eserinde tahdis-i nimet suretinde hizmet-i imaniyeye ait
inayet-i ‹lâhiyeden bahsederken flöyle der:

"Eski Harb-i Umumîde ve daha evvellerinde bir vak›a-i sad›kada görü-
yorum 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 taraf›na da¤›t-
t›. O dehflet içinde bakt›m ki, merhum validem yan›mdad›r. Dedim:

"Ana, korkma. Cenab-› Hakk›n emridir. O hem Rahîm’dir, hem Ha-
kîm’dir."

Birden, o hâlette iken bakt›m ki, mühim bir zat bana amirâne diyor ki:

"‹’caz-› Kur’ân’› beyan et."

Uyand›m, anlad›m ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve ink›lâptan
sonra Kur’ân etraf›ndaki surlar k›r›lacak. Do¤rudan do¤ruya Kur’ân ken-
di kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek; i’caz› onun çe-
lik bir z›rh› olacak. Ve flu i’caz›n bir nev’ini, flu zamanda izhar›na -haddi-
min fevkinde olarak- benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet oldu-
¤umu anlad›m."



Bediüzzaman, flarkî Anadolu’da “Medresetüzzehra”
nam›nda bir dârülfünun açmak, ya Van’da veyahut da
Diyarbekir’de dârülfünun derecesinde bir medrese tesisi-
ne çal›flmak için ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’a geliflini bir
muharrir flöyle tasvir etmiflti:

“fiark›n yalç›n kayal›klar›ndan, bir ateflpare-i zekâ, ‹s-
tanbul afak›nda tulû etti.”

‹stanbul’a gelmeden evvel bir gün Tahir Pafla, “fiark
ulemas›n› ilzam ediyorsun, fakat ‹stanbul’a gidip o deniz-
deki büyük bal›klara da meydan okuyabilecek misin?”
demiflti.

‹stanbul’a gelir gelmez ulemay› münazaraya davet et-
ti. Bunun üzerine ‹stanbul’daki meflhur âlimler grup grup
ziyarete gelip sualler soruyorlar ve o hepsinin de cevap-
lar›n› sahih olarak veriyordu. Bundan maksad›, fiarkî
Anadolu’daki ilim ve irfan faaliyetine nazar-› dikkati celp
etmekti. Yoksa, Molla Said, kat’iyen hodfürufllu¤u sev-
mezdi. Her türlü gösterifl ve alâyiflten müberra olarak
hareket ederdi. ‹lim, cesaret, haf›za ve zekâ itibar›yla pek
harika idi. Ayn› derecede, belki daha ziyade olarak, ha-
lis ve muhlis idi. Tasannu ve tekellüften kat’iyen hofllan-
mazd›. ‹stanbul’daki ikametgâh›n›n kap›s›nda flöyle bir
levha as›l› idi: “Burada her müflkül halledilir, her suale
cevap verilir; fakat sual sorulmaz.” (HAfi‹YE)
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muharrir: yazar.
muhlis: ihlâsl›, samimî.
müberra: azade, aklanm›fl.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
müflkül: problem.
nam: ad, isim.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
rahmet: merhamet etme, flefkat
gösterme.
sahih: do¤ru.
sual: soru.
flark: do¤u.
fiarkî Anadolu: Do¤u Anadolu.
tasannu: yapmac›k.
tasvir: bir fleyi yaz›yla anlatma.
tekellüf: gösterifl, sahte tav›r.
tesis: kurma.
tulû etmek: do¤mak.
ulema: âlimler, bilginler.
ziyade: çok, fazla.

HAfi‹YE: Burada flunu ilâveten beyan etmek icap eder ki: Said Nursî’nin
hayat›n›n son otuz-k›rk senesinde, din-i ‹slâma ve Kur’ân’a hizmet cihe-
tinde fevkalâde bir rahmet ve inayetle Risale-i Nur ihsan edildi¤inden Ü

afak: ufuklar.
âlim: ilim adam›.
alâyifl: debdebe, tantana.
ateflpare-i zekâ: zekâs› atefl
parças›.
beyan etmek: söylemek,
izah etmek.
celp etmek: çekmek.
cesaret: cesurluk.
cihet: yön.
dârülfünun: üniversite.
derece: seviye.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
evvel: önce.

faaliyet: hareket.

fevkalâde: ola¤anüstü, nor-
malin üstünde.

haf›za: ezber.

halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.

halletmek: çözmek.

hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, çabala-
ma.

hodfüruflluk: kendini be¤en-
mifllik.

icap etmek: gerekmek.

ihsan etmek: ba¤›fllamak,
vermek.
ikametgâh: ikamet yeri, ev.
ilaveten: ek olarak, ilave ola-
rak.
ilzam etmek: cevap veremez
hâle getirmek.
inayet: gayret, çal›flma, özen-
me.
irfan: kültür.
kat'iyen: asla.
maksat: niyet.
medrese: yüksek mektep.
meflhur: tan›nm›fl.



‹stanbul’da, grup grup gelen uleman›n suallerini ce-
vapland›r›yordu. Genç yafl›nda böyle bilâistisna bütün su-
allere cevap vermesi ve gayet mukni ve beli¤ ifade ve ha-
rika hâl ve tav›rlar›yla, ehl-i ilmi hayranl›kla takdire sevk
ediyordu. Ve “Bediüzzaman” ünvan›na bihakk›n lây›k
görüyorlar ve bu fevkalâde zat›, bir “nadire-i hilkat” ola-
rak tavsif ediyorlard›.

Hatta bu zamanlarda M›s›r Camiü’l-Ezher Üniversite-
si reislerinden meflhur fieyh Bahîd Efendi ‹stanbul’a bir
seyahat için geldi¤inde, Kürdistan’›n sarp, yalç›n kayala-
r› aras›ndan gelerek ‹stanbul’da bulunan Bediüzzaman
Said Nursî’yi ilzam edemeyen ‹stanbul ulemas›, fieyh Ba-
hîd’den bu genç hocan›n ilzam edilmesini isterler. fieyh
Bahîd de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini
arar. Ve bir namaz vakti Ayasofya Camiinden ç›k›p çay-
haneye oturuldu¤unda bunu f›rsat telâkki eden fieyh 
Bahîd Efendi, yan›nda ulema haz›r bulundu¤u hâlde 

Ü ve âlemflümul bir manevî cihad-› diniye ve hizmet-i Kur’âniyede bu-
lundu¤undan anlafl›lm›fl ve sonra kendileri de bir manevî ihtarla kaleme
alm›fllard›r ki, onun hayat› bir intizam dairesinde geçiyordu. Yani, ileride
mühim bir hizmet-i Kur’âniyede bulunaca¤› için, Cenab-› Hak o hizmet-i
Kur’âniyeye zemin haz›rlamak hikmetiyle, Said’i fevkalhad flartlar içeri-
sinde ve fevkalâde inayet alt›nda harika bir zekâ ve deha ile mücehhez
olarak istihdam ve istimal ediyordu. Onun için, Tarihçe-i Hayat’›n bafl›n-
da beyan edildi¤i vecihle, onun hayat ve ahvaline bu nokta-i nazarla bak-
mak lâz›md›r. Ve hatta kendisi Hürriyetten evvel birçok talebelerine, dost-
lar›na, "Bir nur görüyorum, istikbale büyük ümitlerle bak›yorum" diye,
ehemmiyetli bir Kur’ân hizmetinin vuku bulaca¤›n› haber veriyordu. Bir
hiss-i kablelvuku ile, Risale-i Nur’un flimdiki manevî hizmet-i Kur’âniye ve
imaniyesini, o zamanlar› siyaset âleminde olacak zannedip, bütün kuvve-
tiyle, ‹stanbul’da, siyaseti dine, Kur’ân’a alet ederek çal›fl›yordu.

ahval: hâller.
âlem: dünya.
âlemflümul: bütün dünyaya ya-
y›lan.
âlet etmek: vas›ta yapmak.
Bediüzzaman: son devrin büyük
‹slâm alimi, müçtehit, allâme.
beli¤: düzgün olarak meram›n›
anlatan.
beyan etmek: anlatmak, izah et-
mek.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
bilâistisna: istisnas›z.
cihad-› diniye: dinî cihat.
deha: zekili¤in ve anlay›fll›l›¤›n
son derecesi.
ehemmiyetli: pek önemli.
ehl-i ilim: ilimle u¤raflanlar.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fevkalhad: haddinden fazla.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hiss-i kablelvuku: bir hadisenin
gerçekleflmesinden önce kalbe
do¤mas›.
hizmet-i Kur'âniye ve imaniye:
Kur’ân ve iman hizmeti.
Hürriyet: 1908 de II. Meflrutiyetin
ilân› ile birlikte gerçekleflen yeni
sistemin halk aras›ndaki ad›.
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ifade: anlat›fl.
ihtar: uyar›.
ilzam etmek: cevap veremez
hâle getirmek.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: tertipli olma.
istihdam: hizmet ettirme.
istikbal: gelecek.
istimâl: kullanma.
Kürdistan: Osmanl› devleti
zaman›nda bir co¤rafî bölge
ad›.
manevî: fikrî; manaya ait.
meflhur: ünlü.

mukni: ikna edici.
mücehhez: donat›lm›fl.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›-
lan tart›flma.
nadire-i hilkat: yarad›l›flta
ender bulunan.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k, flule.
reis: baflkan, en üst idareci.
sevk etmek: yöneltmek.
siyaset: politika.

sual: soru.
talebe: ö¤renciler.
tavsif etmek: vas›fland›rmak.
telâkki: kabul etme.
ulema: âlimler.
ümit: umut.
ünvan: lâkap.
vuku bulmak: meydana gel-
mek.
zannetmek: sanmak.
zat: kifli, flah›s, fert.
zemin haz›rlamak: ortam
haz›rlamak, uygun koflullar
sunmak.



Bediüzzaman’a hitaben, pás«pfÉnªrão©rdGnh ás«pFÉnHhoQrhn’rG u≥nM≈/a o∫ƒo≤nJ Éne
yani, “Avrupa ve Osmanl›lar hakk›nda ne diyorsunuz,
fikriniz nedir?” der.

fieyh Bahîd Efendinin bu sualden maksad›, Bediüzza-
man’›n flek olmayan bir bahr-i umman gibi ilmini ve
ateflpare-i zekâs›n› tecrübe etmek de¤il, belki zaman-› is-
tikbale ait fliddet-i ihatas›n› ve idare-i âlemdeki siyasetini
anlamak idi.

Buna karfl› Bediüzzaman’›n verdi¤i cevap flu oldu:

Éne Ékerƒnj oóp∏nà°nùna pás«penÓr°Sp’rÉpH lán∏peÉnM ÉnHhoQrhn’rG s¿pG
Éne Ékerƒnj oóp∏nàn°ùna pás«pFÉnHhoQrhn’rÉpH lán∏peÉnM nás«pfÉnªrão©rdG s¿pGnh

Yani: “Avrupa bir ‹slâm devletine hamiledir; günün bi-
rinde onu do¤uracak. Osmanl›lar da Avrupa ile hamile-
dir; o da onu do¤uracak.”

Bu cevaba karfl› fieyh Bahîd Hazretleri, “Bu gençle
münazara edilmez. Ben de ayn› kanaatteyim. Fakat bu
kadar veciz ve beli¤âne bir tarzda ifade etmek, ancak
Bediüzzaman’a hast›r” (HAfi‹YE) demifltir.
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fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma sembol
olmufl ifl ve ibadetler.
flek: flüphe, tereddüt.
fliddet-i ihata: anlama, kavrama
gücünün fliddeti.
tahakkuk etmek: gerçekleflmek,
meydana gelmek, olmak.
tarz: üslûp, eda.
tasdik etmek: onaylamak.
tecrübe etmek: s›namak.
ulema: âlimler.
veciz: k›sa, öz, derli toplu.
zaman-› istikbal: gelecek zaman.

HAfi‹YE: Nitekim Bediüzzaman’›n dedi¤i gibi, ihbarat›n iki kutbu da ta-
hakkuk etmifl; bir iki sene sonra Meflrutiyet devrinde fleair-i ‹slâmiyeye
muhalif çok âdât-› ecnebiyeyi ahzetmek ve gittikçe Türkiye’de yerlefltir-
mek; ve flimdi Avrupa’da Kur’ân’a ve ‹slâmiyete karfl› gösterilen hüsn-i
alâka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç ‹slâmiyeti kabul et-
mek gibi hâdiseler, o ihbar› tamam›yla tasdik etmifllerdir.

âdât-› ecnebiye: yabanc›lar›n
gelenek ve görenekleri.
ahzetmek: almak.
ateflpare-i zekâ: atefl parças›
zekâ.
Bahr-i Umman: Hint Okyanu-
su.
bahtiyar: bahtl›, talihli.
beli¤âne: düzgün ve fasih
olarak.
bilhassa: hele, özellikle.
fevç fevç: bölük bölük.
fikir: düflünce.
hâdise: vak›a, olay.

has: özel.
hitaben: hitap ederek, birine
yönelerek.
hüsn-i alâka: güzel ilgi.
idare-i âlem: dünya yöneti-
mi.
ifade etmek: söylemek.
ihbar: haber.
ihbarat: bildirmeler, haber
vermeler.
ilim: bilgi.
kanaat: görüfl, fikir.
kutup: yön.
maksat: niyet.

Meflrutiyet: Osmanl›larda
1876 Anayasas›yla bafllayan,
1908 de¤iflikli¤iyle devam
eden hukukî ve siyasî döne-
me verilen ad.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil veya düflünceye karfl› ge-
len.
münazara etmek: bir konu
üzerinde belli kurallara uya-
rak tart›flmak.
nitekim: gerçekten, hakika-
ten.
sual: soru.



Bediüzzaman’›n ‹stanbul’da hayat› bir derece siyasîdir.
Siyaset yoluyla ‹slâmiyete hizmet edilecek diye kanaat
besliyordu. Siyasî hayata kar›flmas›, ‹slâmiyete hizmet
aflk›n›n bir neticesiydi. Daima hürriyet taraftar› idi. Gör-
dü¤ü haks›zl›klardan dolay› Jön Türklere daima muhale-
fette bulunarak, “Siz dini incittiniz, gayretullaha dokun-
dunuz, fleriat› tezyif ettiniz; neticesi vahim olacakt›r” di-
ye izhar-› muhalefetten çekinmiyordu.

Hürriyetten sonra mücahit arkadafllar›yla beraber ‹tti-
had-› Muhammedî (a.s.m.) Cemiyetini kurmufllar; cemi-
yet pek k›sa bir zamanda inkiflafa bafllam›fl, hatta Bedi-
üzzaman’›n bir makalesiyle Adapazar› ve ‹zmit havalisin-
de elli bin kifli cemiyete dahil olmufltu.

Hürriyeti sû-i tefsir etmemek ve meflrutiyeti “meflruti-
yet-i meflrua” olarak kabul etmek lâz›m geldi¤ini ileri sü-
rerek, bu hususta dinî gazetelerde makaleler neflrediyor
ve hitabelerde bulunuyordu. Bu makale ve hitabeleri,
emsalsiz denecek kadar beli¤ ve mukni idi. Ehl-i ilim ve
ehl-i siyaset, Said Nursî’nin bu yaz›lar›ndan ve derslerin-
den çok istifade etmifllerdir. O zamandaki intibah-› millî-
yi, Anadolu ve Asya’n›n saadet-i dünyeviyesinin fecr-i sa-
d›k› olarak müjde veriyor, fakat elden kaçmamas› için
evamir-i fler’iyeyi çabuk imtisal etmenin zarurî oldu¤unu
ileri sürüyordu. “E¤er meflrutiyeti hürriyet-i fler’iye ile ka-
bul etmezsek ve öyle tatbik edilmezse, elimizden kaça-
cak, müstebit bir idareye yerini terk edecek” diye ihtar
ediyordu. O nutuk ve makalelerden numune olarak cüz’î
bir k›sm›n› buraya derç ediyoruz:

beli¤: düzgün olarak meram›n›
anlatan.
cemiyet: topluluk, birlik.
cüz'î: pek az.
dahil olmak: girmek.
daima: her vakit, her zaman.
derç etmek: almak.
ehl-i ilim: ilimle u¤raflanlar.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, politikac›lar.
emsalsiz: eflsiz, benzersiz.
evamir-i fler'iye: fler'i emirler,
dinle ilgili ifller.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k.
gayretullah: Allah'›n hak dinini
koruma s›fat›.
havali: bölge.
hitabede bulunmak: bir toplulu-
¤a karfl› coflturucu sözler söyle-
mek, nutuk atmak.
hizmet: bir kimsenin hesab›na
veya menfaatine ifl görme.
husus: mevzu, konu.
hürriyet: ba¤›ms›zl›k; 1908 de II.
Meflrutiyetin ilân› ile birlikte ger-
çekleflen yeni sistemin halk ara-
s›ndaki ad›.
hürriyet-i fler'îye: dinî ilkelerle
belirlenmifl özgürlük.
ihtar etmek: dikkatini çekmek,
uyarmak.
imtisal etmek: emre tamamen
uymak.
inkiflaf: geliflme.
intibah-› millî: milletçe uyan›fl.
istifade etmek: faydalanmak,
yararlanmak.
‹ttihad-› Muhammedî: Süheyl
Pafla, Mehmet Sad›k, Ferik R›za
Pafla, Dervifl Vahdeti ve arkadafl-
lar› taraf›ndan ‹stanbul'da 5 Nisan
1909 tarihinde kurulan bir cemi-
yet.
izhar-› muhalefet: karfl› oldu¤u-
nu belli etmek.
kanaat beslemek: düflünmek.
lâz›m gelmek: gerekmek.
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makale: belli bir konu üzerin-
de yaz›lm›fl gazete yaz›s›.

meflrutiyet: bafl›nda hüküm-
dar bulunmakla birlikte se-
çimle kurulan bir yasama
meclisine dayanan, yürütme-
si denetime aç›k anayasal
idare flekli.

meflrutiyet-i meflrua: dine
uygun meflrutiyet, meflru
meclisle dayal› yönetim flekli.

muhalefette bulunmak: bir
düflünce, fiil veya harekete
karfl› durmak.

mukni: ikna edici, inand›r›c›.
mücahit: din u¤runa din düfl-
manlar›yla, Allah r›zas› için ve
Allah'›n ad›n› yüceltmek ga-
yesiyle savaflan.
müstebit: hükmü alt›nda bu-
lunanlara söz hakk› ve hare-
ket serbestli¤i vermeyen.
neflretmek: yay›nlamak.
netice: sonuç.
nutuk: konuflma.
numune: örnek.
saadet-i dünyeviye: dünya
saadeti.

siyasî: siyasetle ilgili.

sû-i tefsir etmek: yanl›fl yo-
rumlamak.

fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.

tatbik etmek: uygulamak.

terk etmek: b›rakmak.

tezyif etmek: küçük düflür-
mek.

vahim: a¤›r, dehflet verici.

zarurî: mecburî, zorunlu.



Bediüzzaman Said Nursî’nin ilân-› hürriyetin üçüncü gü-
nünde irticalen söyledi¤i ve sonra Selânik’te Hürriyet Mey-
dan›nda tekrar etti¤i ve o zaman›n gazetelerinin neflrettik-
leri nutkunun suretidir.

Hürriyete Hitap
Ey hürriyet-i fler’î! Öyle müthifl ve fakat güzel ve müj-

deli bir seda ile ça¤›r›yorsun ki, benim gibi bir bedevîyi
tabakat-› gaflet alt›nda yatm›flken uyand›r›yorsun. Sen
olmasayd›n, ben ve umum millet zindan-› esarette kala-
cakt›k. Seni ömr-i ebedî ile tebflir ediyorum. E¤er aynü’l-
hayat fleriat› menba-› hayat yapsan ve o Cennette nefl-
vünema bulsan, bu millet-i mazlumenin de eski zamana
nispeten bin derece terakki edece¤ini müjde veriyorum.
E¤er hakk›yla seni rehber etse ve a¤raz-› flahsî ve fikr-i
intikam ile sizi lekedar etmezse....

Yâ Rab! Ne saadetli bir k›yamet ve ne güzel bir haflir

ki, 
1 w≥nM pärƒnŸrG nór©nH oår©nÑrdG nh hakikatinin küçük bir misalini

bu zaman bize tasvir ediyor. fiöyle ki:

Asya’n›n ve Rumeli’nin köflelerinde medfun olan me-
deniyet-i kadime hayata bafllam›fl; menfaatini mazarrat-›
umumiyede arayan ve istibdad› arzu edenler,
2 ÉkHGnôoJ oâræ`oc»/ænàr«nd Énj demeye bafllad›lar. Yeni hükümet-i

meflrutam›z mu’cize gibi do¤du¤u için, inflaallah bir se-

neye kadar,
3 Év«pÑn°U pór¡nªrdG ≈pa n¿Énc røne oºu∏nµof s›rr›na mazhar

olaca¤›z. Mütevekkilâne, saburâne tuttu¤umuz otuz sene 
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yönetim; zulüm ve tahakküm.
k›yamet: bütün kâinât›n Allah ta-
raf›ndan tâyin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
lekedar: lekeli.
mazarrat-› umumiye: umumun
zararlar›.
mazhar: nâil olma, flereflenme,
kavuflma, ortaya ç›kma ve görün-
me yeri.
medeniyet-i kadime: eski mede-
niyet.
medfun: defnedilmifl, gömülü.
menba-› hayat: hayat›n ana un-
suru. Hayat kayna¤›.
menfaat: fayda.
millet-i mazlume: mazlum, zul-
me u¤ram›fl millet.
misal: benzer, örnek.
mütevekkilâne: kadere boyun
e¤er flekilde.
müthifl: dehflet veren, korkutan.
neflv ü nema: büyüme ve yetifl-
me, geliflme.
nisbeten: göre, nisbetle, k›yasla-
narak, öncekine göre, bir derece-
ye kadar, flöyle böyle.
ömr-i ebedî: ebedî ömür.
rehber: yol gösteren.
saadet: mutluluk.
sabûrane: sab›r içinde olarak.
sada: ses.
s›r: Cenâb-› Hakk›n bakt›¤› yer
olan kalbdeki latîfe, gizli hakîkat.
fleriat: do¤ru yol, hak din yolu; ‹s-
lâm dini, ‹slâm’›n bütün hüküm-
leri.
tabakat-› gaflet: kal›n gaflet ta-
bakalar›.
tasvir: bir fleyin özelliklerini anla-
tarak, gözönünde canland›rma.
tebflir: müjdelemek.
terakki: yükselme, ilerleme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
zindan-› esaret: esirlik zindan›.

a¤raz-› flahsî: flahsî garazlar.
arzu: istek.
aynü’l-hayat: hayat suyu,
hayat›n devam›na vesile olan
kan.
bedevî: göçebe hayat› yafla-
yan; çölde yaflayan.
fikr-i intikam: intikam dü-
flüncesi.

hakikat: gerçek.
haflir: toplanmak, birikmek;
insanlar›n öldükten sonra
tekrar diriltilip bir yerde top-
lanmalar›.
hitap: konuflma, söz söyle-
me, ça¤›rma, toplulu¤a veya
birisine karfl› konuflma.
hükümet-i meflruta: meflru-

tiyet idaresi, meflrutiyet hü-
kümeti
hürriyet :özgürlük.
hürriyet-i fler’î: fleriat›n tarif
etti¤i hürriyet.
inflaallah: Allah’›n izin ve mü-
saadesiyle.
istibdad: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›

1. Ölümden sonra dirilifl hakt›r.
2. "Ne olurdu," der "ben bir toprak olayd›m!" (Nebe Suresi: 40.)
3. Çocukken beflikte konufluruz. (Meryem Suresi: 29.)

 



ramazan-› sükûtun sevab›d›r ki; azaps›z, cennet-i terakki
ve medeniyet kap›lar›n› bize açm›flt›r. Hâkimiyet-i milli-
yenin beraat-i istihlâli olan kanun-i fler’î, hâzin-i cennet
gibi, bizi duhule davet ediyor.

Ey mazlum ihvan-› vatan! Gidelim, dahil olal›m. Birin-
ci kap›s›, fleriat dairesinde ittihad-› kulûp; ikincisi, mu-
habbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa’y-i in-
sanî; beflincisi, terk-i sefahattir. Ötekilerini sizin zihninize
havale ediyorum...

Sak›n ey ihvan-› vatan! Sefahatlerle ve dinde lâubali-
liklerle tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün efkâr-› fasideye ve
ahlâk-› rezileye ve desais-i fleytaniyeye ve tabasbusata
karfl› fieriat-› Garra üzerine müesses olan kanun-i esasî
Azrail hükmüne geçti, onlar› susturdu.

Sak›n ey ihvan-› vatan! ‹srafat ve hilâf-› fleriat ve leza-
iz-i nameflrua ile tekrar ihya etmeyiniz. Demek flimdiye
kadar mezarda idik, çürüyorduk. fiimdi bu ittihad-› millet
ve meflrutiyet ile rahm-› madere geçtik, neflvünema bu-
laca¤›z. Yüz bu kadar sene geri kald›¤›m›z mesafe-i te-
rakkiden, inflaallah mu’cize-i Peygamberî ile flimendifer-i
kanun-i fler’iye-i esasiyeye amelen ve burak-› meflveret-i
fler’iyeye fikren binece¤iz. Bu vahfletengiz sahra-i kebîri
k›sa zamanda tayyetmekle beraber, milel-i mütemeddine
ile omuz omuza müsabaka edece¤iz. Zira onlar kâh öküz
arabas›na binmifller, yola gitmifller; biz birden bire fli-
mendifer ve balon gibi mebadiye binece¤iz, geçece¤iz.
Belki cami-i ahlâk-› hasene olan hakikat-i ‹slâmiyenin ve 

ahlâk-› rezile: kötü ahlâk.
amel: fiil, ifl, emek.
beraat-i istihlâl: bir kitab›n, bir
fliirin veya bir makalenin bafl›nda
o içindekile hakk›nda toplu bir fi-
kir verecek surette güzel sözler
kullanma.
burak-› meflveret-i fler’iye: fleri-
at›n ilerlemeye, geliflmeye in mü-
sait meflveret sistemi.
camî-i ahlâk-› hasene: Bütün gü-
zel ahlaklar› toplayan.
cennet-i terakki: cenneti and›ran
ilerleme.
desais-i fleytaniye: fleytana âit
gizli hileler.
duhûl: dahil edilme, bir yere koy-
ma.
efkâr-› faside: bozuk fikirler, kö-
tü düflünceler.
fikren: düflünce itibâriyle, fikir
bak›m›ndan.
hakikat-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet ha-
kikat›.
hâkimiyet-i milliye: millî hakimi-
yet.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birisine b›rakma, ›smarlama.
hâzin-i Cennet: Cennet hazinele-
rinin bekçisi, teflrifatç›s›.
hilâf-› fleriat: fleriata ayk›r›.
hüküm: .
ihvan-› vatan: vatan evlatlar›.
ihya: diriltme, hayat verme.
inflaallah: Allah’›n izin ve müsa-
adesiyle.
israfat: lüzumundan fazla yap›lan
harcamalar, israflar.
ittihad-› kulûb: kalblerin birlefl-
mesi.
ittihad-› millet: milletin birli¤i.
kâh: zaman olur, bâzan.
kanun-i esasî: anayasa.
kanun-i fler’î: fleriat›n kanunu.
lâubali: geveze, zevzek.
lezaiz-i nameflrua: helâl olma-
yan lezzetler.
maarif: tahsil ile elde edilen bilgi,
ilim; mahâret, üstadl›k, hüner;
ma’rifetler, kültürler; e¤itim.
mazlum: zulme u¤rayan.
mebadi: tohum, bafllang›ç ve çe-
kirdekler.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
mesafe-i terakki: ilerlemedeki
mesafe.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
milel-i mütemeddine: medeni
milletler.
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mu’cize-i Peygamberî: Pey-
gamber mu’cizesi.
muhabbet-i milliye;: millî
muhabbet.
müesses: kurulmufl, tesis
edilmifl.
müsabaka: yar›flma.
neflvünema: büyüme ve ye-
tiflme, geliflme.
rahm-› mader: ana rahmi.
ramazan-› sükût: sessizlik
orucu hükmünde geçen süre.
sahra-i kebir: büyük çöl; Ce-
zayir, Tunus ve Libya’n›n gü-

neyinden Çat Çölü hizas›na
kadar uzanan Afrika’n›n en
büyük çölü.
sa’y-i insanî: insan›n çal›flma-
s›.
Sefahet: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük.
sevap: hay›r. ‹lâhî mükâfat›
kazand›ran ifller.
fleriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
fieriat-› Garra: parlak din; ‹s-
lâmiyet.

flimendifer: demiryolu katar›,
tren.

flimendifer-i kanun-i fler’i-
ye-i esasiye: fleriat›n esas ka-
nunlar›n›n treni, vas›tas›

tabasbusat: yaltakç›l›k, dal-
kavukluk.

tayy: sarmak, dürmek, atla-
mak, üzerinden geçmek.

terk-i sefahat: sefahatten
uzaklaflmak, terk etmek.

vahfletengiz: korkulu, vahflet
dolu.



istidad-› f›trînin ve feyz-i iman›n ve fliddet-i açl›¤›n hazma
verdi¤i teshil yard›m› ile fersah fersah geçece¤iz. Nas›l ki
vaktiyle geçmifltik.

Talebeli¤in bana verdi¤i vazife ile ve hürriyetin fer-
man-› mezuniyetiyle ihtar ediyorum ki:

Ey ebna-i vatan! Hürriyeti sû-i tefsir etmeyiniz; tâ eli-
mizden kaçmas›n ve müteaffin olan eski esareti baflka
kapta bize içirmekle bizi bo¤mas›n.(HAfi‹YE) Zira hürriyet,
müraat-› ahkâm ve adab-› fleriat ve ahlâk-› hasene ile ta-
hakkuk ve neflvünema bulur.

.....

Bediüzzaman 

@
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HAfi‹YE: Evet, daha dehfletli bir istibdat ile, pek ac› ve zehirli bir esare-
ti bize içirdiler.

adab-› fleriat: fleriat adab›.
ahlâk-› hasene: güzel ahlâk.
Bediüzzaman: zaman›n gü-
zeli, eflsizi; Said Nursî Hazret-
lerinin ünvan›.
ebna-i vatan: vatan çocukla-
r›.
esaret: esirlik.
ferman-› mezuniyet: izin
emri.
fersah: uzunluk ölçüsü birimi.
Çokluk mânâs›nda kullan›l›r.
feyz-i iman: îmân›n verdi¤i
feyiz ve bereket.

geçece¤iz:.
hafliye: dipnot.
haz›m: sindirim.
hürriyet: özgürlük.
ihtar: hat›rlatma, îkaz, uyar-
ma, dikkat çekme.
istidad-› f›trî: yarat›l›fltaki ka-
biliyet.
müraat-› ahkâm: hükümlere
riayet, uymak.
müteaffin: kokuflmufl.
neflvünema: büyüme ve ye-
tiflme, geliflme.
sû-i tefsir: kötü tefsir, aç›kla-

ma.
fliddet-i açl›k: çok fazla ac›k-
m›fl olma 
tahakkuk: delil ile ispat edil-
me, gerçekleflme.
talebe: ö¤renci.
teshil: kolaylaflt›rma.
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Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Van’da Erek Da¤›nda kald›¤›, çilehane
tesmiye edilen mahallin uzaktan görünüflü.

Üstat Bediüzzaman Said Nursî 
Hazretlerinin Bitlis'in Hizan kazas›n›n
Nurs köyünde dünyaya geldikleri ev.
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Üstad Bediüzzaman Said
Nursî’nin ilk tahsilini almaya
bafllad›¤› Nurs köyü yak›n-
lar›ndaki Ta¤ Medresesi.

Üstad Hazretlerinin Kamus-i
Okyanus’u sin harfine 

kadar h›fz›na ald›¤› Tillo ka-
sabas›ndaki Kubbe-i Hasiye.

Molla Said'in Cizre âlimleriy-
le münazara yap›t›¤› Bani
Han› mevkii.



Yaflas›n fieriat-› Ahmedî (a.s.m.)
Dinî Ceride: 77

5 Mart 1325

18 Mart 1909

fieriat-› Garra, kelâm-› Ezelîden geldi¤inden, ebede gi-
decektir. Nefs-i emmarenin istibdad-› rezilesinden selâ-
metimiz, ‹slâmiyete istinat iledir, o hablülmetine temes-
sük iledir. Ve hakl› hürriyetten hakk›yla istifade etmek,
imandan istimdat iledir. Zira, Sâni-i Âlem’e hakk›yla abd
ve hizmetkâr olan›n, halka ubudiyete tenezzül etmemesi
gerektir. Herkes kendi âleminde bir kumandan oldu¤un-
dan, âlem-i asgar›nda cihad-› ekber ile mükelleftir. Ve
ahlâk-› Ahmediye ile tahallûk ve sünnet-i Nebeviyeyi ih-
ya ile muvazzaft›r.

Ey evliya-i umur! Tevfik isterseniz, kavanin-i âdetulla-
ha tevfik-› hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevab-›
red alacaks›n›z. Zira, maruf umum enbiyan›n memalik-i
‹slâmiye ve Osmaniyeden zuhuru, kader-i ‹lâhiyenin bir
iflaret ve remzidir ki, bu memleket insanlar›n›n makine-i
tekemmülât›n›n buhar› diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika
tarlas›n›n ve Rumeli bostan›n›n çiçekleri ziya-i ‹slâmiyet
ile neflvünema bulacakt›r.

Dünya için din feda olunmaz. Gebermifl istibdad› mu-
hafaza için, vaktiyle mesail-i fleriat rüflvet verilirdi. Dinin 

abd: kul, köle, hizmetçi.
ahlâk-› Ahmediye: Peygamberi-
mizin (a.s.m.) ahlâk›.
âlem: dünya, kâinat.
âlem-i asgar: en küçük âlem, in-
san.
bostan: bahçelik, sebze meyve
bahçesi.
ceride: gazete.
cevab-› red: red cevab›.
cihad-› ekber: nefisle yap›lan
mücâdele.
diyanet: dinle ilgili olmak.
ebed: sonsuzluk.
enbiya: peygamberler.
evliya-i umur: idâreciler, ifl ba-
fl›nda bulunanlar.
feda: fakir.
hablü’l-metin: sa¤lam ip.
hizmetkâr: hizmetçi.
hürriyet: özgürlük
ihya: diriltme, hayat verme.
iman: inanma, itikat; Resûl-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
istibdad: kanuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
istifade: yararlanma, faydalan-
ma.
istimdat: yard›m isteme; medet
umma.
istinad: dayanma, güvenme.
kader-i ‹lâhiye: Allah’›n takdiri.
kavanin-i âdetullah: ‹lâhî iflleyifle
dair kâinata konulan kanunlar.
kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan Allah’a ait ol-
du¤u için manen ezelî olan söz.
makine-i tekemmülât: ilerleme
makinas›.
maruf: bilinen.
memalik-i ‹slâmiye: ‹slâm mem-
leketleri.
memleket: ülke, vatan, yurt.
mesail-i fleriat: fleriat›n mesele-
leri, kàideleri.
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muhafaza: korumak.
muvazzaf: vazifeli.
mükellef: yükümlü, vazifeli,
bir fleyi yapmaya mecbur
olan.
nefs-i emmare: kötülü¤ü
teflvik eden, emreden nefis.
neflvünema: büyüme ve ye-
tiflme, geliflme.
remz: iflaret.
Sâni-i Âlem: bütün âlemi
san’atla yaratan Allah.
selâmet: tehlikeden, kork-

tuklar›ndan ve kötülüklerden
kurtulma; (edebiyatta) do¤ru-
luk, sa¤laml›k.
sünnet-i Nebeviye: Peygam-
berimizin (a.s.m.) söz ve hare-
ketleri.
fieriat-› Garra: parlak din; ‹s-
lâmiyet.
tahallûk: ahlâklanmak.
temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutma.
tenezzül: inme, düflme.
tevfîk: Allah’›n yard›m›, bafla-

r›l› k›lmas›.

tevfik-i hareket: uygun ha-
reket.

ubudiyet: kulluk, kölelik, kul
oldu¤unu bilip Allah’a itaat
etme.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

ziya-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet
nuru.

zuhur: ortaya ç›kma, meyda-
na ç›kma, baflgösterme.



meseleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan baflka ne
faydas› görüldü? Milletin kalp hastal›¤›, zaaf-› diyanettir.
Bunu takviye ile s›hhat bulabilir.

Bizim cemaatimizin meflrebi, muhabbete muhabbet
ve husumete husumettir. Yani, beynelislâm muhabbete
imdat ve husumet askerini bozmakt›r.

Mesle¤imiz ise, ahlâk-› Ahmediye (a.s.m.) ile tahallûk
ve sünnet-i Peygamberîyi ihya etmektir. Ve rehberimiz
fieriat-› Garra ve k›l›c›m›z da berahin-i kàt›a ve maksad›-
m›z i’lâ-i kelimetullaht›r…

Bediüzzaman

®
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ahlâk-› Ahmediye: Peygam-
berimizin (a.s.m.) ahlâk›.
berahin-i kat›a: kat’i bürhan-
lar, deliller.
beynelislâm: Müslümanlar
aras›nda.
cemaat: topluluk.
feda: fakir.
husumet: düflmanl›k.
ihya: diriltme, hayat verme.
i’lâ-i kelimetullah: Allah’›n is-
mini, davâs›n› yüceltmek,
yaymak.

imdat: yard›m, yard›ma ye-
tiflmek.
maksat: ana fikir; kastedil-
mifl, istenilen fley.
mesele: düflünülüp halledile-
cek ifl ve husus, ehemmiyetli
ifl; problem.
meslek: yol, usül, gidifl; sanat,
geçim için tutulan yol; sistem;
mezheb, mâneviyatta tutu-
lan.
meflrep: âdet, huy, yarat›l›fl,
ahlâk; takip edilen usûl, yol.

muhabbet: sevgi, sevmek.
rehber: yol gösteren.
s›hhat: sa¤l›k, âfiyet.
sünnet-i Peygamberî: Pey-
gamber sünneti.
fieriat-› Garra: parlak din; ‹s-
lâmiyet.
tahallûk: ahlâklanmak.
takviye: destekleme, kuvvet-
lendirme.
zaaf-› diyanet: dine ba¤l›l›kta
zay›fl›k.



Hakikat
Dinî Ceride, No: 70

26 fiubat 1324
Mart 1909

Biz kalûbelâdan cemiyet-i Muhammedîde dahiliz. Ci-
hetü’l-vahdet-i ittihad›m›z tevhiddir. Peyman ve yemini-
miz imand›r. Madem ki muvahhidiz; müttehidiz. Her bir
mü’min, i’lâ-i kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda
en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira, ecne-
biler fünun ve sanayi silâh›yla bizi istibdad-› manevîleri
alt›nda eziyorlar. Biz de fen ve sanat silâh›yla i’lâ-i keli-
metullah›n en müthifl düflman› olan cehil ve fakr ve ihti-
lâf-› efkâra cihat edece¤iz.

Amma cihad-› haricîyi fieriat-› Garran›n berahin-i ka-
t›as›n›n elmas k›l›çlar›na havale edece¤iz. Zira, medenî-
lere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahflîler gi-
bi icbar ile de¤ildir. Biz muhabbet fedaîleriyiz; husumete
vaktimiz yoktur.

Meflrutiyet ki, adalet ve meflveret ve kanunda inhisar-›
kuvvetten ibarettir. On üç as›r evvel fieriat-› Garra tees-
süs etti¤inden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, 
din-i ‹slâma büyük bir cinayettir ve flimale müteveccihen
namaz k›lmak gibidir.

adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
ahkâm: hükümler, kànunlar, ni-
zamlar, prensipler.
berahin-i kàt›a: kat’i bürhanlar,
deliller.
cehil: câhillik.
cemiyet-i Muhammedî: Hz. Mu-
hammede (a.s.m.) ba¤l› olan ce-
miyet, topluluk.
ceride: gazete.
cihad: düflmanla savaflma, Allah
yolunda malla ve canla düflmana
karfl› savaflma; din için çal›flma.
cihad-i haricî: d›fla karfl› yap›lan
cihad, savafl.
cihetü’l-vahdet-i ittihat: üzerin-
de anlaflma sa¤lanan birlik nok-
talar›.
din-i ‹slâm: ‹slâm dinî.
ecnebi: yabanc›; garip, al›fl›lma-
m›fl; baflka milletten olan.
elmas: en saf karbon olan ve
cam gibi fleffaf, parlak maden.
fakr: fakirlik, ihtiyaç, yoksulluk,
azl›k, muhtaçl›k.
fedaî: fedakar, kendini bir hizme-
te adayan.
fünun: fenler.
galebe: üstün gelmek, yenmek,
bozmak, çokluk.
hakikat: gerçek.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birisine b›rakma, ›smarlama.
husumet: düflmanl›k.
ibaret: meydana gelmifl, toplan-
m›fl.
icbar: zoraki, zorlama.
ihtilâf-› efkâr: fikirlerin ayr›l›¤›.
ikna: inand›rmak, râz› etmek.
i’lâ-i kelimetullah: Allah’›n ismi-
ni, davâs›n› yüceltmek, yaymak.
iman: inanma, itikat; Resul-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
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inhisar-› kuvvet: kuvveti bir
elde, tek elde bulundurma.
istibdad-› manevî: mânevî
diktatörlük.
kalû belâ: (ruhlar) “evet dedi-
ler” maddeten: maddi olarak.
medenî: faziletli, terbiyeli, ki-
bar; flehirde oturan.
meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet
sistemi.
meflveret: ifllerin dan›fl›p gö-
rüflme yoluyla halledilmesi.

muhabbet: sevgi, sevmek.
muvahhid: Allah’›n birli¤ine
inanan. Tevhide ba¤l›.
mükellef: yükümlü, vazifeli,
bir fleyi yapmaya mecbur
olan.
mü’min: Allah’a ve emirleri-
ne, kànunlar›na îman eden,
inanan.
müteveccihen: do¤ru, yöne-
lerek.
müthifl: dehflet veren, korku-
tan.
müttehid: birleflmifl, birleflik.

peyman: ahd, yemin.
sanayi: sanatlar; sanatl› var-
l›klar.
fieriat-› Garra: parlak din; ‹s-
lâmiyet.
flimal: kuzey.
teessüs: kurulma, yerleflme.
terakki: yükselme, ilerleme.
tevhid: birleme, Allah’›n bir
oldu¤una ve Ondan baflka
ilâh olmad›¤›na inanma.
vahflî: medenî olmayan, in-
sanlardan kaçan, ehlî ve al›fl›k
olmayan, merhametsiz.
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mani-i herkemal: her kemâl ve
ilerlemenin engeli.
marifet-i tam: eksiksiz bilgi, ma-
rifet.
medeniyet-i âmm: genel mede-
niyet.
mensup: ba¤l›, ait.
mefl’um: kötü. U¤ursuz.
nam: isim, ün, flan.
özür: bir kusurun aff› için gösteri-
len sebep, bahane.
sinsi: gizli, serdirmeden.
tertip: düzenleme, s›ralama.
teflkilât: teflkiller, meydana getir-
meler; düzenli çal›flan birlik.
tevzi: da¤›tma, paylara ay›rma.
yadigâr: hediye, arma¤an.
yeis: ümitsizlik.

1. Muhakkak ki Allah kudret ve izzet sahibidir. (Hac Suresi: 40..)

Kuvvet, kanunda olmal›. Yoksa, istibdat tevzi olunmufl

olur.
1 lõj/õnY wipƒn≤nd %G s¿pG hâkim ve âmir-i vicdanî olmal›. O

da marifet-i tam ve medeniyet-i âmm veyahut din-i ‹slâm
nam›yla olmal›. Yoksa, istibdat daima hükümferma ola-
cakt›r.

‹ttifak hüdadad›r, heva ve heveste de¤il.

‹nsanlar hür oldular, amma yine abdullaht›rlar. Her
fley hür oldu... Baflkas›n›n kusuru, insan›n kusuruna se-
net ve özür olamaz...

Yeis, mâni-i herkemaldir. “Neme lâz›m, baflkas› dü-
flünsün” istibdad›n yadigâr›d›r...

Bediüzzaman
‚è

‹stanbul Hahambafl›s› Yahudî Karasso ile Bediüzza-
man aras›nda Selânik’te cereyan eden bir konuflma s›ra-
s›nda, Karasso konuflmay› yar›da b›rakarak d›flar›ya f›rla-
m›fl ve arkadafllar›na, “E¤er yan›nda biraz daha kalsay-
d›m, az kals›n beni de Müslüman edecek idi” diyerek,
ma¤lûbiyetini hayret ve telâflla izhar etmifltir.

Karasso ki, Osmanl› ‹mparatorlu¤unu parçalamak için
sinsi ve tertipli bir flekilde çal›flan gizli bir teflkilâta men-
sup olup, ortada fevkalâde bir rol oynuyordu. Karas-
so’nun Bediüzzaman’› ziyaret etmekten maksad›, onu
kendi fikrine çevirmek ve mefl’um gayesine alet etmek-
ti. Fakat heyhat!..

‚è

abdullah: Allah'›n kulu.
amir-i vicdanî: vicdana hük-
meden, vicdan›n âmiri.
cereyan: ak›m, hareket; bir fi-
kir etrâf›nda toplan›p faaliyet-
te bulunma.
din-i ‹slâm: ‹slâm dinî.
fevkalâde: ola¤anüstü.
Hahambafl›: Musevîlerin dini
lideri.
hâkim: egemen, hükmeden,

hâkimiyet sahibi; galip; hakl›
ve haks›z› ay›r›p hak ve ada-
let üzere hükmeden, baflkas›-
n› müdahale ettirmeden ida-
re eden anlam›nda Allah’›n is-
mi.
heva: istek, heves, nefsin ar-
zusu.
heves: gelip geçici istek.
hüda: do¤ru yol, istikàmet.
hükümferma: hüküm süren,

hükmünü geçiren.
hür: özgür.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›
yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
‹ttifak: birleflme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma; gösterme.
maksad: ana fikir; kastedil-
mifl, istenilen fley.



Nihayet menhus 31 Mart Hâdisesi meydana gelir. fie-
riat isteyen ve o hâdisede ismi kar›flan on befl kadar ho-
ca idam edilir. Bediüzzaman, onlar mahkeme binas›n›n
bahçesinde as›l› durduklar› ve kendisi de pencereden on-
lar› gördü¤ü bir hâlde muhakeme olunur.

Mahkeme reisi Hurflit Pafla sorar:

“Sen de fleriat istemiflsin?”

Bediüzzaman cevap verir:

“fieriat›n bir hakikatine, bin ruhum olsa feda etmeye
haz›r›m. Zira fleriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve
fazilettir. Fakat, ihtilâlcilerin isteyifli gibi de¤il!”

Bediüzzaman’›n divan-› harpteki bu kahramanca mü-
dafaas›, o zaman iki defa tab edilip neflredilmifltir. O deh-
fletli mahkemeden idam›n› beklerken beraat etmifl ve
mahkemeye teflekkür etmeyerek, yolda Bayezit’ten tâ
Sultanahmet’e kadar, arkas›nda kalabal›k bir halk kitlesi
mevcut oldu¤u hâlde, “Zalimler için yaflas›n Cehennem!
Zalimler için yaflas›n Cehennem!” nidalar›yla ilerlemifltir.

Divan-› harpteki müdafaas›n›n bir k›sm› bu Tarihçe-i
Hayat’ta yaz›lm›flt›r. Tâ ki 31 Mart Hâdisesinin iç yüzü
ve Bediüzzaman’›n kahramanca müdafaas› bir derece
anlafl›labilsin.

‚è

adalet-i mahz: tam ve eksiksiz
adâlet.
beraat: heybetlilik, büyüklük,
sa¤laml›k, dayan›kl›l›k, kavîlik;
ilim, cesâret ve di¤er güzel vas›f-
larda emsâlinden üstünlük; ak-
lanma.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihad ve Te-
rakki hükûmeti zaman›nda kuru-
lan ve oldukça sert kararlar alan
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s›k›yönetim mahkemesi.
divan-› harp: S›k›yönetim, as-
keri idâre.
eser: yap›, birinin meydana
getirdi¤i fley, kitap; birfleyin
varl›¤›na iflaret eden tesir, iz.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek
derece; erdem; dinî ve ahlâkî
görevlere uyma derecesi.
feda: fakir.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
halk: yaratma, var etme.

idam: yok etme, yok olma.
ihtilâl: ayaklanma, devlete is-
yan, bozukluk, kar›fl›kl›k.
menhus: u¤ursuz, kötü.
muhakeme: ak›l yürütüp
do¤ru bir netice elde edebil-
me, tartma, de¤erlendirme;
yarg›lama.
müdafaa: savunma.
neflr: yaymak; K›yâmetten
sonra bütün insanlar›n dirilip,
topland›ktan sonra da¤›l›p ya-
y›lmalar›.
nida: seslenmek, yalvarmak.

reis: baflkan.
sebeb-i saadet: mutluluk se-
bebi.
fiahadetname: diploma.
fieriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
tab: basma, bask›.
tarihçe-i hayat: bir fleyin ve-
ya bir insan›n do¤umundan
ölümüne kadar bafl›ndan ge-
çen fleyler, biyo¤rafi.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
yapan.



‹ki Mekteb-i Musibet fiahadetnamesi yahut Divan-›
Harb-i Örfî ve Said Nursî adl› eserden parçalar:
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Mukaddeme
Vakta ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zay›f istib-

dat t›marhaneyi bana mektep eyledi. Vakta ki itidal, isti-
kamet irtica ile iltibas olundu; Meflrutiyette fliddetli istib-
dat hapishaneyi mektep eyledi.

Ey flu flahadetnamemi temafla eden zevat! Lütfen ruh
ve hayalinizi misafireten, yeni medeniyete kar›flm›fl asa-
bî bir bedevî talebenin hâl-i ihtilâlde olan ceset ve dima-
¤›na gönderiniz. Tâ tahtie ile hataya düflmeyiniz.

Otuz Bir Mart Hâdisesinde divan-› harb-i örfîde dedim
ki:

Ben talebeyim. Onun için her fleyi mizan-› fleriatla mu-
vazene ediyorum. Ben milliyetimizi, yaln›z ‹slâmiyet bili-
yorum. Onun için her fleyi de ‹slâmiyet nokta-i nazar›n-
dan muhakeme ediyorum.

Ben hapishane denilen âlem-i berzah›n kap›s›nda du-
rurken ve dara¤ac› denilen istasyonda ahirete giden fli-
mendiferi beklerken, cemiyet-i befleriyenin gaddarâne
hâllerini tenkit ederek, de¤il yaln›z sizlere, belki bu 
zamandaki nev-i benîbeflere irad etti¤im bir nutuktur.

Onun için, 
3 oôpFGnô°sùdG n¤rÑoJ nΩrƒnj s›rr›nca, kabr-i kalpten 
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ma hali.
hayal: zihinde tasarlanan, canlan-
d›r›lan ve gerçekleflmesi özlenen
fley, düfl, hulya; görüntü; belli be-
lirsiz görülen fley, gölge.
hürriyet: özgürlük.
iltibas: birbirine benzeyen fleyle-
re flafl›r›p birbirine kar›flt›rmak,
yanl›fll›k, kar›fl›kl›k.
irad etmek: söylemek, getirmek.
irtica: geriye dönme, eski hayat
tarz›na dönmek.
istasyon: durak.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
istikamet: do¤ruluk, nâmuslu
hareket; yön, cihet.
itidal: denge, istikàmet. So¤uk-
kanl›l›k. Emin olma hâli.
kabr-i kalp: kalbin ortas›, merke-
zi.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
mektep: okul; yaz› yazacak yer.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
milliyet: milliyetçilik fikri.
mizan-› fleriat: fleriat›n ölçüleri.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
bir netice elde edebilme, tartma,
de¤erlendirme; yarg›lama.
mukaddeme: girifl, ilk söz, bafl-
lang›ç, önde gelen.
muvazene: ölçülülük, dengeli ol-
ma; tartma, ölçme, düflünme,
karfl›laflt›rma.
nev-i benîbefler: insano¤lu cinsi.
nokta-i nazar: görüfl, bir nevi fi-
kir, bak›fl aç›s›.
nutuk: konuflma, hitâbet.
s›r: Cenab-› Hakk›n bakt›¤› yer
olan kalbdeki latîfe, gizli hakîkat.
flahadetnâme: diploma.
fliddet: sertlik, kat›l›k.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
tahtie: yanl›fl›n› göstermek.
temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek, ibretle bakmak.
tenkit: elefltiri.
yad: anma, hat›rlama, hat›rda
tutmak.
zevat: zatlar, kifliler.

ahiret: K›yâmetten sonra ku-
rulacak olan âlem, öte dünya,
ikinci hayat.
âlem-i berzah: ölenlerin, K›-
yâmete kadar bulunduklar›
âlem; kabir âlemi; ruhlar›n ve
rûhânîlerin bulundu¤u âlem..
asabî: sinirli, öfkeli.
bedevî: göçebe hayat› yafla-

yan; çölde yaflayan.
cemiyet-i befleriye: toplum;
insanlar›n oluflturdu¤u toplu-
luk veya kurumlar..
ceset: ölmüfl canl› vücudu.
dara¤ac›: îdama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa.
dima¤: ak›l, zihin, fikir, beyin.
divane: deli, kaç›k, budala; bir

fleye çok düflkün olmak.
divan-› harb-i örfî: ‹ttihad ve
Terakki hükûmeti zaman›nda
kurulan ve oldukça sert ka-
rarlar alan s›k›yönetim mah-
kemesi.
gaddarâne: gaddarcas›na.
hâdise: olay.
hâl-i ihtilâl: ihtilâl, dalgalan-

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü noksandan tenzih ederiz.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

3. S›rlar›n ortaya ç›kt›¤› gün. (Tar›k Suresi: 9.)



hakaik ç›plak ç›kt›; namahrem olan kimseler nazar etme-
sin. Ahirete kemal-i ifltiyak ile müheyyay›m. Bu as›lanlar-
la beraber gitmeye haz›r›m. Nas›l ki, bir bedevî garaip-
perest, ‹stanbul’un acayip ve mehasinini iflitmifl, fakat
görmemifl; nas›l kemal-i hahiflle görmeyi arzu eder! Ben
de ma’rez-i acayip ve garaip olan âlem-i ahireti, o hahifl-
le görmek istiyorum. fiimdi de öyleyim. Beni oraya nef-
yetmek, bana ceza de¤il! Sizin elinizden gelirse, beni vic-
danen tazip ediniz! Ve illâ baflka suretle azap, azap de-
¤il, benim için bir fland›r!

Bu hükûmet zaman-› istibdatta akla husumet ediyor-
du; flimdi de hayata adavet ediyor. E¤er hükûmet böyle
olursa, yaflas›n cünun, yaflas›n mevt! Zalimler için de ya-
flas›n Cehennem! Ben zaten bir zemin istiyordum ki, ef-
kâr›m› onda beyan edeyim. fiimdi bu Divan-› Harb-i Ör-
fî iyi bir zemin oldu.

Bidayetlerde herkesten sual olundu¤u gibi, Divan-›
Harpte bana da sual ettiler:

“Sen de fleriat istemiflsin?”

Dedim:

“fieriat›n bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye
haz›r›m. Zira fleriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve
fazilettir. Fakat, ihtilâlcilerin isteyifli gibi de¤il!”

Hem de dediler:

“‹ttihad-› Muhammediyeye (a.s.m.) dahil misin?”

adalet-i mahz: tam ve eksiksiz
adâlet.
ahiret: K›yâmetten sonra kurula-
cak olan âlem, öte dünya, ikinci
hayat.
âlem-i ahiret: âhiret âlemi.
arzu: istek.
azap: dünyada günah ifllemifl
olanlara ahirette verilecek ceza;
eziyet, organik veya ruhî büyük
s›k›nt›.
bedevî: göçebe hayat› yaflayan;
çölde yaflayan.
beyan: aç›klama; izah; anlatma.
bidayet: bafllang›ç, bafl.
cünun,: delilik.
divan-› harp: s›k›yönetim, askerî
idare.
divan-› harb-i örfî: ‹ttihad ve Te-
rakki hükûmeti zaman›nda kuru-
lan ve oldukça sert kararlar alan
s›k›yönetim mahkemesi.
efkâr: fikirler, düflünceler.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek de-
rece; erdem; dinî ve ahlâkî görev-
lere uyma derecesi.
feda: u¤runa verme.
garaip: acâip fleyler, hayret edile-
cek fleyler.
garaipperest: garipliklere hayran.
hahifl: istek, arzu.
hakaik: gerçekler, hakikatler.
hakikat: gerçek.
husumet: düflmanl›k.
hükûmet: devlet
ihtilâl: ayaklanma, devlete isyan,
bozukluk, kar›fl›kl›k.
‹ttihad-› Muhammedî: Süheyl
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Pafla, Mehmed Sad›k, Ferik R›-
za Pafla, Dervifl Vahdeti ve ar-
kadafllar› taraf›ndan 5 Nisan
1909 tarihinde ‹stanbul’da
kurulan cemiyetin ad›.
kemal-i hahifl: büyük bir is-
tekle, can atarcas›na.
kemal-i ifltiyak: çok büyük
bir istek ve arzulu olufl.
ma’rez-i acayip ve garaip:
flafl›rt›c› ve hayrat verici fley-
lerin sergilendi¤i yer.
mehasin: güzellikler, iyilikler,
iyi ahlâklar, insana verilen hü-

sün ve cemâl.
mevt: ölüm; hayat›n sona er-
mesi.
müheyya: haz›r hale getiril-
mifl.
namahrem: dînen evlenme-
ye mâni akrabal›¤› olmayan
erkek veya kad›n.
nazar: bakma, bak›fl, göz at-
ma; düflünme.
nefiy: sürgün etme, olumsuz
olma, yokluk
sebeb-i saadet: mutluluk se-
bebi.

sual: isteme, sorma.
suret: resim, flekil, görünüfl;
tarz, üslûp, cihet.
fieriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
tazip: ac› çektirme, s›k›nt›
verme, azap çektirme, incit-
me.
vicdanen: vicdan ile, vicdan
bak›m›ndan.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
yapan.
zemin: yer; yüzey, sat›h.



Dedim:

“Maaliftihar! En küçük efrad›ndan›m. Fakat, benim ta-
rif etti¤im vecihle... Ve o ittihattan olmayan, dinsizlerden
baflka kimdir, bana gösterin!”

‹flte o nutku flimdi neflrediyorum; tâ ki meflrutiyeti le-
keden ve ehl-i fleriat› me’yusiyetten ve ehl-i asr› tarih na-
zar›nda cehil ve cünundan ve hakikati evham ve flüphe-
den kurtaray›m. ‹flte bafll›yorum:

Dedim:

Ey paflalar, zabitler!

Hapsimi iktiza eden cinayetlerin icmali:

oQpònàrYnG n∞r«nc ≈/d rπo≤na »/HƒofoP rânfÉnc Én¡pH t∫nOnG ≈/J sÓdG »pæ°pSÉnëne GkPpG
Yani: Medar-› iftihar›m olan mehasinim, flimdi günah

say›l›yor. Art›k nas›l itizar edeyim, mütehayyirim.

Mukaddeme olarak söylüyorum:

Mert olan cinayete tenezzül etmez. fiayet isnat olun-
sa, cezadan korkmaz. Hem de haks›z yere idam olun-
sam, iki flehit sevab›n› kazan›r›m. fiayet hapiste kalsam,
böyle hürriyeti lâf›zdan ibaret bulunan gaddar bir hükû-
metin en rahat mevkii hapishane olsa gerektir. Mazlûmi-
yetle ölmek, zalimiyetle yaflamaktan daha hay›rl›d›r.

Bunu da derim ki:

Siyaseti dinsizli¤e alet yapan baz› adamlar, kabahatle-
rini setr için baflkas›n› irtica ile ve dinini siyasete alet 
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iyi ahlâklar, insana verilen hüsün
ve cemâl.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
mevki: yer, bir fleyin bulundu¤u
veya meydana geldi¤i yer.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mukaddeme: girifl, ilk söz, bafl-
lang›ç, önde gelen.
mütehayyir: hayrete düflen, flafl›-
ran.
nazar: bakma, bak›fl, göz atma;
düflünme.
neflr: yaymak; K›yâmetten sonra
bütün insanlar›n dirilip, toplan-
d›ktan sonra da¤›l›p yay›lmalar›.
nutk: konuflmak, hayk›rmak.
setr: örtme, gizleme.
sevap: hay›r. ‹lâhî mükâfat› ka-
zand›ran ifller.
flehit: Allah yolunda can›n› fedâ
eden Müslüman.
tarif: bir fleyi belli noktalar ve iflâ-
retlerle inceden inceye anlat›p
tan›tmak; tan›m.
tenezzül: inme, düflme.
vecih: cihet, yön, taraf, cephe,
tarz, flekil, sebep.
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker, kuvvetli, ya-
vuz; zabteden.
zalimiyet: zalimlik.

cehil: câhillik.
cinayet: birisini öldürmek,
katl.
cünun: delilik.
efrat: fertler.
ehl-i as›r: belirli bir yüzy›lda
yaflayanlar.
ehl-i fleriat: fleriat hüküm ve
kanunlar›n› bilen kimseler.
evham: olmayan birfleyi olur
zann› ile meraklanmak, ve-
himler, kuruntular.
gaddar: çok zâlim.
hakikat: gerçek.

hükûmet: devlet.
hürriyet: özgürlük.
ibaret: meydana gelmifl, top-
lanm›fl.
icmal: hulâsa etme, k›saltma,
bir araya toplama, k›sa anlat-
mak, biriktirmek uzun bir he-
saptan sonra ç›kar›lan netice.
idam: yok etme, yok olma.
iktiza: gerekme, gerektirme,
laz›m gelme, ifle yarama, icab
etme.
irtica: geriye dönme, eski ha-
yat tarz›na dönmek.

isnad: dayand›rma, mal et-
me, birisi için bir fleyi söyledi
veya yapt› demek.
itizar: özür dileme.
ittihat: ayn› noktada birlefl-
me.
lâf›z: kelime, söz.
maaliftihar: iftiharla, iftihar
duyarak.
mazlumiyet: zulme u¤ram›fl-
l›k.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi.
mehasin: güzellikler, iyilikler,



yapmakla itham ederler. fiimdiki hafiyeler eskilerden be-
terdirler. Bunlar›n sadakatine nas›l itimat olunur? Adalet
onlar›n sözlerine nas›l bina olunur?

Hem de, cerbeze ile, insan adalet yaparken zulme dü-
flüyor. Zira, insan kusursuz olmaz. Fakat uzun zamanda
ve efrad-› kesîre içinde ve tahallül-i mehasinle tadil olu-
nan müteferrik kusurlar› cerbeze ile cem edip, bir za-
man-› vahitte, bir flahs-› vahitten sudurunu tevehhüm
ederek, fledit cezaya müstahak görür. Hâlbuki bu tarz,
bir zulm-i fledittir.

fiimdi gelelim on bir buçuk cinayetlerimin tadad›-
na:(HAfi‹YE)

B‹R‹NC‹ C‹NAYET: Geçen sene bidayet-i hürriyette elli-
altm›fl telgraf umum flark afliretlerine Sadaret vas›tas›yla
çektim. Meali flu idi:

“Meflrutiyet ve kanun-i esasî iflitti¤iniz mesele ise, ha-
kikî adalet ve meflveret-i fler’iyeden ibarettir; hüsn-i te-
lâkki ediniz. Muhafazas›na çal›fl›n›z. Zira dünyevî saade-
timiz meflrutiyettedir. Ve istibdattan herkesten ziyade biz
zarardideyiz.”

Her yerden bu telgraf›n cevab›, müspet ve güzel
olarak geldi. Demek Vilâyat-› fiarkiyeyi tembih ettim,
gafil b›rakmad›m; tâ yeni bir istibdat onlar›n gafletinden 

HAfi‹YE: Müellifin meslek ve meflrebine ait parçalar al›nm›fl olup, tafsi-
lât arzu edenler mezkûr esere müracaat etsinler.

adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
afliret: kabîle, oymak, göçebe hâ-
linde yaflayan ço¤unlukla bir soy-
dan gelen insanlar.
bidayet-i hürriyet: hürriyet
(1408) ilân edildi¤i zaman.
cem: toplamak.
cerbeze: hakl› haks›z sözlerle ha-
kikati gizlemek; aldat›c› kurnazl›k.
cinayet: birisini öldürmek, katil.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
efrad-› kesire: çok say›da kifliler.
gafil: gaflette bulunan; dikkatsiz,
iyi düflünmeyen, uyan›k olma-
yan; habersiz, dikkatsiz; ihmal
eden.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
vurdumduymazl›k; gafillik; ihmal,
habersizlik; nefsine uyarak Allah’›
ve emirlerini unutmak.
hafiye: ajan, casus; polis; gizli ça-
l›flan.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
hüsn-i telâkki: güzel anlay›fl, iyi-
ye yorma.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
itham: suçlama.
itimat: güvenme, emniyet etme,
birfleye kalben güvenip dayan-
ma.
kanun-i esasî: anayasa.
meal: birfleyin pekçok mânâla-
r›ndan biri; birfleyin k›saca mânâ-
s›, anlam›.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
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kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi
ile idâre edilen devlet sistemi.
meflveret-i fler’iye: dîne uy-
gun olarak yap›lan meflveret.
muhafaza: korumak.
müspet:.
müstahak: hak eden.
müteferrik: çeflitli, k›s›m k›-
s›m, baflka baflka, da¤›n›k.
saadet: mutluluk.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
Sadaret: baflbakanl›k. Hükû-
met.
sudûr: meydana ç›kma, ol-

ma.
flahs-› vahit: tek flah›s.
flark: do¤u.
fledit: fliddetli.
tadat: sayma, s›ralama, birer
birer söyleme.
tadil: de¤ifltirme, düzeltme,
yok etme.
tahallül-i mehasin: güzel
haller.
tarz: usul, flekil, üslûp.
tembih: uyar›, ikaz, ihtar.
tevehhüm: zannetme, ev-
hamlanma, yok olan› var zan-

netmekle ümitsizli¤e ve kor-
kuya düflme.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

vas›ta: araç.

vilâyat-› flarkiye: flark, do¤u
vilâyetleri.

zaman-› vahit: ayn› zaman-
da. Bir zaman içinde.

zarardide: zarar görmek.

zulm: zulüm.

zulm-i fledit: fliddetli zulüm
ve bask›.



istifade etmesin. Neme lâz›m demedi¤imden cinayet ifl-
ledim ki, bu mahkemeye girdim.

‹K‹NC‹ C‹NAYET: Ayasofya’da, Bayezit’te, Fatih’te, Sü-
leymaniye’de umum ulema ve talebeye hitaben mütead-
dit nutuklar ile fleriat›n ve müsemma-i meflrutiyetin mü-
nasebet-i hakikiyesini izah ve teflrih ettim. Ve mütehak-
kimâne istibdad›n fleriatla bir münasebeti olmad›¤›n› be-
yan ettim. fiöyle ki:

1 rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdG oóu«°nS hadisinin s›rr›yla, fleriat âleme gel-

mifl; tâ istibdad› ve zalimâne tahakkümü mahvetsin.

Her hangi bir nutuk irad ettimse, her bir kelimesine
kimsenin bir itiraz› varsa, bürhan ile ispata haz›r›m. Ve
dedim ki: As›l fleriat›n meslek-i hakikîsi, hakikat-i meflru-
tiyet-i meflruad›r.

Demek, meflrutiyeti delâil-i fler’iye ile kabul ettim. Bafl-
ka medeniyetçiler gibi taklidî ve hilâf-› fleriat telâkki et-
medim. Ve fleriat› rüflvet vermedim. Ve ulema ve fleriat›
Avrupa’n›n zünun-i fasidesinden iktidar›ma göre kurtar-
maya çal›flt›¤›mdan cinayet ettim ki, bu tarz muameleni-
zi gördüm.

ÜÇÜNCÜ C‹NAYET: ‹stanbul’da yirmi bine yak›n hemfleh-
rilerimi, hamal ve gafil ve safdil olduklar›ndan, baz› par-
ticiler onlar› i¤fal ile Vilâyat-› fiarkiyeyi lekedar etmele-
rinden korktum. Ve hamallar›n umum yerlerini ve 
kahvelerini gezdim. Geçen sene, anlayacaklar› suretle,
meflrutiyeti onlara telkin ettim. fiu mealde:
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istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
istifade: yararlanma, faydalan-
ma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtme,
karfl› ç›kma.
izah: aç›klamak.
lekedar: lekeli.
mahv: yok etme, silme.
meal: birfleyin pekçok mânâla-
r›ndan biri; birfleyin k›saca mânâ-
s›, anlam›.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
meslek-i hakikî: gerçek meslek.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idare edilen devlet sistemi.
muamele: davran›fl, ifllem, birbiri
ile ifl görme, amel etme, al›fl verifl.
münasebet: iki fley aras›ndaki
uygunluk, yak›nl›k, ba¤l›l›k, yak›fl-
mak, vesile, alâka.
münasebet-i hakikiye: gerçek
münasebet.
müsemma-i meflrutiyet: meflrû-
tiyet olarak isimlendirilen.
müteaddit: ayr› ayr›, birkaç, çeflit
çeflit.
mütehakkimâne: hükmederce-
sine.
nutuk: konuflma, hitâbet.
rüflt: bülu¤a erme, olgunluk hali,
iyi kötü, fayda zarar ay›r›m›n› ya-
pabilme durumu; do¤ruya ba¤-
lanma, hak yolunda salâbet.
safdil: saf kalplilik, safl›k.
s›r: Cenâb-› Hakk›n bakt›¤› yer
olan kalbdeki latîfe, gizli hakîkat.
suret: resim, flekil, görünüfl; tarz,
üslûp, cihet.
fleriat: do¤ru yol, hak din yolu; ‹s-
lâm dini, ‹slâm’›n bütün hüküm-
leri.
tahakküm: zorbal›k etme; zorla
hükmetme, mânevî bask›.
taklidî: bakarak, benzeterek yap-
mak. Taklit edilen.
talebe: ö¤renci.
telâkki: anlama, anlay›fl, kabul
etme.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt verme,
zihinde yer ettirme.
teflrih: açmak, deflmek, araflt›r-
mak.
ulema: âlimler, bilginler.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vilâyat-› flarkiye: do¤u illeri.
zalimâne: zalimcesine.
zünun-i faside:.

âlem: dünya, kâinat.
asl-› fleriat: as›l fleriat
beyan: aç›klama; izah; anlat-
ma.
bürhan: birfleyi ispatlamak
için kullan›lan delil, ispat vâs›-
tas›.
delâil-i fler’iye: fleriat›n delil-
leri.
gafil: gaflette bulunan; dik-
katsiz, iyi düflünmeyen, uya-

n›k olmayan; habersiz, dik-
katsiz; ihmal eden.

hadis: Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.) ge-
nel kural de¤erindeki söz ve
davran›fllar›; bu söz ve davra-
n›fllar› inceleyen bilim.

hakikat-i meflrutiyet-i mefl-
rua: fleriata uygun meflrûti-
yet hakikati.

hamal: tafl›y›c›.

hemflehri: ayn› flehirden, ay-
n› memleketten olan.
hilâf-› fleriat: fleriata ayk›r›.
hitaben: hitap ederek, sesle-
nerek.
i¤fal: kand›rma, aldatma, gaf-
lette b›rakma.
iktidar: güç, kuvvet.
irad: söylemek, getirmek.
ispat: do¤ruyu delil göstere-
rek meydana koyma.

1. Milletin efendisi, onlara hizmet edendir. (Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 1:462, hadis no: 1515.)



‹stibdat, zulüm ve tahakkümdür; meflrutiyet, adalet ve
fleriatt›r. Padiflah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve
yoluna gitse halifedir; biz de ona itaat edece¤iz. Yoksa,
Peygambere tâbi olmay›p zulüm edenler, padiflah da ol-
salar haydutturlar.

Bizim düflman›m›z cehalet, zaruret, ihtilâft›r. Bu üç
düflmana karfl› sanat, marifet, ittifak silâh›yla cihat ede-
ce¤iz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk
eden hakikî kardefllerimiz Türklerle ve komflular›m›zla
dost olup el ele verece¤iz. Zira husumette fenal›k var;
husumete vaktimiz yoktur. Hükûmetin ifline kar›flmaya-
ca¤›z. Zira, hikmet-i hükûmeti bilmiyoruz.

‹flte, o hamallar›n Avusturya’ya karfl›, benim gibi bü-
tün Avrupa’ya karfl›(HAfi‹YE) boykotlar› ve en müflevvefl ve
heyecanl› zamanlarda âk›lâne hareketlerinde bu nasiha-
tin tesiri olmufltur. Padiflaha karfl› irtibatlar›n› tadil etme-
ye ve boykotajlarla Avrupa’ya karfl› harb-i iktisadî açma-
ya sebebiyet verdi¤imden, demek cinayet ettim ki, bu
belâya düfltüm.

DÖRDÜNCÜ C‹NAYET: Avrupa, bizdeki cehalet ve taas-
sup müsaadesiyle, fleriat› —hâflâ ve kellâ— istibdada
müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben 

HAfi‹YE: Bediüzzaman'a zürefadan biri, birgün, irfan›yla mütenasip bir
esvap giymesi lüzumundan bahseder. Müflarünileyh de, "Siz Avusturya'ya
güya boykot yap›yorsunuz; hem onun gönderdi¤i kalpaklar› giyiyorsunuz.
Ben ise bütün Avrupa'ya boykot yap›yorum. Onun için yaln›z memleke-
timin maddî ve manevî mamülât›n› giyiyorum" buyurmufltur.

adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
âk›lâne: akla uygun. Ak›ll›ca.
belâ: afet, musibet; içinden ç›k›l-
mas› güç, sak›ncal› durum; büyük
zarar ve s›k›nt›ya yol açan olay
veya kimse; istenmedik bir dav-
ran›fla zorlayan.
boykotaj: münasebeti kesmek.
Boykot.
cehalet: bilgisizlik, câhillik.
cihad: düflmanla savaflma, Allah
yolunda malla ve canla düflmana
karfl› savaflma; din için çal›flma.
cihet: yön, taraf; vesile, sebep,
bahâne.
cinayet: birisini öldürmek, katl.
hakikî: gerçek.
halife: öncekinin yerine geçen;
dinî hükümlerin tatbiki için pey-
gambere (a.s.m.) vekil olan devlet
baflkan›, imam.
harb-i iktisadî: iktisadî harb, eko-
nomik savafl.
hâflâ: aslâ, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah korusun.
hafliye: dipnot.
hikmet-i hükûmet: hükûmet ka-
rarlar› ve uygulamalar›n›n hikme-
ti.
husumet: düflmanl›k.
hükûmet: devlet.
ihtilâf: anlaflmazl›k, uyuflmazl›k,
kar›fl›kl›k, ikilik.
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irtibat: ba¤lanmak, rabtedil-
mek.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›
yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
itaat: söz dinleme.
ittifak: birleflme.
kellâ: aslâ, öyle de¤il.
marifet: bilgi, bilme, tan›ma,
hüner, anlatma, övme.
meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet

sistemi.
müsaade: izin.
müsait: uygun.
müflevvefl: karmakar›fl›k, dü-
zensiz anlafl›lmaz.
nasihat: ö¤üt.
sebebiyet: sebep olma, se-
beplik.
sevk: önüne kat›p sürme.
fleriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
taassub: fliddetli ve afl›r› ba¤-
l›l›k.

tâbi: kitap basan.
tadil: de¤ifltirme, düzeltme,
yok etme.
tahakküm: zorbal›k etme;
zorla hükmetme, mânevî
bask›.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesir: etki; iz b›rakma.
teyakkuz: uyan›kl›k.
zan: flüphe, zannetmek, san-
mak, sezme.
zaruret: ister istemez, çaresiz
olarak, ihtiyaç.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.



üzülmüfltüm. Onlar›n zann›n› tekzip etmek için, meflruti-
yeti herkesten ziyade fleriat nam›na alk›fllad›m. Lâkin yi-
ne korktum ki, baflka bir istibdat tekrar o zann› tasdik
eder diye, ne kadar kuvvetim varsa Ayasofya Camiinde
mebusana hitaben feryat ettim. Ve söyledim ki:

Meflrutiyeti meflruiyet ünvan› ile telâkki ve telkin edi-
niz. Tâ yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mü-
bare¤i a¤raz›na siper etmekle lekedar etmesin. Hürriye-
ti adab-› fleriatla takyit ediniz. Zira cahil efrat ve avam-›
nas kay›ts›z hür olsa, flarts›z tam serbest olsa, sefih ve
itaatsiz olur. Adalet namaz›nda k›bleniz dört mezhep ol-
sun. Tâ ki, namaz sahih ola. Zira, hakaik-› meflrutiyetin
sarahaten ve z›mnen ve iznen dört mezhepten istihrac›
mümkün oldu¤unu dava ettim.

Ben ki, bir adî talebeyim. Ulemaya farz olan bir vazi-
feyi omuzuma ald›m. Demek cinayet ettim ki, bu tokad›
yedim.

BEfi‹NC‹ C‹NAYET: Gazeteler iki k›yas-› fasit cihetiyle ve
haysiyet k›r›c› bir neflriyatla ahlâk-› ‹slâmiyeyi sarst›lar ve
efkâr-› umumiyeyi periflan ettiler. Ben de gazetelerle, on-
lar› reddeden makaleler neflrettim. Dedim ki:

Ey gazeteciler! Edipler edepli olmal›; hem de edeb-i ‹s-
lâmiye ile müteeddip olmal›. Ve onlar›n sözleri, kalb-i
umumî-i müflterek-i milletten bîtarafâne ç›kmal›. Ve 
matbuat nizamnamesini, vicdan›n›zdaki hiss-i diyanet ve
niyet-i halisa tanzim etmeli. Hâlbuki, siz iki k›yas-› fasit-
le, yani taflray› ‹stanbul’a ve ‹stanbul’u Avrupa’ya k›yas 
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itaat: söz dinleme.
kay›t: ba¤, s›n›r.
k›ble: Kâbe yönü.
k›yas: benzetme, karfl›laflt›rma,
mukayese etme.
k›yas-› fasit: bozuk, yanl›fl k›yas.
lekedar: lekeli.
matbuat: bas›n-yay›n dünyas›;
matbaalar.
mebusan: milletvekilleri.
meflruiyet: meflrûluk, kànuna, di-
ne uygun bulunma, yasak olma-
y›fl.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
mezhep: yol, gidilen yol, tutulan
ç›¤›r; dinin esaslar›nda bir olmak-
la beraber teferruatta farkl› hu-
suslar bulunan müçtehidlerin ol-
mas›.
müteeddip: edeplenme, terbiye
olma.
nam: isim, ün, flan.
neflr: yaymak; K›yâmetten sonra
bütün insanlar›n dirilip, toplan-
d›ktan sonra da¤›l›p yay›lmalar›.
neflriyat: yay›nc›l›k.
niyet-i halisa: samimi niyetli ol-
mak.
nizamname: tüzük metni. ‹lgili
yerlere bildirilen resmî hükümler.
sahih: do¤ru, kusursuz, flüphesiz.
sarahaten: aç›kça.
sefih: helâl olmayan zevk ve e¤-
lencelere düflkün, sefâlete düfl-
müfl kimse.
siper: arkas›nda saklan›lan fley.
S›¤›nak, mania.
fleriat: do¤ru yol, hak din yolu; ‹s-
lâm dini, ‹slâm’›n bütün hüküm-
leri.
takyid: kay›t alt›na alma.
tanzim: düzene koyma, s›ralama,
düzenleme.
tasdik: onaylama, do¤rulama.
tekzip: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme; bir ifle inanmay›p in-
kâr etme.
telâkki: anlama, anlay›fl, kabul
etme.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt verme,
zihinde yer ettirme.
ulema: âlimler, bilginler.
ünvan: isim, lâkap, nâm, ün.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezzet duyan ve kötülükten
elem alan mânevî bir his.
zan: flüphe, zannetmek, sanmak,
sezme.
z›mnen: gizli bir mânâ ile. Gizli
ifâde ile.
ziyade: fazla, çok.

âdâb-› fleriat: fleriat›n düstur-
lar›, kaideleri.
adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
adî: basit, normal, her zaman
yap›lan.
a¤raz: garazlar, kötü maksat-
lar.
avam-› nâs: insanlar›n ilmi ir-
fan› k›t, okuma yazmas› ol-
mayanlar›.
bîtarafâne: tarafs›z bir flekil-
de.
cihet: yön, taraf; vesile, se-
bep, bahâne.

dava: tâkip edilen fikir, iddiâ.
edeb-i ‹slâmiye: ‹slâm terbi-
yesi.
edep: terbiye, güzel ahlâk.
edip: edebiyatç›, yazar.
efkâr-› umumi: kamuoyu,
umumun fikiri.
efrat: fertler, kifliler.
farz: saymak, öyle kabul et-
mek.
feryat: ba¤›r›p ça¤›rma, yük-
sek sesle aman dileme.
hakaik-› meflrutiyet:.
haysiyet: itibar, de¤er, fleref,

k›ymet, derece, mertebe; ci-
het, bak›m.
hiss-i diyanet: dini duygu.
Din hissi.
hitaben: hitap ederek, sesle-
nerek.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›
yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
istihraç: birfleyin içinden bafl-
ka fley ç›karmak, bir mânây›
istidlâl etmek, meydana ve
hârice ç›karmak.



ederek, efkâr-› umumiyeyi batakl›¤a düflürdünüz ve flah-
sî garazlar› ve fikr-i intikam› uyand›rd›n›z. Zira, elifba
okumayan çocu¤a felsefe-i tabiiye dersi verilmez. Ve er-
ke¤e tiyatrocu kar› libas› yak›flmaz. Ve Avrupa’n›n hissi-
yat› ‹stanbul’da tatbik olunmaz. Akvam›n ihtilâf›, mekân-
lar›n ve aktar›n tehalüfü, zamanlar›n ve as›rlar›n ihtilâf›
gibidir. Birisinin libas›, ötekinin endam›na gelmez. De-
mek Frans›z Büyük ‹htilâli, bize tamamen hareket düstu-
ru olamaz. Yanl›fll›k, tatbik-i nazariyat ve mukteza-i hâli
düflünmemekten ç›kar.

Ben ki ümmî bir köylüyüm; böyle cerbezeli ve muga-
lâtal› ve a¤razl› muharrirlere nasihat ettim. Demek cina-
yet iflledim.

ALTINCI C‹NAYET: Kaç defa büyük içtimalarda heyecan-
lar› hissettim. Korktum ki, avam-› nas siyasete kar›flmak-
la asayifli ihlâl etsinler. Türkçeyi yeni ö¤renen köylü bir
talebenin lisan›na yak›flacak lâf›zlarla heyecan› teskin et-
tim. Ezcümle, Bayezid’de talebenin içtima›nda ve Aya-
sofya mevlidinde ve Ferah Tiyatrosundaki heyecana ye-
tifltim. Bir derece heyecan› teskin ettim. Yoksa bir f›rt›na
daha olacakt›.

Ben ki bedevî bir adam›m; medenîlerin entrikalar›n›
bildi¤im hâlde ifllerine kar›flt›m. Demek cinayet ettim.

YED‹NC‹ C‹NAYET: ‹flittim, ‹ttihad-› Muhammedî (a.s.m.)
nam›yla bir cemiyet teflekkül etmifl. Nihayet derecede
korktum ki, bu ism-i mübare¤in alt›nda baz›lar›n›n bir
yanl›fl hareketi meydana gelsin.

a¤raz: garazlar, kötü maksatlar.
aktâr: her taraf, her yer; çaplar.
akvam: kavimler, milletler.
asayifl: emniyet, güvenlik.
as›r: yüzy›l.
avam-› nâs: insanlar›n ilmi irfan›
k›t, okuma yazmas› olmayanlar›.
bedevî: göçebe hayat› yaflayan;
çölde yaflayan.
cemiyet: topluluk, birlik, heyet.
cerbeze: hakl› haks›z sözlerle ha-
kîkati gizlemek; aldat›c› kurnazl›k.
cinayet: birisini öldürmek, katl.
düstur: kàide, prensip, ölçü, ayar.
efkâr-› umumî: kamuoyu, umu-
mun fikiri.
endam: boydan, boya göre, boyu
gösterir.
entrika: gizli hilelerle dolap çevir-
mek.
ezcümle: bu cümleden, meselâ.
felsefe-i tabiiye: herfleyi tabiata
dayand›ran felsefe.
fikr-i intikam: intikam düflünce-
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si.
garaz: maksat, niyet, kas›t;
kötü niyet ve kin.
his: duygu.
hissiyat: duygular, hisler.
içtima: toplant›, toplanma.
ihlâl: bozma.
‹htilâl: ayaklanma, devlete is-
yan, bozukluk, kar›fl›kl›k.
‹ttihad-› Muhammedî: Sü-
heyl Pafla, Mehmed Sad›k, Fe-
rik R›za Pafla, Dervifl Vahdeti
ve arkadafllar› taraf›ndan 5
Nisan 1909 tarihinde ‹stan-

bul’da kurulan cemiyetin ad›.
lâf›z: kelime, söz.
libas: elbise.
lisan: dil, anlatma flekli, tarz›.
medenî: faziletli, terbiyeli, ki-
bar; flehirde oturan.
mekân: yer.
mugalâta: yan›lt›c› söz etme,
safsata.
muharrir: yazar. Yaz› yazan
araflt›rmac›.
mukteza-i hâl: durumun
gere¤i, icab›.
nam: isim, ün, flan.

nasihat: ö¤üt.
siyaset: politika, idare etme
sanat›.
talebe: ö¤renci.
tatbik: yerine getirme, îfâ et-
me.
tatbik-i nazariyat: teorinin
prati¤e dönüflmesi. Fikrin uy-
gulamaya geçirilmesi.
tehalüf: birbirine z›t olmak,
birbirine uymamak.
teskin: yat›flt›rma.
ümmî: okuma yazma bilme-
yen veya tahsil görmemifl.



Sonra iflittim, bu ism-i mübare¤i baz› mübarek zevat
(Süheyl Pafla ve fieyh Sad›k gibi zatlar), daha basit ve s›rf
ibadete ve sünnet-i seniyeye tebaiyete nakletmifller. Ve o
siyasî cemiyetten kat-› alâka ettiler. Siyasete kar›flmaya-
caklar. Lâkin tekrar korktum, dedim: “Bu isim umumun
hakk›d›r, tahsis ve tahdit kabul etmez. Ben nas›l ki din-
dar müteaddit cemiyete bir cihetle mensubum. Zira mak-
satlar›n› bir gördüm. Kezalik, o ism-i mübare¤e intisap
ettim. Lâkin tarif etti¤im ve dahil oldu¤um ‹ttihad-› Mu-
hammedînin (a.s.m.) tarifi budur ki:

fiarktan garba, cenuptan flimale uzanan bir silsile-i nu-
ranî ile merbut bir dairedir. Dahil olanlar da bu zamanda
üç yüz milyondan ziyadedir. Bu ittihad›n cihetülvahdeti
ve irtibat›, tevhid-i ‹lâhîdir. Peyman ve yemini, imand›r.
Müntesipleri, kalûbelâdan dahil olan umum mü’minler-
dir. Defter-i esmalar› da Levh-i Mahfuzdur. Bu ittihad›n
naflir-i efkâr›, umum kütüb-i ‹slâmiyedir. Günlük gazete-
leri de, i’lâ-i kelimetullah› hedef-i maksat eden umum di-
nî gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri, cami ve mescitler-
dir ve dinî medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi de Ha-
remeyn-i fierifeyn’dir. Böyle cemiyetin reisi, Fahr-i
Âlemdir (a.s.m.). Ve mesle¤i, herkes kendi nefsiyle mü-
cahede, yani ahlâk-› Ahmediye (a.s.m.) ile tahallûk ve
sünnet-i Nebeviyeyi ihya ve baflkalara da muhabbet ve
—e¤er zarar etmezse— nasihat etmektir. Bu ittihad›n ni-
zamnamesi sünnet-i Nebeviye ve kanunnamesi evamir
ve nevahî-i fler’iyedir. Ve k›l›çlar› da berahin-i kat›ad›r. Zi-
ra medenîlere galebe çalmak ikna iledir, icbar ile de¤ildir. 
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kanunname: kanun metni.
kat-› alâka: alakay› kesmek.
kütüb-i ‹slâmiye: ‹slâmî kitaplar.
Levh-i Mahfuz: olmufl ve olacak
herfleyin yaz›l› bulundu¤u kader
levhas›.
maksat: ana fikir; kastedilmifl, is-
tenilen fley.
medenî: faziletli, terbiyeli, kibar;
flehirde oturan.
medrese: ‹slâm tarihi boyunca
üniversite seviyesinde e¤itim ya-
p›lan müessese.
mensup: ba¤l›, ait.
merbut: ba¤l›.
muhabbet: sevgi, sevmek.
mübarek: ‹lâhî hayr›n bulundu¤u
fley, bereketlenmifl, u¤urlu, hay›r-
l›.
mücahede: cihad etme, çarp›fl-
ma, savafl.
müntesip: ba¤l›, mensup.
müteaddit: ayr› ayr›, birkaç, çeflit
çeflit.
nakil: nakleden, tafl›yan.
nasihat: ö¤üt.
naflir-i efkâr: fikirleri neflreden,
yayan.
nefis: menfaatli her fleyi elde et-
mek isteyen flehvet, zararl› gör-
dü¤ü herfleyi uzaklaflt›rmak iste-
yen gadap duygular›n›n kayna¤›;
yarat›l›flla verilmifl olan arzu ve is-
tekler, meyiller, bedenin hissî is-
tekleri; can, kifli, öz varl›k; bir fle-
yin zat› olan, kendisi.
nevahi-i fler’iye: fleriat›n getirdi¤i
yasaklar.
nizamname: tüzük metni. ‹lgili
yerlere bildirilen resmî hükümler.
peyman: ahd, yemin.
reis: baflkan.
silsile-i nuranî: nurânî silsile, soy.
sünnet-i Nebeviye: Peygamberi-
mizin (a.s.m.) söz ve hareketleri.
sünnet-i seniye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) yüce sünneti.
fiark: do¤u.
flimal: kuzey.
tahallûk: ahlâklanmak.
tahdit: s›n›rlama.
tahsis: belli bir maksat için kul-
lanma, bir kimse veya fley için
ay›rmak, birfleye özel k›lma.
tebaiyet: uyma, tâbî olma, ba¤-
lanma.
tevhid-i ‹lâhî: Allah’›n birli¤ine
iman ve ondan baflka ilâh olma-
d›¤›n› tasdik etme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
zat: kendi, asl›.
zevat: zatlar, kifliler.
zikirhane: Allah’›n zikredildi¤i
yer.

ahlâk-› Ahmediye: Peygam-
berimizin (a.s.m.) ahlâk›.
berahin-i kàt›a: kat’i bürhan-
lar, deliller.
cemiyet: topluluk, birlik, he-
yet.
cenup: güney.
cihet: yön, taraf; vesile, se-
bep, bahâne.
cihetü’l-vahdet: birlik yönü.
defter-i esma: isimler defteri.
encümen: meclis, komisyon.
fiura.
evamir: emirler, kànunlar.

Fahr-i Âlem: âlemin kendi-
siyle övündü¤ü Peygamberi-
miz (a.s.m.).
galebe: üstün gelmek, yen-
mek, bozmak, çokluk.
garp: bat›.
hedef-i maksat: maksat ve
hedef.
ibadet: kulluk vazifesi.
icbar: zoraki, zorlama.
ihya: diriltme, hayat verme.
ikna: inand›rmak, râz› etmek.
i’lâ-i kelimetullah: Allah’›n is-
mini, davâs›n› yüceltmek,

yaymak.
intisap: ba¤lanma, emrine
girme, mâiyetine girme.
irtibat: ba¤lanmak, rabtedil-
mek.
ittihad: birlik.
‹ttihad-› Muhammedî: Sü-
heyl Pafla, Mehmed Sad›k, Fe-
rik R›za Pafla, Dervifl Vahdeti
ve arkadafllar› taraf›ndan 5
Nisan 1909 tarihinde ‹stan-
bul’da kurulan cemiyetin ad›.
kalû belâ: (ruhlar) “evet dedi-
ler” (Bkz.: Bezm-i Elest).



Taharri-i hakikat, muhabbet iledir. Husumet ise, vahflet
ve taassuba karfl› idi. Hedef ve maksatlar› da, i’lâ-i kelime-
tullaht›r. fieriat da, yüzde doksan dokuz ahlâk, ibadet,
ahiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mü-
tealliktir; onu da ulülemirlerimiz düflünsünler.

fiimdi maksad›m›z, o silsile-i nuranîyi ihtizaza getir-
mekle, herkesi bir flevk ve hâhifl-i vicdaniye ile tarik-› te-
rakkide Kâbe-i kemalâta sevk etmektir. Zira, i’lâ-i keli-
metullah›n bu zamanda bir büyük sebebi, maddeten te-
rakki etmektir.

‹flte ben bu ittihad›n efrad›ndan›m ve bu ittihad›n teza-
hürüne teflebbüs edenlerdenim. Yoksa, sebeb-i iftirak
olan f›rkalardan, partilerden de¤ilim.

Elhâs›l: Sultan Selim’e biat etmiflim. Onun ittihad-› ‹s-
lâmdaki fikrini kabul ettim. Zira o, Vilâyat-› fiarkiyeyi
ikaz etti; onlar da ona biat ettiler. fiimdiki flarkl›lar, o za-
mandaki flarkl›lard›r. Bu meselede seleflerim, fieyh Ce-
maleddin-i Efganî, allâmelerden M›s›r müftüsü merhum
Muhammed Abdüh, müfrit âlimlerden Ali Suavi, Hoca
Tahsin ve ittihad-› ‹slâm› hedef tutan Nam›k Kemal ve
Sultan Selim’dir ki, demifl:

‹htilâf ü tefrika endiflesi
Kûfle-i kabrimde hatta bîkarar eyler beni.
‹ttihatken savlet-i a’day› def’e çaremiz,
‹ttihat etmezse millet, da¤dar eyler beni.

Yavuz Sultan Selim

ahiret: K›yâmetten sonra kurula-
cak olan âlem, öte dünya, ikinci
hayat.
âlim: ilim ile u¤raflan; çok bilgili;
bilgin.
bîkarar: karars›z, yerinde durma-
yan.
da¤dar: pek ac›l›, üzüntülü. Gönlü
ac›l›.
def: uzaklaflt›rma, itme, kovma.
efrad: fertler.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek de-
rece; erdem; dinî ve ahlâkî görev-
lere uyma derecesi.
f›rka: grup, parti, topluluk, tü-
men.
fikr: düflünce.
hahifl-i vicdani: vicdana ait arzu.
Husumet: düflmanl›k.
ibadet: kulluk vazifesi.
ihtilâf ü tefrika: uyuflmazl›k ve
anlaflamama.
ihtizaz: deprenme, haz duyma,
ferahlama, flevk ile meyil ve ha-
reket, harekete geçme, titreflme,
titreflim.
ikaz: gafletten kurtarma, uyan-
d›rma.
i’lâ-i kelimetullah: Allah’›n ismi-
ni, davâs›n› yüceltmek, yaymak.
ittihad: birlik.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm Birli¤i.
‹ttihat: ayn› noktada birleflme.
Kâbe-i kemalât: güzel huylar›n
hedefi ve merkezi.
kûfle-i kabir: kabrin köflesi.
maksat: ana fikir; kastedilmifl, is-
tenilen fley.
merhum: ölmüfl, rahmete kavufl-
mufl.
mesele: düflünülüp halledilecek
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ifl ve husus, ehemmiyetli ifl;
problem.
muhabbet: sevgi, sevmek.
müfrit: ifrat eden, afl›r›ya gi-
den.
müftü: fetva veren.
müteallik: alâkal›, ba¤l›.
nispet: münâsebet, yak›nl›k,
ba¤l›l›k, oran, ölçü; ra¤men,
inat olarak, inat olsun diye.
savlet-i a’da: düflman›n sald›-
r›s›.
sebeb-i iftirak: ayr›l›k sebebi.
selef: evvelce bulunmufl

olan, yerine geçilen.
sevk: önüne kat›p sürme.
silsile-i nuranî: nurânî silsile,
soy.
flark: do¤u.
fleriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
flevk: çok fliddetli arzu, nefl’e.
fieyh: tarikat dersi veren mâ-
nevî lider, mürflid.
taassup: fliddetli ve afl›r› ba¤-
l›l›k.
taharri-i hakikat: hakikatin

araflt›r›lmas›.

tarik-› terakki: ilerleme yolu.

terakki: yükselme, ilerleme.

teflebbüs: bir ifle giriflmek,
sa¤lam bir niyetle bir fleye
bafllamak.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

ulülemir: emir sahipleri.

vahflet: korku ve ürküntü,
vahflîlik, ›ss›zl›k, yabanilik.

vilâyat-› flarkiye: flark, do¤u
vilâyetleri.



Ben zahiren buna teflebbüs ettim, iki maksad-› azîm
için:

Birincisi: O ismi tahdit ve tahsisten halâs etmek

ve umum mü’minlere flümulünü ilân etmek. Tâ ki, tefri-
ka düflmesin ve evham ç›kmas›n.

‹kincisi: Bu geçen musibet-i azîmeye sebebiyet ve-

ren f›rkalar›n iftirak›n›n, tevhid ile önüne set olmakt›. Vâ-
esefâ ki, zaman f›rsat vermedi. Sel geldi, beni de y›kt›.
Hem derdim: Bir yang›n olsa, bir parças›n› söndürece-
¤im. Fakat hocal›k elbisem de yand›. Ve uhdesinden ge-
lemedi¤im bir yalanc› flöhret de maalmemnuniye refoldu.

Ben ki adî bir adam›m; böyle meclis-i mebusan ve
ayan ve vükelân›n en mühim vazifelerini düflündürecek
bir emri uhdeme ald›m. Demek cinayet ettim.

SEK‹Z‹NC‹ C‹NAYET: Ben iflittim ki, askerler baz› cemiyet-
lere intisap ediyorlar. Yeniçerilerin hâdise-i müthiflesi ha-
t›r›ma geldi. Gayet telâfl ettim. Bir gazetede yazd›m ki:

fiimdi en mukaddes cemiyet, ehl-i iman askerlerin ce-
miyetidir. Umum mü’min ve fedakâr askerlerin mesle¤i-
ne girenler, neferden seraskere kadar dahildir. Zira, itti-
hat, uhuvvet, itaat, muhabbet ve i’lâ-i kelimetullah, dün-
yan›n en mukaddes cemiyetinin maksad›d›r. Umum mü’-
min askerler tamam›yla bu maksada mazhard›rlar. As-
kerler merkezdir. Millet ve cemiyet onlara intisap etmek 
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mazhar: nâil olma, flereflenme,
kavuflma, ortaya ç›kma ve görün-
me yeri.
meclis-i mebusan: Osmanl› Par-
lamentosu. Milletvekillerinin top-
land›¤› meclis.
merkez: bir fleyin ortas›, bir fleyin
en ifllek yeri.
muhabbet: sevgi, sevmek.
mukaddes: kudsî, temiz, pâk, ârî.
musibet-i azîm:.
mühim: önemli.
mü’min: Allah’a ve emirlerine,
kànunlar›na îman eden, inanan.
nefer: asker, er.
ref: kald›rmak, la¤vetmek.
sebebiyet: sebep olma, sebeplik.
serasker: ordu kumandan›, ko-
mutan. Genelkurmay. Milli Sa-
vunma Bakan›.
set: engel, duvar.
flümul: kaplamak, içine almak.
tahdit: s›n›rlama.
tahsis: belli bir maksat için kul-
lanma, bir kimse veya fley için
ay›rmak, birfleye özel k›lma.
tefrika: ayr›l›k, bölünme.
teflebbüs: bir ifle giriflmek, sa¤-
lam bir niyetle bir fleye baflla-
mak.
tevhit: birleme, Allah’›n bir oldu-
¤una ve Ondan baflka ilâh olma-
d›¤›na inanma.
uhde: bir ifli üzerine alma; söz
verme.
uhuvvet,: kardefllik, din kardeflli-
¤i, samîmi dostluk.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vâesefa: esefler olsun, eyvah,
çok yaz›k.
vükelâ: askerî âmirler, komutan-
lar.
zahiren: görünüflte.

adî: basit, normal, her zaman
yap›lan.
ayan: aç›k, gözle görünür.
cemiyet: topluluk, birlik, he-
yet.
cinayet: birisini öldürmek,
katl.
ehl-i iman: hakk› kabul ve
tasdik etmifl olanlar, dînin bü-
tün hakîkatlerini kabul eden-
ler, îman sahipleri.
evham: olmayan birfleyi olur
zann› ile meraklanmak, ve-
himler, kuruntular.

fedakâr: fedâ eden, k›ymet
ve ehemmiyet verilen bir fley
u¤runda herfleyi gözden ç›ka-
ran.
f›rka: grup, parti, topluluk, tü-
men.
hâdise-i müthifle: müthifl ve
üzücü hâdise.
halâs: kurtulma, kurtulufl.
iftirak: ayr›lmak, da¤›lmak.
i’lâ-i kelimetullah: Allah’›n is-
mini, davâs›n› yüceltmek,
yaymak.
ilân: aç›klamak, ilân etmek,

herkese duyurmak.
intisap: ba¤lanma, emrine
girme, mâiyetine girme.
itaat: söz dinleme.
ittihat: ayn› noktada birlefl-
me.
maalmemnuniye: memnuni-
yetle.
maksat: ana fikir; kastedil-
mifl, istenilen fley.
maksad-› azîm: büyük gaye
ve maksat.
maksat: ana fikir; kastedil-
mifl, istenilen fley.



lâz›md›r. Sair cemiyetler, milleti, asker gibi mazhar-› mu-
habbet ve uhuvvet etmek içindir.

Amma ‹ttihad-› Muhammedî (a.s.m.) ki, umum mü’-
minlere flamildir. Cemiyet ve f›rka de¤ildir. Merkezi ve
saff-› evveli gaziler, flehitler, âlimler, mürflitler teflkil edi-
yor. Hiçbir mü’min ve fedakâr asker —zabit olsun, nefer
olsun— hariç de¤il ki, tâ intisaba lüzum kals›n. Lâkin ba-
z› cemiyet-i hayriye, kendine ‹ttihad-› Muhammedî diye-
bilir. Buna kar›flmam.

Ben ki adî bir talebeyim; böyle büyük uleman›n vazi-
felerini gasp ettim. Demek cinayet ettim.

DOKUZUNCU C‹NAYET: Mart›n otuz birinci günündeki
dehfletli hareketi, iki üç dakika uzaktan temafla ettim.
Müteaddit metalibi iflittim. Fakat, yedi renk sür’atle çev-
rilse yaln›z beyaz göründü¤ü gibi, o ayr› ayr› matlâplar-
daki fesadat› binden bire indiren ve avam› anarflilikten
kurtaran ve efrat elinde kalan umum siyaseti mu’cize gi-
bi muhafaza eden lâfz-› fleriat yaln›z göründü. Anlad›m ifl
fena, itaat muhtel, nasihat tesirsizdir. Yoksa, her vakit
gibi yine o ateflin söndürülmesine teflebbüs edecektim.
Fakat avam çok; bizim hemflehriler gafil ve safdil; ben
bir flöhret-i kâzibe ile görünüyorum. Üç dakikadan son-
ra çekildim. Bak›rköy’üne gittim. Tâ beni tan›yanlar
kar›flmas›nlar. Rast gelenlere de kar›flmamak tavsiye et-
tim. E¤er zerre miktar dahlim olsa idi, zaten elbisem be-
ni ilân ediyor, istemedi¤im bir flöhret de beni herkese
gösteriyordu. Bu iflte pek büyük görünecektim. Belki, 

adî: basit, normal, her zaman ya-
p›lan.
âlim: ilim ile u¤raflan; çok bilgili;
bilgin.
avam: s›radan biri, fakir halk ta-
bakas›; okuyup yazmas› az olan;
ilim ve irfân› az, basit yaflay›fla sa-
hip kimse.
cemiyet: topluluk, birlik, heyet.
cemiyet-i hayriye: hay›rl› cemi-
yet.
cinayet: birisini öldürmek, katl.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
efrat: fertler, kifliler.
fedakâr: fedâ eden, k›ymet ve
ehemmiyet verilen bir fley u¤run-
da herfleyi gözden ç›karan.
fenâ: yokluk, yok olma.
f›rka: grup, parti, topluluk, tü-
men.
gafil: gaflette bulunan; dikkatsiz,
iyi düflünmeyen, uyan›k olma-
yan; habersiz, dikkatsiz; ihmal
eden.
gasp: baflkas›n›n mal›n› r›zâs› ol-
madan zorla almak.
hemflehri: ayn› flehirden, ayn›
memleketten olan.
intisap: ba¤lanma, emrine girme,
mâiyetine girme.
itaat: söz dinleme.
‹ttihad-› Muhammedî: Süheyl
Pafla, Mehmed Sad›k, Ferik R›za
Pafla, Dervifl Vahdeti ve arkadafl-
lar› taraf›ndan 5 Nisan 1909 tari-
hinde ‹stanbul’da kurulan cemi-
yetin ad›.
lâfz-› fleriat: fleriat›n sözü, lafz›.
mazhar-› muhabbet: muhabbe-
te eriflmek, sevgiye ulaflmak.
metalib: istekler, arzular, talep
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edilen fleyler.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhafaza: korumak.
muhtel: bozuk, kar›fl›k.
mü’min: Allah’a ve emirleri-
ne, kànunlar›na îman eden,
inanan.
mürflit: do¤ru yolu gösteren,
irflad eden.
müteaddit: ayr› ayr›, birkaç,
çeflit çeflit.
nasihat: ö¤üt.
nefer: asker, er.

safdil: saf kalplilik, safl›k.
saff-› evvel: ön safta, ilk safta
bulunanlar. Ç›¤›r açanlar.
sair: baflkas›, di¤eri, birfley-
den geri kalan, maadâ.
flamil: kaplayan, içine alan,
ihtivâ eden, çevreleyen.
flöhret-i kâzibe: geçici, yalan-
c› flöhret, aldat›c› nâm.
temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek, ibretle bakmak.
tesir: etki; iz b›rakma.
teflebbüs: bir ifle giriflmek,
sa¤lam bir niyetle bir fleye

bafllamak.

teflkil: meydana getirme, or-
taya koyma.

uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i, samîmi dostluk.

ulema: âlimler, bilginler.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker, kuv-
vetli, yavuz; zabteden.

zerre: maddenin en küçük
parças›, atom. Risâle ismi.



Ayastefanos’a kadar tek bafl›ma olsun Hareket Ordusu-
na mukabele ederek ispat-› vücut edecektim. Merdane
ölecektim. O vakit dahlim bedihî olurdu, tahkike lüzum
kalmazd›.

‹kinci günde bir ukde-i hayat›m›z olan itaat-› askeriye-
den sual ettim.

Dediler ki: “Askerlerin zabitleri asker k›yafetine gir-
mifl. ‹taat çok bozulmam›fl.”

Tekrar sual ettim: “Kaç zabit vurulmufl?”

Beni aldatt›lar, dediler: “Yaln›z dört tane. Onlar da
müstebit imifller. Hem fleriat›n adap ve hududu icra olu-
nacak.”

Bir de gazetelere bakt›m; onlar da o k›yam› meflru gi-
bi tasvir ediyorlard›. Ben de bir cihette sevindim. Zira en
mukaddes maksad›m, fleriat›n ahkâm›n› tamamen icra
ve tatbiktir. Fakat itaat-i askeriyeye halel geldi¤inden, ni-
hayet derecede me’yus ve müteessir oldum. Ve umum
gazetelerle askere hitaben neflrettim ki:

Ey Askerler! Zabitleriniz bir günah ile nefislerine zu-
lüm ediyorlarsa, siz o itaatsizlikle otuz milyon Osmanl›
ve üç yüz milyon nüfus-i ‹slâmiyenin haklar›na bir nevi 
zulmediyorsunuz. Zira, umum ‹slâm ve Osmanl›lar›n
haysiyet, saadet ve bayrak-› tevhidi, bu zamanda bir ci-
hette sizin itaatiniz ile kaimdir.

Hem de fleriat istiyorsunuz. Fakat itaatsizlikle fleriata
muhalefet ediyorsunuz.
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mukaddes: kudsî, temiz, pâk, ârî.
müstebit: diktatör, zulüm ve
bask› yapan. Baflkas›n›n hukuku-
nu elinden alan.
müteessir: tesir alt›nda kalm›fl,
üzülmüfl veya sevinmifl, hissiyat›-
na dokunmufl, üzüntülü.
nefis: menfaatli her fleyi elde et-
mek isteyen flehvet, zararl› gör-
dü¤ü herfleyi uzaklaflt›rmak iste-
yen gadap duygular›n›n kayna¤›;
yarat›l›flla verilmifl olan arzu ve is-
tekler, meyiller, bedenin hissî is-
tekleri; can, kifli, öz varl›k; bir fle-
yin zat› olan, kendisi.
neflr: yaymak; K›yâmetten sonra
bütün insanlar›n dirilip, toplan-
d›ktan sonra da¤›l›p yay›lmalar›.
nev: çeflit, s›n›f, cins, tür.
nüfus-i ‹slâmiye: Müslüman nü-
fusu.
saadet: mutluluk.
sual: isteme, sorma.
fieriat: do¤ru yol, hak din yolu; ‹s-
lâm dini, ‹slâm’›n bütün hüküm-
leri.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, veya do¤rulu¤unu
yanl›fll›¤›n› ortaya ç›karmak, ince-
lemek, içyüzünü araflt›rmak.
tasvir: bir fleyin özelliklerini anla-
tarak, gözönünde canland›rma.
tatbik: yerine getirme, îfâ etme.
ukde-i hayat: hayat dü¤ümü.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

adap: usul, yol, yordam, dav-
ran›fl kàideleri, terbiye; ahlâk
ve terbiyenin gerektirdi¤i ko-
nuflma ve hareket tarz›.
ahkâm: hükümler, kànunlar,
nizamlar, prensipler.
bayrak-› tevhid: tevhid bay-
ra¤›.
bedihî: ap aç›k, belli.
cihet: yön, taraf; vesile, se-
bep, bahâne.
halel: bozukluk, eksiklik, bafl-
kas› taraf›ndan verilen zarar.
haysiyet,: itibar, de¤er, fleref,

k›ymet, derece, mertebe; ci-
het, bak›m.
hitaben: hitap ederek, sesle-
nerek.
hudut: s›n›r.
icra: tatbik, yerine getirme.
ispat-› vücut: belli bir yerde
bulundu¤unu kan›tlama, gös-
terme.
itaat: söz dinleme.
itaat-i askeriye: askerin
amirlerine itaati.
kaim: ayakta duran, kendine
yetebilen.

k›yam: ayakta durmak, aya-
¤a kalkmak, ayaklanmak;
ölümden sonra tekrar diril-
mek.
maksat: ana fikir; kastedil-
mifl, istenilen fley.
merdane: mertçesine; er kifli-
ye yak›fl›r sûrette.
meflru: helâl, ‹slâma uygun,
haram ve yanl›fl olmayan.
me’yus: ümitsiz, kederli.
muhalefet: karfl› gelme.
mukabele: karfl›l›k, karfl›la-
mak.



Ben onlar›n hareketini ve flecaatlerini okflad›m. Zira
efkâr-› umumiyenin yalanc› tercüman› olan gazeteler,
nazar›m›za hareketlerini meflru göstermifllerdi. Ben de
takdirle beraber nasihatimi bir derece tesir ettirdim. ‹sya-
n› bir derece bast›rd›m. Yoksa böyle asan olmazd›.

Ben ki, bilfiil t›marhaneyi ziyaret etmifl bir adam›m.
“Neme lâz›m, böyle iflleri ak›ll›lar düflünsün” demedi¤im-
den cinayet ettim.

ONUNCU C‹NAYET: Harbiye Nezaretindeki askerler içine
Cuma günü ulema ile beraber gittim. Gayet müessir nu-
tuklarla sekiz tabur askeri itaate getirdim. Nasihatlerim
tesirini sonradan gösterdi. ‹flte nutkun sureti:

Ey asakir-i muvahhidîn! Otuz milyon Osmanl› ve üç
yüz milyon ‹slâm›n namusu ve haysiyeti ve saadeti ve
bayrak-› tevhidi, bir cihette sizin itaatinize vabestedir. Si-
zin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, siz
bu itaatsizlikle üç yüz milyon ‹slâma zulmediyorsunuz. Zi-
ra bu itaatsizlikle uhuvvet-i ‹slâmiyeyi tehlikeye at›yorsu-
nuz. Biliniz ki, asker oca¤› cesim ve muntazam bir fabri-
kaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse, bütün fabrika her-
cümerç olur. Asker neferat› siyasete kar›flmaz. 
Yeniçeriler flahittir. Siz fleriat dersiniz, hâlbuki fleriata
muhalefet ediyorsunuz. Ve lekedar ediyorsunuz. fieriat-
la, Kur’ân ile, hadis ile, hikmet ile, tecrübe ile sabittir ki;
sa¤lam, dindar, hakperest ulülemre itaat farzd›r. Sizin
ulülemriniz, üstad›n›z, zabitlerinizdir. Nas›l ki, mahir mü-
hendis, haz›k tabip bir cihette günahkâr olsalar, t›p ve 

asakir-i muvahhidîn: tevhide
ba¤l› askerler.
âsân: kolay.
bayrak-› tevhid: tevhid bayra¤›.
bilfiil: fiilen, bizzat kendi çal›flma-
s› ile yaparak.
cesim: büyük, iri, kocaman; iri vü-
cutlu.
cihet: yön, taraf; vesile, sebep,
bahâne.
cinayet: birisini öldürmek, katl.
efkâr-› umumi: kamuoyu, umu-
mun fikiri.
farz: saymak, öyle kabul etmek.
hadis: Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) genel kural
de¤erindeki söz ve davran›fllar›;
bu söz ve davran›fllar› inceleyen
bilim.
hakperest: do¤ruluktan ve hak-
tan ayr›lmayan, hak ve do¤rulu¤u
ciddi seven.
haysiyet: itibar, de¤er, fleref, k›y-
met, derece, mertebe; cihet, ba-
k›m.
haz›k: iflinin ehli, maharetli, mü-
tehass›s.
herc ü merc: darmada¤›n, allak
bullak, karmakar›fl›k.
hikmet: felsefe, ilim; iyilik güzel-
lik, faydal›l›k.
‹syan: bafl kald›rma, söz dinleme-
me, ayaklanma.
itaat: söz dinleme.
lekedar: lekeli.
mahir: hünerli, sanatkâr, becerik-
li.
meflru: helâl, ‹slâma uygun, ha-
ram ve yanl›fl olmayan.
muhalefet: karfl› gelme.
muntazam: düzene girmifl, inti-
zaml›.
müessir: eseri yapan; tesirli, do-
kunakl›.
namus: iffet, ›rz, edeb, hayâ. •
kànun; fleriat.
nasihat: ö¤üt.
nazar: bakma, bak›fl, göz atma;
düflünme.
neferat: neferler, askerler.
nefs: menfaatli her fleyi elde et-
mek isteyen flehvet, zararl› gör-
dü¤ü herfleyi uzaklaflt›rmak iste-
yen gadap duygular›n›n kayna¤›;
yarat›l›flla verilmifl olan arzu ve is-
tekler, meyiller, bedenin hissî is-
tekleri; can, kifli, öz varl›k; bir fle-
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yin zat› olan, kendisi.
nezaret: bakmak, seyir bak›-
fl›; nâz›rl›k etmek, reislik, ba-
kanl›k.
nutuk: konuflma, hitâbet.
saadet: mutluluk.
sabit: duran; do¤rulu¤u ispat-
lanm›fl.
siyaset: idare etme sanat›,
politika.
suret: resim, flekil, görünüfl;
tarz, üslûp, cihet.
flecaat: hak ve hakîkat› cesâ-
ret arslan kesilme, cesâret,

öfke duygusunun orta dere-
cesi.
fleriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
tabip: doktor.
tabur: bölüklerden teflekkül
eden bir askerî birlik.
takdir: k›ymet vermek; de¤e-
rini, lüzumunu anlamak; ilm-i
ilâhî ile bir nizam verilmesi.
tecrübe: deneme, imtihan.
tercüman: tercüme eden, çe-
viren.

tesir: etki; iz b›rakma.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
ulema: âlimler, bilginler.
ulülemir: idâreci, baflkan,
devlet reisi.
üstad: ilim veya sanatta üs-
tün olan kimse, usta, sanat-
kar, muallim.
vabeste:.
zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker, kuv-
vetli, yavuz; zabteden.
zulm: zulüm.



hendeselerine zarar vermez. Kezalik; münevverü’l-efkâr
ve fenn-i harbe aflina, mektepli, hamiyetli, mü’min zabit-
lerinizin bir cüz’î nameflru hareketi için itaatinize halel
vermekle Osmanl›lara, ‹slâmlara zulmetmeyiniz! Zira,
itaatsizlik yaln›z bir zulüm de¤il, milyonlarca nüfusun
hakk›na bir nevi tecavüz demektir. Bilirsiniz ki, bu za-
manda bayrak-› tevhid-i ‹lâhî sizin yed-i flecaatinizdedir.
O yed’in kuvveti de itaat ve intizamd›r. Zira bin munta-
zam ve mutî asker, yüz bin bafl›bozu¤a mukabildir. Ne
hacet, yüz sene zarf›nda otuz milyon nüfusun vücuda ge-
tirmedi¤i böyle pek çok kan döktüren ink›lâplar› siz ita-
atinizle kan dökmeden yapt›n›z.

Bunu da söylüyorum ki, hamiyetli ve münevverü’l-fikir
bir zabiti zayi etmek, manevî kuvvetinizi zayi etmektir.
Zira, flimdi hükümferma, flecaat-i imaniye ve akliye ve
fenniyedir. Bazen bir münevverü’l-fikir, yüze mukabildir.
Ecnebiler size bu flecaatle galebeye çal›fl›yorlar. Yaln›z fle-
caat-i f›triye kâfi de¤il.

Elhas›l: Fahr-i Âlemin ferman›n› size tebli¤ ediyorum
ki, itaat farzd›r. Zabitinize isyan etmeyiniz. Yaflas›n as-
kerler!.. Yaflas›n meflruta-i meflrua!..

Demek ki ben, bu kadar âlim varken, böyle mühim va-
zifeleri deruhte etti¤imden cinayet ettim.

ON B‹R‹NC‹ C‹NAYET: Ben Vilâyat-› fiarkiyede afliretlerin
hâl-i periflaniyetini görüyordum. Anlad›m ki, dünyevî bir
saadetimiz, bir cihetle fünun-i cedide-i medeniye ile ola-
cak. O fünunun da gayr-i müteaffin bir mecras› ulema 
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yan.
hacet,: ihtiyaç.
halel: bozukluk, eksiklik, baflkas›
taraf›ndan verilen zarar.
hâl-i periflaniyet: periflan, da¤›-
n›k hâl.
hamiyet: îman ve ‹slâm› savun-
ma gayreti.
hendese: çizgi, sat›h ve hacim
olarak bu üç fleklin husûsiyetleri-
ni ve ölçülerini inceleyen mate-
matik kolu, flekil bilgisi; geometri.
hükümferma: hüküm süren,
hükmünü geçiren.
ink›lâp: bir halden di¤er bir hâle
geçme; de¤iflme, köklü de¤iflim.
intizam: tertib, düzen, nizam
üzere olmak.
isyan: bafl kald›rma, söz dinleme-
me, ayaklanma.
itaat: söz dinleme.
kâfi: yeterli.
manevî: mânâya âit, maddî ol-
mayan.
mecra: suyun akt›¤› yol, kanal.
mektep: okul; yaz› yazacak yer.
meflruta-i meflrua: fleriata uygun
hareket eden meclis.
mukabil: karfl›, karfl›l›k olarak,
bedel.
muntazam: düzene girmifl, inti-
zaml›.
mutî: söz dinleyen, itaat eden.
mühim: önemli.
mü’min: Allah’a ve emirlerine,
kànunlar›na îman eden, inanan.
münevverü’l-efkâr: ayd›nl›k fi-
kirli.
münevverü’l-fikir: ayd›n fikirli.
nameflru: dînen uygun ve helâl
olmayan.
nev: çeflit, s›n›f, cins, tür.
nüfus: nefisler, canlar, flah›slar.
saadet: mutluluk.
flecaat: hak ve hakîkat› cesâret
arslan kesilme, cesâret, öfke duy-
gusunun orta derecesi.
flecaat-i f›triye: do¤ufltan verilen
cesâret, yi¤itlik.
flecaat-i imaniye: imandan gelen
cesâret, kahramanl›k.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
tecavüz: haddini aflma; söz veya
hareketle ileri gitme, sald›rma.
vilâyât-› flarkiye: flark, do¤u vilâ-
yetleri.
yed-i flecaat: flecaat, yi¤itlik eli.
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker, kuvvetli, ya-
vuz; zabteden.
zayi: elden ç›kan, kaybolan, za-
rar, ziyan, kay›p.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

akliye: ak›lc›l›k; ak›l ile anlafl›-
lan ve bulunan; ak›l hastal›k-
lar›.
âlim: ilim ile u¤raflan; çok bil-
gili; bilgin.
aflina: yabanc› olmayan, tan›-
d›k.
afliret: kabîle, oymak, göçebe
hâlinde yaflayan ço¤unlukla
bir soydan gelen insanlar.
bayrak-› tevhid-i ‹lâhî: ‹lâhî
tevhid bayra¤›.
cihet: yön, taraf; vesile, se-
bep, bahâne.

cinayet: birisini öldürmek,
katl.
cüz’î: azdan olan, parçaya âit
olan; pek az; k›ymetsiz.
deruhte: yapma, yerine getir-
me, üzerine alma.
dünyevî: dünyaya âit, dünya
ile ilgili.
ecnebi: yabanc›; garip, al›fl›l-
mam›fl; baflka milletten olan.
elhas›l: k›sacas›, netice ola-
rak, özetle.
Fahr-i Âlem: âlemin kendi-
siyle övündü¤ü Peygamberi-

miz (a.s.m.).
farz: saymak, öyle kabul et-
mek.
fenn-i harp: harb fenni.
fenni: fenle ilgili ve fene âit;
müsbet ilme dayanan.
ferman: emir, buyruk, tebli¤.
fünun: fenler.
fünun-i cedide-i medeniye:
medeniyetin yeni fenleri,
ilimleri.
galebe: üstün gelmek, yen-
mek, bozmak, çokluk.
gayr-i müteaffin: bozulma-



ve bir menba› da medreseler olmak lâz›md›r. Tâ ulema-i
din, fünun ile ünsiyet peyda etsin. Zira, o vilâyatta yar›
bedevî vatandafllar›n zimam-› ihtiyar›, ulema elindedir.

Ve o saik ile Dersaadet’e geldim. Saadet tevehhümü
ile, o vakitte, —flimdi münkas›m olmufl, fliddetlenmifl
olan— istibdatlar, merhum Sultan-› Mahlûa isnat edildi¤i
hâlde; onun zaptiye naz›r› ile bana verdi¤i maafl ve ih-
san-› flahanesini kabul etmedim, reddettim; hata ettim.
Fakat o hatam, medrese ilmi ile dünya mal›n› isteyenle-
rin yanl›fllar›n› göstermekle hay›r oldu. Akl›m› feda et-
tim. Hürriyetimi terk etmedim. O flefkatli Sultana boyun
e¤medim. fiahsî menfaatimi terk ettim.

fiimdiki sivrisinekler beni cebir ile de¤il; muhabbetle
kendilerine müttefik edebilirler. Bir buçuk senedir bura-
da memleketimin neflr-i maarifi için çal›fl›yorum. ‹stan-
bul’un ekserîsi bunu bilir.

Ben ki bir hamal›n o¤luyum. Bu kadar dünya bana
müyesser iken kendi nefsimi hamal o¤ullu¤undan ve
fakr-› hâlden ç›karmad›m. Ve dünya ile kökleflemedi¤im
ve en sevdi¤im mevki olan Vilâyat-› fiarkiyenin yüksek 
da¤lar›n› terk etmekle millet için t›marhaneye, tevkifha-
neye ve Meflrutiyet zaman›nda iflkenceli hapishaneye
düflmeme sebebiyet veren öyle umurlara teflebbüs et-
mekle büyük bir cinayet eyledim ki; bu dehfletli mahke-
meye girdim.

cinayet: birisini öldürmek, katl.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
Dersaadet: baflkent, ‹stanbul.
fakr-i hâl: fakir olma hâli, yoksul-
luk, fakirlik.
fünun: fenler.
ihsan-› flahane: padiflaha mah-
suz ihsan, mükâfat.
isnat: dayand›rma, mal etme, bi-
risi için bir fleyi söyledi veya yap-
t› demek.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
medrese: ‹slâm tarihi boyunca
üniversite seviyesinde e¤itim ya-
p›lan müessese.
menba: kaynak, merkez.
menfaat: fayda.
merhum: ölmüfl, rahmete kavufl-
mufl.
Meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
mevki: yer, bir fleyin bulundu¤u
veya meydana geldi¤i yer.
münkasim: k›s›mlara, bölümlere
ayr›lm›fl.
müttefik: birbirleriyle ayn› fikirde
olan, birleflmifl, anlaflm›fl olan.
müyesser: nâsib olma.
naz›r: benzer olan.
nefis: menfaatli her fleyi elde et-
mek isteyen flehvet, zararl› gör-
dü¤ü herfleyi uzaklaflt›rmak iste-
yen gadap duygular›n›n kayna¤›;
yarat›l›flla verilmifl olan arzu ve is-
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tekler, meyiller, bedenin hissî
istekleri; can, kifli, öz varl›k;
bir fleyin zat› olan, kendisi.
neflr-i maarif: ilim ve kültürü
yayma. E¤itimin yayg›nlafl-
mas›.
peyda: mevcut, aç›k, âflikâr,
meydanda olan.
saadet: mutluluk.
saik: sevkeden.
sebebiyet: sebep olma, se-
beplik.
Sultan: hükümdar, saltanat
sahibi.

Sultan-› Mahlû: tahttan indi-
rilmifl olan sultan; II. Abdülha-
mit.

flefkat: karfl›l›ks›z, sâfî sevgi
besleme; baflkas›n›n kederiy-
le alâkalanma, ac›yarak mer-
hamet etme.

teflebbüs: bir ifle giriflmek,
sa¤lam bir niyetle bir fleye
bafllamak.

tevehhüm: zannetme, ev-
hamlanma, yok olan› var zan-
netmekle ümitsizli¤e ve kor-
kuya düflme.

tevkifhane: tevkif yeri, hapis-
hane.
ulema: âlimler, bilginler.
ulema-i din: din âlimleri.
umur: ifller.
ünsiyet: al›flkanl›k, dostluk,
ahbapl›k, yak›nl›k.
vilâyat: iller.
vilâyat-› flarkiye: Kürdistan
olarak da tâbir edilen do¤u
vilâyetleri.
zaptiye: askerlik, subayl›k.
zimam-› ihtiyar: insan›n ter-
cih etme iradesi, ihtiyar›.



YARI C‹NAYET: fiöyle ki, daire-i ‹slâm›n merkezi ve ra-
b›tas› olan nokta-i hilâfeti elinden kaç›rmamak fikriyle ve
sab›k sultan merhum Abdülhamid Han Hazretleri sab›k
içtimaî kusurat›n› derk ile, nedamet ederek kabul-i nasi-
hate istidat kesp etmifl zann›yla ve “Aslâh tarik musalâ-
had›r” mülâhazas›yla, flimdiki en çok a¤raz ve infialâta
mebde ve tohum olan bu vukua gelen fliddet suretini da-
ha ahsen surette düflündü¤ümden merhum sultan-› sab›-
ka ceride lisan›yla söyledim ki:

Münhas›f Y›ld›z’› dârülfünun et; tâ Süreyya kadar âlî
olsun! Ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine ehl-i hakikat
melâike-i rahmeti yerlefltir; tâ Cennet gibi olsun! Ve Y›l-
d›z’daki milletin sana hediye etti¤i servetini milletin bafl
hastal›¤› olan cehaletini tedavi için büyük dinî dârülfü-
nunlara sarf ile millete iade et. Ve milletin mürüvvet ve
muhabbetine itimat et. Zira, senin flahane idarene millet
mütekeffildir. Bu ömürden sonra s›rf ahireti düflünmek
lâz›m. Dünya seni terk etmeden evvel sen dünyay› terk
et. Zekâtü’l-ömrü, ömr-i sani yolunda sarf eyle.

fiimdi muvazene edelim: Y›ld›z e¤lence yeri olmal› ve-
ya dârülfünun olmal›; ve içinde seyyahlar gezmeli veya
ulema tedris etmeli; ve gasp edilmifl olmal› veyahut 
hediye edilmifl olmal›, hangisi daha iyidir? ‹nsaf sahiple-
ri hükmetsin.

Ben ki bir geday›m, bir büyük padiflaha nasihat ettim,
demek yar› cinayet ettim.
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ya¤mur melekleri.
merhum: ölmüfl, rahmete kavufl-
mufl.
muhabbet: sevgi, sevmek.
musalâha: bar›flma, anlaflma.
muvazene: ölçülülük, dengeli ol-
ma; tartma, ölçme, düflünme,
karfl›laflt›rma.
mühhasif: sönükleflen, kararm›fl,
gölgelenmifl.
mülâhaza: dikkatle bakmak, dü-
flünme, iyice düflünüp bir iflin ha-
kikat›n› incelemek.
mütekeffil: kefil olan.
nasihat: ö¤üt.
nedamet: piflmanl›k.
nokta-i hilâfet: halifelikle yöneti-
len devletin baflkenti.
ömr-i sani: ikinci ömür, ikinci ha-
yat.
rab›ta: ba¤, ba¤layan, rabteden,
bitifltiren.
sab›k: geçen, geçen devre, geç-
mifl, daha önce, önceki, evvelki.
sarf: harcama, masraf, gider; (gra-
mer): bir dili meydana getiren ke-
limelerin de¤iflmesinden, birbiri-
nin türemesinden bahseden ilim
dal›, kelime bilgisi, fiil çekimlerini,
isim ve fiil çeflitlerini ö¤reten ilim.
seyyah: çok seyahat eden.
sultan: hükümdar, saltanat sahi-
bi.
sultan-› sab›k: geçmifl, evvelki
sultan.
suret: resim, flekil, görünüfl; tarz,
üslûp, cihet.
Süreyya: Ülker (Pervin) y›ld›z›; ye-
di veya alt› y›ld›zlard›r ki; ikifler
ikifler karfl›l›kl› dururlar ve Ay’›n
geçti¤i yerlere yak›n görünürler.
flahane: flah gibi, flaha yak›fl›r su-
rette; pek güzel, mükemmel, çok
iyi.
tarik: yol, tarz, usul, vâs›ta, mes-
lek.
tedris: ö¤retme, ders verme.
ulema: âlimler, bilginler.
vuku: meydana gelme.
zan: flüphe, zannetmek, sanmak,
sezme.
zebani: Cehennemde vazifeli
azap melekleri.
zekâtü’l-ömür: ömrün zekat›.

a¤raz: garazlar, kötü maksat-
lar.
ahiret: K›yâmetten sonra ku-
rulacak olan âlem, öte dünya,
ikinci hayat.
ahsen: makbul, geçerli.
âlî: yüce, yüksek.
aslâh: en iyi.
cehalet: bilgisizlik, câhillik.
ceride: gazete.
cinayet: birisini öldürmek,
katl.
daire-i ‹slâm: islam dairesi.
dârülfünun: üniversite.

derk: iyice anlama, anlamak,
idrak etmek.
ehl-i hakikat: hakîkat ve
do¤ruyu bulan kimseler.
fikir: düflünce.
gasp: baflkas›n›n mal›n› r›zâs›
olmadan zorla almak.
geda: fakir, kimsesiz.
hükm: bkz. hüküm.
içtimaî: sosyal hayatla ilgili.
infialât: dar›lma ve gücen-
meler.
‹nsaf: merhamet ve adâlet
dâiresinde hareket, hakîkat›

kabûl ve itiraf.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itimat: güvenme, emniyet
etme, birfleye kalben güvenip
dayanma.
kabul-i nasihat: nasihat›n ka-
bul görmesi.
kesp: çal›flma, emek sarf et-
me, iflleme, yapma, kazanma.
kusurat: kusurlar.
lisan: dil, anlatma flekli, tarz›.
mebde: bafllama, bafllang›ç,
kaynak, kök, esas.
melâike-i rahmet: rahmet,



Cinayetin öteki yar›s›n› söylemek zaman› gelmedi.(HA-

fi‹YE)

Yaz›k! Eyvahlar olsun! Saadetimiz olan Meflrutiyet-i
meflrua, bir menba-› hayat-› içtimaiyemiz ve ‹slâmiyete
uygun olan maarif-i cedideye, millet nihayet derecede
müfltak ve susam›fl oldu¤u hâlde, bu hâdisede ifratperver
olanlar Meflrutiyete garazlar kar›flt›rmakla ve fikren mü-
nevver olanlar da dinsizce harekât-› lâubaliyâne ile mille-
tin ra¤betine karfl›, maatteessüf, set çektiler. Bu seddi çe-
kenler, ref etmelidirler. Vatan nam›na rica olunur.

Ey paflalar, zabitler! Bu on bir buçuk cinayetin flahitle-
ri binlerle adamd›r. Belki, baz›lar›na ‹stanbul’un yar›s› fla-
hittir. Bu on bir buçuk cinayetin cezas›na r›za ile beraber
on bir buçuk sualime de cevap isterim.

‹flte bu seyyiat›ma bedel bir hasenem de var, söyleye-
ce¤im:

Herkesin flevkini k›ran ve neflesini kaç›ran ve a¤razlar
ve taraftarl›klar hissini uyand›ran ve sebeb-i tefrika olan 
›rkç›l›k cemiyat-› akvamiyeyi teflkiline sebebiyet veren ve
ismi meflrutiyet ve manas› istibdat olan ve ‹ttihat ve Te-
rakki ismini de lekedar eden buradaki flube-i müstebidâ-
neye muhalefet ettim.

HAfi‹YE: O yar›n›n zaman›, on befl sene sonra, yirmi sekiz senedir mü-
ellifin sebeb-i hapsi olan, Sirâcinnur'un ahirindeki bahse bak›n›z, tam o
yar› cinayeti bileceksiniz.

a¤raz: garazlar, kötü maksatlar.
bedel: karfl›l›k, yerine.
cemiyat-› akvamiye: milletlerin
ortak cemiyetleri.
cinayet: birisini öldürmek, katl.
fikren: düflünce itibâriyle, fikir
bak›m›ndan.
garaz: maksat, niyet, kas›t; kötü
niyet ve kin.
hâdise: olay.
harekât-› lâübaliyane: ciddiyet-
siz hareketler.
hasene: iyilik, güzellik, hay›rl›
amel; Allah r›zâs›na uygun ifl.
hafliye: dipnot.
ifratperver: afl›r›ya kaçmaktan
zevk duyan.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
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lekedar: lekeli.
maarif-i cedide: yeni e¤itim
sistemi.
maatteessüf: üzülerek; üzün-
tüyle ifâde etmek gerekir ki…;
yaz›klar, teessüfler olsun; ne
yaz›k ki….
menba-› hayat-› içtimaiye:.
meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet
sistemi.
meflrutiyet-i meflrua: dîne
uygun meflrûtiyet.

muhalefet: karfl› gelme.
münevver: nurlu, ayd›n.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nam: isim, ün, flan.
ra¤bet: birfleyi çok isteme.
ref: kald›rmak, la¤vetmek.
r›za: raz› olufl.
rica: istek, ümit.
Saadet: mutluluk.
sebeb-i tefrika: ayr›l›k sebe-
bi.
sebebiyet: sebep olma, se-
beplik.

set: engel, duvar.
seyyiat: kötülükler, günahlar,
suçlar.
sual: isteme, sorma.
flevk: çok fliddetli arzu, nefl’e.
flube-i müstebidâne: dikta-
tör, zulûm ve bask› yapanla-
r›n yeri.
taraftar: taraf olan.
teflkil: meydana getirme, or-
taya koyma.
zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker, kuv-
vetli, yavuz; zabteden.



Herkesin bir fikri var. ‹flte sulh-i umumî, aff-› umumî
ve ref-i imtiyaz lâz›m. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile baflkas›na
haflerat nazar›yla bakmakla nifak ç›kmas›n. Fahir olma-
s›n, derim: Biz ki hakikî Müslüman›z; aldan›r›z, fakat al-
datmay›z. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira bi-

liyoruz ki, 
1 pπn«përdG p∑rônJ ≈/a oán∏«/ërdG Énªs̀ fpG. Fakat, meflru, haki-

kî meflrutiyetin müsemmas›na ahdüpeyman etti¤imden,
istibdat ne flekilde olursa olsun, meflrutiyet libas› giysin
ve ismini taks›n; rast gelsem sille vuraca¤›m.

Fikrimce meflrutiyetin düflman›, meflrutiyeti gaddar,
çirkin ve hilâf-› fleriat göstermekle, meflveretin de düfl-
manlar›n› çok edenlerdir. “Tebeddül-i esma ile hakaik te-
beddül etmez.”

En büyük hata, insan kendini hatas›z zannetmek oldu-
¤undan, hatam› itiraf ederim ki; nas›n nasihatini kabul
etmeden nasa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi
irflat etmeden baflkas›n›n irflad›na çal›flt›¤›mdan emr-i bil-
marufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübe ile
sabittir ki, ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o ku-
sur, ifllenmemifl baflka kusurun suretinde kendini göste-
rir. O adam masum iken cezaya müstahak olur. Allah 
musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hâkim ona
ceza verir, zulmeder.

Ey ulülemir! Bir haysiyetim vard›; onunla ‹slâmiyet
milliyetine hizmet edecektim; k›rd›n›z. Kendi kendine
olmufl istemedi¤im bir flöhret-i kâzibem vard›; onunla 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 115 ‹LK HAYATI

küm.
libas: elbise.
masum: günah›, kötülü¤ü olma-
yan, suçsuz.
meflru,: helâl, ‹slâma uygun, ha-
ram ve yanl›fl olmayan.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
meflveret: ifllerin dan›fl›p görüfl-
me yoluyla halledilmesi.
milliyet: milliyetçilik fikri.
musibet: belâ, felâket, hastal›k,
dert, s›k›nt›, ezâ, bafla gelen ac›
durumlar.
müsemma: isimlendirilen, isim
sâhibi.
müstehak: hak eden, hak etmifl,
kendisi kazanm›fl.
nâs: kesinlik kazanm›fl dinî hü-
kümler; Kur’ân veya hadîsin aç›k
ve kesin hükmü.
nasihat: ö¤üt.
nazar: bakma, bak›fl, göz atma;
düflünme.
nefis: menfaatli her fleyi elde et-
mek isteyen flehvet, zararl› gör-
dü¤ü herfleyi uzaklaflt›rmak iste-
yen gadap duygular›n›n kayna¤›;
yarat›l›flla verilmifl olan arzu ve is-
tekler, meyiller, bedenin hissî is-
tekleri; can, kifli, öz varl›k; bir fle-
yin zat› olan, kendisi.
netice: sonuç.
nifak: d›fltan Müslüman göründü-
¤ü halde inanmamak, ikiyüzlülük,
dinde riyâ.
ref-i imtiyaz: ayr›cal›¤› kald›r-
mak.
sabit: duran; do¤rulu¤u ispatlan-
m›fl.
sille: tokat.
sulh-i umumî: genel bar›fl.
suret: resim, flekil, görünüfl; tarz,
üslûp, cihet.
flöhret-i kâzibe: geçici, yalanc›
flöhret, aldat›c› nâm.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tebeddül-i esmâ: isimlerin de¤ifl-
mesi.
tecrübe: deneme, imtihan.
tenezzül: inme, düflme.
tenzil: k›ymetten düflürme, hiçe
indirme, afla¤› indirme.
tesir: etki; iz b›rakma.
ulü’l-emr: idâreci, baflkan, devlet
reisi.
zan: flüphe, zannetmek, sanmak,
sezme.
zulm: zulüm.

adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
afv-› umumî: genel af.
ahd ü peyman: söz ve ye-
min. And içmek.
emr-i bilmaruf: iyili¤i emret-
me.
Fahr: övünme, büyüklük tas-
lama.
fikir: düflünce.
gaddar: çok zâlim.
hakaik: gerçekler, hakîkatler.

hakikî: gerçek.
hâkim: hakl› ve haks›z› ay›r›p
hak ve adalet üzere hükme-
den.
haflerat: zararl› böcek, akrep,
y›lan gibi hayvanlar.
haysiyet: itibar, de¤er, fleref,
k›ymet, derece, mertebe; ci-
het, bak›m.
hilâf-› fieriat: fleriata ayk›r›.
imtiyaz: birfleyi di¤erinden

ay›rma, farkl›l›k tan›ma, ayr›-
cal›k.

irflat: do¤ru yolu gösterme;
gafletten uyand›r›p hidâyet
yolunu gösterme.

irflat: do¤ru yolu gösterme;
gafletten uyand›r›p hidâyet
yolunu gösterme.

istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›
yönetim; zulüm ve tahak-

1. En birinci hile, hileleri terk etmektir.



avama nasihatimi tesir ettiriyordum, maalmemnuniye,
mahvettiniz. fiimdi usand›¤›m bir hayat-› zaifim var. Kah-
rolay›m, e¤er idama esirgersem. Mert olmayay›m, e¤er
ölmeye gülmekle gitmezsem. Sureten mahkûmiyetim,
vicdanen mahkûmiyetinizi intaç edecektir.

Bu hâl bana zarar de¤il, belki fland›r. Fakat millete za-
rar ettiniz. Zira nasihatimdeki tesiri k›rd›n›z. Saniyen,
kendinize zarard›r. Zira hasm›n›z›n elinde bir hüccet-i kà-
t›a olurum. Beni mihenk tafl›na vurdunuz. Acaba f›rka-i
halise dedi¤iniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç
tanesi sa¤lam ç›kacakt›r. E¤er meflrutiyet bir f›rkan›n
istibdad›ndan ibaret ise ve hilâf-› fleriat hareket ise, 
(HAfi‹YE) l™pénJrôoe≈uf nCG p¿nÓn≤sãdG pón¡°rûn« r̀∏na ! Zira, yalanlarla ittihat ya-

land›r. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meflrutiyet,
fasittir. Müsemma-i meflrutiyet; hak, s›dk, muhabbet ve
imtiyazs›zl›k üzerine beka bulacakt›r...

“Otuz Bir Mart Hâdisesi” denilen o saika ve müthifl
f›rt›na, esbab-› adîde sebepler taht›nda öyle bir istidad-›
tabiîyi müheyya etmiflti ki; neticesi hercümerç oldu¤u
hâlde, minindillah, ehl-i k›yam›n lisan›na, daima mu’ci-
zesini gösteren ism-i fleriat geldi. O f›rt›nay› gayet hafif
geçirdi¤inden Nisan’›n n›sf›ndan sonraki gazeteleri indal-
lah mahkûm ediyor. Zira, o hâdiseye sebebiyet veren ye-
di mesele ve onunla beraber yedi hâl nazar-› mütalâaya
al›nsa, hakikat tezahür eder. Onlar da bunlard›r:

HAfi‹YE: Yani, “Bütün dünya, cin ve ins flahit olsun ki, ben mürteciyim.”

adî: basit, normal, her zaman ya-
p›lan.
avam: s›radan biri, fakir halk ta-
bakas›; okuyup yazmas› az olan;
ilim ve irfân› az, basit yaflay›fla sa-
hip kimse.
beka: varl›¤› devam ettirme; de-
vaml›l›k, sonsuzluk.
ehl-i k›yam: k›yam edenler,
ayaklananlar.
fasit: bozguncu, do¤ru olmayan,
bozuk, müfsid, yanl›fl olan.
f›rka: grup, parti, topluluk, tü-
men.
f›rka-i halise: saf, temiz topluluk. 
hâdise: olay.
hak: do¤ru, gerçek; adalet; pay;
geçmifl ve harcanm›fl emek; her-
fleyi hakk›yla yaratan, varl›¤› hak
olan ve her hakk›n sahibi olan
anlam›nda Allah’›n ismi.
hakikat: gerçek.
hasm: muhâlif, karfl› taraf, düfl-
man.
Hafliye: dipnot.
hayat-› zaif: kuvvetsiz hayat.
herc ü merc: darmada¤›n, allak
bullak, karmakar›fl›k.
hilâf-› fieriat: fleriata ayk›r›.
hüccet-i kàt›a: do¤rulu¤u kesin
olan delil.
ibaret: meydana gelmifl, toplan-
m›fl.
idam: yok etme, yok olma.
ifsadat: bozukluklar.
imtiyaz: birfleyi di¤erinden ay›r-
ma, farkl›l›k tan›ma, ayr›cal›k.
indallah: Allah’›n indinde, yan›n-
da, nazar›nda.
intac: netice verme, do¤urma.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
ittihat: ayn› noktada birleflme.
kahr: zorlama, cebr, ezme, mah-
vetme; Allah’›n fliddetli ve azap
verici vas›flar›n›n tecellisi, lütfun
z›dd›.
lisan: dil, anlatma flekli, tarz›.
maalmemnuniye: memnuniyet-
le.
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mahkûm: aleyhinde hüküm
verilmifl olan, dâvây› kaybe-
dip cezâlanan, birisinin hük-
mü alt›nda bulunan; zorunda
olan, katlanan.
mahkûmiyet: hüküm giyme.
mahv: yok etme, silme.
Meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet
sistemi.
mihenk: ölçü, tart›.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.

muhabbet: sevgi, sevmek.
müesses: kurulmufl, tesis
edilmifl.
müheyya: haz›r hale getiril-
mifl.
müsemma-i meflrutiyet:
meflrutiyet olarak isimlendiri-
len.
müthifl: dehflet veren, korku-
tan.
nasihat: ö¤üt.
nazar-› mütalâa: nazar›, dü-
flüncesi ve bilgisi dahilinde.
netice: sonuç.

n›sf: yar›.
saika: sevkeden, sürükleyen.
saniyen: ikinci olarak.
sebebiyet: sebep olma, se-
beplik.
s›dk: do¤ruluk.
sureta: görünüflte, zahiren.
flan: ün, nam, flöhret.
tesir: etki; iz b›rakma.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
vicdanen: vicdan ile, vicdan
bak›m›ndan.



1. Yüzde doksan› ‹ttihat ve Terakki’nin aleyhinde, hem
onlar›n tahakkümü ve istibdad› aleyhinde bir hareket idi.

2. F›rkalar›n meydan-› münakaflat› olan vükelây› tebdil
idi.

3. Sultan-› mazlumu sukut-i musammemden kurtar-
makt›.

4. Hissiyat-› askeriyenin ve adab-› dindaranelerinin
muhalif telkinat›n›n önüne set olmakt›.

5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Beyin katilini
meydana ç›karmakt›.

6. Kadro haricine ç›kanlar› ve alay zabitlerini ma¤dur
etmemekti.

7. Hürriyeti, sefahate flümulünü men ve adab-› fleriat-
la tahdit ve avam›n siyaset-i fler’î bildikleri yaln›z k›sas ve
kat-i yed haddini icra idi.

Fakat, zemin batakl›k ve dam (tuzak) ve plân serilmifl-
ti. Mukaddes olan itaat-› askeriye feda edildi. Üssülesas
esbap, f›rkalar›n taraftarâne ve garazkârâne münakaflat›
ve gazetelerin belâgat yerine mübalâ¤at ve yalan ve ifrat-
perverâne keflmekeflleri idi. Bu metalib-i seb’ada; nas›l
ki, yedi renk çevrilse yaln›z beyaz görünür. Bunda da yal-
n›z ziya-i fleriat-› beyza tecelli etti. Fesad›n önüne set
çekti.

.........
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fl›kl›k, kargafla.
k›sas: bir suç iflleyenin ayn› flekil-
de cezaland›r›lmas›.
ma¤dur: haks›zl›¤a u¤ram›fl.
men: yasaklama, engelleme, mâ-
ni olma.
metalib-i seb’a: yedi istek.
meydan-› münakaflat: münaka-
flalar›n yap›ld›¤› meydan, alan.
muhalif: uymayan, z›t olan, karfl›
duran.
mukaddes: kudsî, temiz, pâk, ârî.
mübala¤at: abartmalar.
münakaflat: münâkaflalar, tart›fl-
malar.
sefahet: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük.
set: engel, duvar.
siyaset-i fler’i: dine hizmet dü-
flüncesiyle yap›lan siyaset.
sukut-i musammem: kesin ola-
rak kararlaflt›r›lm›fl olan indirilme.
sultan-› mazlum: zulme u¤ram›fl
Sultan.
flümul: içine alma kapsama.
tahakküm: zorbal›k etme; zorla
hükmetme, mânevî bask›.
tahdit: s›n›rlama.
taraftarâne: taraf olarak, taraf
tutarak, taraftarl›k ederek.
tebdil: de¤ifltirme, de¤ifliklik.
tecelli: görünme, bilinme; Allah’›n
her bir isminin mânâs›n› icrâ et-
mesi; Allah’›n Rezzak ismiyle r›z›k
vermesi, Muhyî ismiyle diriltmesi,
fiâfi ismiyle hastalara flifâ verme-
si gibi.
telkinat: afl›lamalar, telkinler.
üssülesas: gerçek ve sa¤lam te-
mel.
vükelâ: askerî âmirler, komutan-
lar.
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker, kuvvetli, ya-
vuz; zabteden.
zemin: yer; yüzey, sat›h.

âdâb-› dindarane: dindarl›k-
tan gelen edepler, terbiyeler.
âdâb-› fleriat: fleriat›n düstur-
lar›, kaideleri.
alay: 3-4 tabur piyade veya 5
bölük askerden meydana ge-
len kuvvet.
aleyh: onun hakk›nda, onun
üzerinde, onun zarar›na
(olumsuz olarak kullan›l›r).
avam: s›radan biri, fakir halk
tabakas›; okuyup yazmas› az
olan; ilim ve irfân› az, basit
yaflay›fla sahip kimse.

belâgat: hitap etti¤i kimsele-
re göre uygun, tam yerinde,
düzgün ve hakîkatl› söz söy-
leme sanat›, hâlin gerektirdi-
¤ine uygun söz söylemek.
esbap: sebepler.
feda: fakir.
fesat: bozuk ve fenâl›k, kar›-
fl›kl›k, haddi afl›p zulmetmek.
f›rka: grup, parti, topluluk, tü-
men.
garazkârâne: garaz edercesi-
ne, kin besleyerek.
had: yaz›.

hissiyat-› askerîye: askerlik-
le ilgili hisler.
icra: tatbik, yerine getirme.
ifratperverane: afl›r› giderce-
sine, afl›r›ca.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›
yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
itaat-i askeriye: askerin
amirlerine itaati.
katil: öldüren; insan›n ölümü-
ne sebep olan.
keflmekefl: kar›fl›kl›k, karma-



Bütün kuvvetimle derim ki: Terakkimiz, ancak milliye-
timiz olan ‹slâmiyetin terakkisiyle ve hakaik-i fleriat›n te-
cellisiyledir. Yoksa, “Yürüyüflünü terk etti; baflkas›n›n da
yürüyüflünü ö¤renmedi” olan darb›mesele mâsadak ola-
ca¤›z.

Evet, hem flanüfleref-i millet-i ‹slâmiye, hem sevab-›
ahiret, hem hamiyet-i milliye, hem hamiyet-i ‹slâmiye,
hem hubb-i vatan, hem hubb-i din ile mütehassis olmal›-
y›z...

Ey paflalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve flimdi sual-
lerime de cevap isterim. ‹slâmiyet ise, insaniyet-i kübra
ve fleriat ise, medeniyet-i fuzlâ (en faziletli medeniyet) ol-
du¤undan âlem-i ‹slâmiyet, medine-i faz›la-i Eflâtuniye
olmaya sezad›r.

Birinci Sual: (HAfi‹YE) Gazetelerin aldatmalar›yla

meflru bilerek buradaki görenek ve âdâta binaen cere-
yan-› umumîye kap›lan safdillerin cezas› nedir?

‹kinci Sual: Bir insan y›lan suretine girse yahut bir

velî haydut k›yafetine girse veyahut meflrutiyet, istibdat
flekline girse; ona taarruz edenlerin cezas› nedir? Belki,
hakikaten onlar y›land›rlar, haydutturlar ve istibdatt›rlar.

Üçüncü Sual: Acaba müstebit yaln›z bir flah›s m›

olur? Müteaddit flah›slar müstebit olmaz m›? Bence, 

HAfi‹YE: Bu sualler k›rk-elli masum mahpusun tahliyesine sebep oldu. 

âdât: âdetler, yap›lan ifller.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slâm dünyas›.
cereyan-› umumiye: genel ak›m.
cinayet: birisini öldürmek, katl.
darb›mesel: atasözü.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek de-
rece; erdem; dinî ve ahlâkî görev-
lere uyma derecesi.
hakaik-› fleriat: fleriat›n hüküm
ve hakikatleri.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm› koru-
ma, Müslümanlara sahip ç›kma
gayreti.
hamiyet-i milliye,: milletin hak
ve hukukunu koruma konusunda
gösterilen gayret ve titizlik.
hafliye: dipnot.
haydut: eflkiya.
hubb-i din: din sevgisi.
hubb-i vatan: vatan sevgisi.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
mâsadak: do¤rulay›c›.
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medeniyet-i fuzlâ: en fazilet-
li medeniyet.
meflru: helâl, ‹slâma uygun,
haram ve yanl›fl olmayan.
meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet
sistemi.
milliyet: milliyetçilik fikri.
müstebit: diktatör, zulüm ve
bask› yapan. Baflkas›n›n hu-
kukunu elinden alan.
müteaddit: ayr› ayr›, birkaç,
çeflit çeflit.

mütehassis: hislenen, duygu-
lanan.
safdil: saf kalplilik, safl›k.
sevab-› ahiret,: âhiret sevab›.
seza: lây›k, münâsip.
sual: isteme, sorma.
suret: resim, flekil, görünüfl;
tarz, üslûp, cihet.
flanufleref-i millet-i ‹slâmi-
ye: Müslüman milletin flan ve
flerefi.
fleriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.

taarruz: sataflmak, iliflmek,
sald›rmak.
tecelli: görünme, bilinme; Al-
lah’›n her bir isminin mânâs›-
n› icrâ etmesi; Allah’›n Rezzak
ismiyle r›z›k vermesi, Muhyî
ismiyle diriltmesi, fiâfi ismiyle
hastalara flifâ vermesi gibi.
terakki: yükselme, ilerleme.
velî: bak. evliyâ, Allah’›n sev-
gili kulu.
zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker, kuv-
vetli, yavuz; zabteden.



kuvvet kanunda olmal›, yoksa istibdat münkas›m olmufl
olur. Ve komitecilikle tam fliddetlenir.

Dördüncü Sual: Bir masumu idam etmek mi, yok-

sa on caniyi affetmek mi daha zarard›r?

Beflinci Sual: Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fik-

re galebe etmedi¤i gibi daha ziyade nifak ve tefrika ver-
mez mi?

Alt›nc› Sual: Bir maden-i hayat-› içtimaiyemiz

olan ittihad-› millet; ref-i imtiyazdan baflka ne ile olur?

Yedinci Sual: Müsavat› ihlâl ve yaln›z baz›lara tah-

sis ve haklar›nda kanunu tamam›yla tatbik etmek; zahi-
ren adalet iken bir cihette acaba müsavats›zl›kla zulüm
ve garaz olmaz m›? Hem de tebrie ve tahliye ile masu-
miyetleri tebeyyün eden ekser mahpusînin, belki yüzde
sekseni masum iken; acaba ekseriyet nokta-i nazar›nda
bu hâl hükümferma olsa, garaz ve fikr-i intikam olmaz
m›? Divan-› Harbe diyece¤im yok, ihbar edenler düflün-
sünler.

Sekizinci Sual: Bir f›rka kendisine bir imtiyaz tak-

sa, herkesin en hassas nokta-i asabiyesine daima dokun-
dura dokundura zorla herkesi meflrutiyete muhalif gibi
gösterse ve herkes de onlar›n kendilerine takt›¤› ism-i
meflrutiyet alt›nda olan muannit istibdada iliflmifl ise, aca-
ba kabahat kimdedir?
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masumiyet: suçsuzluk.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
muannit: inatç›, bir noktada inat
edip duran; küfründe ›srar eden.
muhalif: uymayan, z›t olan, karfl›
duran.
münkas›m: k›s›mlara, bölümlere
ayr›lm›fl.
müsavat: eflitlik.
nifak: d›fltan Müslüman göründü-
¤ü halde inanmamak, ikiyüzlülük,
dinde riyâ.
nokta-i asabiye: sinirlenme nok-
tas›.
nokta-i nazar: görüfl, bir nevi fi-
kir, bak›fl aç›s›.
ref-i imtiyaz: ayr›cal›¤› kald›r-
mak.
sual: isteme, sorma.
tahliye: serbest b›rakmak, bo-
flaltmak.
tahsis: belli bir maksat için kul-
lanma, bir kimse veya fley için
ay›rmak, birfleye özel k›lma.
tatbik: yerine getirme, îfâ etme.
tazyik: s›k›nt› verme, bask› yap-
ma.
tebeyyün: aç›¤a ç›kma, belli ol-
ma, sabit olma.
tebrie: suçtan, flüpheden, zandan
uzak oldu¤unu bildirme; temizli-
¤ini ve suçsuzlu¤unu ortaya ç›-
karma.
tefrika: ayr›l›k, bölünme.
zahiren: görünüflte.
ziyade: fazla, çok.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
cani: cinâyet iflleyen.
cihet: yön, taraf; vesile, se-
bep, bahâne.
divan-› harp: s›k›yönetim, as-
keri idare.
ehl-i meslek: bir mesle¤e
ba¤l› olanlar.
ekser: pek çok.
ekseriyet: ço¤unluk.
f›rka: grup, parti, topluluk, tü-
men.
fikir: düflünce.
fikr-i intikam: intikam dü-

flüncesi.
galebe: üstün gelmek, yen-
mek, bozmak, çokluk.
garaz: maksat, niyet, kas›t;
kötü niyet ve kin.
hâl: flimdi, bulunulan an; du-
rum, vaziyet, görünüfl, tav›r.
hassas: duyarl›.
hükümferma: hüküm süren,
hükmünü geçiren.
idam: yok etme, yok olma.
ihbar: haber verme.
ihlâl: bozma.
imtiyaz: birfleyi di¤erinden

ay›rma, farkl›l›k tan›ma, ayr›-
cal›k.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›
yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl gizli cemiyet.
maddî: madde ile alâkal›.
maden-i hayat-› içtimaiye:
sosyal hayat›n ç›kt›¤› yer.
mahpus: hapsedilmifl.
masum: günah›, kötülü¤ü ol-
mayan, suçsuz.



Dokuzuncu Sual: Acaba bahç›van bir bahçenin

kap›s›n› açsa, herkese ibahe etse, sonra da zayiat vuku
bulsa; kabahat kimdedir?

Onuncu Sual: Fikir ve söz hürriyeti verilse, sonra

da muaheze olunsa; acaba bîçare milleti atefle atmak için
bir plân olmaz m›? Böyle olmasa idi, baflka bahaneyle
mevki-i tatbike konulaca¤› hayale gelmez mi idi?

On Birinci Sual: Herkes meflrutiyete yemin edi-

yor. Hâlbuki ya müsemma-i meflrutiyete kendi muhalif
veya muhalefet edenlere karfl› sükût etse, acaba kefaret-i
yemin vermek lâz›m gelmez mi? Ve millet yalanc› olmaz
m›? Ve masum olan efkâr-› umumiye; yalanc›, bunak ve
gayr-i mümeyyiz addolunmaz m›?

Elhâs›l: fiedit bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiy-
le flimdi hükümfermad›r. Güya istibdat ve hafiyelik tena-
suh etmifl. Ve maksat da Sultan Abdülhamid’den istir-
dad-› hürriyet de¤ilmifl. Belki, hafif ve az istibdad›, flid-
detli ve kesretli yapmakm›fl!

Yar›m Sual: Nazik ve zay›f bir vücut ki, sivrisinek-

lerin ve ar›lar›n ›s›rmas›na tahammül edemedi¤i için, ga-
yet telâfl ve zahmetle onlar› def’e çal›fl›rken; biri ç›ksa,
dese ki: “Maksad› sivrisinekleri, ar›lar› defetmek de¤il,
belki büyük aslan› ikaz edip kendine musallat etmek is-
ter.” Acaba böyle demekle hangi ahma¤› kand›racakt›r?

Sualin di¤er yar›s› ç›kmaya izin yoktur.

bahane: yalandan özür.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cehalet: bilgisizlik, cahillik.
cihet: yön, taraf; vesile, sebep,
bahâne.
def: uzaklaflt›rma, itme, kovma.
efkâr-› umumi: kamuoyu, umu-
mun fikiri.
elhas›l: k›sacas›, netice olarak,
özetle.
fikr: düflünce.
gayr-i mümeyyiz: temyiz ça¤›na
gelmemifl.
güya: sanki.
hafiye: ajan, casus; polis; gizli ça-
l›flan.
hayal: zihinde tasarlanan, canlan-
d›r›lan ve gerçekleflmesi özlenen
fley, düfl, hulya; görüntü; belli be-
lirsiz görülen fley, gölge.
hükümferma: hüküm süren,
hükmünü geçiren.
hürriyet: özgürlük, ba¤›ms›zl›k,
serbestlik
ibahe: mübah k›lmak, helâl et-
mek, sevap veya günah olma-
mak, bir fleyin yasak ve haram
olmaktan ç›kmas›, izin vermek.
istibdat: kanuna ve nizâma tâbî
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olmayan, keyfî, bask›c› yöne-
tim; zulüm ve tahakküm.
kefaret-i yemin: yemin kefa-
reti.
kesret: çokluk, s›kl›k.
maksat: ana fikir; kastedil-
mifl, istenilen fley.
masum: günah›, kötülü¤ü ol-
mayan, suçsuz.
meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet
sistemi.
mevki-i tatbik: uygulama

mevkii.
muaheze: sorgulama, hesâba
çekme.
muhalefet: karfl› gelme.
muhalif: uymayan, z›t olan,
karfl› duran.
musallat: rahats›z eden, sata-
flan.
müsemma-i meflrutiyet:
meflrutiyet olarak isim-
lendirilen, meflrutiyet denilen
fley.
nazik: nezaketli, terbiyeli, za-
rif, ince, dayan›ks›z; ehemmi-

yet verilmesi gereken; tehli-
keli husus.
sual: isteme, sorma.
sükût: suskunluk, sessizlik.
fiedit: fliddetli.
tahakküm: zorbal›k etme;
zorla hükmetme, manevî
bask›.
tahammül: sabretme, katlan-
ma, dayanma.
tenasuh: birbirine nasihat et-
me.
vuku: meydana gelme.
zayiat: kay›plar, zararlar.



Ey paflalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim ki:

Gazetelerde neflretti¤im umum makalât›mdaki umum
hakaikte nihayet derecede mus›rr›m. fiayet zaman-› ma-
zi canibinden, Asr-› Saadet mahkemesinden adaletna-
me-i fleriatla davet olunsam; neflretti¤im hakaik› aynen
ibraz edece¤im. Olsa olsa o zaman›n ilcaat›n›n modas›-
na göre bir libas giydirece¤im.

fiayet müstakbel taraf›ndan üç yüz sene sonraki tenki-
dat-› ukalâ mahkemesinden tarih celpnamesiyle celp
olunsam, yine bu hakikatleri tevessü ve inbisat ile çatla-
yan baz› yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak ora-
da da gösterece¤im. Demek, hakikat tahavvül etmez,

hakikat hakt›r,
1 p¬r«n∏nY '¤r©oj n’nh ƒo∏r©nj t≥nërdnG Millet uyanm›fl;

mugalâta ve cerbeze ile i¤fal olunsa da, devam etmeye-
cektir. Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü k›sad›r. Fe-
veran eden efkâr-› umumîye ile, o aldatmalar ve muga-
lâtalar da¤›lacak ve hakikat meydana ç›kacakt›r, inflaal-
lah.

Sizin iflkenceli hapishanenizin hâli, zaman müthifl,
mekân muvahhifl, mahpusîn mütevahhifl, gazeteler mür-
cif, efkâr müflevvefl, kalpler hazin, vicdanlar müteessir 
ve me’yus, bidayet-i hâlde memurlar flematetli, nöbetçi-
ler müz’iç olmakla beraber, vicdan›m beni tazip etmedi-
¤i için, o hâl bana e¤lence gibiydi. Musibetlerin tenev-
vüü, musikinin na¤melerinin tenevvüü gibi bana geliyor-
du.
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nefleli olma.
libas: elbise.
mahpusîn: mahpuslar.
me’yus: ümitsiz, kederli.
mugalâta: yan›lt›c› söz etme, saf-
sata.
mus›r: ›srarl›.
musibet: belâ, felâket, hastal›k,
dert, s›k›nt›, ezâ, bafla gelen ac›
durumlar.
musiki: müzik, güzel sesler, na¤-
meler.
muvahhifl: vahflet veren; korku-
tup ürküten.
mürcif: fitne ve fesat için ortal›¤›
kar›flt›ran.
müstakbel: ilerideki, gelecek; ge-
lecek zaman.
müflevvefl: karmakar›fl›k, düzen-
siz anlafl›lmaz.
müteessir: tesir alt›nda kalm›fl,
üzülmüfl veya sevinmifl, hissiyat›-
na dokunmufl, üzüntülü.
mütevahhifl: ürken, korkan.
müz’iç: rahats›z eden, s›k›nt› ve-
ren.
na¤me: âhenk, güzel, ses, âvaz,
ezgi, te¤anni.
neflr: yaymak; K›yâmetten sonra
bütün insanlar›n dirilip, toplan-
d›ktan sonra da¤›l›p yay›lmalar›.
nihayet: son.
flematet: kuru gürültü, flamata.
tahavvül: bir halden di¤er bir ha-
le geçme, de¤iflme, dönüflme, de-
¤ifliklik.
tazip: ac› çektirme, s›k›nt› verme,
azap çektirme, incitme.
telâkki: anlama, anlay›fl, kabul
etme.
tenevvü: çeflitlenme, çeflit çeflit
olma.
tenkidat-› ukalâ: ak›llar›n tenkid-
leri.
tevessü: geniflleme, yay›lma, çat-
lama.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezzet duyan ve kötülükten
elem alan mânevî bir his.
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker, kuvvetli, ya-
vuz; zabteden.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.

adaletname-i fleriat: fleriat›n
mahkeme ça¤r› pusulas›.
Asr-› Saadet: mutluluk ça¤›,
Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) peygamber olarak
dünyada bulundu¤u devir.
bidayet-i hâl: hâlin bafllang›-
c›.
canib: yan, yön, cihet, taraf.
celp: kendi taraf›na çekmek,
götürmek, kazanmak.

celpname: ça¤r› pusulas›.
cerbeze: hakl› haks›z sözlerle
hakîkati gizlemek; aldat›c›
kurnazl›k.
efkâr: fikirler, düflünceler.
efkâr-› umumî: kamuoyu,
umumun fikiri.
feveran: ç›kma, f›flk›rma.
hakaik: gerçekler, hakîkatler.
hakikat: gerçek.
hayal: zihinde tasarlanan,

canland›r›lan ve gerçeklefl-
mesi özlenen fley, düfl, hulya;
görüntü; belli belirsiz görülen
fley, gölge.
hazin: hüzün veren, ac›kl›,
kederli.
i¤fal: kand›rma, aldatma, gaf-
lette b›rakma.
ilcaat: gereklilik, iflin gere¤i.
inbisat: geniflleme, yay›lma;
aç›k yüzlü olma, sevinçli ve

1. Hak yücedir ve hiçbir fley ondan daha yüce de¤ildir. (Keflfü'l-Hafâ, 1:127, hadis no: 362.)



Hem de geçen sene t›marhanede tahsil etti¤im dersi,
flimdi bu mektepte itmam ettim. Musibet zaman›n›n
uzunlu¤undan, uzun dersler gördüm. Dünyan›n ruhanî
lezzeti olan hüzn-i masumâne ve mazlumâneden, zay›fa
flefkat ve gadre fliddet-i nefret dersini ald›m.

Ümidim kavidir ki, çok masumlar›n kalplerinden hara-
ret-i hüzünle tebahhur eden “ay,” “vay” ve “ah”lar, rah-
metli bir bulut teflkil edecektir. Ve âlem-i ‹slâmdaki yeni
yeni ‹slâm devletlerinin teflekkülleriyle o rahmetli bulut
teflekküle bafllam›flt›r.

E¤er medeniyet böyle haysiyet k›r›c› tecavüzlere ve ni-
fak verici iftiralara ve insafs›zcas›na intikam fikirlerine ve
fleytancas›na mugalâtalara ve diyanette lâubalicesine ha-
reketlere müsait bir zemin ise, herkes flahit olsun ki, o
saadet-saray-› medeniyet tesmiye olunan böyle mahall-i
a¤raza bedel, Vilâyat-› fiarkiyenin hürriyet-i mutlakan›n
meydan› olan yüksek da¤lar›ndaki bedeviyet ve vahflet
çad›rlar›n› tercih ediyorum. Zira bu mim’siz medeniyette
görmedi¤im hürriyet-i fikir ve serbestî-i kelâm ve hüsnü-
niyet ve selâmet-i kalp, fiarkî Anadolu’nun da¤lar›nda
tam manas›yla hükümfermad›r.

Bildi¤ime göre edipler edepli olurlar. Edepsiz baz›
gazeteleri naflir-i a¤raz görüyorum. E¤er edep böyle ise
ve efkâr-› umumîye böyle karma kar›fl›k olsa, flahit olu-
nuz, böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil de¤i-
lim. Vatan›m›n yüksek da¤lar›nda, yani Baflit bafl›ndaki 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
bedeviyet: göçebelik, ilkellik.
diyanet: dinle ilgili olmak.
edep: terbiye, güzel ahlâk.
edip: edebiyatç›, yazar.
efkâr-› umumî: kamuoyu, umu-
mun fikiri.
fikr: düflünce.
gadr: vefas›zl›k, hâinlik; merha-
metsizlik; zulüm..
hararet-i hüzün: hüzün s›cakl›¤›.
haysiyet: itibar, de¤er, fleref, k›y-
met, derece, mertebe; cihet, ba-
k›m.
hükümferma: hüküm süren,
hükmünü geçiren.
hürriyet-i fikir: fikir ve düflünce
hürriyeti.
hürriyet-i mutlaka: hiçbir kay›t
ve flarta ba¤l› olmayan bir hürri-
yet.
hüsnüniyet: iyi niyet.
hüzn-i masumâne: masumca bir
hüzün.
iftira: yalan yere birisini suçlu
göstermek, birisine suç atmak.
insaf: merhamet ve adâlet dâire-
sinde hareket, hakîkat› kabûl ve
itiraf.
intikam: öç alma, h›nç ve ac› ç›-
karma.
itmam: tamamlama.
kavi: kuvvetli, sa¤lam, metin,
zorlu.
lâubali: geveze, zevzek.
mahall-i a¤raz: kasten yap›lan
kötülüklerin yeri.
masum: günah›, kötülü¤ü olma-
yan, suçsuz.
mazlumane: zulme u¤rayarak.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
mektep: okul; yaz› yazacak yer.
mimsiz:.
mugalâta: yan›lt›c› söz etme, saf-
sata.
Musibet: belâ, felâket, hastal›k,
dert, s›k›nt›, ezâ, bafla gelen ac›
durumlar.
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müsait: uygun.
naflir-i a¤raz: kasten söyle-
nen kötülükleri yayan.
nifak: d›fltan Müslüman gö-
ründü¤ü halde inanmamak,
ikiyüzlülük, dinde riyâ.
rahmet: flefkat etme, merha-
met etme, esirgeme.
ruhanî: cisim olmay›p gözle
görülmeyen cin ve melâike
gibi bir mahlûk; ruhâ âit; ruh-
tan meydana gelmifl melek.
saadet-saray-› medeniyet:.
selâmet-i kalp: kalbin korku

ve kötülüklerden kurtulmas›.
serbestî-i kelâm: söz hür-
riyeti, konuflma özgürlü¤ü
flark: do¤u.
flefkat: karfl›l›ks›z, sâfî sevgi
besleme; baflkas›n›n kederiy-
le alâkalanma, ac›yarak mer-
hamet etme.
fliddet-i nefret: fliddetli nef-
ret.
tahsil: gelir elde etme, hâs›l
etmek, elde etmek.
tebahhur: buharlaflmak.
tecavüz: haddini aflma; söz

veya hareketle ileri gitme,
sald›rma.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
teflekkül: meydana gelme,
flekillenme, flekil alma.
teflkil: meydana getirme, or-
taya koyma.
t›marhane: ak›l hastahanesi.
vahflet: korku ve ürküntü,
vahflîlik, ›ss›zl›k, yabanilik.
vilâyat-› flarkiye: flark, do¤u
vilâyetleri.
zemin: yer; yüzey, sat›h.



ecram ve elvah-› âlemi, gazetelere bedel mütalâa edece-
¤im.

Muarrad›r feza-i feyzimiz fleyn-i temennadan.
Bize dad-› ezeldir zîrden bâlâdan isti¤na.
Çekildik neflve-i ümitten, tûl-i emellerden.
Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-› Leylâ’dan isti¤na.

* * *

Tembih

Medeniyetten istifam, sizi düflündürecek. Evet, böyle
istibdat ve sefahate ve zilletle memzuç medeniyete, be-
deviyeti tercih ediyorum. Bu medeniyet, eflhas› fakir ve
sefih ve ahlâks›z eder. Fakat hakikî medeniyet, nev-i in-
san›n terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i nev’iyesinin
kuvveden fiile ç›kmas›na hizmet etti¤inden bu nokta-i
nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir.

Hem de mana-i meflrutiyete iptilâ ve muhabbetimin
sebebi fludur ki: Asya’n›n ve âlem-i ‹slâm›n istikbalde te-
rakkisinin birinci kap›s› meflrutiyet-i meflrua ve fleriat da-
iresindeki hürriyettir. Ve tâli ve taht ve baht-› ‹slâm›n
anahtar› da meflrutiyetteki flûrad›r. Zira, flimdiye kadar
üç yüz yetmifl milyon ‹slâm ecanibin istibdad-› manevîsi 
alt›nda eziliyordu. fiimdi hâkimiyet-i ‹slâmiye, âlemde,
bahusus bundan sonra Asya’da hükümferma oldu¤u hâl-
de her bir ferd-i Müslüman hâkimiyetin bir cüz-i hakikîsi-
ne malik olur. Ve hürriyet üç yüz yetmifl milyon ‹slâm›
esaretten halâs etmeye bir çare-i yegânedir. Farz-› muhal 
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yönetim; zulüm ve tahakküm.
isti¤na: Allah’tan baflka kimsenin
minneti alt›na girmemek, gönül
toklu¤u.
istikbal: gelecek zaman.
kuvve: duygu, his, kàbiliyet.
malik: sahip olan, mülk sahibi.
mecnun: cinnet getirmifl, deli.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
memzuç: kar›flm›fl.
Meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
meflrutiyet-i meflrua: dîne uy-
gun meflrûtiyet.
Muarra: yüksek, temiz, kötülük-
ten uzak.
muhabbet: sevgi, sevmek.
mütalâa: bir ifli düflünme; oku-
ma; tetkik etme, etrafl›ca düflün-
me.
nev-i insan: insan cinsi.
nokta-i nazar: görüfl, bir nevi fi-
kir, bak›fl aç›s›.
sefahet: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük.
sefih: helâl olmayan zevk ve e¤-
lencelere düflkün, sefâlete düfl-
müfl kimse.
fieriat: do¤ru yol, hak din yolu; ‹s-
lâm dini, ‹slâm’›n bütün hüküm-
leri.
fleyn-i temenna: minnettarl›¤›n
kusurlar›, noksanlar›.
flûrâ: dan›flma.
taht: hükümdarlar›n oturdu¤u
büyük koltuk.
tali: baht, k›smet, kader.
tekemmül: olgunlaflma, kemâle
do¤ru gitme.
tenbih: ikaz. Nasihat.
terakki: yükselme, ilerleme.
tercih: birfleyi üstün tutma; seç-
me.
tûl-i emel: bitmeyen arzu.
vuslat-› Leylâ: Leylâ’ya kavuflma;
sevgiliyle buluflma.
zillet: afla¤›l›k, horluk, alçakl›k.

âlem: dünya, kâinat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
baht-› ‹slâm: ‹slâm›n kaderi,
ikbali ve saadeti.
bahusus: bilhassa, en çok,
özellikle, bu hususla beraber,
bununla beraber.
bâlâ: yüksek, yukar›, üst.
bedel: karfl›l›k, yerine.
bedeviyet: göçebelik, ilkellik.
cüz-i hakikî: gerçek parça,
bölüm.
çare-i yegâne: tek ç›kar yol,
tek çâre.

dad-› ezel: Allah vergisi.
ecanip: ecnebîler, yabanc›lar.
ecram: maddeler, y›ld›zlar.
elvah-› âlem: âlemin levha
ve manzaralar›.
esaret: esirlik.
eflhas: flah›slar.
farz›muhal: olmas› imkâns›z
olup, var gibi kabul etmek; ol-
mayacak fleyi olmufl gibi dü-
flünmek.
ferd-i Müslüman: Müslüman
her bir kifli.
fiil: ifl, amel, olufl, hareket.

hakikî: gerçek.
hâkimiyet: üstünlük.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmi-
yetin topluma hâkimiyeti.
halâs: kurtulma, kurtulufl.
hükümferma: hüküm süren,
hükmünü geçiren.
iptilâ: mübtelâ olmak, b›ra-
kamayacak derecede ba¤lan-
mak.
istibdad-› manevî: mânevî
diktatörlük.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›



olarak; burada yirmi milyon nüfus, tesis-i hürriyette çok
zarardide olsalar da feda olsunlar. Yirmiyi verir, üç yüzü
al›r›z.

Yaz›k! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ›rklar, hava gi-
bi muhtelittir. Su gibi memzuç olmam›fllar. ‹nflaallah,
elektrik-i hakaik-› ‹slâmiyetle imtizaç ederek, ziya-i ma-
arif-i ‹slâmiye hararetiyle kuvvet tevlit ederek bir mizac-›
mutedile-i adalet vücuda gelecektir.

Yaflas›n meflrutiyet-i meflrua! Sa¤ olsun hakikat-› fleri-
at terbiyesinden tam ders alan neyyir-i hürriyet!

‹stibdad›n Garibüzzaman›,

Meflrutiyetin Bediüzzaman›,

fiimdikinin de Bid’atüzzaman›

Said Nursî

bid’atüzzaman: zaman›n yeni
ç›km›fl harikulâdesi.
hakikat-i fleriat: dinin hakikati.
›rk: unsur, cins, etnisite.
imtizaç: kaynaflmak, uygun ve
mutab›k olmak, mezcolmak,
uyuflmak, iyi geçinmek.
istibdat: kanuna ve nizama tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
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memzuç: kar›flm›fl.

meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet
sistemi.

meflrutiyet-i meflrua: dîne
uygun meflrutiyet.

mizac-› mutedile-i adalet:

adaletin sevimli ve yumuflak
yap›s›, huyu.
muhtelit: kar›flm›fl, kar›fl›k.
neyyir-i hürriyet: parlak hür-
riyet.
terbiye: beslemek, yetifltir-
mek, büyütmek.
tesis-i hürriyet: hürriyeti

yerlefltirmek, köklefltirmek.
tevlit: do¤urma, netice ver-
me.
unsur: birfleyin parças›; kök,
esas madde, element.
zarardide: zarar görmek.
ziya-i maarif-i ‹slâmiye: ‹slâ-
mî bilgi ve e¤itimin ›fl›¤›.



Bundan sonra ‹stanbul’da fazla kalmaz, Van’a gitmek
üzere ‹stanbul’dan ayr›l›r. Batum yoluyla Van’a giderken
Tiflis’e u¤rar. Tiflis’te fieyh San’an Tepesine ç›kar. Dik-
katle etraf› temafla ederken, yan›na bir Rus polisi gelir ve
sorar:

“Niye böyle dikkat ediyorsun?”

Bediüzzaman der:

“Medresemin plân›n› yap›yorum.”

O der:

“Nerelisin?”

Bediüzzaman:

“Bitlisliyim.”

Rus polisi:

“Bu Tiflis’tir?”

Bediüzzaman:

“Bitlis, Tiflis, birbirinin kardeflidir.”

Rus polisi:

“Ne demek?”

Bediüzzaman:

“Asya’da, âlem-i ‹slâmda üç nur birbiri arkas›nda inki-
flafa bafll›yor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkiflafa
bafllayacakt›r. fiu perde-i müstebidâne y›rt›lacak, takallüs
edecek. Ben de gelip burada medresemi yapaca¤›m.”
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âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.

inkiflaf: geliflme, aç›lma,
meydana ç›kma; terakkî et-
me.

medrese: ‹slâm tarihi boyun-
ca üniversite seviyesinde e¤i-
tim yap›lan müessese.

perde-i müstebidâne: zorba-
ca perde.

takallüs: bir halden baflka
hale de¤iflmek, baflka kal›ba
girmek.

temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek, ibretle bakmak.

zulmet: karanl›k.



Rus polisi:

“Heyhat! fiaflar›m senin ümidine.”

Bediüzzaman:

“Ben de flaflar›m senin akl›na! Bu k›fl›n devam›na ihti-
mal verebilir misin? Her k›fl›n bir bahar›, her gecenin bir
nehar› vard›r.”

Rus polisi:

“‹slâm, parça parça olmufl?”

Bediüzzaman:

“Tahsile gitmifller. ‹flte Hindistan, ‹slâm›n müstait bir
veledidir; ‹ngiliz mekteb-i idadîsinde çal›fl›yor. M›s›r, ‹slâ-
m›n zeki bir mahdumudur; ‹ngiliz mekteb-i mülkiyesin-
den ders al›yor. Kafkas ve Türkistan ‹slâm›n iki bahad›r
o¤ullar›d›r; Rus mekteb-i harbiyesinde talim ediyorlar.
‹lâahir...

“Yahu, flu asilzade evlât, flahadetnamelerini ald›ktan
sonra, her biri bir k›t’a bafl›na geçecek, muhteflem âdil
pederleri olan ‹slâmiyetin bayra¤›n› afak-› kemalâtta te-
mevvüç ettirmekle, kader-i ezelînin nazar›nda, fele¤in
inad›na, nev-i beflerdeki hikmet-i ezeliyenin s›rr›n› ilân
edecektir.”

* * *

âdil: adâletli.
afak-› kemalât: olgunluk ufukla-
r›.
asilzade: sülâlesi ve âilesi görgü-
lü, temiz ve asil olan.
aflair: aflîretler, kabîleler.
afliret: kabîle, oymak, göçebe hâ-
linde yaflayan ço¤unlukla bir soy-
dan gelen insanlar.
bahad›r: kahraman, cesur, yi¤it.
evlât: çocuklar.
felek: gök, gök kat›, dünya, âlem.
hikmet-i ezeliye: ezelden beri
var olan ‹lâhî hikmet, gizli s›r ve
gaye. ‹lâhî maksad.
içtimaî: sosyal hayatla ilgili.
ilân: aç›klamak, ilân etmek, her-
kese duyurmak.
ilmî: ilme âit ve ilimle ilgili; ilme
uygun.
irflad: do¤ru yolu gösterme; gaf-
letten uyand›r›p hidâyet yolunu
gösterme.
kader-i ezelî: olmufl ve olacakla-
r›n kaydedildi¤i ezelî program;
kader.
k›t’a: dünyan›n kara parçalar›n-
dan her biri.
mahdum: evlât, o¤ul. Kendisine
hizmet edilen. Efendi.
medenî: faziletli, terbiyeli, kibar;
flehirde oturan.
mekteb-i harbiye: harb okulu.
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mekteb-i idadî: Osmanl›larda
lise mektebi.
mekteb-i mülkiye: siyasal
bilgiler fakültesi.
muhteflem: ihtiflaml›, göz al›-
c›.
muvasalat: ulaflma, kavufl-
ma.
müstait: kabiliyetli kimse. Ze-

ki ve ak›ll›.
nazar: bakma, bak›fl, göz at-
ma; düflünme.
nehar: gündüz. Gün ayd›nl›¤›.
nev-i befler: insan nev’i, in-
sanl›k, bütün insanlar.
peder: baba.
s›r: Cenâb-› Hakk›n bakt›¤›
yer olan kalbdeki latîfe, gizli

hakîkat.
flehadetname: diploma.
Tahsil: gelir elde etme, hâs›l
etmek, elde etmek.
talim: ö¤retme, yetifltirme,
e¤itme.
temevvüç: dalgalanma.
velet: çocuk, evlât, erkek ço-
cuk.



Van’a muvasalat ettikten sonra, aflairi (afliretleri) dola-
flarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onlar› irflada çal›fl-
m›flt›r. Bu hususta, sual-cevap hâlinde Münazarat isimli
bir kitap neflretmifltir. Bediüzzaman’›n bir taraftan ehl-i
siyasetle, di¤er taraftan halk tabakas› ve afliretlerle mu-
haveresi, flüphesiz ki gayet merakaverdir. Bütün bunlar-
da; bu zat›n yegâne azîm ve gayesinin ‹slâmiyet nurunun 
ve Kur’ân hakikatlerinin dünyaya yay›lmas› oldu¤u ve
kendisinin de bir dellâl-› Kur’ân vazifesini bütün hayat›n-
da ifa etti¤i görülmektedir.
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afliret: kabîle, oymak, göçebe
hâlinde yaflayan ço¤unlukla
bir soydan gelen insanlar.
azîm: büyük, yüce, çok ileri.
ehl-i siyaset: siyasetle u¤ra-
flanlar, politikac›lar, idareciler.
hakikat: gerçek.
merakaver: merak verici, dü-
flündürücü.
muhavere: konuflma, görü-

flerek konuflma.

neflr: yaymak; K›yâmetten
sonra bütün insanlar›n dirilip,
topland›ktan sonra da¤›l›p ya-
y›lmalar›.

yegâne: biricik, tek olarak.

zat: kendi, asl›.



BED‹ÜZZAMAN’IN fiARKTAK‹ AfiA‹RLE

MUHAVERE VE MÜNAZARALARINDAN

B‹RKAÇ M‹SAL

Sual: “Dine zarar olmas›n, ne olursa olsun?”

Cevap: ‹slâmiyet günefl gibidir, üflemekle sönmez;
gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü ka-
payan, yaln›z kendine gece yapar. Hem de, ma¤lûp bî-
çare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut man-
t›ks›z bir k›s›m zabitlere itimat edilirse ve dinin himayesi
onlara b›rak›l›rsa m› daha iyidir? Yoksa efkâr-› amme-i
milletin arkas›ndaki hissiyat-› ‹slâmiyenin madeni olan ve
herkesin kalbindeki flefkat-i imaniye olan —envar-› ‹lâhî-
nin lemaat›n›n içtimalar›ndan ve hamiyet-i ‹slâmiyenin
flerarat-› neyyirânesinin imtizac›ndan hâs›l olan amud-i
nuranînin ve o seyf-i elmas›n hamiyetine b›rak›l›rsa m›
daha iyidir? Siz muhakeme ediniz.

Evet, fiu amud-i nuranî, dinin himayetini flehametinin
bafl›na, murakabenin gözüne, hamiyetinin omuzuna ala-
cakt›r. Görüyorsunuz ki, lemaat-› müteferrika tele’lüe
bafllam›fl, yavafl yavafl incizap ile imtizaç edecektir. Fenn-
i hikmette takarrür etmifltir ki, hiss-i dinî, lâsiyyema (ba-
husus) din-i hakk-› f›trînin sözü daha nafiz, hükmü daha
âlî, tesiri daha fledittir.

Evet, evet!.. E¤er sivrisinek tantanas›n› kesse, bal ar›s›
demdemesini bozsa, sizin flevkiniz hiç bozulmas›n, hiç te-
essüf etmeyiniz. Zira, kâinat› na¤amat›yla raksa getiren

âlî,: yüce, yüksek.
amud-i nuranî: nurdan sütun.
aflair: kabileler, afliretler.
bîçare: çaresiz, zavall›.
demdeme: hiddetli söz, hofla git-
meyen söz, avaz; sinek v›z›lt›s›.
din-i hakk-› f›trî: insan›n yarat›l›-
fl›na uygun hak din; ‹slâmiyet.
efkâr-› amme-i millet: millet ka-
muoyu.
envar-› ‹lâhî: ‹lâhî nurlar.
fenn-i hikmet: felsefe.
hamiyet: îman ve ‹slâm› savun-
ma gayreti.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm› koru-
ma, Müslümanlara sahip ç›kma
gayreti.
hâs›l: husûle gelen, ç›kan, mey-
dana gelen.
himayet: koruma, korunma.
hiss-i dinî,: din hissi.
hissiyat-› ‹slâmiye: ‹slâmî duy-
gular.
içtima: toplant›, toplanma.
imtizaç: kaynaflmak, uygun ve
mutab›k olmak, mezcolmak,
uyuflmak, iyi geçinmek.
incizap: cezb edilme, çekilme.
itimat: güvenme, emniyet etme,
birfleye kalben güvenip dayan-
ma.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
herfley, bütün varl›klar, dünya.
lemeat: lem’alar, parlay›fllar, pa-
r›lt›lar. Risâle-i Nur Külliyat›’ndan
bir eserin ad›.
maden: as›l, esas, kaynak; men-
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bâ›.
misal: benzer, örnek.
muhakeme: ak›l yürütüp
do¤ru bir netice elde edebil-
me, tartma, de¤erlendirme;
yarg›lama.
muhavere: konuflma, görü-
flerek konuflma.
murakabe: kontrol etmek,
teftifl etmek; gözetmek.
müdahin: dalkavuk, yüze gü-
len.
münazara: karfl›l›kl› konufl-
ma, tart›flma.

nafiz,: içe iflleyen, delip ge-
çen, içeri giren, tesirli.
na¤amat: na¤meler, güzel
sesler.
raks: oynama.
reis: baflkan.
seyf-i elmas: elmas k›l›nç.
sual: isteme, sorma.
flark: do¤u.
fledit: fliddetli.
flefkat-i imaniye: imandan
gelen flefkat.
flehamet: cesaretlilik.
flerarat-› neyyirane: parlak

k›v›lc›mlar.
flevk: çok fliddetli arzu, nefl’e.
takarrür: yerleflme, kararlafl-
ma.
tantana: lüks, gösterifl; gürül-
tü, pat›rt›.
teessüf: üzülme, be¤enme-
me ve râz› olmad›¤›n› ifâde
etme, eseflenme.
tele’lü: par›ldama.
tesir: etki; iz b›rakma.
zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker, kuv-
vetli, yavuz; zabteden.



ve hakaik›n esrar›n› ihtizaza veren musika-i ‹lâhiye hiç
durmuyor; mütemadiyen güm güm eder.

Padiflahlar padiflah› olan Sultan-› Ezelî, Kur’ân denilen
musika-i ‹lâhiyesiyle umum âlemi doldurarak kubbe-i
asumanda fliddetli ses getirmekle, sadef-i kehf-misal olan
ulema ve meflayih ve huteban›n dima¤, kalp ve femleri-
ne vurarak, aks-i sedas› onlar›n lisanlar›ndan ç›k›p seyrü-
seyelân  ederek, çeflit çeflit sedalarla dünyay› güm güm
ile ihtizaza getiren o sedan›n tecessüm ve int›ba›yla
umum kütüb-i ‹slâmiyeyi bir tambur ve kanunun bir teli
ve bir fleridi hükmüne getiren ve her bir tel, bir nev’i ile
onu ilân eden o seda-i semavî ve ruhanîyi kalbin kula¤›
ile iflitmeyen veya dinlemeyen, acaba o sedaya nispeten
sivrisinek gibi bir emîrin demdemelerini ve karasinekler
gibi bir hükûmetin adamlar›n›n v›zv›zlar›n› iflitecek midir?

* * *

Sual: “Hürriyeti bize çok fenâ tefsir etmifller. Hatta,
âdeta ‘Hürriyette insan her ne sefahat ve rezalet ifllerse,
baflkas›na zarar etmemek flart›yla bir fley denilmez’ diye
bize anlatm›fllar. Acaba böyle midir?”

Cevap: Öyleler hürriyeti de¤il, belki sefahat ve reza-
letlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan
ediyorlar. Zira, nazenin hürriyet, adab-› fleriatla müteed-
dibe ve mütezeyyine olmak lâz›md›r. Yoksa, sefahat ve
rezaletteki hürriyet, hürriyet de¤ildir; belki hayvanl›kt›r,
fleytan›n istibdad›d›r, nefs-i emmareye esir olmakt›r.
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müteeddibe: edeplenmifl, terbi-
ye edilmifl.
mütemadiyen: aral›ks›z, durma-
dan, devaml› sûrette.
mütezeyyine: süslenmifl.
nazenin: ince, nâzik, latîf, nazl›.
nefs-i emmare: kötülü¤ü teflvik
eden, emreden nefis.
nev: çeflit, s›n›f, cins, tür.
ruhanî: cisim olmay›p gözle gö-
rülmeyen cin ve melâike gibi bir
mahlûk; ruhâ âit; ruhtan meyda-
na gelmifl melek.
sada: ses.
seda-i semavî: semâvî ses; Ce-
nâb-› Hakk›n hitâb›.
sadef-i kehf-misal: ma¤ara gibi
sesi aksettiren inci kabu¤u.
Sultan-› Ezelî: kudret, kuvvet ve
hükümranl›¤›n›n bafllang›c› olma-
yan Allah.
tecessüm: cisimleflme, madde-
leflme, gizlice inceden inceye
araflt›rma.
tefsir: bir mânây› aç›klamak,
Kur’ân-› Kerîm’in cümle ve keli-
melerini îzah ve isbat etmek ve
bu maksatla yaz›lan eser.
ulema: âlimler, bilginler.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.

adab-› fleriat: fleriat›n düstur-
lar›, kaideleri.
aks-i seda: ses yank›lanmas›.
âlem: dünya, kâinat.
demdeme: hiddetli söz, hofla
gitmeyen söz, avaz; sinek v›-
z›lt›s›.
dima¤: ak›l, zihin, fikir, beyin.
emîr: ifl, buyruk, idâreci.
esir: bütün kâinatta bulunan
ve her taraf› kaplam›fl olan lâ-
tif madde, elektrik, ›fl›k ve s›-
cakl›¤›n yay›lmas›na vas›tal›k
eden madde.

esrar: gizler, s›rlar, bilinme-
yen fleyler; gizli hikmetler ve
manalar.
fem: a¤›z.
fenâ: yokluk, yok olma.
hakaik: gerçekler, hakîkatler.
hezeyan: saçmal›k; saçmala-
mak, saçma sapan konuflma,
say›klama.
huteba: hatipler.
ihtizaz: deprenme, haz duy-
ma, ferahlama, flevk ile meyil
ve hareket, harekete geçme,
titreflme, titreflim.

ilân: aç›klamak, ilân etmek,
herkese duyurmak.
int›ba: kalp ve ruhta hâs›l
olan tesir.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›
yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
kubbe-i asuman: gökkubbe.
kütüb-i ‹slâmiye: ‹slâmî ki-
taplar.
lisan: dil, anlatma flekli, tarz›.
meflayih: fleyhler, pîrler.
musika-i ‹lâhiye: ‹lâhî mûsikî.



Hürriyet-i umumî efrad›n zerrat-› hürriyat›n›n muhas-
sal›d›r. Hürriyetin fle’ni odur ki, ne nefsine, ne gayriye
zarar› dokunmas›n.

.......

Fakat, ey göçerler! Sizde olan yar› hürriyettir; di¤er
yar›s› da baflkas›n›n hürriyetini bozmamakt›r. Hem de
kut-i lâyemut ve vahflet ile âlûde olan hürriyet, sizin da¤
komflular›n›z olan hayvanlarda da bulunuyor. Vak›a, flu
bîçare vahflî hayvanlar›n bir lezzeti ve tesellisi varsa, o da
hürriyetleridir. Lâkin, günefl gibi parlak, ruhun mâflukas›
ve cevher-i insaniyetin küfvü o hürriyettir ki; saadet-sa-
ray-› medeniyette oturmufl ve marifet ve fazilet ve ‹slâmi-
yet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyine olan hürriyet-
tir.

* * *

Sual: “Nas›l, hürriyet iman›n hassas›d›r?”

Cevap: Zira, rab›ta-i iman ile Sultan-› Kâinata hizmet-
kâr olan adam, baflkas›na tezellül ile tenezzül etmeye ve
baflkas›n›n tahakküm ve istibdad› alt›na girmeye o ada-
m›n izzet ve flehamet-i imaniyesi b›rakmad›¤› gibi, baflka-
s›n›n hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi, o ada-
m›n flefkat-i imaniyesi b›rakmaz.

Evet, bir padiflah›n do¤ru bir hizmetkâr›, bir çoban›n
tahakkümüne tezellül etmez. Bir bîçareye tahakküme da-
hi, o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek, iman ne kadar 

âlûde: kar›flm›fl, kar›fl›k, bulaflm›fl,
alaca.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cevher-i insaniyet: insanl›k cev-
heri.
efrad: fertler.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek de-
rece; erdem; dinî ve ahlâkî görev-
lere uyma derecesi.
hassa: birfleye mahsus özellik,
tesir, his, duygu.
hizmetkâr: hizmetçi.
hukuk: haklar, insan›n cemiyet
hayat›nda uymas› gereken kàide-
ler, esaslar; hakl›y› haks›zdan ay›-
ran kàideler.
hulle: pahal› elbise, Cennet giysi-
si.
iman: inanma, itikat; Resul-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
kut-i lâyemut: ölmeyecek kadar,
yetecek miktar yiyecek.
küfüv: denk, uygun, yak›flan.
marifet: bilgi, bilme, tan›ma, hü-
ner, anlatma, övme.
mafluka: sevgili.
muhassal: toplam, hulâsa.
mütezeyyine: süslenmifl.
nefs: menfaatli her fleyi elde et-
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mek isteyen flehvet, zararl›
gördü¤ü herfleyi uzaklaflt›r-
mak isteyen gadap duygula-
r›n›n kayna¤›; yarat›l›flla veril-
mifl olan arzu ve istekler, me-
yiller, bedenin hissî istekleri;
can, kifli, öz varl›k; bir fleyin
zat› olan, kendisi.
rab›ta-i iman: iman ba¤›.
saadet-saray-› medeniyet:.
Sultan-› Kâinat: kâinat›n sul-
tan› ve sahibi olan Allah.
flefkat-i imaniye: imandan
gelen flefkat.

flehamet-i imaniye: imandan
gelen coflkunluk.
fle’n: ifl, gerek, tav›r, hal, bir-
fleyin husûsiyetinin fiilî görü-
nümü, neticesi ve eseri.
tahakküm: zorbal›k etme;
zorla hükmetme, mânevî
bask›.
tecavüz: haddini aflma; söz
veya hareketle ileri gitme,
sald›rma.
tenezzül: inme, düflme.
terbiye: beslemek, yetifltir-
mek, büyütmek.

teselli: üzüntülü bir kimseyi
söz ve ö¤ütte ferahland›rma.

tezellül: alçalma, hor ve hakir
olma, zillete düflme.

vahflet: korku ve ürküntü,
vahflîlik, ›ss›zl›k, yabanilik.

vahflî: medenî olmayan, in-
sanlardan kaçan, ehlî ve al›fl›k
olmayan, merhametsiz.

vak›a: vukù bulmufl, var olan,
mevcut hâdise; olan, olmufl.

zerrat-› hürriyat: hürriyet
zerreleri.



mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. ‹flte, Asr-›
Saadet...

Sual: “Bir büyük adama ve bir velîye ve bir fleyhe ve
bir büyük âlime karfl› nas›l hür olaca¤›z? Onlar, meziyet-
leri için, bize tahakküm etmek haklar›d›r. Biz onlar›n fa-
ziletlerinin esiriyiz.”

Cevap: Velâyetin, fleyhli¤in, büyüklü¤ün fle’ni, tevazu
ve mahviyettir; tekebbür ve tahakküm de¤ildir. Demek,
tekebbür eden, sabiyy-i mütefleyyihtir; siz de büyük tan›-
may›n›z.

Sual: “Heyhat! Bize teselli veren flu ulvî emeli ye’se
ink›lâp ettiren ve etraf›m›zda hayat›m›z› zehirlendirmek
ve devletimizi parça parça etmek için a¤›zlar›n› açm›fl
olan o müthifl y›lanlara ne diyece¤iz?”

Cevap: Korkmay›n›z; medeniyet, fazilet ve hürriyet
âlem-i insaniyette galebe çalmaya bafllad›¤›ndan, bizza-
rure terazinin öteki yüzü fley’en fefley’en hafifleflecektir.
Farz›muhal olarak -Allah etmesin- e¤er bizi parça parça
edip öldürseler; emin olunuz, biz yirmi olarak ölece¤iz,
üç yüz olarak dirilece¤iz. Bafl›m›zdan rezail ve ihtilâfat›n
gubar›n› silkip, hakikî münevver ve müttehit olarak ker-
van-› benîbeflere pifldarl›k edece¤iz. Biz, en fledit, en ka-
vi ve en bâkî hayat› intaç eden öyle bir ölümden kork-
may›z. Biz ölsek de, ‹slâmiyet sa¤ kal›r. O millet-i kudsi-
ye sa¤ olsun.
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zorlu.
kervan-› benîbefler: insano¤ulla-
r› kervan›.
mahviyet: tevâzu, alçak gönüllü-
lük.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
meziyet: iyi ve do¤ru hareket;
üstünlük vas›flar›.
millet-i kudsiye: yüce millet.
münevver: nurlu, ayd›n.
müsavi: birbirine denk, ayn› sevi-
yede olan.
müttehit: birleflmifl.
pifldar: öncü, kumandan, önde gi-
den.
rezail: rezillikler.
sabiyy-i mütefleyyih: kendini
yafll› gösteren çocuk; büyüklük
taslayan küçük.
fledit: fliddetli.
fle’n: ifl, gerek, tav›r, hal, birfleyin
husûsiyetinin fiilî görünümü, neti-
cesi ve eseri.
fieyh: tarikat dersi veren mânevî
lider, mürflid.
tahakküm: zorbal›k etme; zorla
hükmetme, mânevî bask›.
tekebbür: kibirlenme, kendini
büyük sayma.
teselli: üzüntülü bir kimseyi söz
ve ö¤ütte ferahland›rma.
tevazu: alçak gönüllülük, kibirsiz-
lik, mahviyet.
ulvî: yüce, yüksek.
velâyet: velîlik, velî olan kimse-
nin hâli.
velî: bak. evliyâ, Allah’›n sevgili
kulu.
ye’s: ümitsizlik.

âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
âlim: ilim ile u¤raflan; çok bil-
gili; bilgin.
Asr-› Saadet: mutluluk ça¤›,
Peygamber Efendimizin
(a.s.m.) peygamber olarak
dünyada bulundu¤u devir.
bâkî: ebedî, dâimî, sonu gel-
mez, ölmez, sonsuz, geride
kalan, arta kalan; ebedî, son-
suz, ölmez, daimî manas›nda
Cenâb-› Hakk›n bir ismi.
bizzarure: kesinlikle, zarûri

olarak, mecburî olarak.
emel: ümit, fliddetli istek, gà-
ye.
esir: köle.
farz›muhal: olmas› imkâns›z
olup, var gibi kabul etmek; ol-
mayacak fleyi olmufl gibi dü-
flünmek.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek
derece; erdem; dinî ve ahlâkî
görevlere uyma derecesi.
galebe: üstün gelmek, yen-
mek, bozmak, çokluk.

gayrimüslim: Müslüman ol-
mayan.
gubar: toz.
hakikî: gerçek.
hürriyet: özgürlük, ba¤›ms›-
zl›k, serbest olufl.
ihtilâfat: ihtilâflar, birbirine
z›t ve farkl› fleyler, farkl›l›klar.
ink›lâp: bir halden di¤er bir
hâle geçme; de¤iflme, köklü
de¤iflim.
intac: netice verme, do¤ur-
ma.
kavi: kuvvetli, sa¤lam, metin,



Sual: “Gayrimüslimlerle nas›l müsavi olaca¤›z?”

Cevap: Müsavat ise, fazilet ve flerefte de¤ildir, hukuk-
tad›r. Hukukta ise, flah ve geda birdir. Acaba bir fleriat,
“Kar›ncaya bilerek ayak basmay›n›z” dese, tazibinden
menetse, nas›l benîâdemin hukukunu ihmal eder? Kel-
lâ... Biz imtisal etmedik. Evet, ‹mam-› Ali’nin (r.a.) adî bir
Yahudî ile muhakemesi ve medar-› fahriniz olan Salâ-
haddin-i Eyyubî’nin miskin bir Hristiyan ile mürafaas›, si-
zin flu yanl›fl›n›z› tashih eder zannederim.” (HAfi‹YE)

Zira, meflrutiyet, hâkimiyet-i millettir; hükûmet hiz-
metkârd›r. Meflrutiyet do¤ru olursa, kaymakam ve vali
reis de¤iller, belki ücretli hizmetkârlard›r. Gayrimüslim,
reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farz ediniz, memuri-
yet bir nev’î riyaset ve bir a¤al›kt›r. Gayrimüslimlerden üç
bin adam› a¤al›¤›m›za, riyasetimize flerik etti¤imiz vakit-
te, millet-i ‹slâmiyeden aktar-› âlemde üç yüz bin adam›n
riyasetine yol aç›l›yor. Biri zayi edip, bini kazanan zarar
etmez.

„@ò

HAfi‹YE: Eski Said, Nur'un parlak hâsiyetinden gelen kuvvetli bir ümit
ve tam teselli ile, siyaseti ‹slâmiyete âlet yaparak, hararetle hürriyete
çal›fl›rken, di¤er bir hiss-i kable'l-vuku ile dehfletli ve lâdinî bir istibdad-›
mutlak›n gelece¤ini bir hadis-i flerifin manas›ndan anlay›p, elli sene evvel
haber vermifl. Said'in teselli haberlerini o istibdad-› mutlak, yirmi befl se-
ne bilfiil tekzip edece¤ini hissetmifl ve otuz seneden beri 
1 pán°SÉn«°uùdGnh pp¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpHo PƒoYnG deyip, siyaseti b›rakm›fl, Yeni Said olmufl-

tur.

adî: basit, normal, her zaman ya-
p›lan.
aktar-› âlem: her taraf, dünyan›n
dört bir yan›.
benîadem: insano¤lu, Âdemo¤lu;
insanl›k âlemi.
farz: saymak, öyle kabul etmek.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek de-
rece; erdem; dinî ve ahlâkî görev-
lere uyma derecesi.
gayrimüslim: Müslüman olma-
yan.
geda: fakir, kimsesiz.
hâkimiyet-i millet: milletin hâ-
kim olmas›, egemenli¤i.
hafliye: dipnot.
hizmetkâr: hizmetçi.
hukuk: haklar, insan›n cemiyet
hayat›nda uymas› gereken kàide-
ler, esaslar; hakl›y› haks›zdan ay›-
ran kàideler.
imtisal: uyma, sar›lma, yap›flma,
tutunma.
medar-› fahir: övünme sebebi.
memuriyet: memurluk.
men: yasaklama, engelleme, mâ-
ni olma.
meflrutiyet: bir hükümdar›n bafl-
kanl›¤› alt›ndaki millet meclisi ile
idâre edilen devlet sistemi.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.

misk: Asya’da yaflayan bir
cins erkek ceylan›n kar›n de-
risinin alt›ndan ç›kart›lan gü-
zel kokulu bir madde.

muhakeme: ak›l yürütüp
do¤ru bir netice elde edebil-
me, tartma, de¤erlendirme;
yarg›lama.

mürafaa: yüzleflerek muhâ-
keme olmak, karfl›l›kl› hak id-
diâ ederek konuflma.

müsavat: eflitlik.
nev: çeflit, s›n›f, cins, tür.
reis: baflkan.
riyaset: baflkanl›k.
flah: padiflah. Sultan. Sahip.
fleriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
flerik: ortak, rakip.
tashih: düzeltmek, yanl›fllar-
dan ar›nd›rmak.

tazip: ac› çektirme, s›k›nt›
verme, azap çektirme, incit-
me.

Yahudî: Hz. Yakub’un (a.s.)
o¤lu Yahuda’ya mensub
olanlar. Mûseviler, Beni ‹srail.

zan: flüphe, zannetmek, san-
mak, sezme.

zayi: elden ç›kan, kaybolan,
zarar, ziyan, kay›p.

1. fieytandan ve siyasetin flerrinden Allah’a s›¤›n›r›m.
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OTUZ B‹R MART HÂD‹SES‹ HAKKINDA
B‹R CEVABI

Ben 31 Mart Hâdisesinde fluna yak›n bir hâl gördüm.
Zira, ‹slâmiyetin meflrutiyetperver ve hamiyetli fedaîleri,
cevher-i hayat makam›nda bildikleri nimet-i meflrutiyeti
fleriata tatbik edip, ehl-i hükûmeti adalet namaz›nda k›b-
leye irflat ve nam mukaddes fleriat› meflrutiyet kuvvetiy-
le ilâ ve meflrutiyeti fleriat kuvvetiyle ibka ve bütün seyyi-
at-› sab›kay› muhalefet-i fleriat üzerine ilka etmek için ba-
z› telkinatta ve teferruat›n tatbikat›nda bulundular. Son-
ra, sa¤›n› solundan fark edemeyenler, —hâflâ— fleriat›
istibdada müsait zannederek, tûti kufllar› taklidi gibi,
“fieriat isteriz!” demekle, hakikî maksat ortada anlafl›l-
maz oldu. Zaten plânlar serilmiflti. ‹flte o zaman, yalan
olarak hamiyet maskesini tak›nan baz› herifler, o ism-i
mukaddese tecavüz ettiler. ‹flte cây-› ibret bir nokta-i si-
yah!..(HAfi‹YE)

............

Hakikaten, bence Müslüman neslinden gelen bir ada-
m›n ak›l ve fikri ‹slâmiyetten tecerrüt etse bile, f›trat› ve
vicdan› hiçbir vakit ‹slâmiyetten vazgeçemez; en ebleh
ve en sefih bile, sedd-i rasin-i istinad›m›z olan ‹slâmiyete
bütün mevcudiyetiyle taraftard›r —lâsiyyema, siyasetten
haberdar olanlar...
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muhalefet-i fleriat: ‹slâma mu-
halefet.
mukaddes: kudsî, temiz, pâk, ârî.
müsait: uygun.
nesil: soy, sop, zürriyet, döl, ku-
flak; halk; çocuk yapmak.
nokta-i siyah: dikkat edilmesi
gereken bir nokta.
sefih: helâl olmayan zevk ve e¤-
lencelere düflkün, sefâlete düfl-
müfl kimse.
seyyiat-i sab›ka: geçmifl kötü-
lükler.
fleriat: do¤ru yol, hak din yolu; ‹s-
lâm dini, ‹slâm’›n bütün hüküm-
leri.
taklit: benzetmeye ve benzeme-
ye çal›flmak, benzerini yapmak,
birine benzemeye çal›flmak.
tatbik: yerine getirme, îfâ etme.
tecavüz: haddini aflma; söz veya
hareketle ileri gitme, sald›rma.
tecerrüt: s›yr›lma, soyunma, ç›p-
lak olma.
teferruat: bir fleyin bütün incelik-
leri, ayr›nt›lar, detaylar.
telkinat: afl›lamalar, telkinler.
tûti: papa¤an.
zan: flüphe, zannetmek, sanmak,
sezme.

HAfi‹YE: Gitme, dikkat et, âlihimmet olanlar o hâdisede sükût ettiler.
Garazkâr cerideler, hakikî hürriyetin sadas›n› susturdular. Meflrutiyet pek
az adamlar›n üstüne münhas›r kald›, fedakârlar› da da¤›ld›lar.

adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
cây-› ibret: ibret verici.
cevher-i hayat: hayat cevhe-
ri, can.
ebleh: ahmak, budala, aptal.
ehl-i hükûmet: hükûmette
olanlar.
fedaî: fedakar, kendini bir
hizmete adayan.
f›trat: yarat›l›fl, huy, tabiat.
haberdar: haberi olan.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
hamiyet: îman ve ‹slâm› sa-

vunma gayreti.
hâflâ: aslâ, katiyen, öyle de¤il,
Allah korusun.
Hafliye: dipnot.
ibka: ayakta tutma, devam
ettirme, bâkîlefltirme, sonsuz-
laflt›rma.
ilka: koyma, b›rakma.
irflat: do¤ru yolu gösterme;
gafletten uyand›r›p hidâyet
yolunu gösterme.
ism-i mukaddes: kutsal isim.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›

yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
k›ble: Kâbe yönü.
lâsiyyema: bilhassa, husu-
san, özellikle.
maksat: ana fikir; kastedil-
mifl, istenilen fley.
meflrutiyet: bir hükümdar›n
baflkanl›¤› alt›ndaki millet
meclisi ile idâre edilen devlet
sistemi.
meflrutiyetperver: meflrûti-
yete düflkün.
mevcudiyet: varl›k, var olma.



Hem, zaman-› Saadetten flimdiye kadar hiçbir tarih bi-
ze bildirmiyor ki; bir Müslüman, muhakeme-i akliyesi ile
baflka bir dini ‹slâmiyete tercih etmifl olsun ve delil ile
baflka bir dine dahil olmufl olsun. Dinden ç›kanlar var; o
baflka mesele. Taklit ise ehemmiyetsizdir. Hâlbuki, ed-
yan-› saire müntesipleri, mutlaka fevç fevç muhakeme-i
akliye ile ve bürhan-› kat’î ile daire-i ‹slâmiyete dahil ol-
mufllar ve olmaktad›rlar. E¤er biz, do¤ru ‹slâmiyeti ve ‹s-
lâmiyete lây›k do¤rulu¤u ve istikameti göstersek, bundan
sonra onlardan fevç fevç dahil olacaklard›r.

Hem de, tarih bize bildiriyor ki: Ehl-i ‹slâm›n temeddü-
nü, hakikat-i ‹slâmiyete ittibalar› nispetindedir; baflkala-
r›n temeddünü ise, dinleriyle makusen mütenasiptir.

Hem de, hakikat bize bildiriyor ki: Mütenebbih olan
befler, dinsiz olamaz. Lâsiyyema, uyanm›fl, insaniyeti tat-
m›fl, müstakbele ve ebede namzet olmufl adam dinsiz ya-
flayamaz. Zira, uyanm›fl bir befler, kâinat›n tehacümüne
karfl› istinat edecek ve gayr-i mahdut âmâline (emelleri-
ne) neflvünema  verecek ve istimdatgâh› olacak noktay›,
yani din-i hak olan dane-i hakikati elde etmezse yafla-
maz. Bu s›rdand›r ki, herkeste din-i hakk› bulmak için bir
meyl-i taharri uyanm›flt›r. Demek, istikbalde nev-i befle-
rin din-i f›trîsi ‹slâmiyet olaca¤›na berâetü’l-istihlâl vard›r.

Ey insafs›zlar! Umum âlemi yutacak, birlefltirecek,
besleyecek, ziyaland›racak bir istidatta olan hakikat-i ‹s-
lâmiyeti, nas›l dar buldunuz ki, fukaraya ve mutaass›p bir 

âlem: dünya, kâinat.
âmâl: emeller, arzular.
berâetü’l-istihlâl: iyi bir alâmet,
güzel bir bafllang›ç.
befler: insan.
bürhan-› kat’î: ispatlanarak ke-
sinleflmifl deliller.
daire-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyet dâ-
iresi.
dane-i hakikat: hakikat dânesi.
delil: bilinmeyeni keflfetmek ve-
ya bilinenin do¤rulu¤unu göster-
mek için vas›ta olarak kullan›lan
husus.
din-i f›trî: yarat›l›fla uygun din.
din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
ebed: sonsuzluk.
edyan-› saire: di¤er dinler.
ehemmiyet: önem.
ehl-i ‹slâm: Müslümanlar.
emel: ümit, fliddetli istek, gàye.
fevç: gurup, dalga, k›s›m.
fukara: fakirler.
gayr-i mahdut: s›n›rland›r›lma-
m›fl, hudutsuz, say›s›z.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
hakikati.
insaf: merhamet ve adâlet dâire-
sinde hareket, hakîkat› kabûl ve
itiraf.
insaniyet: insanl›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istikamet: do¤ruluk, nâmuslu
hareket; yön, cihet.
istikbal: gelecek zaman.
istimdatgâh: yard›m isteme yeri.
istinat: dayanma, güvenme.
ittiba: uyma, tâbî olma, arkas›n-
dan gitme.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
herfley, bütün varl›klar, dünya.
Lâsiyyema: bilhassa, husûsan,
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özellikle.
makusen: aksi olarak. Birbiri-
ne ters olarak.
meyl-i taharri: araflt›rma
meyli.
muhakeme-i akliye: karar
vermek için ak›lla iyi düflün-
me, hüküm verme.
mutaass›p: bir fleyi savunma-
da afl›r›l›k gösteren ve inat
eden; körü körüne inat ve ›s-
rar eden.
müntesip: ba¤l›, mensup.
müstakbel: ilerideki, gelecek;

gelecek zaman.
mütenasip: uygun, aralar›nda
muntazam bir nisbet bulu-
nan.
mütenebbih: uyanm›fl.
namzet: aday.
neflvünema: büyüme ve ye-
tiflme, geliflme.
nev-i befler: insan nev’i, in-
sanl›k, bütün insanlar.
nispet: oran.
s›r: Cenâb-› Hakk›n bakt›¤›
yer olan kalbdeki latîfe, gizli
hakîkat.

taklit: benzetmeye ve ben-
zemeye çal›flmak, benzerini
yapmak, birine benzemeye
çal›flmak.
tehacüm: hücum etme; üflüfl-
me, h›zl›ca toplanma, sald›r›.
temeddün: medenileflme.
tercih: birfleyi üstün tutma;
seçme.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
zaman-i Saadet: Asr-› Saadet;
Hz. Peygamber (a.s.m.) ve Sa-
habî devri.



k›s›m hocalara tahsis edip, ‹slâmiyetin yar› ehlini d›flar›-
ya atmak istiyorsunuz! Hem de, umum kemalât› cami ve
bütün nev-i beflerin hissiyat-› âliyesini besleyecek mevad-
d› muhit olan o kasr-› nuranî-i ‹slâmiyeti, ne cür’etle, ma-
tem tutmufl bir siyah çad›r gibi, bir k›s›m fukaraya ve be-
devîlere ve mürtecilere has oldu¤unu tahayyül ediyorsu-
nuz? Evet, herkes âyinesinin müflahedat›na tâbidir. De-
mek, sizin siyah ve yalanc› âyineniz size öyle göstermifl-
tir.

Sual: “‹frat ediyorsun, hayali hakikat görüyorsun. Bi-
zi de techil ile tahkir ediyorsun. Zaman ahir zamand›r,
gittikçe daha fenalaflacak.”

Cevap: Neden dünya herkese terakki dünyas› olsun
da, yaln›z bizim için tedenni dünyas› olsun? Öyle mi? ‹fl-
te ben de sizinle konuflmayaca¤›m. fiu tarafa dönüyo-
rum; müstakbeldeki insanlarla konuflaca¤›m:

Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asr›n arkas›nda giz-
lenmifl ve sakitâne Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-›
hafî-i gaybî ile bizi temafla eden Said’ler, Hamza’lar,
Ömer’ler, Osman’lar, Tahir’ler, Yusuf’lar, Ahmed’ler, ve
saireler! Sizlere hitap ediyorum. Bafllar›n›z› kald›r›n›z,
“Sadakte” deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun.
fiu muas›rlar›m, vars›n beni dinlemesinler. Tarih denilen
mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz
telgrafla sizin ile konufluyorum. Ne yapay›m, acele ettim,
k›flta geldim; sizler Cennetâsâ bir baharda geleceksiniz.
fiimdi ekilen nur tohumlar›, zemininizde çiçek açacakt›r.
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nazar-› hafî-i gaybî:.
nev-i befler: insan nev’i, insanl›k,
bütün insanlar.
Sadakte: do¤ru söyledin.
sak›tane:.
tâbi: kitap basan.
tahayyül: hayâle getirme, fikir
kurma, hayalde canland›rma.
tahkir: hakàret etme, horlamak,
afla¤›lamak.
tahsis: belli bir maksat için kul-
lanma, bir kimse veya fley için
ay›rmak, birfleye özel k›lma.
techil: câhil görme.
tedenni: afla¤› düflme, daha kötü
bir dereceye düflme, alçalma.
temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek, ibretle bakmak.
terakki: yükselme, ilerleme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
zemin: yer; yüzey, sat›h.

ahir zaman: son zaman; Pey-
gamberimizden sonra K›yâ-
mete kadar devam edecek
olan müddet.
asr: yüzy›l; ikindi namaz› vak-
ti.
âyine: ayna, görüntü.
bedevî: göçebe hayat› yafla-
yan; çölde yaflayan.
cennetâsâ: Cennet gibi.
cü’ret: cesâret etmek.
fukara: fakirler.
hakikat: gerçek.
has: özel, husûsi, mahsus.

hissiyat-› âliye: yüce duygu-
lar.
hitap: konuflma, söz söyle-
me, ça¤›rma, toplulu¤a veya
birisine karfl› konuflma.
ifrat: afl›r›, afl›r›l›k, haddinden
geçme, pek ileri gitme.
istikbal: gelecek zaman.
kasr-› nuranî-i ‹slâmiyet: ‹s-
lâmiyetin nurlu saray›.
kemalât: olgunluklar, mü-
kemmellikler, faziletler.
matem: yas, keder, üzüntü.
mazi: geçmifl zaman; geçen,

geçmifl olan.
mevad: maddeler.
muas›r: ça¤dafl, ayn› ça¤da
yaflayan.
muhit: ihâta eden, herfleyi
kuflatan ve herfleyi içerisine
alan; etraf, çevre.
mürteci: rücû eden, geri dö-
nen. Geriye yönelmek iste-
yen.
müstakbel: ilerideki, gelecek;
gelecek zaman.
müflahedat: gözle görünen
fleyler.



Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden flunu bekliyoruz ki:
Mazi k›t’as›na geçmek için geldi¤iniz vakit, mezar›m›za
u¤ray›n›z; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medre-
semin (HAfi‹YE 1) mezar tafl› denilen ve kemiklerimizi misa-
fir eden ve Horhor topra¤›n›n kap›c›s› olan kalenin bafl›-
na tak›n›z. Kap›c›ya tembih edece¤iz; bizi ça¤›r›n›z. Me-

zar›m›zdan 
1 rºoµnd ÉkÄ«/æng sedas›n› ifliteceksiniz.

fiu zaman›n memesinden bizimle süt emen ve gözleri
arkada maziye bakan ve tasavvuratlar› kendileri gibi
hakikatsiz ve ayr›lm›fl olan bu çocuklar, vars›nlar flu kita-
b›n (HAfi‹YE 2) hakaik›n› hayal tevehhüm etsinler. Zira ben
biliyorum ki, flu kitab›n mesaili hakikat olarak sizde ta-
hakkuk edecektir.

Ey muhataplar›m! Ben çok ba¤›r›yorum. Zira asr-› sa-
lis-i aflr›n, yani on üçüncü asr›n minaresinin bafl›nda dur-
muflum, sureten medenî ve dinde lâkayt ve fikren mazi-
nin en derin derelerinde olanlar› camie davet ediyorum.

‹flte ey iki hayat›n ruhu hükmünde olan ‹slâmiyeti b›-
rakan iki ayakl› mezar-› müteharrik bedbahtlar! Gelen
neslin kap›s›nda durmay›n›z. Mezar sizi bekliyor; çekili-
niz. Tâ ki, hakikat-i ‹slâmiyeyi hakk›yla kâinat üzerinde
temevvüçsaz edecek olan nesl-i cedit gelsin!

HAfi‹YE 1: Medresetüzzehra’n›n Van'daki numunesi olan ve vefat eden
Horhor Medresesinin mezar tafl› hükmünde bulunan Van Kalesi demek-
tir.
HAfi‹YE 2: ‹stikbalde telif edilecek Risale-i Nur Külliyat›n› hiss-i kable'l-
vuku ile haber veriyor.

asr: yüzy›l; ikindi namaz› vakti.
asr-› salis-i aflr: on üçüncü yüzy›l.
bedbaht: bahts›z, mutsuz, kötü,
fenâ.
fikren: düflünce itibâriyle, fikir
bak›m›ndan.
hakaik: gerçekler, hakîkatler.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet ha-
kikat›.
Hâfliye: dipnot.
hayal: zihinde tasarlanan, canlan-
d›r›lan ve gerçekleflmesi özlenen
fley, düfl, hulya; görüntü; belli be-

lirsiz görülen fley, gölge.
hizmet:.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var
olan herfley, bütün varl›klar,
dünya.
k›t’a: dünyan›n kara parçala-
r›ndan her biri.
mazi: geçmifl zaman; geçen,
geçmifl olan.
medenî: faziletli, terbiyeli, ki-
bar; flehirde oturan.

mesail: meseleler.
mezar-› müteharrik: hareket
eden mezar.
muhatap: söyleyeni dinle-
yen, kendisine hitap edilen.
nesil: soy, sop, zürriyet, döl,
kuflak; halk; çocuk yapmak.
nesl-i cedit: yeni nesil.
ruh: özü, cevheri, esas›, asl›.
seda: ses.
suret: resim, flekil, görünüfl;

tarz, üslûp, cihet.

tahakkuk: delil ile ispat edil-
me, gerçekleflme.

tasavvurat: düflünceler.

tembih:ikaz, ihtar, uyar›.

temevvüçsaz: dalgaland›ran.

tevehhüm: zannetme, ev-
hamlanma, yok olan› var zan-
netmekle ümitsizli¤e ve kor-
kuya düflme.

1. Sizi tebrik ederiz.
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Sual: “Eskiler bizden âlâ veya bizim gibi; gelenler biz-
den daha fena gelecekler?”

Cevap: Ey Türkler ve Kürtler! Acaba flimdi bir miting
yapsam, sizin bin sene evvelki ecdad›n›z› ve iki as›r son-
raki evlâtlar›n›z› flu gürültühane olan asr-› hâz›r meclisine
davet etsem, acaba sa¤ tarafta saf tutan eski ecdad›n›z
demeyecekler mi:

“Hey miras yedi yaramaz çocuklar! Netice-i hayat›m›z
siz misiniz? Heyhat! Bizi akim bir k›yas ettiniz, bizi k›s›r
b›rakt›n›z.”

Hem de, sol taraf›nda duran ve flehristan-› istikbalden
gelen evlâtlar›n›z, sa¤daki ecdatlar›n›z› tasdik ederek de-
meyecekler mi ki:

“Ey tembel pederler! Siz misiniz, hayat›m›z›n su¤ra ve
kübras›? Siz misiniz flu flanl› ecdad›m›zla bizi rapt eden
rab›tam›z›n hadd-i evsat›? Heyhat! Ne kadar hakikatsiz
ve kar›flt›r›c› ve müfla¤abeli bir k›yas oldunuz”

‹flte, ey bedevî göçerler ve ey ink›lâp softalar›! (HAfi‹YE 1)

Manzara-i hayal (HAfi‹YE 2) üstünde gördünüz ki, flu büyük
mitingde iki taraf da sizi protesto ettiler.

* * *
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flehristan-› istikbal: istikbal
memleketi.
tasdik: onaylama, do¤rulama.

HAfi‹YE 1: Sonradan ilâve edilmifltir.
HAfi‹YE 2: Hayal dahi bir simatograft›r.

akim: neticesiz, k›s›r, beyhû-
de, bofl.
âlâ: üstün, yüce, çok yüksek,
k›ymetli.
asr-› hâz›r: flimdiki as›r.
bedevî: göçebe hayat› yafla-
yan; çölde yaflayan.
ecdat: atalar.
evlât: çocuklar.
gürültühane: gürültü evi.
hadd-i evsat: ortadaki çizgi.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot.
heyhat!: eyvah, yaz›k, ne ya-

z›k.
ink›lâp: bir halden di¤er bir
hâle geçme; de¤iflme, köklü
de¤iflim.
k›yas: benzetme, karfl›laflt›r-
ma, mukayese etme.
kübra: en büyük.
manzara-i hayal: hayalde
görülen yer.
meclis: toplan›p oturulan ve
çeflitli meseleler hakk›nda
konuflulan yer.
miras: ölenin geride b›rakt›k-
lar›.

miting: herhangi bir maksat
için yap›lan aç›k hava toplan-
t›s›.
müfla¤abe: aldatma, kötülük
etme.
netice-i hayat: hayat›n neti-
cesi, gayesi.
peder: baba.
rab›ta: ba¤, ba¤layan, rabte-
den, bitifltiren.
rapt: ba¤lama.
softa: bir fikre körü körüne
ba¤lanan.
su¤ra: daha küçük.



CEVAPLARDAN B‹R KISIM
Öyle ise ben derim: Hakikaten sizin harikulâde fleca-

ate istidad›n›z vard›r. Zira, bir menfaat veya cüz’î bir hay-
siyet veya itibarî bir fleref için veya “Filân yi¤ittir” sözle-
rini iflitmek gibi küçük emirlere hayat›n› istihfaf eden ve-
ya a¤as›n›n namusunu isti’zam için kendini feda eden
kimseler, e¤er uyansalar, hazinelere de¤er olan ‹slâmiyet
milliyetine, (HAfi‹YE) yani üç yüz milyon ‹slâm›n uhuvvetle-
rini ve manevî yard›mlar›n› kazand›ran ‹slâmiyet milliye-
tine, binler ruhu da olsa, acaba istihfaf-› hayat etmezler
mi? Elbette hayat›n› on paraya satan, on liraya binler
flevkle satar.

Maatteessüf, güzel fleylerimiz gayrimüslimler eline
geçti¤i gibi, güzel olan ahlâklar›m›z› da yine gayrimüs-
limler çalm›fllar. Güya bizim bir k›s›m içtimaî ahlâk-› âli-
yemiz, yan›m›zda revaç bulmad›¤›ndan, bize dar›l›p on-
lara gitmifl; ve onlar›n bir k›s›m rezaili, kendileri içinde
çok revaç bulmad›¤›ndan, cehaletimizin pazar›na getiril-
mifl!..

Hem, büyük bir taaccüp ile görmüyor musunuz ki, ter-
akkiyat-› hâz›ran›n üssülesas› ve belki din-i hakk›n muk-
tezas› olan “Ben ölürsem devletim, milletim ve
ahbaplar›m sa¤d›rlar” gibi kelime-i beyza ve haslet-i
hamray› gayrimüslimler çalm›fllar. Çünkü, onlar›n bir
fedaîsi der: “Ben ölürsem, milletim sa¤ olsun; içinde bir 

HAfi‹YE: Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu ‹slâmiyet, akl› Kur’ân ve iman-
d›r.

ahbap: dost, dostlar, sevilenler.
ahlâk: görgü, terbiye, huy.
ahlâk-› âliye: yüksek, üstün ah-
lâk.
cehalet: bilgisizlik, cahillik.
cüz’î: azdan olan, parçaya âit
olan; pek az; k›ymetsiz.
din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
emir: bkz. emr.
feda: fakir.
fedaî: fedakar, kendini bir hizme-
te adayan.
gayrimüslim: Müslüman olma-
yan.
hakikat: gerçek.
harikulâde: ola¤anüstü, flafl›rt›c›
derecede.
haslet-i hamra: hamiyet, gayret
ve utanmadan gelen ve yüz k›-
zarmas› fleklinde görülen güzel
bir huy.
hafliye: dipnot.
haysiyet: itibar, de¤er, fleref, k›y-
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met, derece, mertebe; cihet,
bak›m.
hazine: de¤erli mücevherler-
le dolu sand›k, define.
içtimaî: sosyal hayatla ilgili.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istihfaf: hafife alma, küçüm-
seme.
istihfaf-› hayat: hayat› kü-
çümseme.
isti’zam: büyütme.
itibarî: gerçek olmayan, var-
say›lan.
kelime-i beyza: parlak, k›y-

metli söz.
maatteessüf: üzülerek; üzün-
tüyle ifâde etmek gerekir ki…;
yaz›klar, teessüfler olsun; ne
yaz›k ki….
menfaat: fayda.
milliyet: milliyetçilik fikri.
mukteza: gereken, lâz›m ge-
len, îcap eden.
namus: iffet, ›rz, edeb, hayâ.
• kanun; fleriat.
revaç: sürüm, k›ymet, de¤er,
geçerlik, makbuliyet.
rezail: rezillikler.

flecaat: hak ve hakîkat› cesâ-
ret arslan kesilme, cesâret,
öfke duygusunun orta dere-
cesi.
fleref: onur, haysiyet.
flevk: çok fliddetli arzu, nefl’e.
taaccüp: flaflk›nl›kla karfl›la-
ma, hayret etme.
terakkiyat-› hâz›ra: flimdiki
geliflmeler.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i, samîmi dostluk.
üssülesas: gerçek ve sa¤lam
temel.



hayat-› maneviyem vard›r.” Ve bütün sefaletin ve flahsiya-
t›n esas› olan “Ben öldükten sonra dünya ne olursa olsun,

isterse tufan olsun”; veyahut
1oôr£n≤rdG n∫nõnf nÓna Ék°ûr£nY tâoe r¿pG nh

olan kelime-i hamka ve seciye-i avra, himmetimizin elini
tutmufl rehberlik ediyor.

‹flte, en iyi haslet ki, dinimizin muktezas›d›r, biz ruhu-
muzla, can›m›zla, vicdan›m›zla, fikrimizle ve bütün kuv-
vetimizle demeliyiz ki: “Biz ölsek, milletimiz olan ‹slâmi-
yet hayyd›r, ilelebet bâkîdir. Milletim sa¤ olsun. Sevab-›
uhrevî bana kâfidir. Milletin hayat›ndaki hayat-› manevi-
yem beni yaflatt›r›r, âlem-i ulvîde beni mütelezziz eder 
2 ÉnfpRhoQrƒnf oΩrƒnj oärƒnªrdGnh deyip, Nurun ve hamiyetin nurlu reh-

berlerini kendimize rehber etmeliyiz.

.......

Sual: “Her fleyden evvel bize lâz›m olan nedir?”

Cevap: Do¤ruluk.

Sual: “Daha?”

Cevap: Yalan söylememek.

Sual: “Sonra?”

Cevap: S›dk, sadâkat, ihlâs, sebat, tesanüt.

Sual: “Neden?”

Cevap: Küfrün mahiyeti yaland›r. ‹man›n mahiyeti
s›dkt›r. fiu bürhan kâfi de¤il midir ki, hayat›m›z›n bekas›
iman›n ve s›dk›n ve tesanüdün devam›ylad›r?
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ilelebed: sonsuza kadar.
iman: inanmak, îtikad; Resul-i Ek-
remin (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
kâfi: yeterli.
kelime-i hamka: ahmakça söz,
ahmaklar›n sözü.
küfür: îmans›zl›k, Allah’a inanma-
mak, hakk› kabul etmemek.
mahiyet: birfleyin asl›, içyüzü,
esas›.
mukteza: gereken, lâz›m gelen,
icap eden.
mütelezziz: memnun, lezzet
alan, lezzet duyan.
nur: ayd›nl›k, parlak, ›fl›k; Risale-i
Nur.
rehber: yol gösteren.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sebat: dayanmak, kararl› olmak.
seciye-i avra: dünyaperestlik, sa-
dece dünyay› görenlerin tek göz-
lü, tek yönlü seciyesi.
sefalet: periflanl›k, yoksulluk.
Sevab-› uhrevî: âhiret için yap›-
lan, kazan›lan sevaplar.
s›dk: do¤ruluk.
sual: isteme, sorma.
flahsiyat: flahs›n› düflünmeler.
tesanüt: dayan›flma, birbirini
destekleme.
tesanüt: dayan›flma, birbirini
destekleme.
tufan: çok fliddetli ve her taraf›
kaplayan f›rt›nal› ya¤mur.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezzet duyan ve kötülükten
elem alan mânevî bir his.

âlem-i ulvî: yükseklerdeki
âlem ve dünyalar.
bâkî: ebedî, dâimî, sonu gel-
mez, ölmez, sonsuz, geride
kalan, arta kalan; ebedî, son-
suz, ölmez, daimî manas›nda
Cenâb-› Hakk›n bir ismi.
beka: varl›¤› devam ettirme;
devaml›l›k, sonsuzluk.
bürhan: birfleyi ispatlamak

için kullan›lan delil, ispat vâs›-
tas›.
fikir: düflünce.
hamiyet: îman ve ‹slâm› sa-
vunma gayreti.
haslet: huy, tabiat, karakter,
meziyet.
hayat-› maneviye: mânevî
hayat.
hayy: “gerçek hayat sahibi

olan ve bütün mahlûklara ha-
yat veren” anlam›nda Allah’›n
ismi..

himmet: ciddî gayret, kalb ile
gösterilen samîmi gayret.

ihlâs: yap›lan ibâdet ve ifller-
de hiçbir karfl›l›k ve menfaati
hakîki ve esas gaye etmeye-
rek, yaln›z ve yaln›z Allah r›-
zâs›n› esas maksat edinmek.

1. E¤er susuzluktan ölürsem, bir damla ya¤mur ya¤mas›n.
2. Ölüm, Nevruz Bayram› günümüzdür.



Sual: “En evvel rüesam›z ›slah olunmal›?”

Cevap: Evet, reisleriniz mal›n›z› ceplerine indirip hap-
settikleri gibi, ak›llar›n›z› da sizden alm›fllar veya dima¤›-
n›zda hapsetmifller. Öyle ise, flimdi onlar›n yan›ndaki
ak›llar›n›zla konuflaca¤›m:

Eyyühe’r-rüus ve’r-rüesa! Tekâsülî olan tevekkülden
sak›n›n›z. ‹fli birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki ma-
l›m›zla ve yan›n›zdaki akl›m›zla bize hizmet ediniz. Çün-
kü, flu mesakini istihdam etmekle ücretinizi alm›fls›n›z.

1 p∞r«°südG ≈pa rºoà`r©s«°nV Énª`pd p∑oQGnósàdÉpH rºoµr«n∏n©na
‹flte, flimdi hizmet vaktidir.

Elhâs›l: ‹slâm uyand› ve uyan›yor. (HAfi‹YE) Fenal›¤› fena,
iyili¤i iyi olarak gördüler. Evet, fiu dereler aflairini tövbe-
kâr eden iflte bu s›rd›r. Hem de bütün ‹slâm yavafl yavafl
bu istidad› almakta ve kesb etmektedir. Lâkin, sizler be-
devî oldu¤unuzdan ve f›trat-› asliyeniz oldukça bozulma-
m›fl oldu¤undan, ‹slâmiyetin kudsî milliyetine daha ya-
k›ns›n›z.

* * *

Seyahatimde, beni tan›mayanlar, k›yafetime bak›p be-
ni tacir zannettiklerinden, derlerdi ki:

HAfi‹YE: Evet, k›rk befl sene evvel söylenen bu sözü, Pakistan, Arabis-
tan aflairi dahi hâkimiyet ve istiklâliyetlerini kazand›klar›ndan, Eski Said’i
bu dersinde tasdik ediyorlar ve daha da edecekler.

aflair: afliretler, kabîleler.
bedevî: göçebe hayat› yaflayan;
çölde yaflayan.
dima¤: ak›l, zihin, fikir, beyin.
elhas›l: k›sacas›, netice olarak,
özetle.
eyyühe’r-rüus ve’r-rüesa: ey
bafltakiler ve baflkanlar.
f›trat-› asliye: bozulmam›fl yara-
t›l›fl, insan do¤ufltan ‹slâm f›trat›
üzerine yarat›lm›flt›r.
hafliye: dipnot.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birisine b›rakma, ›smarlama.
hizmet: insanlara yararl› olma,
faydal› ifller yapma, çal›flma.
›slah: iyilefltirme, kötülüklerini gi-

derme, düzeltme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istihdam: bir iflte kullanmak
için al›koyma, çal›flt›rma, kul-
lanma, hizmet ettirme.
kesb: çal›flma, emek sarf et-
me, iflleme, yapma, kazanma.
kudsî: mukaddes, yüce, te-
miz.
mesakin: bir yerde oturan fa-

kir, fukara ve kimsesiz, itaat-
kâr kimseler.
milliyet: milliyetçilik fikri.
reis: baflkan.
rüesa: reisler, baflkanlar.
s›r: Cenab-› Hakk›n bakt›¤›
yer olan kalpteki lâtife, gizli
hakikat.
sual: isteme, sorma.
tacir: ticaret yapan, mal al›p

satan.; tüccar.
tekâsülî: tembellikten gelen,
tembellik anlam›ndaki.
tövbekâr: tövbe etmifl olan.
tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma, neticeye r›za göster-
me.
zan: flüphe, zannetmek, san-
mak, sezme.

1. Yaz›n kaybetti¤inizi telâfiye çal›flmal›s›n›z.
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“Tacir misin?”

“Evet, hem tacirim, hem de kimyagerim.”

“Nas›l?”

“‹ki madde var; mezcettiriyorum. Birinden tiryak-› flâ-
fi, birinden elektrik-i muzî tevellüt eder.”

“Bunlar nerede bulunur?”

“Medeniyet ve fazilet çarfl›s›nda. Cephesinde ‘insan’
yaz›l› iki ayak üstünde gezen sand›k içindeki üstünde
‘kalp’ yaz›lan yâ siyah veya p›rlanta gibi parlak olan bir
kutudad›r.”

“‹simleri nedir?”

“‹man, muhabbet, sadakat, hamiyet.”

Ceride-i seyyare, ebu lâfley, ibnüzzaman,
ehulacaip, ibni ammilgaraip

Said Nursî

®
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tiryak-› flafi: flifa tafl›yan ilâç.

ceride-i seyyare: “hareketli”
gazete.
ebu lâfley: hiçbir fleye sahip
olmayan, dünyaya de¤er ver-
meyen” manas›nda, “hiçbir
fleyin babas›” demektir.
ehu’l-acaip: insan› flafl›rtan
acâipliklerin kardefli.
elektrik-i muzî: ayd›nlatan
elektrik.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek
derece; erdem; dinî ve ahlâkî

görevlere uyma derecesi.
hamiyet: îman ve ‹slâm› sa-
vunma gayreti.
ibni ammi’l-garaip: gariplik-
lerin amcao¤lu.
ibnüzzaman: zaman›n çocu-
¤u.
iman: inanma, itikat; Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i
inan›lmas› gerekli esaslar›
tasdik etmekten do¤an bir
nurdur.
kimyager: kimyac›, eczac›.

medeniyet: sosyal mesele-
lerde, ilim, fen ve sanatta da-
ha tekâmül etmifl geliflmifl
cemiyet.
mezç: katma, kaynaflt›rma,
kar›flt›rma, birlefltirme.
muhabbet: sevgi, sevmek.
p›rlanta: çok trafl edilmifl, fo-
yas›z parlak elmas.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
tacir: tüccar, ticaret yapan.
tevellüt: do¤ma, do¤um,
do¤muflluk.



Sonra Van’dan fiam’a gider. fiam ulemas›n›n ilhah› ve
›srar› üzerine, Camiü’l-Emevî’de on bine yak›n ve içeri-
sinde yüz ehl-i ilim bulunan azîm bir cemaate karfl› bir
hutbe irad eder. Bu hutbe fevkalâde takdir ve tahsin ile
kabule mazhar olur. Bilahare, buradaki hutbesi, Hutbe-i
fiamiye nam›yla tab edilmifltir.

Bu hutbe-i fiamiye, ‹slâm âleminin içinde bulundu¤u
maddî-manevî hastal›klar›n nelerden ibaret bulundu¤u-
nu, felâket ve esarete hangi sebeplerden dolay› maruz
kald›klar›n› bildiren ve buna karfl› çare-i halâs gösteren
ve bundan sonra ‹slâmiyetin zemin yüzünde maddî-ma-
nevî en yüksek terakkiyi gösterece¤ini, ‹slâmî medeniye-
tin kemal-i haflmetle meydana gelece¤ini ve zemin yüzü-
nü pisliklerden temizleyece¤ini delâil-i akliye ile ispat
eden, müjde veren çok k›ymettar, bütün Müslümanlara,
hatta insanl›¤a flamil bir derstir, bir hutbedir.

Hutbe-i fiamiye’nin bafl taraflar›nda diyor:

Ben bu zaman ve zeminde, beflerin hayat-› içtimaiye
medresesinde ders ald›m ve bildim ki: Ecnebîler, Avrupa-
l›lar terakkide istikbale uçmalar›yla beraber, bizi maddî
cihette Kurun-i Vustada durduran ve tevkif eden alt› ta-
ne hastal›kt›r. O hastal›klar da bunlard›r:

1. Ye’sin, (ümitsizli¤in) içimizde hayat bulup dirilmesi.

2. S›dk›n hayat-› içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.

3. Adavete muhabbet.

adavet: düflmanl›k, kin.
âlem: dünya, kâinat.
azîm: büyük, yüce, çok ileri.
befler: insan.
bilâhare: sonra, sonradan.
Camiü’l-Emevî: fiam’daki meflhur
Emevî Camii.
cemaat: topluluk.
cihet: yön, taraf; vesile, sebep,
bahâne.
çare-i halâs: kurtulufl çâresi.
delâil-i akliye: aklî ve mant›kî
deliller.
ecnebî: yabanc›; garip, al›fl›lma-
m›fl; baflka milletten olan.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
esaret: esirlik.
felâket: âfet, belâ, musîbet.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
hayat-› içtimaiye-i siyasiye:.
hutbe: Cuma günleri minberden
cemaate okunan ve dinlenilmesi
Cuman›n farzlar›ndan olan ilâhî
emir ve nehiylerin tebli¤i.
›srar: üsteleme
ibaret: meydana gelmifl, toplan-

142 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ‹LK HAYATI

m›fl.
ilhah: birfleyin kabulü için ›s-
rarla üzerine düflmek.
irad: söylemek, getirmek.
ispat: do¤ruyu delil göstere-
rek meydana koyma.
istikbal: gelecek zaman.
kemal-i haflmet: mükemmel
heybet ve büyüklük.
Kurun-i Vusta: Orta Ça¤.
maruz: birfleyin karfl›s›nda ve
tesiri alt›nda bulunan, u¤ra-
ma.
mazhar: nail olma, flereflen-

me, kavuflma, ortaya ç›kma
ve görünme yeri.
medeniyet: sosyal mesele-
lerde, ilim, fen ve sanatta da-
ha tekâmül etmifl geliflmifl
cemiyet.
medrese: ‹slâm tarihi boyun-
ca üniversite seviyesinde e¤i-
tim yap›lan müessese.
muhabbet: sevgi, sevmek.
nam: isim, ün, flan.
s›dk: do¤ruluk.
flamil: kaplayan, içine alan,
ihtivâ eden, çevreleyen.

tab: basma, bask›.

tahsin: be¤enme ve alk›flla-
ma, güzellefltirme, iyi ve gü-
zel bulma.

takdir: k›ymet vermek; de¤e-
rini, lüzumunu anlamak; ilm-i
ilâhî ile bir nizam verilmesi.

terakki: yükselme, ilerleme.

tevkif: hapsetmek, durdur-
mak.

ulema: âlimler, bilginler.

yeis: ümitsizlik.

zemin: yer; yüzey, sat›h.



4. Ehl-i iman› birbirine ba¤layan nuranî rab›talar› bil-
memek.

5. Çeflit çeflit sari hastal›klar gibi intiflar eden istibdat.

6. Menfaat-› flahsiyesine himmeti hasretmek.

Bu alt› dehfletli hastal›¤›n ilâc›n› da, bir t›p fakültesi
hükmünde hayat-› içtimaiyemize, eczahane-i Kur’âniye-
den ders ald›¤›m “alt› kelime” ile beyan ediyorum. Mu-
alecenin esaslar› onlar› biliyorum.

B‹R‹NC‹ KEL‹ME:

“El emel,” yani, Rahmet-i ‹lâhiyeden kuvvetli ümit bes-
lemek. Evet, ben kendi hesab›ma ald›¤›m derse binaen,
ey ‹slâm cemaati, müjde veriyorum ki: fiimdiki âlem-i ‹s-
lâm›n saadet-i dünyeviyesi, bahusus Osmanl›lar›n saade-
ti ve bilhassa ‹slâm›n terakkisi onlar›n intibah›yla olan
Arab›n saadetinin fecr-i sad›k›n›n emareleri inkiflafa bafl-
l›yor. Ve saadet güneflinin de ç›kmas› yak›nlaflm›fl. Ye’sin
ra¤m›na olarak ben dünyaya iflittirecek (HAfi‹YE) derecede
kanaat-› kat’iyemle derim:

‹stikbal yaln›z ve yaln›z ‹slâmiyetin olacak. Ve hâkim,
hakaik-› Kur’âniye ve imaniye olacak.
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iman: inanma, itikat; Resul-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
inkiflaf: geliflme, aç›lma, meyda-
na ç›kma; terakkî etme.
intibah: uyan›kl›k, hassasiyet.
intiflar: yay›lma, da¤›lma; üreme.
istikbal: gelecek zaman.
kanaat-i kat’iye: kesin kanaat.
menfaat-i flahsiye: flahsî menfa-
at.
mualece: bir iflin üzerinde dura-
rak teflebbüs etme, bir ifle girifl-
me.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›.
rab›ta: ba¤, ba¤layan, rabteden,
bitifltiren.
ra¤m: aksine olma, ters, z›t; inat,.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n rahme-
ti.
saadet: mutluluk.
saadet-i dünyevî: dünya saadeti.
terakki: yükselme, ilerleme.
yeis: ümitsizlik.

HAfi‹YE: Eski Said, hiss-i kablelvuku ile 1371'de, baflta Arap devletleri,
âlem-i ‹slâm›n ecnebi esaretinden ve istibdad›ndan kurtulup ‹slâmî devlet-
ler teflkil edeceklerini k›rk befl sene evvel haber vermifl. ‹ki Harb-i Umumî
ve otuz-k›rk sene devam eden istibdad-› mutlak› düflünmemifl, bin üç yüz
yirmi yedide olacak gibi müjde vermifl, tehirinin sebebini nazara almam›fl.

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
bahusus: bilhassa, en çok,
özellikle, bu hususla beraber,
bununla beraber.
beyan: aç›klama; izah; anlat-
ma.
cemaat: topluluk.
dehflet: bir tehlike veya kor-
kunç birfley karfl›s›nda duyu-
lan ürküntü; ola¤anüstü fley-
ler karfl›s›ndaki flaflk›nl›k.
eczahane-i Kur’âniye: insa-
n›n bütün manevî s›k›nt› ve
yaralar›n› iyilefltiren çözümler

sunan Kur’ân eczahanesi.
ehl-i iman: hakk› kabul ve
tasdik etmifl olanlar, dînin bü-
tün hakîkatlerini kabul eden-
ler, îman sahipleri.
emare: delil; iflaret, belirti, iz.
emel: ümit, fliddetli istek, ga-
ye.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k,
sabaha karfl› do¤u ufkunda
yay›lmaya bafllayan beyaz
ayd›nl›k.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
hakîkatleri.

hâkim,: egemen, hükmeden,
hâkimiyet sahibi; galip; hakl›
ve haks›z› ay›r›p hak ve ada-
let üzere hükmeden, baflkas›-
n› müdahale ettirmeden ida-
re eden anlam›nda Allah’›n is-
mi.
hasr: çekme, mâl etme, mah-
sus k›lma.
hafliye: dipnot.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
himmet: ciddî gayret, kalb ile
gösterilen samîmi gayret.



Bu davama çok bürhanlardan ders alm›fl›m. fiimdi o
bürhanlardan mukaddematl› bir buçuk bürhan› zikrede-
ce¤im. O bürhan›n mukaddemat›na bafll›yoruz:

‹slâmiyet hakaik› hem manen, hem maddeten terakki
etmeye kabil ve mükemmel bir istidad› var.

Birinci cihet olan manen terakki ise: Biliniz! Ha-

kikî vukuat› kaydeden tarih, hakikate en do¤ru flahittir.
(‹flte tarih bize gösteriyor.) Hatta, Rusu ma¤lûp eden Ja-
pon baflkumandan›n›n ‹slâmiyetin hakkaniyetine flaha-
deti de fludur ki: “Hakikat-› ‹slâmiyenin kuvveti nispetin-
de ve Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri de-
recesinde ehl-i ‹slâm temeddün edip terakki etti¤ini tarih
gösteriyor. Ve ehl-i ‹slâm›n hakikat-i ‹slâmiyede zaafiyeti
derecesinde tevahhufl ettiklerini, vahflete ve tedenniye
düfltüklerini ve hercümerç  içinde belâlara, ma¤lûbiyetle-
re düfltüklerini tarih gösteriyor.” Sair dinler ise bilakistir.

.........

E¤er biz ahlâk-› ‹slâmiyenin ve hakaik-› imaniyenin ke-
malât›n› ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbet-
te cemaatlerle ‹slâmiyete girecekler; belki küre-i arz›n ba-
z› k›t’alar› ve devletleri de ‹slâmiyete dehalet edecekler.

.........

Ey bu Cami-i Emevî’deki kardefllerim gibi âlem-i ‹slâ-
m›n cami-i kebirinde olan kardefllerim! Siz de ibret al›n›z.
Bu k›rk befl senedeki bu dehfletli hâdisattan ibret al›n›z. 

hakikat-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
do¤rular›, gerçekleri, esaslar›.
ahlâk-› islâmiye: ‹slâm ahlâk›, ‹s-
lâm›n öngördü¤ü görgü ve terbi-
ye kurallar›.
âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
bilâkis: aksine, tersine.
bürhan: birfleyi ispatlamak için
kullan›lan delil, ispat vâs›tas›.
cami-i kebir: büyük cami.
cemaat: topluluk.
cihet: yön, taraf; vesile, sebep,
bahâne.
dehalet: s›¤›nmak, aman dile-
mek, medet, yard›m isteyifl.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
ef’al: fiiller, hareketler.
ehl-i ‹slâm: Müslümanlar.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakaik: gerçekler, hakîkatler.
hakaik-› imaniye: îman hakîkat-
leri.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet ha-
kikat›.
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Hakikî: gerçek.
hakkaniyet: haktan ve do¤-
ruluktan ayr›lmama, gerçek-
lik, do¤ruluk.
hercümerç: darmada¤›n, al-
lak bullak, karmakar›fl›k.
ibret: uyan›kl›¤a sebep olan
ders; çok çirkin ve düflündü-
rücü; tuhaf, acayip.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma; gösterme.
kabil: mümkün, muhtemel;
kabul eden.

kemalât: olgunluklar, mü-
kemmellikler, faziletler.
k›t’a: dünyan›n kara parçala-
r›ndan her biri.
küre-i arz: yerküre; dünya.
ma¤lûp: yenilen.
manen: mânâ îtibâriyle ve
mânevî olarak.
mukaddemat: bafllang›çlar,
haz›rl›klar.
nispet: oran, miktar.
sair: baflkas›, di¤eri, birfley-
den geri kalan, maadâ.
flahadet: görme, flahit olma;

tan›kl›k.
tâbi: kitap basan.
tedenni: alçalma, düflüfl.
temeddün: medenileflme.
terakkî: yükselme, ilerleme.
tevahhufl: korkma, ürkme,
vahflete düflme, kaçma, çe-
kinme.
vahflet: korku ve ürküntü,
vahflîlik, ›ss›zl›k, yabanilik.
vukuat: vak’alar, hâdiseler.
zafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük.
zikr: anmak, Allah’› zikret-
mek.



Tam akl›n›z› bafl›n›za al›n›z, ey mütefekkir ve ak›l sahibi
ve kendini münevver telâkki edenler!

Hâs›l-› kelâm: Biz Kur’ân fiakirtleri olan Müslümanlar,
bürhana tâbi oluyoruz, ak›l ve fikir ve kalbimizle hakaik-›
imaniyeye giriyoruz. Baflka dinlerin baz› efratlar› gibi
ruhbanlar› taklit için bürhan› b›rakm›yoruz. Onun için,
ak›l ve ilim ve fennin hükmetti¤i istikbalde, elbette bür-
han-› aklîye istinat eden ve bütün hükümlerini, akla tes-
pit ettiren Kur’ân hükmedecek.

Hem de ‹slâmiyet güneflinin inkiflaf›na ve befleri tenvir
etmesine mümanaat eden perdeler aç›lmaya bafllam›fllar.
O mümanaat edenler çekilmeye bafll›yorlar. K›rk befl
sene evvel o fecrin emareleri göründü. Yetmifl bir de
fecr-i sad›k bafllad› veya bafllayacak. E¤er bu fecr-i kâzip
de olsa, otuz-k›rk sene sonra fecr-i sad›k ç›kacak.

Evet, hakikat-i ‹slâmiyetin mazi k›t’as›n› tamamen isti-
lâs›na sekiz dehfletli mâniler mümanaat ettiler.

Birinci, ‹kinci, Üçüncü Mâniler: Ecnebîlerin ceh-

li ve o zamanda vahfletleri ve dinlerine taassuplar›d›r. Bu
üç mâni, marifet ve medeniyetin mehasini ile k›r›ld›, da-
¤›lmaya bafll›yor.

Dördüncü, Beflinci Mâniler: Papazlar›n ruhanî

reislerin riyasetleri ve tahakkümleri, ve ecnebîlerin körü
körüne onlar› taklit etmeleridir. Bu iki mâni dahi fikr-i
hürriyet ve meyl-i taharri-i hakikat nev-i beflerde baflla-
mas›yla zeval bulmaya bafll›yor.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 145 ‹LK HAYATI

istilâ: kaplama, yay›lma, ele ge-
çirme.
istinat: dayanma, güvenme.
k›t’a: dünyan›n kara parçalar›n-
dan her biri.
mâni: engel.
mânia: engel.
marifet: bilgi, bilme, tan›ma, hü-
ner, anlatma, övme.
mazi: geçmifl zaman; geçen, geç-
mifl olan.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
mehasin: güzellikler, iyilikler, iyi
ahlâklar, insana verilen hüsün ve
cemâl.
meyl-i taharri-i hakikat: gerçe¤i
araflt›rma meyli.
mümanaat: engel olmak.
münevver: nurlu, ayd›n.
mütefekkir: insanl›¤›n ve Müslü-
manlar›n problemlerini ve çârele-
rini çok düflünen, âlim kifli.
nev-i befler: insan nev’i, insanl›k,
bütün insanlar.
papaz: kilisenin ruhânî reisi.
reis: baflkan.
riyaset: baflkanl›k.
ruhanî: cisim olmay›p gözle gö-
rülmeyen cin ve melâike gibi bir
mahlûk; ruhâ âit; ruhtan meyda-
na gelmifl melek.
ruhban: Hristiyan din adam›.
flakirt: talebe, yard›mc›.
taassup: fliddetli ve afl›r› ba¤l›l›k.
tâbi: kitap basan.
tahakküm: zorbal›k etme; zorla
hükmetme, mânevî bask›.
taklit: benzetmeye ve benzeme-
ye çal›flmak, benzerini yapmak,
birine benzemeye çal›flmak.
telâkki: anlama, anlay›fl, kabul
etme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma.
tespit: belirleme, saptama.
vahflet: korku ve ürküntü, vahflî-
lik, ›ss›zl›k, yabanilik.
zeval: sona erme, yok olma.

befler: insan.
bürhan: birfleyi ispatlamak
için kullan›lan delil, ispat vâs›-
tas›.
bürhan-› aklî: akla dayanan
delil.
cehl: cehalet, bilgisizlik.
dehflet: bir tehlike veya kor-
kunç birfley karfl›s›nda duyu-
lan ürküntü; ola¤anüstü fley-
ler karfl›s›ndaki flaflk›nl›k.
ecnebî: yabanc›; garip, al›fl›l-
mam›fl; baflka milletten olan.
efrat: fertler, kifliler.

emare: delil; iflaret, belirti, iz.
fecir: günefl do¤madan önce
güneflin do¤du¤u yerde mey-
dana gelen ayd›nl›k.
fecr-i kâzip: yalanc› ayd›nl›k;
sabaha karfl› do¤u ufkunda
bir müddet görülen ve daha
sonra da kaybolan ayd›nl›k.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k,
sabaha karfl› do¤u ufkunda
yay›lmaya bafllayan beyaz
ayd›nl›k.
fen: ilim, san’at; mârifet, hü-
ner.

fikr-i hürriyet: hürriyet fikri.
hakaik-› islâmiyet: ‹slâm
dininin hakikaleri, gerçekleri,
do¤rular›.
hakaik-› imaniye: îman hakî-
katleri.
hâs›l-› kelâm: sözün k›sas›.
hüküm: karar, emir, kuvvet,
hâkimlik, âmirlik; irâde, ku-
manda, nüfuz.
inkiflaf: geliflme, aç›lma,
meydana ç›kma; terakkî et-
me.
istikbal: gelecek zaman.



Alt›nc›, Yedinci Mâniler: Bizdeki istibdat ve fleri-

at›n muhalefetinden gelen sû-i ahlâk›m›z mümanaat edi-
yordular. Bir flah›staki münferit istibdat kuvveti flimdi ze-
val bulmas›, cemaat ve komitenin dehfletli istibdatlar›n›n
otuz-k›rk sene sonra zeval bulmas›na iflaret etmekle, ve
hamiyet-i ‹slâmiyenin fliddetli feveran› ile ve sû-i ahlâk›n
çirkin neticeleri görülmesiyle bu iki mâni de zeval bulu-
yor ve bulmaya bafllam›fl. ‹nflaallah tam zeval bulacak.

Sekizinci Mâni: Fünun-i cedidenin baz› müspet me-

saili, hakaik-› ‹slâmiyenin zahirî manalar›na muhalif ve
muar›z tevehhüm edilmesiyle, zaman-› mazideki istilâs›-
na bir derece set çekmifl. Meselâ: Küre-i arzda emr-i ‹lâ-
hî ile nezarete memur “Sevr” ve “Hut” namlar›nda iki
ruhanî melâikeyi, dehfletli cismanî bir öküz, bir bal›k te-
vehhüm edip, ehl-i fen ve felsefe, hakikati bilmediklerin-
den ‹slâmiyete muar›z ç›km›fllar.

Bu misal gibi yüz misal var ki, hakikati bilindikten son-
ra, en muannit feylesof da teslim olmaya mecbur oluyor.
Hatta Risale-i Nur, “Mu’cizat-› Kur’âniye”de, fennin ilifl-
ti¤i bütün ayetlerin her birisinin alt›nda Kur’ân’›n bir
lem’a-i i’caz›n› gösterip, ehl-i fennin medar-› tenkit zan-
nettikleri Kur’ân-› Kerîm’in cümle ve kelimelerinde fen-
nin eli yetiflmedi¤i yüksek hakikatleri izhar edip, en mu-
annit feylesofu da teslime mecbur ediyor. Meydandad›r,
isteyen bakabilir ve baks›n; bu mâni, k›rk befl sene evvel
söylenen o sözden sonra nas›l k›r›ld›¤›n› görsün.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi;
iflaret, delil; Allah’›n varl›k ve birli-
¤ine iflaret eden delill.
cemaat: topluluk.
cismanî: bedene mensub, vücut-
la ilgili; mânevî ve ruhanînin z›dd›.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤raflan-
lar.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gàye bak›m›nda inceleyen
ilim. Felsefe dîne dayand›¤›nda
hakîkati bulmufl, s›rt çevirdi¤inde
de çeliflkiler içerisinde kalm›flt›r.
fen: ilim, san’at; mârifet, hüner.
feveran: ç›kma, f›flk›rma.
feylesof: filozof, felsefe bilgini;
felsefe ile u¤raflan; dinsiz.
fünun-i cedide: yeni fenler.
hakaik-› islâmiye: ‹slâm›n haki-
katleri.
hakikat: gerçek.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm› koru-
ma, Müslümanlara sahip ç›kma
gayreti.
hut: bal›k.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
istilâ: kaplama, yay›lma, ele ge-
çirme.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma; gösterme.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet.
küre-i arz: yerküre; dünya.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
mâni: engel.
medar-› tenkit: tenkide sebep
olan, tenkid sebebi.
melâike: melekler.
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mesail: meseleler.
muannit: inatç›, bir noktada
inat edip duran; küfründe ›s-
rar eden.
muar›z: karfl›, z›d, ters.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’-
›n mu’cizeli¤ini ve mu’cizele-
rini anlatan Yirmi Beflinci Söz
isimli risale.
muhalefet: karfl› gelme.
muhalif: uymayan, z›t olan,
karfl› duran.
mümanaat: engel olmak.
münferit: tek, yaln›z, tek ba-

fl›na.
müspet: do¤ru, olumlu.
nam: isim, ün, flan.
netice: sonuç.
nezaret: bakmak, seyir bak›-
fl›; nâz›rl›k etmek, reislik, ba-
kanl›k.
ruhanî: cisim olmay›p gözle
görülmeyen cin ve melâike
gibi bir mahlûk; ruhâ âit; ruh-
tan meydana gelmifl melek.
set: engel, duvar.
Sevr: öküz.
sû-i ahlâk: kötü ahlâk.

fleriat: do¤ru yol, hak din yo-
lu; ‹slâm dini, ‹slâm’›n bütün
hükümleri.
tevehhüm: zannetme, ev-
hamlanma, yok olan› var zan-
netmekle ümitsizli¤e ve kor-
kuya düflme.
zahirî: görünüflte, d›fltan,
maddî yüze ait.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zan: flüphe, zannetmek, san-
mak, sezme.
zeval: sona erme, yok olma.



Evet, baz› muhakkikîn-i ‹slâmiyenin bu yolda telifatla-
r› var. Bu Sekizinci dehfletli mânian›n zirüzeber olaca¤›-
na dair emareler görünüyor.

Evet, flimdi olmasa da otuz-k›rk sene sonra, fen ve ha-
kikî marifet ve medeniyetin mehasini bu üç kuvveti tam
teçhiz edip, cihazat›n› verip, o sekiz mânileri ma¤lûp
edip da¤›tmak için taharri-i hakikat meyelân›n› ve insaf›
ve muhabbet-i insaniyeti, o sekiz düflman taifesinin sekiz
cephesine göndermifl. fiimdi onlar› kaç›rmaya bafllam›fl.
‹nflaallah yar›m as›r sonra onlar› darmada¤›n edecek.

Evet meflhurdur ki: “En kat’î fazilet odur ki, düflman-
lar› dahi o faziletin tasdikine flahadet etsin.”

Bediüzzaman, misal olarak ‹slâmiyetin hakkaniyeti
hakk›nda takdirkâr ifadelerde bulunan Prens Bismarck
ile Mister Carlyle’›n sözlerini naklettikten sonra diyor:

‹flte Amerika ve Avrupa’n›n zekâ tarlalar› Mister
Carlyle ve Bismarck gibi böyle dâhî muhakkikleri mah-
sulât vermesine istinaden, ben de bütün kanaatimle de-
rim ki:

Avrupa ve Amerika ‹slâmiyetle hamiledir; günün birin-
de bir ‹slâmî devlet do¤uracak. Nas›l ki Osmanl›lar Avru-
pa ile hamile olup, bir Avrupa devleti do¤urdu.

Ey Cami-i Emevî’deki kardefllerim ve yar›m as›r sonra-
ki âlem-i ‹slâm camiindeki ihvanlar›m! Acaba bafltan bu-
raya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki, 
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nelme.
muhabbet-i insaniyet: insanl›k
sevgisi.
muhakkikîn-i islâmiye: Müslü-
man muhakkikler.
muhakkik: hakîkat› araflt›r›p bu-
lan, bir meselenin içyüzünü ince-
leyerek vâk›f olan, hakîkatlara
hakk›yla vâk›f olan ve ehl-i tahkik
olan büyük ‹slâm âlimleri.
mukaddeme: girifl, ilk söz, bafl-
lang›ç, önde gelen.
nakl: nakleden, tafl›yan.
flahadet flahit olma, görme,
tan›kl›k; tasdik etmek.
taharri-i hakikat: hakikatin arafl-
t›r›lmas›.
takdirkâr: takdir eden.
tasdik: onaylama, do¤rulama.
te’lifat: te’lifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
teçhiz: donatma.
zirüzeber: darmada¤›n, parça
parça.

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
as›r: yüzy›l.
cihazat: cihazlar, maddî-mâ-
nevî âletler, lüzumlu edevât.
dâhî: efline ender raslan›r hâ-
rikulade zekî, fetânet ve hik-
met sahibi.
emare: delil; iflaret, belirti, iz.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek
derece; erdem; dinî ve ahlâkî
görevlere uyma derecesi.
fen: ilim, san’at; mârifet, hü-
ner.

hakikî: gerçek.
hakkaniyet: haktan ve do¤-
ruluktan ayr›lmama, gerçek-
lik, do¤ruluk.
ifade: söz, anlat›m.
ihvan: kardefller.
insaf: merhamet ve adâlet
dâiresinde hareket, hakîkat›
kabûl ve itiraf.
istinaden: dayanarak.
kanaat: aç gözlü olmay›p h›rs
göstermemek, k›smetine râz›
olmak; inanç.
kat’î: kesin.

mahsülât: meyveler, ürünler,
neticeler.
mania: engel.
marifet: bilgi, bilme, tan›ma,
hüner, anlatma, övme.
medeniyet: sosyal mesele-
lerde, ilim, fen ve sanatta da-
ha tekâmül etmifl geliflmifl
cemiyet.
mehasin: güzellikler, iyilikler,
iyi ahlâklar, insana verilen hü-
sün ve cemâl.
meyelân: bir tarafa e¤ilmifl,
ziyâde meyil gösterme, yö-



istikbalin k›t’alar›nda hakikî ve manevî hâkim olacak ve
befleri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yaln›z ‹slâ-
miyettir ve ‹slâmiyete ink›lâp etmifl ve hurafattan, tahri-
fattan s›yr›lacak ‹sevîlerin hakikî dinidir ki, Kur’ân’a tâbi
olur, ittifak ederler.

‹kinci Cihet: Yani, maddeten ‹slâmiyetin terakki-

sinin kuvvetli sebepleri gösteriyor ki; ‹slâmiyet, madde-
ten dahi istikbale hükmedecek. Birinci Cihet, maneviyat
cihetinde terakkiyat› ispat etti¤i gibi; bu ‹kinci Cihet da-
hi maddî terakkiyat›n› ve istikbaldeki hâkimiyetini kuv-
vetli gösteriyor. Çünkü, âlem-i ‹slâm›n flahs-› manevîsi-
nin kalbinde gayet kuvvetli, k›r›lmaz “Befl Kuvvet” içtima
ve imtizaç edip yerleflmifl.

Bir inc i s i : Bütün kemalât›n üstad› ve üç yüz yetmifl

milyon nefisleri bir tek nefis hükmüne getirebilen ve ha-
kikî bir medeniyetle ve müspet ve do¤ru fenlerle teçhiz
edilmifl olan ve hiçbir kuvvet onu k›ramayacak bir mahi-
yette bulunan hakikat-i ‹slâmiyettir.

‹kinc i  Kuvve t : Medeniyetin ve sanat›n hakikî

üstad› ve vesilelerin ve mebadilerin tekemmülüyle cihaz-
lanm›fl olan fledit bir ihtiyaç ve belimizi k›ran tam bir fakr
öyle bir kuvvettir ki, susmaz ve k›r›lmaz.

Üçüncü Kuvve t : Yüksek fleylere müsabaka

suretinde beflere yüksek maksatlar› ders veren, o yolda
çal›flt›ran ve istibdadat› parça parça eden ve ulvî hisleri 

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
befler: insan.
cihaz: aza, organ.
cihet: yön, taraf; vesile, sebep,
bahâne.
dünyevî: dünyaya âit, dünya ile
ilgili.
fakr: fakirlik, ihtiyaç, yoksulluk,
azl›k, muhtaçl›k.
fen: ilim, san’at; mârifet, hüner.
hakikat-i islâmiyet: ‹slâmiyetin
hakikati.
hakikî: gerçek.
hâkim: egemen, hükmeden, hâ-
kimiyet sahibi; galip; hakl› ve
haks›z› ay›r›p hak ve adalet üzere
hükmeden, baflkas›n› müdahale
ettirmeden idare eden anlam›n-
da Allah’›n ismi.
hâkimiyet: üstünlük.
his: duygu.
hurafat: asl› esâs› olmayan bât›l
rivâyetler, bat›l inan›fllar.
imtizaç: kaynaflmak, uygun ve
mutab›k olmak, mezcolmak,
uyuflmak, iyi geçinmek.
ink›lâp: bir halden di¤er bir hâle
geçme; de¤iflme, köklü de¤iflim.
isevî: Hz. ‹sâ’n›n dininden olanlar;
Hristiyan.
istibdadat: istibdadlar, bask›lar,
zulümler.
istikbal: gelecek zaman.
ittifak: birleflme.
kemalât: olgunluklar, mükem-
mellikler, faziletler.
k›t’a: dünyan›n kara parçalar›n-
dan her biri.
maddeten: maddi olarak.
maddî: madde ile alâkal›.
mahiyet: birfleyin asl›, içyüzü,
esâs›.
maksat: ana fikir; kastedilmifl, is-
tenilen fley.
maneviyat: mânâ âlemine âit
olanlar, dinden, îmandan ve mu-
kaddesattan gelen kuvvet.
mebadi: tohum, bafllang›ç ve çe-
kirdekler.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
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etmifl geliflmifl cemiyet.

müsabaka: yar›flma.

müspet: olumlu, uygun, ya-
p›lmas› memnuniyet veren,
pozitif.

nefis: menfaatli her fleyi elde
etmek isteyen flehvet, zararl›
gördü¤ü herfleyi uzaklaflt›r-
mak isteyen gadap duygula-
r›n›n kayna¤›; yarat›l›flla veril-
mifl olan arzu ve istekler, me-
yiller, bedenin hissî istekleri;
can, kifli, öz varl›k; bir fleyin
zat› olan, kendisi.

saadet: mutluluk.
sevk: önüne kat›p sürme.
suret: resim, flekil, görünüfl;
tarz, üslûp, cihet.
flahs-› manevî: bir flah›s ol-
may›p, kendisine bir flah›s gi-
bi muâmele edilen flirket, ce-
maat, cemiyet gibi ortakl›klar;
belli bir kifli olmay›p bir ce-
matten meydana gelen mâ-
nevî flah›s.
fledit: fliddetli.
tâbi: kitap basan.
tahrifat: birfleyin asl›n› boz-

malar, de¤ifltirmeler.
teçhiz: donatma.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
mâle do¤ru gitme.
terakki: yükselme, ilerleme.
terakkiyat: yükselifller, ilerle-
meler.
uhrevî: âhirete dâir, öteki
dünyaya âit.
ulvî: yüce, yüksek.
üstad: ilim veya sanatta üs-
tün olan kimse, usta, sanat-
kar, muallim.
vesile: sebep, arac›.



heyecana getiren ve g›pta ve haset ve k›skançl›k ve re-
kabetle ve tam uyanmakla ve müsabaka flevkiyle ve te-
ceddüt meyliyle ve temeddün meyelân›yla teçhiz edilen
üçüncü kuvvet, yaln›z hürriyet-i fler’iyedir. Yani, insaniye-
te lây›k en yüksek kemalâta olan meyil ve arzu ile cihaz-
lanm›fl olmak.

Dördüncü Kuvve t : fiefkatle cihazlanm›fl fleha-

met-i imaniyedir. Yani, tezellül etmemek, haks›zlara za-
limlere zillet göstermemek, mazlumlar› da zelil etme-
mek. Yani, hürriyet-i fler’iyenin esaslar› olan, müstebitle-
re dalkavukluk etmemek, ve bîçarelere tahakküm ve te-
kebbür etmemektir.

Beflinc i  Kuvve t : ‹zzet-i ‹slâmiyedir ki, i’lâ-i ke-

limetullah› ilân ediyor. Ve bu zamanda i’lâ-i kelimetullah,
maddeten terakkiye mütevakk›f, ve medeniyet-i hakiki-
yeye girmekle i’lâ-i kelimetullah edilebilir. ‹zzet-i ‹slâmi-
yenin iman ile kat’î verdi¤i emri, elbette âlem-i ‹slâm›n
flahs-› manevîsi o kat’î emri istikbalde tam yerine getire-
ce¤ine flüphe edilmez.

Evet, nas›l ki eski zamanda ‹slâmiyetin terakkisi düfl-
man›n taassubunu parçalamak ve inad›n› k›rmak ve te-
cavüzat›n› defetmek silâh ile, k›l›ç ile olmufl; istikbalde,
silâh, k›l›ç yerine, hakikî medeniyet ve maddî terakki ve
hak ve hakkaniyetin manevî k›l›çlar› düflmanlar› ma¤lûp
edip da¤›tacak.
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mazlum: zulme u¤rayan.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
medeniyet-i hakikiye: gerçek
medeniyet.
meyelân: bir tarafa e¤ilmifl, ziyâ-
de meyil gösterme, yönelme.
meyil: yönelme, e¤ilim, arzu.
müsabaka: yar›flma.
müstebit: diktatör, zulüm ve
bask› yapan. Baflkas›n›n hukuku-
nu elinden alan.
mütevakk›f,: birfleye ba¤l› olan,
onunla ifl görecek olan.
rekabet: rakip olma.
flahs-› manevî: bir flah›s olmay›p,
kendisine bir flah›s gibi muâmele
edilen flirket, cemaat, cemiyet gi-
bi ortakl›klar; belli bir kifli olmay›p
bir cematten meydana gelen mâ-
nevî flah›s.
fiefkat: karfl›l›ks›z, sâfî sevgi bes-
leme; baflkas›n›n kederiyle alâka-
lanma, ac›yarak merhamet etme.
flehamet-i imaniye: imandan ge-
len coflkunluk.
flevk: çok fliddetli arzu, nefl’e.
taassup: fliddetli ve afl›r› ba¤l›l›k.
tahakküm: zorbal›k etme; zorla
hükmetme, mânevî bask›.
tecavüzat: sald›r›lar, tecâvüzler,
taarruzlar.
teceddüt: tâzelenme, yenilenme.
teçhiz: donatma.
tekebbür: kibirlenme, kendini
büyük sayma.
temeddün: medenîleflme.
terakki: yükselme, ilerleme.
tezellül: alçalma, hor ve hakir ol-
ma, zillete düflme.
zalim: zulmeden, haks›zl›k ya-
pan.
zelil: afla¤›, alçak, zillete düflen.
zillet: afla¤›l›k, horluk, alçakl›k.

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihaz:.
dalkavuk: maddî ve flahsî
menfaatleri için her türlü zil-
leti, soytar›l›¤› yapan adam.
def: uzaklaflt›rma, itme, kov-
ma.
emr: emir, buyruk, komut,
talimat; ifl; kanun; emredici
olan, reis, yönetici.
g›pta: imrenme.
hakikî: gerçek.
hakkaniyet: haktan ve do¤-

ruluktan ayr›lmama, gerçek-
lik, do¤ruluk.
haset: baflkas›n›n iyi hâlini is-
tememe; çekememezlik, k›s-
kançl›k.
hürriyet-i fler’iye: dînî hürri-
yet.
i’lâ-i kelimetullah: Allah’›n is-
mini, davâs›n› yüceltmek,
yaymak.
ilân: aç›klamak, ilân etmek,
herkese duyurmak.
iman: inanmak, itikat; Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i

inan›lmas› gerekli esaslar›
tasdik etmekten do¤an bir
nurdur.
inat: direnme, üsteleme, ›srar
etme.
insaniyet: insanl›k.
istikbal: gelecek zaman.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n izze-
ti.
kat’î: kesin.
kemalât: olgunluklar, mü-
kemmellikler, faziletler.
maddeten: maddi olarak.
maddî: madde ile alâkal›.



Biliniz ki, bizim murad›m›z, medeniyetin mehasini ve
beflere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa, medeniyetin
günahlar›, seyyiatlar› de¤il ki; ahmaklar o seyyiatlar›, 
o sefahatleri mehasin zannedip, taklit edip, mal›m›z› ha-
rap ettiler. Ve dini rüflvet verip, dünyay› da kazanamad›-
lar. Medeniyetin günahlar› iyiliklerine galebe edip, seyyi-
at› hasenat›na racih gelmekle, befler iki Harb-i Umumî
ile iki dehfletli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zirüze-
ber  edip, öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaflt›rd›.
‹nflaallah istikbaldeki ‹slâmiyetin kuvvetiyle, medeniyetin
mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden te-
mizleyecek, sulh-i umumîyi de temin edecek.

Evet, Avrupa’n›n medeniyeti fazilet ve hüda üstüne te-
sis edilmedi¤inden, belki heves ve heva, rekabet ve ta-
hakküm üzerine bina edildi¤inden; flimdiye kadar mede-
niyetin seyyiat› hasenat›na galebe edip ihtilâlci komite-
lerle kurtlaflm›fl bir a¤aç hükmüne girdi¤i cihetle; Asya
medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil
hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir.

Acaba istikbale karfl›, ehl-i iman ve ‹slâm için, böyle
maddî ve manevî terakkiyata vesile ve kuvvetli, sars›lmaz
esbap varken ve demiryolu gibi istikbal saadetine yol aç›l-
d›¤› hâlde, nas›l me’yus olup ye’se düflüyorsunuz ve
âlem-i ‹slâm›n kuvve-i maneviyesini k›r›yorsunuz? Ve ye-
is ve ümitsizlikle zannediyorsunuz ki, “Dünya herkese ve
ecnebilere terakki dünyas›d›r; fakat, yaln›z bîçare ehl-i ‹s-
lâm için tedenni dünyas› oldu” diye pek yanl›fl bir hataya
düflüyorsunuz. Madem meylü’l-istikmal (tekemmül meyli) 

ahmak: düflünce kusurlu.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
befler: insan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön, taraf; vesile, sebep,
bahâne.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
delil: bilinmeyeni keflfetmek ve-
ya bilinenin do¤rulu¤unu göster-
mek için vas›ta olarak kullan›lan
husus.
ecnebi: yabanc›; garip, al›fl›lma-
m›fl; baflka milletten olan.
edip: edebiyatç›, yazar.
ehl-i iman: hakk› kabul ve tasdik
etmifl olanlar, dînin bütün hakî-
katlerini kabul edenler, îman sa-
hipleri.
ehl-i ‹slâm: Müslümanlar.
esbap: sebepler.
fazilet: meziyet, iyilik, ilim ve
iman, irfan yönünden yüksek de-
rece; erdem; dinî ve ahlâkî görev-
lere uyma derecesi.
galebe: üstün gelmek, yenmek,
bozmak, çokluk.
günahkâr: günah iflleyen.
harap: y›k›lm›fl, eskimifl.
Harb-i Umumî: Dünya Savafl› (I.,
II.).
hasenat: hay›rlar, iyilik ve güzel-
likler.
heva: istek, heves, nefsin arzusu.
heves: gelip geçici istek.
hüda: do¤ru yol, istikàmet.
ihtilâl: ayaklanma, devlete isyan,
bozukluk, kar›fl›kl›k.
istikbal: gelecek zaman.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet.
kuvve-i maneviye: mânevi kuv-
vet, moral, mâneviyâttan gelen
dayanma gücü.
medar: sebep, vâs›ta, vesîle.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
mehasin: güzellikler, iyilikler, iyi
ahlâklar, insana verilen hüsün ve
cemâl.
menfaat: fayda.
meyl: yönelme, e¤ilim, arzu.
meylü’l-istikmal: olgunlu¤a er-
meyi isteme arzusu.
me’yus: ümitsiz, kederli.
murat: istenen, talep edilen, di-
lek.
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racih: üstün olan, k›ymet ve
fazîlet ve îtibar› fazla olan,
tercih edilen.
rekabet: rakip olma.
rüflt: bülu¤a erme, olgunluk
hali, iyi kötü, fayda zarar ay›-
r›m›n› yapabilme durumu;
do¤ruya ba¤lanma, hak yo-
lunda salâbet.
saadet: mutluluk.
sefahet: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük.
seyyiat: kötülükler, günahlar,
suçlar.

sulh-i umumî: genel bar›fl.
tahakküm: zorbal›k etme;
zorla hükmetme, mânevî
bask›.
taklit: benzetmeye ve ben-
zemeye çal›flmak, benzerini
yapmak, birine benzemeye
çal›flmak.
tedenni: afla¤› düflme, daha
kötü bir dereceye düflme, al-
çalma.
tekâmül: ilerleme, olgunlafl-
ma.
temin: sa¤lama, karrfl›lama.

terakki: yükselme, ilerleme.
terakkiyat: yükselifller, ilerle-
meler.
tesis: kurmak, meydana ge-
tirmek, temellefltirmek, esas-
lar koymak.
vesile: sebep, vas›ta, f›rsat,
bahane.
yeis: ümitsizlik.
zan: flüphe, zannetmek, san-
mak, sezme.
zemin: yer; yüzey, sat›h.
zîrüzeber: alt üst, karma ka-
r›fl›k, darmada¤›n›k.



kâinatta f›trat-› befleriyede f›traten derç edilmifl; elbette
beflerin zulüm ve hatas›yla bafl›na çabuk bir k›yamet kop-
mazsa istikbalde, hak ve hakikat, âlem-i ‹slâmda nev-i
beflerin eski hatiat›na kefaret olacak bir saadet-i dünye-
viyeyi de gösterecek, inflaallah.

Evet, bak›n›z, zaman hatt-› müstakim üzerine hareket
etmiyor ki, mebde ve müntehas› birbirinden uzaklafls›n.
Belki küre-i arz›n hareketi gibi bir daire içinde dönüyor.
Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir, ba-
zen tedenni içinde k›fl ve f›rt›na mevsimi gösterir. Her
k›fltan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah ol-
du¤u gibi, nev-i beflerin dahi bir sabah›, bir bahar› olacak
inflaallah. Hakikat-i ‹slâmiyenin günefliyle, sulh-i umumî
dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i ‹lâhiye-
den bekleyebilirsiniz.

‹K‹NC‹ KEL‹ME:

Müddet-i hayat›mda tecrübelerimle fikrimde tevellüt
eden fludur:

Yeis en dehfletli bir hastal›kt›r ki, âlem-i ‹slâm›n kalbi-
ne girmifl. ‹flte o yeistir ki, bizi öldürmüfl gibi, garpta bir-
iki milyonluk küçük bir devlet, flarkta yirmi milyon Müs-
lümanlar› kendine hizmetkâr ve vatanlar›n› müstemleke
hükmüne getirmifl. Hem o yeistir ki, yüksek ahlâk›m›z›
öldürmüfl, menfaat-i umumiyeyi b›rak›p menfaat-i flahsi-
yeye nazar›m›z› hasrettirmifl. Hem o yeistir ki, kuvve-i
maneviyemizi k›rm›fl. Az bir kuvvetle, imandan gelen
kuvve-i maneviye ile flarktan garba kadar istilâ etti¤i 
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kefaret: ifllenen bir günah›n kar-
fl›l›kla giderilmesi.
k›yamet: bütün kâinât›n Allah ta-
raf›ndan tâyin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kuvve-i maneviye: mânevi kuv-
vet, moral, mâneviyâttan gelen
dayanma gücü.
küre-i arz: yerküre; dünya.
mebde: bafllama, bafllang›ç, kay-
nak, kök, esas.
medeniyet: sosyal meselelerde,
ilim, fen ve sanatta daha tekâmül
etmifl geliflmifl cemiyet.
menfaat-i flahsiye: flahsî menfa-
at.
menfaat-i umumiye: genel men-
faat.
müddet-i hayat: hayat müddeti;
ömür.
münteha: son, en son derece, en
son yer, nihâyet.
müstemleke: sömürge.
nazar: bakma, bak›fl, göz atma;
düflünme.
nev-i befler: insan nev’i, insanl›k,
bütün insanlar.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n rahme-
ti.
saadet-i dünyeviye: dünya mut-
lulu¤u.
sulh-i umumî: genel bar›fl.
flark: do¤u.
tedenni: afla¤› düflme, daha kötü
bir dereceye düflme, alçalma.
terakki: yükselme, ilerleme.
tevellüt: do¤ma, do¤um, do¤-
muflluk.
yeis: ümitsizlik.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

ahlâk: görgü, huy, terbiye.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
befler: insan.
dehflet: bir tehlike veya kor-
kunç birfley karfl›s›nda duyu-
lan ürküntü; ola¤anüstü fley-
ler karfl›s›ndaki flaflk›nl›k.
derç: içine alma, katma, koy-
ma, yerlefltirme.
f›traten: yarat›l›fl olarak, ya-
rat›l›fl bak›m›ndan.
f›trat-› befleriye: insan yara-
t›l›fl›; insan tabiat›.
garp: bat›.

hak: do¤ru, gerçek; adalet;
pay; geçmifl ve harcanm›fl
emek; herfleyi hakk›yla yara-
tan, varl›¤› hak olan ve her
hakk›n sahibi olan anlam›nda
Allah’›n ismi.
hakikat,: gerçek.
hakikat-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet
hakikat›.
hakikî: gerçek.
hasr: çekme, mâl etme, mah-
sus k›lma.
hatiat: hatâlar; günahlar; kö-
tülükler; yanl›fllar.

hatt-› müstakim: do¤ru çizgi,
do¤ru yol.
hizmetkâr: hizmetçi.
iman: inanma, itikat; Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i
inan›lmas› gerekli esaslar›
tasdik etmekten do¤an bir
nurdur.
istikbal: gelecek zaman.
istilâ: kaplama, yay›lma, ele
geçirme.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var
olan herfley, bütün varl›klar,
dünya.



hâlde, o kuvve-i maneviye-i harika me’yusiyetle k›r›ld›¤›
için, zalim ecnebiler dört yüz seneden beri üç yüz milyon
Müslüman› kendilerine esir etmifl. Hatta bu yeisle, bafl-
kas›n›n lâkaytl›¤›n› ve füturunu kendi tembelli¤ine özür
zanneder, “Neme lâz›m,” der, “herkes benim gibi ber-
batt›r” diye flehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i ‹slâ-
miyeyi yapm›yor.

Madem bu derece bu hastal›k bize bu zulmü etmifl, bi-
zi öldürüyor; biz de o katilimizden k›sas›m›z› al›p öldüre-

ce¤iz. 
1 $G pánªrMnQ røpe Gƒo£nær≤nJ n’ k›l›nc› ile o ye’sin bafl›n› par-

çalayaca¤›z. 
2 o¬t∏oc o∑nôràoj n’ o¬t∏oc o∑nQróoj n’ Éne hadisinin hakika-

tiyle belini k›raca¤›z inflaallah.

Yeis, ümmetlerin, milletlerin “seretan” denilen en

dehfletli bir hastal›¤›d›r. Ve kemalâta mâni ve

3≈``pH ipórÑnY uønX pør°ùoM óræpY ÉnfnG hakikatine muhaliftir; korkak,

afla¤›, âcizlerin fle’nidir, bahaneleridir. fiehamet-i ‹slâmi-
yenin fle’ni de¤ildir. Hususan Arap gibi nev-i beflerde
medar-› iftihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin
fle’ni olamaz. Âlem-i ‹slâm milletleri Arab›n metanetin-
den ders alm›fllar. ‹nflaallah, yine Araplar ye’si b›rak›p, ‹s-
lâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir te-
sanüt ittifak ile el ele verip Kur’ân’›n bayra¤›n› dünyan›n
her taraf›nda ilân edeceklerdir.

âciz: güçsüz, gücü yetmez olan;
beceriksiz, eli ermez; kabiliyetsiz.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
ecnebî: yabanc›; garip, al›fl›lma-
m›fl; baflka milletten olan.
esir: bütün kâinatta bulunan ve
her taraf› kaplam›fl olan lâtif
madde, elektrik, ›fl›k ve s›cakl›¤›n
yay›lmas›na vas›tal›k eden mad-
de.
fütur: yeis, ümidsizlik, usanç; za-
af; keder, gam; gevfleklik.
hadis: Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) genel kural
de¤erindeki söz ve davran›fllar›;
bu söz ve davran›fllar› inceleyen
bilim.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hizmet-i ‹slâmiye: ‹slâmla ilgili
hizmet.
ittifak: birleflme.
kavim: millet, aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
kemalât: olgunluklar, mükem-
mellikler, faziletler.
k›sas: bir suç iflleyenin ayn› flekil-
de cezaland›r›lmas›.
kuvve-i maneviye-i harika: ola-
¤anüstü moral gücü.
lâkayt: kar›flmayan, k›ymet ve
ehemmiyet vermeyen, ilgisiz.
mâni: engel.
medar-› iftihar: iftihar sebebi.
metanet: kararl›l›k, dayan›kl›l›k,
sa¤laml›k.
me’yusiyet: ümitsizlik.

muhalif: uymayan, z›t olan,
karfl› duran.
mümtaz: seçkin, üstün.
nev-i befler: insan nev’i, in-
sanl›k, bütün insanlar.
seciye: huy, karakter, güzel
ahlâk.
seretan: kangren.
flahamet-i imaniye: imandan

gelen coflkunluk.
flahamet-i ‹slâmiye: ak›l ve
zeka ile birlikte olan ‹slâmî yi-
¤itlik.
fle’n: ifl, gerek, tav›r, hal, bir-
fleyin husûsiyetinin fiilî görü-
nümü, neticesi ve eseri.
tesanüt: dayan›flma, birbirini
destekleme.

ümmet: bir peygambere ina-
n›p onun yolunda gidenlerin
hepsi.
yeis: ümitsizlik.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
yapan.
zan: flüphe, zannetmek, san-
mak, sezme.
zulm: zulüm.

1. Allah'›n rahmetinden ümidinizi kesmeyin! (Zümer Suresi: 53.)

2. Tamam› elde edilemeyen fleyin, hepsi terk edilmez. (Keflfü'l-Hafâ, 2:196, hadis no: 2258.)

3. Ben kulumun güzel zann› yan›nday›m. (Buharî, Tevhid: 15; Tirmizî, Tevbe: 1.)
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ÜÇÜNCÜ KEL‹ME:

Bütün hayat›mdaki tahkikat›mla ve hayat-› içtimaiye-
nin çalkamas›yla, hulâsa ve zübdesi bana kat’î bildirmifl 
ki: S›dk, ‹slâmiyetin üssülesas›d›r ve ulvî seciyelerinin ra-
b›tas›d›r ve hissiyat-› ulviyesinin mizac›d›r. Öyle ise, ha-
yat-› içtimaiyemizin esas› olan s›dk›, do¤rulu¤u içimizde
ihya edip, onunla manevî hastal›klar›m›z› tedavi etmeli-
yiz.

Evet, s›dk ve do¤ruluk ‹slâmiyetin hayat-› içtimaiyesin-
de ukde-i hayatiyesidir. Riyakârl›k, fiilî bir nevi yalanc›l›k-
t›r. Dalkavukluk, tasannu, alçakça bir yalanc›l›kt›r. Nifak
ve münaf›kl›k, muz›r bir yalanc›l›kt›r. Yalanc›l›k ise, Sâni-i
Zülcelâl’in kudretine iftira etmektir.

Küfür, bütün enva›yla kizbdir, yalanc›l›kt›r. ‹man s›dk-
t›r, do¤ruluktur. Bu s›rra binaen, kizb ve s›dk›n ortas›nda
hadsiz bir mesafe var; flark ve garp kadar birbirinden
uzak olmak lâz›m geliyor. Nâr ve nur gibi birbirine gir-
memek lâz›m. Hâlbuki, gaddar siyaset ve zalim propa-
ganda, birbirine kar›flt›rm›fl, beflerin kemalât›n› da kar›fl-
t›rm›fl.(HAfi‹YE)

.........
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yan, inanmad›¤› halde inan›r gö-
rünen.
nâr: atefl.
nevi: çeflit, s›n›f, cins, tür.
nifak: d›fltan Müslüman göründü-
¤ü halde inanmamak, ikiyüzlülük,
dinde riyâ.
nur:.
propaganda: bir fikri, ya da mal›
be¤endirmek için yap›lan ilân,
reklâm.
rab›ta: ba¤, ba¤layan, rabteden,
bitifltiren.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, göste-
rifl, iki yüzlülük.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, herfleyi san’atla yaratan
Allah.
seciye: huy, karakter, güzel ah-
lâk.
s›dk: do¤ruluk.
s›r: Cenâb-› Hakk›n bakt›¤› yer
olan kalbdeki latîfe, gizli hakîkat.
siyaset: idare etme sanat›, politi-
ka.
flark: do¤u.
tahkikat: araflt›rmalar.
tasannu: yapmac›k hareket, zor-
la bir fleyi daha iyi göstermeye
çal›flma.
ukde-i hayatiye: hayat dü¤ümü.
ulvî: yüce, yüksek.
üssülesas: gerçek ve sa¤lam te-
mel.
zalim: zulmeden, haks›zl›k ya-
pan.
zübde: netice, öz, kaynak, en ha-
lis k›s›m.

HAfi‹YE: Ey kardefllerim! K›rk befl sene evvel Said'in bu dersinden anla-
fl›l›yor ki; o Said siyasetle, içtimaiyat-› ‹slâmiye ile ziyade alâkadard›r. Fa-
kat, sak›n zannetmeyiniz ki, o, dini siyasete âlet veya vesile yapmak mes-
le¤inde gitmifl. Hâflâ! Belki o, bütün kuvvetiyle siyaseti dine âlet ediyormufl.
Ve derdi ki: "Dinin bir hakikatini bin siyasete tercih ederim." Evet, o
zamanda k›rk-elli sene evvel hissetmifl ki, baz› münaf›k z›nd›klar›n siyase-
ti dinsizli¤e âlet etmeye teflebbüs niyetlerine ve fikirlerine mukabil, o da 

befler: insan.
dalkavuk: maddî ve flahsî
menfaatleri için her türlü zil-
leti, soytar›l›¤› yapan adam.
enva: çeflitler, türler, cinsler,
nevîler.
fiilî: fiille ilgili, amelî.
gaddar: çok zâlim.
garp: bat›.
had: s›n›r.
hafliye: dipnot.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
hissiyat-› ulviye: yüce duy-

gular.
hülâsa: bir fleyin, bir bahsin
özü; k›saca esâs›.
iftira: yalan yere birisini suçlu
göstermek, birisine suç at-
mak.
ihya: diriltme, hayat verme.
iman: inanma, itikat; Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i
inan›lmas› gerekli esaslar›
tasdik etmekten do¤an bir
nurdur.
kat’î: kesin.
kemalât: olgunluklar, mü-

kemmellikler, faziletler.
kizp: yalan; yalan söyleme.
kudret: güç, tâkat; Cenâb-›
Hakk›n bütün kâinata hük-
meden ezelî ve ebedî kudsî
s›fat›.
küfür: Allah’› inkâr etme,
inançs›zl›k.
mizaç: huy, tabiat, f›trat, bün-
ye.
muz›r: ziyan veren, zararl›,
zarara sokan.
münaf›k: ikiyüzlü, araya ni-
fak sokan, ahdinde durma-



Ey bu Cami-i Emevî’deki kardefllerim ve k›rk-elli sene
sonra âlem-i ‹slâm mescid-i kebirindeki dört yüz milyon
ehl-i iman olan ihvan›m›z! Necat yaln›z s›dkla, do¤ruluk-
la olur. Urvetü’l-vüska, s›dkt›r. Yani, en muhkem ve
onunla ba¤lanacak zincir, do¤ruluktur. Amma maslahat
için kizb ise, zaman onu neshetmifltir.

DÖRDÜNCÜ KEL‹ME:

Bütün hayat›mda, hayat-› içtimaiye-i befleriyeden kat’î
bildi¤im ve tahkikatlar›n bana verdi¤i netice fludur ki:

bütün kuvvetiyle siyaseti ‹slâmiyetin hakaik›na bir hizmetkâr, bir alet yap-
maya çal›flm›fl. Fakat, o zamandan yirmi sene sonra gördü ki, o gizli mü-
naf›k z›nd›klar›n Garpl›laflmak bahanesiyle siyaseti dinsizli¤e âlet yapma-
lar›na mukabil, bir k›s›m dindar ehl-i siyaset, dini siyaset-i ‹slâmiyeye alet
etmeye çal›flm›fllard›. ‹slâmiyet günefli yerdeki ›fl›klara alet ve tâbi olamaz.
Ve alet yapmak, ‹slâmiyetin k›ymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayet-
tir. Hatta Eski Said o çeflit siyaset tarafgirli¤inden gördü ki: Bir salih âlim,
kendi fikr-i siyasisine muvaf›k bir münaf›¤› hararetle sena etti ve siyaseti-
ne muhalif bir salih hocay› tenkit ve tefsik etti.
Eski Said ona dedi: "Bir fleytan senin fikrine yard›m etse rahmet okuta-
caks›n. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa lânet edeceksin."

Bunun için Eski Said 
1 pán°SÉn«°uùdGnh pp¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpHo PƒoYnG dedi. Ve otuz befl se-

neden beri (flimdi k›rk befl sene oldu) siyaseti terk etti. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Üstad›m›z›n yüz otuz parça kitab› ve mektuplar›, üç mahke-
me ve hükümet memurlar› taraf›ndan tam tetkik edildi¤i ve aleyhinde ça-
l›flan zalim, mürted ve münaf›klara karfl› mecbur da oldu¤u halde, hatta
idam› için gizli emir verildi¤i halde, dini siyasete alet etti¤ine dair en ufak
bir emare bulamamalar›, dini siyasete alet etmedi¤ini kat'î ispat ediyor. Ve
hayat›n› yak›ndan tan›yan biz Nur fiakirdleri ise, bu fevkalâde hale karfl›
hayranl›k duymakta ve Risale-i Nur'un dairesindeki hakiki ihlâsa bir delil
saymaktay›z.

Nur fiakirtleri

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
ehl-i iman: hakk› kabul ve
tasdik etmifl olanlar, dînin bü-
tün hakîkatlerini kabul eden-
ler, îman sahipleri.
hayat-› içtimaiye-i befleriye:
insanlar›n sosyal hayat›, top-
lum hayat›
ihvan: kardefller.

kat’î: kesin.
kizp: yalan; yalan söyleme.
maslahat: fayda, maksat,
keyfiyet.
mescid-i kebir: büyük mes-
cid, âlem mescidi.
muhkem: sa¤lam.
necat: kurtulufl, selâmet.
nesh: kald›rma, hükümden

düflürme.
s›dk: do¤ruluk.
tahkikat: araflt›rmalar.
urvetü’l-vüska: kopmaz ve
sa¤lam kulp.

1. fieytandan ve siyasetin flerrinden Allah'a s›¤›n›r›m.
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Muhabbete en lây›k fley muhabbettir; ve husumete en
lây›k s›fat husumettir. Yani, hayat-› içtimaiye-i befleriyeyi
temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek
s›fat›, en ziyade sevilmeye ve muhabbete lây›kt›r. Ve ha-
yat-› içtimaiye-i befleriyeyi zirüzeber  eden düflmanl›k ve
adavet, her fleyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan
çekilmeye müstahak ve çirkin ve muz›r bir s›fatt›r...

.........

BEfi‹NC‹ KEL‹ME:

Meflveret-i fler’iyeden ald›¤›m ders budur: fiu zamanda
bir adam›n bir günah›, bir kalm›yor. Bazen büyür, sirayet
eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalm›yor, belki
bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun s›rr-› hikme-
ti fludur:

Hürriyet-i fler’iye ile meflveret-i meflrua, hakikî milliye-
timizin hâkimiyetini gösterdi. Hakikî milliyetimizin esas›,
ruhu ise ‹slâmiyettir. Ve Hilâfet-i Osmaniye ve Türk or-
dusunun o milliyete bayraktarl›¤› itibar›yla, o ‹slâmiyet
milliyetinin sadefi, kal’as› hükmündedir. Arap, Türk, ha-
kikî iki kardefl, o kal’a-i kudsiyenin nöbettarlar›d›r.

‹flte, bu kudsî milliyetin rab›tas›yla, umum ehl-i ‹slâm
bir tek afliret hükmüne geçiyor. Afliretin efrad› gibi, ‹slâm
taifeleri de birbirine uhuvvet-i ‹slâmiye ile murtab›t, alâ-
kadar olur. Birbirine manen, —lüzum olsa maddeten— 
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nöbettar: nöbet tutan. Nöbetçi.
rab›ta: ba¤, ba¤layan, rabteden,
bitifltiren.
ruh: öz, can.
saadet: mutluluk.
sadef: cevheri muhafaza eden
kabuk; kap; inci kabu¤u, fleffaf
sert kabuk.
sevk: önüne kat›p sürme.
s›fat: nitelik, vas›f.
s›rr-› hikmet: fayda ve gàyenin
s›rr›.
sirayet: bulaflma, yay›lmak, gelifl-
mek.
taife: kavim, kabîle, tak›m, husu-
sî bir s›n›f meydana getiren in-
sanlar.
temin: sa¤lama, karrfl›lama.
terakki: yükselme, ilerleme.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm kar-
deflli¤i.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
zirüzeber: darmada¤›n.
ziyade: fazla, çok.

adavet: düflmanl›k, kin.
alâkadar: ba¤l›, alâkal›, ilgili.
afliret: kabîle, oymak, göçebe
hâlinde yaflayan ço¤unlukla
bir soydan gelen insanlar.
bayraktar: bayrak tafl›yan.
efrat: fertler.
ehl-i ‹slâm: Müslümanlar.
hakikî: gerçek.
hâkimiyet: üstünlük.
hasene: iyilik, güzellik, hay›rl›
amel; Allah r›zâs›na uygun ifl.

hayat-› içtimaiye-i befleriye:
beflerin sosyal hayat›.
hilâfet-i Osmaniye: Osmanl›
devleti.
husumet: düflmanl›k.
hürriyet-i fler’iye: dinî hürri-
yet.
kal’a: kale.
kal’a-i kudsiye: mukaddes
kale.
kudsî: mukaddes, yüce, te-
miz.

maddeten: maddi olarak.
meflveret-i meflrua: dinin is-
tedi¤i meflveret.
meflveret-i fler’iye: dîne uy-
gun olarak yap›lan meflveret.
milliyet: milliyetçilik fikri.
muhabbet: sevgi, sevmek.
murtab›t: ba¤l›, irtibatl›.
muz›r: ziyan veren, zararl›,
zarara sokan.
müstahak: hak eden.
nefret: tiksinme, tiksinti.



yard›m eder. Güya bütün ‹slâm taifeleri bir silsile-i nura-
niye ile birbirine ba¤l›d›r.

Nas›l ki bir afliretin bir ferdi bir cinayet ifllese, o aflire-
tin bütün efrad›, o afliretin düflman› olan baflka afliretin
nazar›nda müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti ifl-
lemifl gibi, o düflman afliret onlara düflman olur. O tek ci-
nayet, binler cinayet hükmüne geçer. E¤er o afliretin bir
ferdi, o afliretin mahiyetine temas eden medar-› iftihar
bir iyilik yapsa, o afliretin bütün efrad› onunla iftihar
eder. Güya her bir adam, aflirette o iyili¤i yapm›fl gibi if-
tihar eder.

‹flte bu mezkûr hakikat içindir ki, bu zamanda, husu-
san k›rk-elli sene sonra, seyyie, fenal›k iflleyenin üstünde
kalmaz. Belki milyonlar nüfus-i ‹slâmiyenin hukukuna te-
cavüz olur; k›rk-elli sene sonra çok misalleri görülecek.

Ey bu sözlerimi dinleyen bu Cami-i Emevî’deki kar-
defller ve k›rk-elli sene sonra âlem-i ‹slâm camiindeki ih-
van-› Müslimîn! “Biz zarar vermiyoruz, fakat menfaat
vermeye iktidar›m›z yok. Onun için mazuruz” diye özür
beyan etmeyiniz. Bu özrünüz makbul de¤il. Tembelli¤i-
niz ve “Neme lâz›m” deyip çal›flmaman›z ve ittihad-› ‹s-
lâm ile, milliyet-i hakikiye-i ‹slâmiye ile gayrete gelmedi-
¤iniz, sizlere gayet büyük bir zarar ve bir haks›zl›kt›r.

‹flte, seyyie böyle binlere ç›kt›¤› gibi, bu zamanda
hasene, yani ‹slâmiyetin kudsiyetine temas eden iyilik,
yaln›z iflleyene münhas›r kalmaz. Belki bu hasene, 

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
aflîret: kabîle, oymak, göçebe hâ-
linde yaflayan ço¤unlukla bir soy-
dan gelen insanlar.
beyan: aç›klama; izah; anlatma.
cinayet: birisini öldürmek, katl.
efrad: fertler.
fert: birey, kifli.
gayet: çok, pek çok.
güya: sanki.
hakikat: gerçek.
hasene: iyilik, güzellik, hay›rl›
amel; Allah r›zâs›na uygun ifl.
hukuk: haklar, insan›n cemiyet
hayat›nda uymas› gereken kàide-
ler, esaslar; hakl›y› haks›zdan ay›-
ran kàideler.
hususan: bilhassa, özellikle.
iftihar: övünme; baflkas›n›n iyi
bir hâli ile sevinme.
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ihvan-› Müslimîn: Müslüman
kardefller.
iktidar: güç, kuvvet.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm Birli¤i.
kudsiyet: yücelik ve pâkl›k.
mahiyet: birfleyin asl›, içyüzü,
esâs›.
makbul: kabul edilmifl olan,
geçerli.
mazur: özürlü olma, mâze-
retli.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi.
menfaat: fayda.

mezkûr: sözü edilen, zikredi-
len, bahsedilen.
milliyet-i hakikiye-i ‹slâmi-
ye: ‹slâm›n gerçek milliyeti;
ruhu ‹slâmiyet, akl› Kur’ân ve
iman olan milliyet.
münhas›r: yaln›z birfleye ve-
ya kimseye âit olan, mahsus
olan.
müttehem: suçlanan, ken-
dinden flüphe edilen..
nazar: bakma, bak›fl, göz at-
ma; düflünme.
nüfus-i ‹slâmiye: Müslüman

nüfusu.
özür: bir kusurun aff› için
gösterilen sebep, bahane.
seyyie: kötülük, günah, suç,
fenal›k.
silsile-i nuraniye: nurlu nesil,
nûrânî silsile.
taife: kavim, kabîle, tak›m,
hususî bir s›n›f meydana geti-
ren insanlar.
tecavüz: haddini aflma; söz
veya hareketle ileri gitme,
sald›rma.
temas: de¤mek.



milyonlar ehl-i imana manen fayda verebilir, hayat-› ma-
neviye ve maddiyesinin rab›tas›na kuvvet verebilir. Onun
için, “Neme lâz›m” deyip kendini tembellik döfle¤ine at-
mak zaman› de¤il!

Ey bu camideki kardefllerim ve k›rk-elli sene sonraki
âlem-i ‹slâm mescid-i kebirindeki ihvanlar›m! Zannetme-
yiniz ki, ben bu ders makam›na size nasihat etmek için
ç›kt›m. Belki buraya ç›kt›m, sizde olan hakk›m›z› dava
ediyorum. Yani, Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve
saadet-i dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük,
muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hâkim üstatlarla
ba¤l›d›r. Sizin tembelli¤iniz ve füturunuzla, biz bîçare kü-
çük kardeflleriniz olan ‹slâm taifeleri zarar görüyoruz.
Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmifl
veya gelecek olan Araplar! En evvel bu sözlerle sizinle
konufluyorum. Çünkü, bizim ve bütün ‹slâm taifelerinin
üstatlar›, imamlar› ve ‹slâmiyetin mücahitleri sizlerdiniz.
Sonra muazzam Türk milleti o kudsî vazifenize tam yar-
d›m ettiler.

Onun için, tembellikle günah›n›z büyüktür. Ve iyili¤iniz
ve haseneniz de gayet büyük ve ulvîdir. Hususan k›rk-el-
li sene sonra, Arap taifeleri, Cemahir-i Müttefika-i Ame-
rika gibi, en ulvî bir vaziyete girmeye, esarette kalan hâ-
kimiyet-i ‹slâmiyeyi eski zaman gibi küre-i arz›n n›sf›nda,
belki ekserîsinde tesisine muvaffak olman›z› rahmet-i ‹lâ-
hiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir k›yamet çabuk kopmaz-
sa, inflaallah nesl-i ati görecek.
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ca.
muvaffak: baflar›l›.
mücahit: cihad eden, din için ça-
l›flan, din için düflmanla çarp›flan.
nasihat: ö¤üt.
nesl-i âti: gelecek nesil.
n›sf: yar›.
rab›ta: ba¤, ba¤layan, rabteden,
bitifltiren.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n rahme-
ti.
saadet-i dünyeviye: dünya mut-
lulu¤u.
taife: kavim, kabîle, tak›m, husu-
sî bir s›n›f meydana getiren in-
sanlar.
uhreviye: âhirete âit.
ulvî: yüce, yüksek.
üstat: ilim veya sanatta üstün
olan kimse, usta, sanatkar, mual-
lim.
vaziyet: durum.
zan: flüphe, zannetmek, sanmak,
sezme.

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cemahir-i Müttefika-i Ame-
rika: Amerika Birleflik Devlet-
leri.
dava: takip edilen fikir, iddiâ.
ehl-i iman: hakk› kabul ve
tasdik etmifl olanlar, dînin bü-
tün hakîkatlerini kabul eden-
ler, îman sahipleri.
ekserî: genellikle, ço¤unlukla.
esaret: esirlik.
fütur: yeis, ümidsizlik, usanç;
zaaf; keder, gam; gevfleklik.

gayet: çok, pek çok.
hâkim: egemen, hükmeden,
hâkimiyet sahibi; galip; hakl›
ve haks›z› ay›r›p hak ve ada-
let üzere hükmeden, baflkas›-
n› müdahale ettirmeden ida-
re eden anlam›nda Allah’›n is-
mi.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmi-
yetin topluma hâkimiyeti.
hasene: iyilik, güzellik, hay›rl›
amel; Allah r›zas›na uygun ifl.
hayat-› maneviye: mânevî
hayat.

hususan: bilhassa, özellikle.
ihvan: kardefller.
imam: önder.
intibah: uyan›kl›k, hassasiyet.
k›yamet: bütün kâinât›n Al-
lah taraf›ndan tâyin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
kudsî: mukaddes, yüce, te-
miz.
küre-i arz: yerküre; dünya.
menfaat: fayda.
mescid-i kebir: büyük mes-
cid, âlem mescidi.
muazzam: büyük, iri, kosko-



Sak›n kardefllerim, tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki,
ben bu sözlerimle siyasetle ifltigal için himmetinizi tahrik
ediyorum. Hâflâ! Hakikat-i ‹slâmiye bütün siyasat›n fev-
kindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir
siyasetin haddi de¤il ki, ‹slâmiyeti kendine alet etsin.

Ben kusurlu fehmimle flu zamanda, hey’et-i içtimaiye-i
‹slâmiyeyi, çok çark ve dolaplar› bulunan bir fabrika su-
retinde tasavvur ediyorum. O fabrikan›n bir çark› geri
kalsa, yahut bir arkadafl› olan baflka çarka tecavüz etse,
makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için, ittihad-› ‹slâ-
m›n tam zaman› gelmeye bafll›yor. Birbirinizin flahsî ku-
surlar›na bakmamak gerektir.

Bunu da teessüf ve teellümle size beyan ediyorum ki:
Ecnebilerin bir k›sm›, nas›l k›ymettar mal›m›z› ve vatan-
lar›m›z› bizden ald›lar, onun bedeline çürük bir mal ver-
diler; aynen öyle de, yüksek ahlâk›m›z› ve yüksek ahlâk›-
m›zdan ç›kan ve hayat-› içtimaiyeye temas eden seciye-
lerimizin bir k›sm›n› bizden ald›lar, terakkilerine medar
ettiler. Ve onun fiyat› olarak bize verdikleri, sefihâne ah-
lâk-› seyyieleridir, sefihâne seciyeleridir.

Meselâ, bizden ald›klar› seciye-i milliye ile, bir adam
onlarda der: “E¤er ben ölsem milletim sa¤ olsun. Çün-
kü, milletimin içinde bir hayat-› bâkiyem var.” ‹flte bu ke-
limeyi bizden alm›fllar; ve terakkiyatlar›nda en metin
esas budur. Bizden h›rs›zlam›fllar. Bu kelime ise din-i
haktan ve iman hakikatlerinden ç›kar. O, bizim, ehl-i
iman›n mal›d›r. Hâlbuki, ecnebilerden içimize giren pis, 

ahlâk-› seyyie: kötü huy, çirkin
ahlâk.
bedel: karfl›l›k, yerine.
beyan: aç›klama; izah; anlatma.
çark:.
din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
ecnebi: yabanc›; garip, al›fl›lma-
m›fl; baflka milletten olan.
ehl-i iman: hakk› kabul ve tasdik
etmifl olanlar, dînin bütün hakî-
katlerini kabul edenler, îman sa-
hipleri.
esas: bir fleyin özünü oluflturan
ana ö¤e, temel, hakikat ve mahi-
yet; do¤ru biçim; ana, temel ola-
rak al›nan,bafll›ca, asal, esasî, rü-
kün, flart.
fehm: anlama; anlay›fl, zihnen
kavray›fl.
fevk: üst, üzeri.
had: yetki, s›n›r.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet ha-
kikat›.
hâflâ: aslâ, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah korusun.
hayat-› bâkîye: ebedî, baki, son-
suz âhiret hayat›.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
heyet-i içtimaiye-i ‹slâmiye:
Müslümanlar›n sosyal hayat›. ‹slâ-
mî topluluk ve gruplar.
himmet: ciddî gayret, kalb ile
gösterilen samîmi gayret.
hizmetkâr: hizmetçi.
iman: inanma, itikat; Resul-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
ifltigal: bir ifl iflleme, u¤raflma, ça-
l›flma.
ittihad-› islâm: ‹slâm Birli¤i.
k›ymettar: de¤erli, pahal›, k›y-
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metli.
medar: sebep, vâs›ta, vesîle.
metin: kuvvetli, y›k›lmaz,
sa¤lam, güçlü, metanetli.
mihanikiyet: cans›z, duygu-
suz, fakat âhenkli hareket ve
hareket kabiliyeti.
seciye: huy, karakter, güzel
ahlâk.
sefihâne: helâl olmayan zevk
ve e¤lencelere düflkün ola-
rak.
siyaset: idare etme sanat›,
politika.

suret: resim, flekil, görünüfl;
tarz, üslûp, cihet.
flahsî: kiflisel, özel.
tahayyül: hayâle getirme, fi-
kir kurma, hayalde canland›r-
ma.
tahrik: harekete geçirme;
k›flk›rtma.
tasavvur: birfleyi zihinde fle-
killendirme; düflünce, tasar›;
tasarlama.
tecavüz: haddini aflma; söz
veya hareketle ileri gitme,
sald›rma.

teellüm: kederlenme, tasa-
lanma.

teessüf: üzülme, be¤enme-
me ve râz› olmad›¤›n› ifâde
etme, eseflenme.

temas: de¤mek.

terakki: yükselme, ilerleme.

terakkiyat: yükselifller, ilerle-
meler.

tevehhüm: zannetme, ev-
hamlanma, yok olan› var zan-
netmekle ümitsizli¤e ve kor-
kuya düflme.



fena seciye itibar›yla bir hodgâm adam bizde diyor: “Ben
susuzluktan ölsem, hiç ya¤mur bir daha dünyaya gelme-
sin. E¤er ben görmezsem bir saadeti, dünya istedi¤i gibi
bozulsun.” ‹flte bu ahmakâne kelime dinsizlikten ç›k›yor,
ahireti bilmemekten geliyor; hariçten içimize girmifl, ze-
hirliyor.

Hem, o ecnebilerin bizden ald›klar› fikr-i milliyetle, bir
ferdi bir millet gibi k›ymet al›yor. Çünkü, bir adam›n k›y-
meti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o
kimse tek bafl›yla küçük bir millettir.

Baz›lar›m›zdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararl›
seciyelerini almam›zdan, kuvvetli ve kudsî ‹slâmî milliye-
timizle beraber, herkes “Nefsî! Nefsî!” demekle ve mille-
tin menfaatini düflünmemekle, menfaat-i flahsiyesini dü-
flünmekle, bin adam, bir adam hükmüne sukut eder.

1

p™rÑs£dÉpH w≈pfnóne o¬sfn’p p¿Én°ùrfp’rG nøpe n¢ùr«n∏na o¬o°ùrØnf o¬oàsªpg n¿Énc røne
Yani: Kimin himmeti yaln›z nefsi ise, o insan de¤il;

çünkü, insan›n f›trat› medenîdir. Ebna-i cinsini mülâhaza-
ya mecburdur; hayat-› içtimaiye ile, hayat-› flahsiyesi de-
vam edebilir. Meselâ, bir ekme¤i yese, kaç ellere muhtaç
ve ona mukabil o elleri manen öptü¤ünü ve giydi¤i libas-
la kaç fabrikayla alâkadar oldu¤unu k›yas ediniz. Hayvan
gibi bir postla yaflamad›¤›ndan, ebna-i cinsiyle f›traten
alâkadar olmas›ndan ve onlara manevî bir fiyat vermeye
mecbur oldu¤undan, f›trat›yla medeniyetperverdir. Men-
faat-i flahsiyesine hasr-› nazar eden, insanl›ktan ç›kar,
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yeti seven, medenî olmaya düfl-
kün.
menfaat: fayda.
menfaat-i flahsiye: flahsî menfa-
at.
milliyet: milliyetçilik fikri.
mukabil: karfl›, karfl›l›k olarak,
bedel.
mülâhaza: dikkatle bakmak, dü-
flünme, iyice düflünüp bir iflin ha-
kikat›n› incelemek.
nefis: menfaatli her fleyi elde et-
mek isteyen flehvet, zararl› gör-
dü¤ü herfleyi uzaklaflt›rmak iste-
yen gadap duygular›n›n kayna¤›;
yarat›l›flla verilmifl olan arzu ve is-
tekler, meyiller, bedenin hissî is-
tekleri; can, kifli, öz varl›k; bir fle-
yin zat› olan, kendisi.
nefsî: nefse âit ve onunla ilgili,
nefisten kaynaklanan.
nispet: oran.
post: hayvan derisi.
saadet: mutluluk.
seciye: huy, karakter, güzel ah-
lâk.
sukut: de¤erden düflme, düflüfl,
alçal›fl.

ahiret: K›yâmetten sonra ku-
rulacak olan âlem, öte dünya,
ikinci hayat.
ahmakane: ahmakças›na.
alâkadar: ba¤l›, alâkal›, ilgili.
ebna-i cins: kendi sülâlesin-
den olanlar, ayn› cinsten
olanlar.
ecnebi: yabanc›; garip, al›fl›l-
mam›fl; baflka milletten olan.
fenâ: yokluk, yok olma.

f›trat: yarat›l›fl, huy, tabiat.
f›traten: yarat›l›fl olarak, ya-
rat›l›fl bak›m›ndan.
fikr-i milliyet: milliyetçilik
fikri.
hasr-› nazar: dikkati, bak›fl›
bir yere yöneltme.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
hayat-› flahsiye: flahsi hayat.
himmet: ciddî gayret, kalb ile

gösterilen samîmi gayret.
hodgâm: kendini düflünen.
k›yas: benzetme, karfl›laflt›r-
ma, mukayese etme.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce, te-
miz.
libas: elbise.
medenî: faziletli, terbiyeli, ki-
bar; flehirde oturan.
medeniyetperver: medeni-

1. Hazret-i Ali'den (r.a.) iktibas: Emsal-i Ali, s. 30.



masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir fley elinden
gelmese, hakikî özrü olsa, o müstesna.

ALTINCI KEL‹ME:

Müslümanlar›n hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiyedeki saadetle-

rinin anahtar› meflveret-i fler’iyedir.
1 rºo¡nær«nH i'Qƒo°T rºogoôrenGnh

ayet-i kerîmesi, flûray› esas olarak emrediyor.

Evet, nas›l ki nev-i beflerdeki telâhuk-› efkâr ünvan› al-
t›nda as›rlar ve zamanlar›n tarih vas›tas›yla birbiriyle
meflvereti, bütün befleriyetin terakkiyat› ve fünunun esa-
s› oldu¤u gibi; en büyük k›t’a olan Asya’n›n en geri kal-
mas›n›n bir sebebi, o flûra-i hakikiyeyi yapmamas›d›r.

Asya k›t’as›n›n ve istikbalinin keflflaf› ve miftah› flûra-
d›r. Yani, nas›l fertler birbiriyle meflveret eder; taifeler,
k›t’alar dahi o flûray› yapmalar› lâz›md›r. Ki üç yüz, belki
dört yüz milyon ‹slâm›n ayaklar›na konulmufl çeflit çeflit
istibdatlar›n kay›tlar›n›, zincirlerini açacak, da¤›tacak;
meflveret-i fler’iye ile, flehamet ve flefkat-i imaniyeden te-
vellüt eden hürriyet-i fler’iyedir. Ki o hürriyet-i fler’iye,
adab-› fler’iye ile süslenip, Garp medeniyet-i sefihânesin-
deki seyyiat› atmakt›r. ‹mandan gelen hürriyet-i fler’iye
iki esas› emreder:

pOÉnÑp©r∏pd GkórÑnY o¿ƒoµnj n’ ! GkórÑnY n¿Énc røne nπsdnònànj n’nh nπudnòoj n’ r¿nG
oás«pYrô°sûdG oás`juôoë r̀dnG rºn©nf $G p¿hoO røpe ÉkHÉnHrQnG Ék°†r©nH Énæo°†r©nH nòpîsànj n’nh

pø'ªrMsôdG oás«`p£nY

adab-› fler’iye: dinin kaideleri,
âdâblar›.
as›r: yüzy›l.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n âyeti.
befleriyet: insanl›k.
esas: bir fleyin özünü oluflturan
ana ö¤e, temel, hakikat ve mahi-
yet; do¤ru biçim; ana, temel ola-
rak al›nan,bafll›ca, asal, esasî, rü-
kün, flart.
fert: birey, kifli.
fünun: fenler.
Garp: Bat›, Avrupa.
hakikî: gerçek.
hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye:
Müslümanlar›n sosyal hayat›.
hürriyet-i fler’iye: dînî hürriyet.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
istikbal: gelecek zaman.
keflflaf: keflfeden, açan.
k›t’a: dünyan›n kara parçalar›n-
dan her biri.
masum: günah›, kötülü¤ü olma-

yan, suçsuz.
medeniyet-i sefihâne: sefa-
hate düflkün medeniyet.
meflveret: ifllerin dan›fl›p gö-
rüflme yoluyla halledilmesi.
meflveret-i fler’iye: dinin em-
retti¤i ve öngördü¤ü dan›fl-
ma, görüflme, fikir al›fl verifli
yapma sistemi.
miftah: anahtar.
müstesna: ayr› muâmeleye

tâbî tutulan, kàide d›fl› b›rak›l-
m›fl olan.
nev-i befler: insan nev’i, in-
sanl›k, bütün insanlar.
saadet: mutluluk.
seyyiat: kötülükler, günahlar,
suçlar.
flefkat-i imaniye: imandan
gelen flefkat.
flehamet: cesaretlilik.
flûra: dan›flma.

flûra-i hakikî:.
taife: kavim, kabîle, tak›m,
hususî bir s›n›f meydana geti-
ren insanlar.
telâhuk-i efkâr: fikirlerin bir-
birine eklenmesi.
terakkiyat: yükselifller, ilerle-
meler.
tevellüt: do¤ma, do¤um,
do¤muflluk.
vas›ta: araç, sebep.

1. Onlar›n aralar›ndaki iflleri istiflare iledir. (fiûra Suresi: 38.)
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Yani, iman bunu iktiza ediyor ki: Tahakküm ve istib-
dat ile baflkas›n› tezlil etmemek ve zillete düflürmemek ve
zalimlere tezellül etmemek. Allah’a hakikî abd olan, bafl-
kalara abd olamaz, Birbirinizi —Allah’tan baflka— ken-
dinize Rab yapmay›n›z. Yani, Allah’› tan›mayan, her fle-
ye, herkese, nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder,
bafl›na musallat eder.

Evet, hürriyet-i fler’iye Cenab-› Hakk›n Rahman, Ra-
hîm tecellisiyle bir ihsan›d›r ve iman›n bir hassas›d›r.

i'Qƒ°tûdGnh i'ƒr≤sàdGnh oásÑn`ënŸrG pΩoónà r̀∏na ¢oSrCÉn«rdG¢nTÉnY n’nh o¥ró°uüdG n≈rën«r∏na
…nóo¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓ°sùdGnh i'ƒn¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓnª r̀dG

Yaflas›n s›dk, ölsün yeis! Muhabbet devam etsin, flûra
kuvvet bulsun! Bütün levm ve itap ve nefret heva, heve-
se tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet hüdaya tâbi
olanlar üstüne olsun. Âmin...

* * *

fiam’da fazla kalmad›. fiarkî Anadolu’da Medresetüz-
zehra nam›yla vücuda getirmek istedi¤i dârülfünunun kü-
flad› için çal›flmak üzere ‹stanbul’a geldi. Sultan Reflad’›n
Rumeli’ye seyahati münasebetiyle Vilâyat-› fiarkiye na-
m›na refakat etti. Yolda, flimendiferde iki mektep mual-
limi ile aralar›nda bir bahis aç›l›r. fiimendiferde yapt›klar› 
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reten.
musallat: rahats›z eden, sataflan.
münasebet: iki fley aras›ndaki
uygunluk, yak›nl›k, ba¤l›l›k, yak›fl-
mak, vesile, alâka.
nam: isim, ün, flan.
nefret: tiksinme, tiksinti.
nispet: oran, miktar.
Rahîm: “sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan”
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
Rahman: “sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran” anlam›nda Allah’›n bir ismi.
refakat: arkadafll›k, beraberlik.
rububiyet: Cenâb-› Hakk›n her
zaman, her yerde ve her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si, onu terbiye etmesi ve idâresi
alt›nda bulundurmas› vasf›.
selâmet: tehlikeden, korktukla-
r›ndan ve kötülüklerden kurtul-
ma; (edebiyatta) do¤ruluk, sa¤-
laml›k.
s›dk: do¤ruluk.
fiarkî Anadolu: Do¤u ve Güydo¤u
Anadolu bölgesi.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
flûra: dan›flma.
tâbi: kitap basan.
tahakküm: zorbal›k etme; zorla
hükmetme, mânevî bask›.
tecelli: görünme, bilinme; Allah’›n
her bir isminin mânâs›n› icrâ et-
mesi; Allah’›n Rezzak ismiyle r›z›k
vermesi, Muhyî ismiyle diriltmesi,
fiâfi ismiyle hastalara flifâ verme-
si gibi.
tevehhüm: zannetme, evham-
lanma, yok olan› var zannetmek-
le ümitsizli¤e ve korkuya düflme.
tezellül: alçalma, hor ve hakir ol-
ma, zillete düflme.
tezlil: zillete düflürme, alçaltma.
Vilâyat-› fiarkiye: flark, do¤u vilâ-
yetleri.
yeis: ümitsizlik.
zalim: zulmeden, haks›zl›k ya-
pan.
zillet: afla¤›l›k, horluk, alçakl›k.

abd: kul, köle, hizmetçi.
âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” mânâs›nda du-
âdan sonra söylenir.
bahis: bahsedilen konu.
Cenab-› Hak: Allah.
dârülfünun: üniversite.
hakikî: gerçek.
hassa: birfleye mahsus özel-
lik, tesir, his, duygu.
heva: istek, heves, nefsin ar-
zusu.
heves: gelip geçici istek.
hüda: do¤ru yol, istikàmet.

hürriyet-i fler’iye: dînî hürri-
yet.
ihsan: iyilik etmek, ba¤›flta
bulunmak.
iktiza: gerekme, gerektirme,
laz›m gelme, ifle yarama, icab
etme.
iman: inanma, itikat; Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i
inan›lmas› gerekli esaslar›
tasdik etmekten do¤an bir
nurdur.
istibdat: kànuna ve nizâma
tâbî olmayan, keyfî, bask›c›

yönetim; zulüm ve tahak-
küm.
itab: tekdir etme, azarlama.
küflad: açmak, aç›l›fl.
levm: k›nama.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man’›n Do¤u’da yap›lmas›n›
idarecilere teklif etti¤i, fen
ilimleriyle müsbet ilimlerin
birlikte okutulmas›n› düflün-
dü¤ü üniversite.
mektep: okul; yaz› yazacak
yer.
muallim: ö¤retmen, ilim ö¤-



bu mübahasenin hulâsas›, Hutbe-i fiamiye adl› eserin
zeylinde yaz›lm›flt›r. Birkaç cümlesini aynen al›yoruz.

Hürriyetin bafl›nda, Sultan Reflad’›n Rumeli’ye seya-
hati münasebetiyle Vilâyat-› fiarkiye nam›na ben de re-
fakat ettim. fiimendiferimizde iki mektepli mütefennin
arkadaflla bir mübahase oldu.

Benden sual ettiler ki:

“Hamiyet-i diniye mi, yoksa hamiyet-i milliye mi daha
kuvvetli, daha lâz›m?”

Dedim:

“Biz Müslümanlar indimizde ve yan›m›zda, din ve mil-
liyet bizzat müttehittir; itibarî, zahirî, ar›zî bir ayr›l›k var.
Belki, din milliyetin hayat› ve ruhudur. ‹kisine birbirinden
ayr› ve farkl› bak›ld›¤› zaman, hamiyet-i diniye avam ve
havassa flamil oluyor; hamiyet-i milliye yüzden birisine -
yani, menfaat-i flahsiyesini millete feda edene- münhas›r
kal›r. Öyle ise, hukuk-i umumiye içinde hamiyet-i diniye
esas olmal›; hamiyet-i milliye ona hadim ve kuvvet ve
kal’as› olmal›. Hususan biz fiarkl›lar, Garpl›lar gibi de¤i-
liz. ‹çimizde, kalplerde hâkim hiss-i dinîdir. Kader-i Ezelî
ekser enbiyay› fiarkta göndermesi iflaret ediyor ki, yaln›z
hiss-i dinî fiark› uyand›r›r, terakkiye sevk eder. Asr-› Sa-
adet ve Tâbiîn, bunun bir bürhan-› kat’îsidir.”

Ey bu hamiyet-i diniye ve milliyeden hangisine daha
ziyade ehemmiyet vermek lâz›m geldi¤ini soran bu 

ar›zî: zatî ve ›rsî olmay›p, sonra-
dan ortaya ç›kan.
Asr-› Saadet: mutluluk ça¤›, Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.) pey-
gamber olarak dünyada bulun-
du¤u devir.
avam: s›radan biri, fakir halk ta-
bakas›; okuyup yazmas› az olan;
ilim ve irfân› az, basit yaflay›fla sa-
hip kimse.
bürhan-› kat’î: ispatlanarak ke-
sinleflmifl deliller.
ehemmiyet: önem.
ekser: pek çok.
enbiya: peygamberler.
eser: yap›, birinin meydana getir-
di¤i fley, kitap; birfleyin varl›¤›na
iflaret eden tesir, iz.
feda: fakir.
Garp: Bat› dünyas›, Avrupa.
hadim: hizmet eden, hizmetkâr.
hâkim: egemen, hükmeden, hâ-
kimiyet sahibi; galip; hakl› ve
haks›z› ay›r›p hak ve adalet üzere
hükmeden, baflkas›n› müdahale
ettirmeden idare eden anlam›n-
da Allah’›n ismi.
hamiyet-i diniye: dini gayret, ha-
miyet, fedâkârl›k.
hamiyet-i milliye: milletin hak
ve hukukunu koruma konusunda
gösterilen gayret ve titizlik.
havas: mârifet ve yaflay›flça üs-
tün olan, üst tabaka.
hiss-i dinî: din hissi.
hukuk-i umumiye: umumun
hak ve hukuku.
hülâsa: birfleyin, bir bahsin özü;
k›saca esâs›.
hürriyet: özgürlük, ba¤›ms›zl›k,
serbestlik.
iflaret: iz, belirti, alâmet.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
Kader-i Ezelî: olmufl ve olacakla-
r›n kaydedildi¤i ezelî program;
kader.
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kal’a: kale.
mektep: okul; yaz› yazacak
yer.
menfaat-i flahsiye: flahsî
menfaat.
milliyet: milliyetçilik fikri.
mübahase: birfley hakk›nda
iki veya daha çok kifli aras›n-
daki konuflma.
münasebet: iki fley aras›nda-
ki uygunluk, yak›nl›k, ba¤l›l›k,
yak›flmak, vesile, alâka.
münhas›r: yaln›z birfleye ve-
ya kimseye âit olan, mahsus

olan.
mütefennin: fen bilgisi olan,
fenlerden anlayan.
müttehit: birleflmifl.
nam: isim, ün, flan.
refakat: arkadafll›k, beraber-
lik.
sevk: önüne kat›p sürme.
seyahat: gezme, dolaflma,
yolculuk.
flamil: kaplayan, içine alan,
ihtivâ eden, çevreleyen.
fiark: Do¤u milletleri.
flimendifer: demiryolu katar›,

tren.
Tâbiîn: Peygamber Efendimi-
zi (a.s.m.) sa¤ iken görmüfl
olan mü’minlerle, yâni saha-
bilerle görüflmüfl ve onlardan
ders alm›fl olan salih Müslü-
manlar.
terakki: yükselme, ilerleme.
Vilâyat-› fiarkiye: flark, do¤u
vilâyetleri.
zahirî: görünüflte, d›fltan,
maddî yüze ait.
zeyil: ek, parça, ilâve.
ziyade: fazla, çok.



flimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaflla-
r›m ve flimdi zaman›n flimendiferinde istikbal taraf›na bi-
zimle beraber giden bütün mektepliler! Size de derim ki:

“Hamiyet-i diniye ve ‹slâmiyet milliyeti, Türk ve Arap
içinde tamam›yla mezcolmufl ve kabil-i tefrik olamaz bir
hale gelmifl. Hamiyet-i ‹slâmiye, en kuvvetli ve metin ve
Arfltan gelmifl bir zincir-i nuranîdir, k›r›lmaz ve kopmaz
bir urvetü’l-vüskad›r, tahrip edilmez, ma¤lûp olmaz bir
kudsî kal’ad›r” dedi¤im vakit, o iki münevver mektep
muallimleri bana dediler: “Delilin nedir? Bu büyük dava-
ya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lâz›m. De-
lil nedir?”

Birden flimendiferimiz tünelden ç›kt›. Biz de bafl›m›z› ç›-
kard›k, pencereden bakt›k. Alt› yafl›na girmemifl bir ço-
cu¤u, flimendiferin tam geçece¤i yolun yan›nda durmufl
gördük. O iki muallim arkadafllar›ma dedim:

“‹flte bu çocuk, lisan-› hâliyle sualimize tam cevap ve-
riyor. Benim bedelime, o masum çocuk bu seyyar med-
resemizde üstad›m›z olsun. ‹flte lisan-› hâli bu gelecek ha-
kikati der.

“Bak›n›z; bu dabbetülarz, dehfletli hücum ve gürültüsü
ve ba¤›rmas›yla ve tünel deli¤inden ç›k›p hücum etti¤i
dakikada, geçece¤i yola bir metre yak›nl›kta o çocuk du-
ruyor. O dabbetülarz, tehdidiyle ve hücumunun tahakkü-
mü ile ba¤›rarak tehdit ediyor. ‘Bana rast gelenlerin vay
hâline’ dedi¤i hâlde, o masum, yolunda duruyor. Mükem-
mel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanl›kla, 
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etmesi.
masum: günah›, kötülü¤ü olma-
yan, suçsuz.
medrese: ‹slâm tarihi boyunca
üniversite seviyesinde e¤itim ya-
p›lan müessese.
medrese-i seyyare: hareket
eden, giden okul.
mektep: okul; yaz› yazacak yer.
metin: kuvvetli, y›k›lmaz, sa¤lam,
güçlü, metanetli.
mezç: katma, kaynaflt›rma, kar›fl-
t›rma, birlefltirme.
milliyet: milliyetçilik fikri.
muallim: ö¤retmen, ilim ö¤reten.
münevver: nurlu, ayd›n.
rast gelme: karfl› karfl›ya gelme,
karfl›laflma, karfl›s›na ç›kma.
seyyar: bir yerde durmay›p yer
de¤ifltiren; sâbit ve devaml› ol-
mayan.
sual: isteme, sorma.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
tahakküm: zorbal›k etme; zorla
hükmetme, mânevî bask›.
tahrip: y›kma, harap etme, boz-
ma.
tehdit: hiddet etme, korkutma.
urvetü’l-vüska: kopmaz ve sa¤-
lam kulp.
üstat: ilim veya sanatta üstün
olan kimse, usta, sanatkar, mual-
lim.
zincir-i nuranî: nurlu zincir.

arfl: kürsü, taht, yüce makàm;
en yüksek gök; Allah’›n kud-
ret ve saltanat›n›n tecellî yeri.
bedel: karfl›l›k, yerine.
cesaret: yi¤itlik, korkusuzluk.
dabbetülarz: hadiste âhirza-
manda yerden ç›kaca¤› bildi-
rilen yer hayvan›.
dehflet: bir tehlike veya kor-
kunç birfley karfl›s›nda duyu-
lan ürküntü; ola¤anüstü fley-
ler karfl›s›ndaki flaflk›nl›k.
delil: bilinmeyeni keflfetmek
veya bilinenin do¤rulu¤unu

göstermek için vas›ta olarak
kullan›lan husus.
gayet: çok, pek çok.
hakikat: gerçek.
hamiyet-i diniye: dini gayret,
hamiyet, fedâkârl›k.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›
koruma, Müslümanlara sahip
ç›kma gayreti.
harika: imkânlar›n üstünde
olan fley, hayret uyand›ran,
büyük ve görülmedik eser,
görülmedik derecede k›y-
metli.

hüccet: senet, vesika, delil;
bir iddiân›n do¤rulu¤unu is-
pat için gösterilen belge.
hücum: sald›r›.
hürriyet: ba¤›ms›zl›k, özgür-
lük, serbestlik.
istikbal: gelecek zaman.
kabil-i tefrik: ayr›lmas›
mümkün.
kal’a: kale.
kudsî: mukaddes, yüce, te-
miz.
lisan-› hâl: birfleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mânâ ifâde



befl para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu dab-
betülarz›n hücumunu istihfaf ediyor ve kahramanc›kl›¤›y-
la diyor: ‘Ey flimendifer! Sen gök gürültüsü gibi ba¤›r-
manla beni korkutamazs›n!’ Sebat ve metanetinin lisan-›
hâli, güya der: ‘Ey flimendifer, sen bir nizam›n esirisin.
Senin gem’in, dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin
bana tecavüz etmen haddin de¤il. Beni istibdad›n alt›na
alamazs›n. Haydi yoluna git, kumandan›n›n izniyle yo-
lundan geç!’”

‹flte ey bu flimendiferdeki arkadafllar›m ve elli sene
sonra fenlere çal›flan kardefllerim! Bu masum çocu¤un
yerinde Rüstem-i ‹ranî ve Herkül-i Yunanî, o acip kahra-
manl›klar›yla beraber tayy-› zaman ederek o çocu¤un ye-
rinde bulunduklar›n› farz ediniz. Onlar›n zaman›nda fli-
mendifer olmad›¤› için, elbette, flimendiferin bir intizam
ile hareket etti¤ine bir itikatlar› olmayacak. Birden bu tü-
nel deli¤inden bafl›nda atefl ve nefesi gök gürültüsü gibi,
gözlerinde elektrik berkleri oldu¤u hâlde birden ç›kan fli-
mendiferin dehfletli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül
taraf›na koflmas›na karfl›, o iki kahraman ne kadar kor-
kacaklar, ne kadar kaçacaklar; o harika cesaretleriyle bin
metreden fazla kaçacaklar. Bak›n›z; nas›l bu dabbetülar-
z›n tehdidine karfl› hürriyetleri, cesaretleri mahvolur.
Kaçmaktan baflka çare bulam›yorlar. Çünkü, onlar, onun
kumandan›na ve intizam›na itikat etmedikleri için, mutî
bir merkep zannetmiyorlar. Belki, gayet müthifl, parçala-
y›c›, vagon cesametinde yirmi aslan› arkas›na takm›fl bir
nevi aslan tevehhüm ederler.

acip: flafl›lan ve hayret uyand›ran
fley; benzeri görülmeyen; garip.
berk: flimflek.
cesamet: büyüklük, irilik.
cesaret: yi¤itlik, korkusuzluk.
dabbetülarz: hadiste âhirzaman-
da yerden ç›kaca¤› bildirilen yer
hayvan›.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
dizgin: atlar›n yönetiminde kul-
lan›lan ve bafllar›na tak›lan ip ya
da kay›fl.
ehemmiyet: önem.
esir: bütün kâinatta bulunan ve
her taraf› kaplam›fl olan lâtif
madde, elektrik, ›fl›k ve s›cakl›¤›n
yay›lmas›na vas›tal›k eden mad-
de.
farz: saymak, öyle kabul etmek.
fen: ilim, san’at; mârifet, hüner.
gem: atlar› yönlendirmek için iki
taraf›ndan dizgine ba¤lanan ve
a¤›zlar›na tak›lan metal çubuk-
çuk.
güya: sanki.
had: yetki, s›n›r, güç.
Herkül-i Yunanî: Yunanl›lar›n
güçlü kuvveli hayalî kahraman›
Herkül.
hürriyet: ba¤›ms›zl›k, özgürlük,
serbestlik.
intizam: tertib, düzen, nizam
üzere olmak.
istibdat: kànuna ve nizâma tâbî
olmayan, keyfî, bask›c› yönetim;
zulüm ve tahakküm.
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istihfaf: hafife alma, küçüm-
seme.
itikat: inanma, inanç, gönül-
den tasdik ederek inanma.
lisan-› hâl: birfleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mânâ ifâde
etmesi.
mahv: yok etme, silme.
masum: günah›, kötülü¤ü ol-
mayan, suçsuz.
merkep: binek.
metanet: kararl›l›k, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
mutî: söz dinleyen, itaat

eden.
nev: çeflit, s›n›f, cins, tür.
nizam: düzen, ölçüler, kàide-
ler; usül ve esaslardaki uyum-
luluk.
Rüstem-i ‹ranî: ‹ranl›lar›n
güçlü kuvvetli hayalî kahra-
man› olan Rüstem.
Sebat: dayanmak, kararl› ol-
mak.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
tayy-› zaman: zaman› atla-
mak, zaman›n üstüne ç›k-

mak.
tecavüz: haddini aflma; söz
veya hareketle ileri gitme,
sald›rma.
tehdit: hiddet etme, korkut-
ma.
tevehhüm: zannetme, ev-
hamlanma, yok olan› var zan-
netmekle ümitsizli¤e ve kor-
kuya düflme.
vagon: tren bölmelerinden
herbiri.
zan: flüphe, zannetmek, san-
mak, sezme.



Ey kardefllerim ve ey elli sene sonra bu sözleri ifliten
arkadafllar›m! ‹flte alt› yafl›na girmeyen bu çocu¤a o iki
kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet ve çok mertebe
onlar›n fevkinde bir emniyet ve korkmamak hâletini ve-
ren, o masumun kalbinde hakikatin bir çekirde¤i olan fli-
mendiferin intizam›na ve dizgini bir kumandan›n elinde
bulundu¤una ve cereyan› bir intizam alt›nda ve birisi onu
kendi hesab›yla gezdirmesine olan itikad› ve itminan› ve
iman›d›r. Ve o iki kahraman› gayet korkutan ve vicdan-
lar›n› vehme esir eden, onlar›n, onun kumandan›n› bil-
memek ve intizam›na inanmamak olan cahilâne itikats›z-
l›klar›d›r.

..........

O iki temsilde, o iki acip kahraman›n pek acip korku
ve telâfllar›na ve elemlerine sebep, onlar›n adem-i itikat-
lar› ve cehaletleri ve dalâletleri oldu¤u gibi; Risale-i
Nur’un yüzer hüccetlerle ispat etti¤i bir hakikati ki, bu ri-
salenin mukaddemesinde bir-iki misali söylenmifl, mese-
le fludur ki:

Küfür ve dalâlet, bütün kâinat›, ehl-i dalâlete binler
müthifl düflman taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Kör kuv-
vet, serseri tesadüf, sa¤›r tabiat elleriyle, Manzume-i
fiemsiyeden tut, tâ kalpteki verem mikroplar›na kadar
binler taife düflmanlar bîçare beflere hücum ettiklerini; ve
insan›n cami mahiyeti ve küllî istidadat› ve hadsiz ihtiya-
cat› ve nihayetsiz arzular›na karfl› mütemadiyen korku,
elem, dehflet ve telâfl vermesiyle, küfür ve dalâlât, bir 
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hâlet: durum, hal, vaziyet, keyfi-
yet.
hüccet: senet, vesika, delil; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen belge.
hücum: sald›r›.
hürriyet: ba¤›ms›zl›k, özgürlük,
serbestlik.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
iman: inanma, itikat; Resul-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
intizam: tertib, düzen, nizam
üzere olmak.
ispat: do¤ruyu delil göstererek
meydana koyma.
istidadat: kabiliyetler, yetenek-
ler.
itikat: inanma, inanç, gönülden
tasdik ederek inanma.
itminan: inanma, tam olarak bil-
me, kararl›l›k, tatmin olmuflluk.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
herfley, bütün varl›klar, dünya.
kumandan: yöneten, emir veren,
idare eden.
küfür: Allah’› inkâr etme, inanç-
s›zl›k.
küllî: bütüne mensup parçalar-
dan ve fertlerden meydana ge-
len, umumî, bütün.
mahiyet: birfleyin asl›, iç yüzü,
esâs›.
Manzume-i fiemsiye: Günefl Sis-
temi.
masum: günah›, kötülü¤ü olma-
yan, suçsuz.
mertebe: derece, mevki, makam.
misal: benzer, örnek.
mukaddeme: girifl, ilk söz, bafl-
lang›ç, önde gelen.
mütemadiyen: aral›ks›z, durma-
dan, devaml› sûrette.
müthifl: dehflet veren, korkutan.
nihayet: son.
risale: mektup, küçük kitap.
serseri: bafl›bofl, ifli gücü olmay›p
boflta dolaflan, haylaz, derbeder,
âvâre.
silsile: zincirleme, s›ralama.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
taife: kavim, kabîle, tak›m, husu-
sî bir s›n›f meydana getiren in-
sanlar.
temsil: örnek, bir fleyin ayn›s›n›
veya mislini yapma, benzetme.
tesadüf: rastlant›.
vehm: olmad›¤› halde var zan-
netme.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen ve iyilik etmek-
ten lezzet duyan ve kötülükten
elem alan mânevî bir his.
ziyade: fazla, çok.

acip: flafl›lan ve hayret uyan-
d›ran fley; benzeri görülme-
yen; garip.
adem-i itikat: inanmama.
arzu: istek.
befler: insan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cahilâne: bilgisizce.
cami: pekçok mânâlar› ve ha-
kîkatleri içinde toplayan, bir-
çok fleyle alâkal› olan; topla-
yan ve ihtivâ eden.
cehalet: bilgisizlik, câhillik.
cereyan: ak›m, hareket; bir fi-

kir etrâf›nda toplan›p faaliyet-
te bulunma.
cesaret: yi¤itlik, korkusuzluk.
dalâlet: hak ve hakîkatten,
do¤ru yoldan sapma, dinden
ayr›lma; azma.
dehflet: bir tehlike veya kor-
kunç birfley karfl›s›nda duyu-
lan ürküntü; ola¤anüstü fley-
ler karfl›s›ndaki flaflk›nl›k.
dizgin: atlar›n yönetiminde
kullan›lan ve bafllar›na tak›lan
ip ya da kay›fl.
ehl-i dalâlet: do¤ru ve hak

yoldan sapanlar, dalâlette
olan, yolunu sap›tm›fl, îman
ve ‹slâmdan ç›km›fl olanlar.
elem: a¤r›, ac›, keder, dert,
gam, kayg›.
emniyet: güven.
esir: bütün kâinatta bulunan
ve her taraf› kaplam›fl olan lâ-
tif madde, elektrik, ›fl›k ve s›-
cakl›¤›n yay›lmas›na vas›tal›k
eden madde.
fevk: üst, üzeri.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.



Cehennem zakkumu oldu¤unu ve bu dünyada da sahibi-
ni bir Cehennem içine koydu¤unu ve din ve imandan
hariç binler fen ve terakkiyat-› befleriye, o Rüstem ve
Herkül’ün kahramanl›klar› gibi, befl para fayda vermedi-
¤ini gösterip; yaln›z iptal-i his nev’inden, muvakkaten o
elîm korkular› hissetmemek için sefahat ve sarhofllukla
fl›r›nga ediyor.

‹flte, iman ve küfrün muvazenesi: Ahirette Cennet ve
Cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdi¤i gibi dün-
yada da, iman, bir manevî Cenneti temin ve ölümü bir
terhis tezkeresine çevirmesini; ve küfür dünyada dahi bir
manevî Cehennem ve hakikî saadet-i befleriyeyi mahvet-
mesi ve ölümü bir idam-› ebedî mahiyetine getirmesini
kat’î ve his ve fluhuda istinat eden Risale-i Nur’un yüzer
hüccetlerine havale edip k›sa kesiyoruz.

Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz, bafl›n›z› kal-
d›r›n›z, bu kâinata bak›n›z. Ne kadar flimendifer misillü
balon, otomobil, tayyare, berriye ve bahriyye gemiler;
karada, denizde, havada Kudret-i Ezeliyenin nizam ve
hikmetle halk etti¤i y›ld›zlar›n kürelerine ve kâinat ecra-
m›na ve hâdisat›n silsilelerine ve müteselsil vak›atlar›na
bak›n›z. Hem, âlem-i flahadette ve cismanî kâinatta bun-
lar›n vücudu gibi, âlem-i ruhanî ve maneviyatta Kudret-i
Ezeliyenin daha acip müteselsil nazireleri var oldu¤unu,
akl› bulunan tasdik eder, gözü bulunan ço¤unu görebilir.

‹flte kâinat içinde maddî ve manevî bütün bu silsileler,
imans›z ehl-i dalâlete hücum ediyor, tehdit ediyor,

acip: flafl›lan ve hayret uyand›ran
fley; benzeri görülmeyen; garip.
Ahiret: K›yâmetten sonra kurula-
cak olan âlem, öte dünya, ikinci
hayat.
âlem-i ruhanî: ruhânî ve gaybî
âlem.
âlem-i flahadet: flehâdet âlemi,
gözle gördü¤ümüz âlem.
bahriye: denize ait.
berriye: karaya ait.
cismanî: bedene mensub, vücut-
la ilgili; mânevî ve ruhanînin z›dd›.
ecram: maddeler, y›ld›zlar.
ehl-i dalâlet: do¤ru ve hak yol-
dan sapanlar, dalâlette olan, yo-
lunu sap›tm›fl, îman ve ‹slâmdan
ç›km›fl olanlar.
elîm: ac› veren, çok ac›kl›, üzüntü
veren.
fen: ilim, san’at; mârifet, hüner.
hadisat: hâdiseler, olaylar.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
halk: yaratma, var etme.
hariç: d›fl, d›flar›, d›flta kalan.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birisine b›rakma, ›smarlama.
hikmet: felsefe, ilim; iyilik güzel-
lik, faydal›l›k.
his: duygu.
hüccet: senet, vesika, delil; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen belge.
hücum: sald›r›.
idam-› ebedî: sonsuz yok olufl.
iman: inanmak, itikat; Resul-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
iptal-i his: hisleri uyuflturma; his-
leri, vazifelerini yapamaz hâle
koyma.
istinat: dayanma, güvenme.
kahraman:.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
herfley, bütün varl›klar, dünya.
kat’î: kesin.
Kudret-i Ezeliye: bafl› sonu ol-
mayan ‹lâhî kudret, kuvvet.
küfr: îmans›zl›k, Allah’a inanma-
mak, hakk› kabul etmemek.
küfür: Allah’› inkâr etme, inanç-
s›zl›k.
küre: yuvarlak cisim.
mahiyet: birfleyin asl›, içyüzü,
esâs›.
maneviyat: mânâ âlemine âit
olanlar, dinden, îmandan ve mu-
kaddesattan gelen kuvvet.
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misil: benzer.
muvakkaten: geçici olarak.
muvazene: ölçülülük, denge-
li olma; tartma, ölçme, düflün-
me, karfl›laflt›rma.
müteselsil: birbirini tâkip
eden, zincirleme, aras›z, uza-
y›p giden.
nazire: benzer.
nev: çeflit, s›n›f, cins, tür.
nizam: düzen, ölçüler, kàide-
ler; usül ve esaslardaki uyum-
luluk.
saadet-i befleriye: beflerin

saâdeti, insanl›¤›n mutlulu¤u.
sefahet: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük.
silsile: zincirleme, s›ralama.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
fluhud: flâhid olma, müflâhe-
de etme.
tasdik: onaylama, do¤rula-
ma.
tayyare,: uçak.
tehdit: hiddet etme, korkut-
ma.
temsil: örnek, bir fleyin ayn›-

s›n› veya mislini yapma, ben-
zetme.
terakkiyat-› befleriye: insana
âit yükselifller, ilerlemeler.
terhis: izin ve ruhsat verme,
serbest b›rakma, salma, kur-
tarma.
tezkere: belge, pusula, bir ifle
izin verildi¤ini gösteren vesî-
ka.
vak›at: olaylar.
zakkum: Cehennemde bir
a¤ac›n ismi, Cehennemliklerin
yiyece¤i.



korkutuyor; kuvve-i maneviyesini zirüzeber ediyor. Ehl-i
imana, de¤il tehdit ve korkutmak, belki sevinç ve saadet,
ünsiyet ve ümit ve kuvvet veriyor. Çünkü, ehl-i iman,
iman ile görüyor ki; o hadsiz silsileleri, maddî ve mane-
vî flimendiferleri, seyyar kâinatlar› mükemmel intizam ve
hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir Sâni-i Ha-
kîm, onlar› çal›flt›r›yor. Zerre miktar, vazifelerinde flafl›r-
m›yorlar, birbirine tecavüz edemiyorlar. Ve kâinattaki ke-
malât-› sanata ve tecelliyat-› cemaliyeye mazhar oldukla-
r›n› görüp, kuvve-i maneviyeyi tamam›yla eline verip, sa-
adet-i ebediyenin bir numunesini iman gösteriyor.

‹flte, ehl-i dalâletin imans›zl›ktan gelen dehfletli elemle-
rine ve korkular›na karfl› hiçbir fley, hiçbir fen, hiçbir te-
rakkiyat-› befleriye bir teselli veremez, kuvve-i maneviye-
yi temin edemez; cesareti zirüzeber olur. Fakat, muvak-
kat gaflet perde çeker, aldat›r.

Ehl-i iman, iman cihetiyle, de¤il korkmak ve kuvve-i
maneviyesi k›r›lmak; belki o temsildeki masum çocuk gi-
bi, fevkalâde bir kuvve-i maneviye ve bir metanetle ve
imandaki hakikatle onlara bak›yor. Bir Sâni-i Hakîm’in
hikmet dairesinde tedbir ve idaresini müflahede eder, ev-
ham ve korkulardan kurtulur.

“Sâni-i Hakîm’in emri ve izni olmadan, bu seyyar kâ-
inatlar hareket edemezler, iliflemezler” deyip, anlar; 
kemal-i emniyetle hayat-› dünyeviyesinde derecesine gö-
re saadete mazhar olur. Kimin kalbinde imandan ve 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 167 ‹LK HAYATI

olan herfley, bütün varl›klar, dün-
ya.
kemalât-› sanat: san’at mükem-
mellikleri.
kemal-i emniyet: tam bir emni-
yet.
kuvve-i maneviye: mânevi kuv-
vet, moral, mâneviyâttan gelen
dayanma gücü.
masum: günah›, kötülü¤ü olma-
yan, suçsuz.
mazhar: nâil olma, flereflenme,
kavuflma, ortaya ç›kma ve görün-
me yeri.
metanet: kararl›l›k, dayan›kl›l›k,
sa¤laml›k.
muvakkat: geçici; k›sa bir zaman,
vakitli, fâni.
müflahede: görme, seyretme, flâ-
hit olma.
numune: örnek, misal.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz saadet;
Cennet hayat›, ebedî mutluluk.
Sâni-i Hakîm: herfleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
sevk: önüne kat›p sürme.
seyyar: bir yerde durmay›p yer
de¤ifltiren; sâbit ve devaml› ol-
mayan.
silsile: zincirleme, s›ralama.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
tecavüz: haddini aflma; söz veya
hareketle ileri gitme, sald›rma.
tecelliyat-› cemaliye: güzellik
görüntüleri.
tedbir: idâre etme, evirip çevir-
me.
tehdit: hiddet etme, korkutma.
temin: sa¤lama, karrfl›lama.
temsil: örnek, bir fleyin ayn›s›n›
veya mislini yapma, benzetme.
terakkiyat-› befleriye: insana âit
yükselifller, ilerlemeler.
teselli: üzüntülü bir kimseyi söz
ve ö¤ütte ferahland›rma.
ünsiyet: al›flkanl›k, dostluk, ah-
bapl›k, yak›nl›k.
vazife: görev.
zirüzeber: altüst, karma kar›fl›k.

cihet: yön, taraf; vesile, se-
bep, bahâne.

dehflet: bir tehlike veya kor-
kunç birfley karfl›s›nda duyu-
lan ürküntü; ola¤anüstü fley-
ler karfl›s›ndaki flaflk›nl›k.

ehl-i dalâlet: do¤ru ve hak
yoldan sapanlar, dalâlette
olan, yolunu sap›tm›fl, îman
ve ‹slâmdan ç›km›fl olanlar.

ehl-i iman: hakk› kabul ve
tasdik etmifl olanlar, dînin bü-
tün hakîkatlerini kabul eden-
ler, îman sahipleri.

elem: a¤r›, ac›, keder, dert,
gam, kayg›.
evham: olmayan birfleyi olur
zann› ile meraklanmak, ve-
himler, kuruntular.
fen,: ilim, san’at; mârifet, hü-
ner.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, vurdumduymazl›k; gafillik;
ihmal, habersizlik; nefsine
uyarak Allah’› ve emirlerini
unutmak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

hakikat: gerçek.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
hikmet: felsefe, ilim; iyilik gü-
zellik, faydal›l›k.
idare: yönetme.
iman: inanma, itikat; Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i
inan›lmas› gerekli esaslar›
tasdik etmekten do¤an bir
nurdur.
intizam: tertip, düzen, nizam
üzere olmak.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var



Din-i Haktan gelen bu hakikat çekirde¤i bulunmazsa ve
nokta-i istinad› olmazsa, bilbedahe temsildeki Rüstem ve
Herkül’ün cesaretleri ve kahramanl›klar› k›r›ld›¤› gibi,
onun cesareti ve kuvve-i maneviyesi muzmahil olur ve
vicdan› tefessüh eder ve kâinat›n hâdisat›na esir olur.
Her fleye karfl› korkak bir dilenci hükmüne düfler. ‹man›n
bu s›rr-› hakikatini ve dalâletin de bu dehfletli flekavet-i
dünyeviyesini Risale-i Nur yüzer kat’î hüccetlerle ispat
etti¤ine binaen, bu pek uzun hakikati k›sa kesiyoruz.

Acaba, en ziyade kuvve-i maneviyeye ve teselliye ve
metanete ihtiyac›n› hissetmifl bu as›rdaki befler, bu za-
manda o kuvve-i maneviyeyi ve teselliyi ve saadeti temin
eden ‹slâmiyet ve imandaki nokta-i istinat olan hakaik-›
imaniyeyi b›rak›p, Garpl›laflmak ünvan› ile, ‹slâmiyet mil-
liyetinden istifade yerine, bütün bütün kuvve-i maneviye-
yi k›r›p ve teselliyi mahveden ve metanetini k›ran dalâlet
ve sefahate ve yalanc› politika ve siyasete dayanmas› ne
kadar maslahat-› befleriyeden ve menfaat-i insaniyeden
uzak bir hareket oldu¤unu, pek yak›n bir zamanda, inti-
baha gelmifl, —baflta ‹slâm olarak— befler hissedecek ve
dünyan›n ömrü kalm›flsa, Kur’ân’›n hakaik›na yap›flacak.

* * *

O vakit Kosova’da, büyük bir ‹slâm dârülfünununun
tesisine teflebbüs edilmiflti. Orada hem ‹ttihatç›lara, hem 
Sultan Reflad’a der ki: “fiark böyle bir dârülfünuna daha
ziyade muhtaç ve âlem-i ‹slâm›n merkezi hükmündedir.”

âlem-i islâm: ‹slâm âlemi.
as›r: (bkz. asr.).
befler: insan.
bilbedahe: aç›kl›kla, aç›ktan,
meydanda olarak, besbelli, ap
aç›k bir flekilde.
cesaret: yi¤itlik, kahramanl›k,
korkusuzluk.
dalâlet: hak ve hakîkatten, do¤ru
yoldan sapma, dinden ayr›lma;
azma.
darülfünun: üniversite.
dehflet: bir tehlike veya korkunç
birfley karfl›s›nda duyulan ürkün-
tü; ola¤anüstü fleyler karfl›s›ndaki
flaflk›nl›k.
Din-i Hak: hak din, ‹slâmiyet.
esir: bütün kâinatta bulunan ve
her taraf› kaplam›fl olan lâtif
madde, elektrik, ›fl›k ve s›cakl›¤›n
yay›lmas›na vas›tal›k eden mad-
de.
Garp: Bat› dünyas›, Avrupa.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakaik: gerçekler, hakikatler.
hakaik-› imaniye: iman hakikat-
leri.
hakikat: gerçek.
his: duygu.
hüccet: senet, vesika, delil; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen belge.
hükm: bkz. hüküm.
iman: inanma, itikat; Resul-i Ek-
rem’in (a.s.m.) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
intibah: uyan›kl›k, hassasiyet.
ispat: do¤ruyu delil göstererek
meydana koyma.
istifade: yararlanma, faydalan-
ma.
ittihat: ayn› noktada birleflme.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
herfley, bütün varl›klar, dünya.
kat’î: kesin.
kuvve-i maneviye: mânevi kuv-
vet, moral, mâneviyâttan gelen
dayanma gücü.
mahv: yok etme, silme.
maslahat-› befleriye: insan›n fay-
das›na olan fleyler; insana faydal›
yönde.
menfaat-i insaniye: insana ait
fayda.
metanet: kararl›l›k, dayan›kl›l›k,
sa¤laml›k.
milliyet: milliyetçilik fikri.
muzmahil: periflan, darmada¤›n.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
dayanma yeri.
politika: yöntem, metot.
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saadet: mutluluk.
sefahet: zevk, e¤lence ve
yasak fleylere düflkünlük.
s›rr-› hakikat: hakikat s›rr›.
siyaset: idare etme sanat›.
fiark: Do¤u bölgemiz.
flekavet-i dünyeviye: dünya
bahts›zl›¤›.
tefessüh: bozulma, çürüme,
kokup da¤›lma.

temin: sa¤lama, karrfl›lama.
temsil: örnek, bir fleyin ay-
n›s›n› veya mislini yapma,
benzetme.
teselli: üzüntülü bir kimseyi
söz ve ö¤ütte ferahland›rma.
tesis: kurmak, meydana
getirmek, temellefltirmek,
esaslar koymak.
teflebbüs: bir ifle giriflmek,

sa¤lam bir niyetle bir fleye
bafllamak.
ünvan: isim, lâkap, nâm, ün.
vakit: zaman.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik
etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan mânevî
bir his.
ziyade: fazla, çok.



Bunun üzerine, fiarkta bir dârülfünun aç›laca¤›n› vaat
ederler. Bilahare Balkan Harbi ç›kmas›yla, o medrese
yeri, yani Kosova istilâ edilir. Bunun üzerine, müracaat-
la, Kosova’daki dârülfünun için tahsis edilen on dokuz
bin alt›n liran›n fiark Dârülfünunu için verilmesini talep
eder; bu talebi kabul edilir.

Bediüzzaman tekrar Van’a hareket eder. Van Gölü
kenar›ndaki Artemit’te (Edremit) o dârülfünunun temeli
at›l›r. Fakat, ne çare ki, Harb-i Umumînin zuhuruyla, te-
flebbüs geri kal›r. Zaten o k›fl, Molla Said, talebelerine
“Haz›r olunuz, büyük bir musibet ve felâket bize yaklafl›-
yor” diye haber vermiflti.

®

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 169 ‹LK HAYATI

dana ç›kma, baflgösterme.

bilâhare: sonras›nda, son-
radan.
darülfünun: üniversite.
felâket: âfet, belâ, musîbet.
Harb-i Umumî: Birinci Dünya
Savafl›.
istilâ: kaplama, yay›lma, ele
geçirme.
medrese: ‹slâm tarihi boyun-
ca üniversite seviyesinde

e¤itim yap›lan müessese.
musibet: belâ, felâket, has-
tal›k, dert, s›k›nt›, ezâ, bafla
gelen ac› durumlar.
müracaat: baflvurma.
fiark: Do¤u bölgemiz.
tahsis: belli bir maksat için
kullanma, bir kimse veya fley
için ay›rmak, birfleye özel k›l-
ma.

talebe: ö¤renci.
talep: istek.
teflebbüs: bir ifle giriflmek,
sa¤lam bir niyetle bir fleye
bafllamak.
vaat: söz verme, sözverilen
fley, bir kimsenin yapaca¤›na
veya yapmayaca¤›na dâir söz
vermifl oldu¤u husus.
zuhur: ortaya ç›kma, mey-



BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ’N‹N GÖNÜLLÜ
ALAY KUMANDANI OLARAK VATAN VE M‹LLETE

FEDAKÂRÂNE H‹ZMETLER‹

Bediüzzaman, Kafkas Cephesinde Enver Pafla ve f›r-
ka kumandan›n›n hayranl›kla takdir ettikleri hizmet-i ci-
hadiyeyi yapt›ktan sonra, Rus kuvvetlerinin ilerlemesin-
den dolay› Van’a çekildi. Van’›n tahliyesi ve Ruslar›n hü-
cumu s›ras›nda, bir k›s›m talebeleriyle Van Kalesinde fle-
hit oluncaya kadar müdafaaya kat’î karar verdikleri hâl-
de, geri çekilen Van Valisi Cevdet Beyin ›srar›yla, Vastan
kasabas›na çekildi. Vali, kaymakam, ahali ve asker Bitlis
taraf›na çekilirken, bir alay Kazak süvarisi Vastan üzeri-
ne hücum etmiflti. Molla Said, Van’dan kaçan ahalinin
mal ve çoluk çocuklar›n›n düflman eline geçmemesi için
otuz-k›rk kadar kaçamam›fl asker ve bir k›s›m talebeleriy-
le o Kazaklara karfl› koymufl ve hepsinin kurtulmas›n›
sa¤lam›flt›r. Hatta, hücum eden Kazaklara dehflet ver-
mek için, geceleyin onlar›n üstündeki yüksek bir tepeye
hücum tarz›nda ç›k›yor; güya büyük bir imdat kuvveti
gelmifl zannettirerek, Kazaklar› oyalay›p, ilerletmiyordu.
Böylelikle, Vastan’›n Rus istilâs›ndan kurtulmas›na sebep
olmufltur.

O muharebe zamanlar›nda sipere döndü¤ü vakit, k›y-
mettar talebesi Molla Habip ile, ‹flaratü’l-‹’caz nam›nda-
ki tefsirini telif ediyordu. Bazen avc› hatt›nda, bazen at
üzerinde, bazen da sipere girdikleri zaman, kendisi söy-
lüyor, Molla Habip de yaz›yordu. ‹flaratü’l-‹’caz’›n büyük 

ahali: halk, bir memlekette otu-
ranlar, yaflayanlar.
alay: üç tabur piyade veya befl
bölük süvari askerinden oluflan
askeri kuvvet.
bazen: zaman zaman, ara s›ra.
cephe: savafl sahas›, savafl yap›-
lan yer.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
fedakârâne: fedakârca, de¤er ve-
rilen bir fley u¤runda her fleyi
gözden ç›kararak.
f›rka: tümen.
güya: sanki.
hayran: flafl›ran, hayrette kalan.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
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mas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
hizmet-i cihadiye: cihad hiz-
meti.
hücum etmek: sald›rmak.
imdat: yard›m.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman
Said Nursî’nin, Risale-i Nur
Külliyat›nda yer alan bir eseri.
istilâ: iflgal etme.
kasaba: flehirden küçük, köy-
den büyük yerleflim merkezi.
kat’î: kesin.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

kumandan: komutan.
kuvvet: silâhl› güç.
muharebe: savafl, harp.
müdafaa: karfl› koyma, sa-
vunma.
nam: ad, isim.
siper: düflmandan korunmak
için s›¤›n›lan yer.
süvari: atl› asker.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
u¤runda can›n› feda ederek
savaflta ölen Müslüman.
tahliye: boflaltma, terk etme.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini

belirtme.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: Kur’ân’› aç›klamak ve
yorumlamak maksad›yla ya-
z›lan kitap.
telif etmek: yazmak.
vali: bir ili idare eden en bü-
yük memur.
vatan: ülke, yurt.
zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.

 



bir k›sm› bu vaziyette telif edilmifltir. (HAfi‹YE) Bu harika tef-
sirin bafl›ndaki “‹fade-i Meram”›, tefsir hakk›nda bir de-
rece malûmat vermesi itibar›yla aynen derç ediyoruz:

* * *
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hissi uyand›ran.
harp: savafl.
hafliye: dipnot.
hatiat: hatalar, yanl›fllar.
hey’et: kurul, topluluk.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: taklidi mümkün olmayacak
derecede güzel ve düzgün söz
söyleme.
i’caz-› nazmî: Kur’ân’›n kelime ve
ayetlerinin diziliflindeki mu’cize-
lik.
ifade-i meram: maksad›n ifade
edilmesi, ön söz.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
inflaallah: Allah izin verirse ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istihsan etmek: be¤enmek.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
izah: aç›klama yapma.
kefaretü’z-zünup: günahlar›n af-
f› için gereken bedel, karfl›l›k.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
malûmat: bilgi, bilgiler.
mania: engel.
mehaz: bir eser yaz›l›rken baflvu-
rulan kaynak.
muhtasar: k›sa, özet.
mücmel: k›sa ve az sözle ifade
edilmifl, özet.
müsaade etmek: izin vermek.
mütalâa etmek: okumak, incele-
mek, etrafl›ca düflünmek.
müteaddit: birçok.
müteferrik: çeflitli, farkl›.
nazar: bak›fl, düflünce; göz.
nazm-› Kur’ân: Kur’ân’›n kelime
ve ayetlerinin dizilifli.
n›sf-› evvel: ilk yar›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
flaheser: yüksek de¤erde olan
eser.
flehit: Allah yolunda can›n› feda
eden Müslüman.
tabirat: tabirler, deyimler, sözler.
tatbik etmek: uygulamak.
tefsir: Kur’ân’› aç›klamak ve yo-
rumlamak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
tefsir-i cami: genifl tefsir.
tefsir-i Kur’ânî: Kur’ân tefsiri.
telif edilmek: yaz›lmak.
tetkikat-› ilmiye: ilmî inceleme-
ler, araflt›rmalar.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilimler,
Arapçay› çeflitli bak›mlardan in-
celeyen ilimler.
vaziyet: hâl, durum.
vücuh: vecihler, yönler; bölümler.
zaruret: s›k›nt›, zorunluluk.

HAfi‹YE: TENB‹H: Bu ‹flaratü’l-‹’caz tefsiri, eski Harb-i Umumînin birinci
senesinde, cephe-i harpte, me’hazs›z olarak, kitap mevcut olmad›¤› hal-
de telif edilmifltir. Harp zaman›n›n zaruretinden baflka, dört sebebe bina-
en gayet muhtasar ve icazl› bir tarzda yaz›lm›fl; Fatiha ve n›sf-› evvel da-
ha mücmel, daha muhtasar kalm›flt›r.

Evvelâ: O zaman, izaha müsaade etmiyordu. Eski Said, icazl› ve k›sa
tabiratla ifade-i meram ediyordu.

Saniyen: Gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i fehimlerini düflü-
nüyordu; baflkalar›n anlamalar›n› düflünmüyordu.

Salisen: Eski Said, en dakik ve en ince olan nazm-› Kur’ân’da, icazl›
olan i’câz› beyan etti¤i için, k›sa ve ince düflmüfltür. Fakat flimdi ise, Ye-
ni Said nazar›yla mütalâa ettim; elhak, Eski Said’in bütün hatîatiyle bera-
ber, flu tefsirdeki tetkikat-› ilmiyesi, onun bir flaheseridir. Yaz›ld›¤› vakit,
daima flehid olmaya haz›rland›¤› için, hâlis bir niyetle ve belâgat›n kanun-
lar›na ve ulûm-i Arabiyenin düsturlar›na tatbik ederek yazd›¤› için, hiçbi-
rini cerh edemedim. Belki Cenab-› Hak, bu eseri ona bir keffaretüzzünub
yapacak bu tefsiri tam anlayacak adamlar› da yetifltirecek, inflaallah. E¤er
Birinci Harb-i Umumî gibi mâniler olmasayd›, tefsirin flu birinci cildi, i’câz
vücuhundan olan i’câz-› nazmîyi beyan etti¤i gibi, di¤er cüzler ve mektup-
lar da müteferrik tefsir hakikatlerini içine alsayd›, Kur’ân-› Mu’cizülbeya-
na güzel bir tefsir-i câmi olurdu. Belki, inflaallah, flu cüz-i tefsir yüz otuz
adet Sözler ve Lem’alar ve Mektubat risaleleriyle beraber me’haz olursa,
ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsir-i Kur’ânî yazs›n, inflaallah.

Said Nursî
* * *

Hem, ‹stanbul’da Fetva Emini Ali R›za Efendi, çok zaman bu tefsiri
mütalâa ile, yan›na gelen dostlar›na müteaddit defalar, "Bu ‹flaratü’l-‹’caz,
bin tefsir kuvvetinde ve k›ymetindedir" diye yemin ederek ilân ediyordu.

fiark ulemas›, fiam ve Ba¤dat’ta büyük âlimler, "‹flârâtü’l-‹’câz gayet ha-
rika ve emsalsiz bir tefsirdir" diye istihsan etmifllerdir.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›.
beyan etmek: anlatmak,
aç›klamak, izah etmek.
binaen: -den dolay›, -için.
cephe-i harp: savafl alan›.
cerh: çürütme, reddetme, ip-
tal etme.
cüz: bir kitab›n parçalar›ndan

her biri.
cüz-i tefsir: tefsirin bir bölü-
mü.
daima: her vakit, sürekli ola-
rak.
dakik: ince ve derin.
derç etmek: koymak, yerlefl-
tirmek.
derece-i fehim: anlay›fl dere-
cesi.
düstur: kanun, kural, prensip.
elhak: do¤rusu, gerçek.
emsal: efl, benzer.
eser: kitap.

evvelâ: ilk önce.
fetva: ‹slâmda, bir mesele
hakk›nda fleyhülislâm, müftü
gibi yetkili kimseler veya dinî
meselelere tam vak›f kimse-
ler taraf›ndan verilen fler’î hü-
küm veya karar.
gayet: çok, son derece.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
halis: saf, temiz.
Harb-i Umumî: Birinci Dünya
Savafl›.
harika: ola¤anüstü, hayranl›k



dârülfünun: üniversite.
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Üstat Bediüzzaman Said Nursî'nin temelini att›¤› Darülfünun'un yeri.

Bediüzza-
man Haz-
retlerinin
Van'daki
hayat›na
ait Çora-
vanis kö-
yündeki
medrese-
nin ya-
n›ndan
Erek
Da¤›n›n
görünüflü.



Üstat Bediüzzaman Hazretleri Birinci Cihan

Harbinin sonlar›nda.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 173 ‹LK HAYATI

Birinci Cihan Harbi: Birinci
Dünya Savafl›.
dârülfünun: üniversite.

hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.

medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli e¤itim veren kurulufl,
okul.



‹fade-i Meram
Kur’ân-› Azîmüflflan, bütün zamanlarda gelip geçen

nev-i beflerin tabakalar›na, milletlerine ve fertlerine hita-
ben Arfl-› Âlâdan irad edilen ‹lâhî ve flümullü bir nutuk ve
umumî ve Rabbanî bir hitabe oldu¤u gibi; bilinmesi, bir
ferdin veya küçük bir cemaatin iktidar›ndan hariç olan,
bilhassa bu zamanda, dünya maddiyat›na ait pek çok
fenleri, ilimleri camidir.

Bu itibarla; zamanca, mekânca, ihtisasça daire-i ihata-
s› pek dar olan bir ferdin fehminden, karihas›ndan ç›kan
bir tefsir, bihakk›n Kur’ân-› Azîmüflflan’a tefsir olamaz.
Çünkü, Kur’ân’›n hitab›na muhatap olan milletlerin, in-
sanlar›n ahval-i ruhiyelerine, maddiyat›na ve cami bulun-
du¤u ince fenlere, ilimlere bir fert vak›f ve sahib-i ihtisas
olamaz ki, ona göre bir tefsir yapabilsin. Maahaza, bir
ferdin mesle¤i, meflrebi taassuptan hâlî olamaz ki, haka-
ik-› Kur’âniyeyi görsün, bîtarafâne beyan etsin. Maaha-
za, ferdin fehminden ç›kan bir dava, kendisine has olup,
baflkas› o davan›n kabulüne davet edilemez; me¤er ki,
bir nevi icma›n tasdikine mazhar ola.

Binaenaleyh, Kur’ân’›n ince manalar›n›n ve tefsirlerde
da¤›n›k bir surette bulunan mehasininin ve zaman›n tec-
rübesiyle fennin keflfi sayesinde tecelli eden hakikatleri-
nin tespitiyle, her biri birkaç fende mütehass›s olmak
üzere muhakkikîn-i ulemadan yüksek bir heyetin tetkika-
t›yla, tahkikat›yla bir tefsirin yap›lmas› lâz›md›r. Nitekim, 

ahval-i ruhiye: ruh hâlleri, psiko-
lojik hâller ve durumlar.
arfl-› âlâ: gö¤ün en yüksek taba-
kas›, Cenab-› Hakk›n kudret ve
saltanat›n›n en yüksek dairesi.
beyan etmek: anlatmak, aç›kla-
mak, bildirmek, izah etmek.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›yla.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›.
bîtarafâne: tarafs›zca.
cami bulunmak: içinde bulun-
durmak, içermek.
cemaat: topluluk.
daire-i ihata: kavray›fl ve anlay›fl
s›n›rlar›, alan›.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
fehim: anlay›fl, kavray›fl, idrak,
zekâ, ak›l.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
fert: flah›s, kifli.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hâlî: uzak, müstesna.
hey’et: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü.
hitabe: düzgün söz söyleme, ko-
nuflma.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek, birine yönelerek.
hitap: birine söz söyleme, konufl-
ma.
icma: bir meselede âlimlerin gö-
rüfl birli¤i.
ifade-i meram: maksad›n ifade
edilmesi, ön söz.
ihtisas: uzmanl›k, belli bir alanda
derin bilgi sahibi olma.
iktidar: güçlülük, güç yetirebil-
me.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
irad etmek: söylemek.
kariha: fikir kuvveti, düflünce ka-
biliyeti, zekâ.
keflif: gizli bir fleyi bulup meyda-
na ç›karma.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
maahaza: bununla beraber.
mazhar olmak: eriflmek, fleref-
lenmek, kavuflmak.
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mehasin: güzellikler, iyilikler.
mekân: yer.
meslek: yol, usul, tarz.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muhakkikîn-i ulema: haki-
kati bulup ortaya ç›karan
âlimler.
muhatap: hitap olunan, ken-
disine söz söylenilen.
mütehass›s: ihtisas sahibi, bir
ilim dal›nda veya bir meslek-
te derin bilgi sahibi olan, uz-
man.

nevi: tür, çeflit.
nev-i befler: insano¤lu, insan
türü.
nitekim: gerçekten, hakika-
ten.
nutuk: bir toplulu¤a karfl› ko-
nuflma, söz söyleme.
Rabbanî: Rabbe ait, Allah’tan.
sahib-i ihtisas: belli bir saha-
da derinleflmifl, genifl bilgi sa-
hibi olmufl kifli.
flümul: içine alma, kaplama.
taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k.

tahkikat: hakikati ve do¤ru-
yu ö¤renmek için yap›lan
araflt›rmalar.
tasdik: onaylama, do¤rulu¤u-
nu kabul etme.
tecelli etmek: görünmek, bi-
linmek, ortaya ç›kmak.
tefsir: Kur’ân’› aç›klamak ve
yorumlamak maksad›yla ya-
z›lan kitap.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
umumî: genel.
vâk›f: bilen.



kanunî hükümlerin tanzim ve ›tt›rad›, bir ferdin fikrinden
de¤il, yüksek bir heyetin nazar-› dikkat ve tetkikat›ndan
geçmesi lâz›md›r ki, umumî bir emniyeti ve cumhuru nâ-
s›n itimad›n› kazanmak üzere millete karfl› bir kefalet-i
z›mniye husule gelsin; ve icma-› ümmet, hücceti elde
edebilsin.

Evet, Kur’ân-› Azîmüflflan’›n müfessiri, yüksek bir de-
ha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velâyet-i kâmi-
leyi haiz bir zat olmal›d›r. Bilhassa bu zamanda, bu flart-
lar ancak yüksek ve azîm bir heyetin tesanüdüyle telâ-
huk-› efkâr›ndan ve ruhlar›n›n tenasübüyle birbirine yar-
d›m etmekten ve hürriyet-i fikirle taassuptan azade ol-
makla tam ihlâslar›ndan do¤an dâhî bir flahs-› manevîde
bulunur; ve o flahs-› manevî, Kur’ân’› tefsir edebilir. Çün-
kü, “Cüzde bulunmayan, küllde bulunur” kaidesine bina-
en, her fertte bulunmayan bu gibi flartlar hey’ette bulu-
nur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyorken,
hiss-i kablelvuku kabîlinden, memleketi y›k›p yakacak
büyük bir zelzelenin arefesinde bulundu¤umuz zihne gel-
di. (HAfi‹YE)

“Bir fley tamam›yla elde edilemedi¤i takdirde, ta-
mam›yla terk etmek caiz de¤ildir” kaidesine binaen, acz
ve kusurumla beraber, Kur’ân’›n baz› hakikatleriyle, 
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gelmek, oluflmak.
hüccet: delil, ispat.
hüküm: karar.
hürriyet-i fikir: düflünce özgürlü-
¤ü.
›tt›rat: düzgün tarzda olma; inti-
zam, düzen.
icma-› ümmet: ayn› as›rda yafla-
m›fl olan ‹slâm âlimlerinden müç-
tehit olanlar›n, fleriat›n bir mese-
lesi hakk›nda verilen hükümde
birleflmeleri, dinî bir konuda söz
birli¤i etmeleri.
içtihat: fikir, kanaat, görüfl aç›s›.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
itimat: emniyet, güven.
kabil: cins, tür, çeflit; gibi.
kaide: kural, prensip.
kanunî: kanuna ait, kanunla ilgili,
kanuna dair.
kefalet-i z›mniye: z›mnen kefil
olma, aç›ktan de¤il de dolayl› ke-
fillik.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
kusur: eksiklik, noksan.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
malik: sahip.
medrese: ‹slâm dünyas›nda dü-
zenli e¤itim veren kurulufl, okul.
memleket: ülke, yurt, vatan.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini izah eden, aç›klayan ‹slâm
âlimi.
nafiz: tesir eden; etkili.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
flahs-› manevî: belirli bir kifli ol-
may›p bir topluluktan meydana
gelen manevî flah›s.
taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› taraf-
tarl›k.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klanmas›.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, birbirine
eklenmesi.
tenasüp: uyma, uygunluk, birbiri-
ni tutma.
terk etmek: b›rakmak, vazgeç-
mek.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
umumî: genel.
velâyet-i kâmile: olgunlu¤a er-
mifl velâyet.
zat: kifli, flah›s, fert.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

HAfi‹YE: Evet, Van’da Horhor medresemizin dam›nda esnâ-y› derste
büyük bir zelzelenin gelmekte oldu¤unu söyledi. Hakikaten söyledi¤i gibi,
az bir zaman sonra Harb-i Umumî bafllad›.

Hamza, Mehmed fiefik, Mehmed Mihri.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
arefe: belirli bir günden bir
önceki gün.
azade: ba¤lardan kurtulmufl,
hür, serbest.
azîm: büyük, yüce.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, -için, -
dayanarak.
caiz: dinen yap›lmas›nda sa-
k›nca olmayan; uygun; yap›l-
d›¤›nda günah teflkil etme-
yen, yap›lmas› veya yap›lma-
mas› konusunda emir bulun-

may›p kiflinin kendi iste¤ine
b›rak›lan.
cumhur-i nâs: insanlar›n ço-
¤unlu¤u.
cüz: k›s›m, parça.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
emniyet: inanma, güvenme.
esna-i ders: ders esnas›nda,
ders s›ras›nda.
fert: flah›s, kifli.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-

hip, mâlik.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
hakikaten: gerçekten.
harb-i umumî: dünya savafl›.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, dipnot.
heyet: bir toplulu¤u meyda-
na getiren kiflilerin bütünü.
hiss-i kablelvuku: bir hâdise-
nin gerçekleflmesinden önce
kalbe do¤mas›, hissedilmesi.
husule gelmek: meydana



nazm›ndaki i’caz›na dair baz› iflaretleri tek bafl›ma kay-
detmeye bafllad›m. Fakat, Birinci Harb-i Umumînin pat-
lamas›yla, Erzurum’un, Pasinler’in da¤lar›na ve dereleri-
ne düfltük. O k›yametlerde, o da¤ ve tepelerde f›rsat bul-
dukça, kalbime gelenleri, birbirine uymayan ibarelerle, o
dehfletli ve muhtelif hâllerde yaz›yordum. O zamanlarda,
o gibi yerlerde, müracaat edilecek tefsirlerin, kitaplar›n
bulunmas› mümkün olmad›¤›ndan, yazd›klar›m yaln›z sü-
nuhat-› kalbiyemden ibaret kald›. fiu sünuhat›m, e¤er
tefsirlere muvaf›k ise, nurun ala nur; flayet muhalif cihet-
leri varsa, benim kusurlar›ma atfedilebilir. Evet, tashihe
muhtaç yerleri vard›r, fakat hatt-› harpte, büyük bir ihlâs
ile, flehitler aras›nda yaz›l›p giydirilen o y›rt›k ibarelerin
tebdiline -flehitlerin kan ve elbiselerinin tebdili gibi- cevaz
veremedim ve kalbim raz› olmad›; flimdi de raz› de¤ildir.
Çünkü, hakikat-i ihlâs ile bakt›m, tashih yerini bulama-
d›m. Demek, sünuhat-i Kur’âniye oldu¤undan, i’caz-›
Kur’âniye onu yanl›fllardan himaye etmifl.

Maahaza, kaleme ald›¤›m flu ‹flaratü’i-‹’caz adl› eseri-
mi, hakikî bir tefsir niyetiyle yapmad›m; ancak ulema-i
‹slâmdaki ehl-i tahkikin takdirlerine mazhar oldu¤u tak-
dirde, uzak bir istikbalde yap›lacak yüksek bir tefsire bir
örnek ve bir mehaz olmak üzere, o zamanlar›n insanla-
r›na bir yadigâr maksad›yla yapt›m.

‚è

at›f: ba¤lama; yükleme.
cevaz: caiz olma, izin, müsaade,
ruhsat, yasak olmama, yap›lmas›-
na teflvik olunmayan, ancak mâ-
ni de olunmayan amel, ifl.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: alâkal›, ait, ilgili.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
hakikat-i ihlâs: ihlâs›n mahiyeti,
hakikati; ihlâs›n ölçü ve prensip-
leri.
hakikî: gerçek, sahici.
harb-i umumî: dünya savafl›.
hatt-› harp: savaflta düflman kar-
fl›s›nda bulunan yer; cephe.
himaye: koruma, esirgeme.
ibare: cümle.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
i’caz: taklidi mümkün olmayacak
derecede güzel ve düzgün söz
söyleme.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
istikbal: gelecek, gelecek zaman.
kay›t etmek: yaz›ya geçirmek,
deftere yazmak.
k›yamet: son derece büyük y›-
k›m, katlan›lmas› güç belâ, büyük
s›k›nt›, belâ.
kusur: eksiklik, noksan.
maahaza: bununla beraber.
maksat: kastedilen, var›lmak is-
tenen nokta, niyet, amaç.
mazhar olmak: nail olmak, fleref-
lenmek, kavuflmak, eriflmek.
mehaz: bir eser haz›rlan›rken
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baflvurulan kaynak.
muhalif: ayk›r›l›k gösteren,
uymayan.
muhtaç: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, farkl›.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
müracaat: her hangi bir eser-
den yararlanma.

naz›m: düzen, s›ra.
niyet: maksat, amaç.
nurun alâ nur: nur üstüne
nur.
sünuhat: içe do¤an fleyler,
kalbe gelen manalar, do¤ufl-
lar.
sünuhat-› kalbiye: kalbe ge-
len manalar.
sünuhat-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n kalbe gelen manala-
r›.
flayet: e¤er.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin

u¤runda can›n› feda ederek
savaflta ölen Müslüman.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tashih: düzeltme, daha iyi ve
daha do¤ru hale getirme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me, baflka bir hâle getirme.
tefsir: Kur’ân’› aç›klamak ve
yorumlamak maksad›yla ya-
z›lan kitap.
ulema-i ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
yadigâr: arma¤an, hediye,
hat›ra.



O muharebede yirmi talebe kadar k›ymettar ve ‹flara-
tü’l-‹’caz tefsirinin kâtibi olan Molla Habip, ‹ran cephe-
sinde kumandan Halil Pafla ile mühim bir muhabere va-
zifesini temin ettikten sonra Vastan’da flehit düfler.

O muharebeler esnas›nda, Ermeni fedaîleri baz› yer-
lerde çoluk çocu¤u kesiyorlard›. Buna karfl› Ermenilerin
çocuklar› da bazen öldürülüyordu. Bediüzzaman’›n bu-
lundu¤u nahiyeye binlerle Ermeni çocu¤u toplanm›flt›.
Molla Said askerlere, “Bunlara iliflmeyiniz!” diye emret-
ti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocu¤unu serbest b›rak-
t›; onlar da, Ruslar›n içerisindeki ailelerinin yan›na dön-
düler. Bu hareket Ermeniler için büyük bir ibret dersi
olup, Müslümanlar›n ahlâk›na hayran kalm›fllard›. Bu hâ-
dise üzerine, Ruslar bizi istilâ ettiklerinde, fedaî komite-
lerin reisleri Müslüman çoluk çocu¤unu kesmek âdetini
b›rak›p, “Madem Molla Said bizim çoluk çocuklar›m›z›
kesmedi, bize teslim etti; biz de bundan sonra Müslü-
manlar›n çocuklar›n› kesmeyece¤iz” diye ahdettiler. Mol-
la Said, bu suretle o havalideki binlerle masumlar›n felâ-
ketten kurtulmas›n› temin etmifl oldu.

Bir müddet sonra, Ruslar, Van ve Mufl taraf›n› istilâ
edip, üç f›rka ile Bitlis’e hücum etti¤i s›rada, Bitlis Valisi
Memduh Bey ile Kel Ali, Bediüzzaman’a, “Elimizde bir
tabur asker ve iki bin kadar gönüllünüz var; biz geri çe-
kilmeye mecburuz,” dediler.

Bediüzzaman onlara, “Etraftan kaç›p gelen ahalinin
ve hem de Bitlis halk›n›n mallar›, çoluk ve çocuklar› 
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bir fleyin devam etti¤i zaman par-
ças›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nahiye: civar, çevre, havali.
reis: bafl, baflkan.
suret: tarz, yol, flekil.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin u¤-
runda can›n› feda ederek savaflta
ölen Müslüman.
tabur: dört bölükten meydana
gelen, bölük veya bataryadan
büyük, alaydan küçük askerî bir-
lik.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tefsir: Kur’ân’› aç›klamak ve yo-
rumlamak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
temin etmek: sa¤lamak.
vali: bir ili idare eden en büyük
memur.
vazife: ödev, bir kimsenin yap-
mak zorunda bulundu¤u ifl.

âdet: usul, al›flkanl›k.
ahali: halk.
ahit: söz verme.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan ge-
len hususiyetleri ile Kur’ân-›
Kerîm ve sünnet-i flerifte s›-
n›rlar› çizilen kaidelerin haya-
ta geçirilmesiyle kazan›lan iyi
ve güzel davran›fllar›n bütü-
nü.
cephe: savafl alan›, savafl ya-
p›lan yer.
esna: s›ra, zaman, bir iflin ya-
p›ld›¤› an.

fedaî: can›n› esirgemeyen,
de¤er verdi¤i bir fley u¤runda
herfleyini gözden ç›karan, her
fleyini veren.
felâket: büyük dert, belâ.
f›rka: tümen.
hâdise: olay.
havali: bölge.
hayran: çok takdir eden, çok
be¤enen.
hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.
ibret: ders verici olay, ifl.
istilâ etmek: iflgal etmek.

kâtip: yazan, yaz›c›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl gizli cemiyet.
kumandan: komutan.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
muhabere: haberleflme.
muharebe: savaflma, vurufl-
ma, savafl, cenk, harp.
müddet: vakit, zaman, süre,



düflman eline düflecek; biz mahvoluncaya kadar dört befl
gün mukavemete mecburuz,” demesi üzerine; onlar,
“Mufl’un sukut etmesi dolay›s›yla otuz topumuzu askerler
bu tarafa kaç›rmaya çal›fl›yorlar. E¤er sen, o otuz topu
gönüllülerinle ele geçirebilirsen, birkaç gün o toplarla
mukabele ederiz ve ahali de kurtulur” dediler.

Bediüzzaman, “Öyle ise ben, ya ölürüm veya o topla-
r› getiririm,” diyerek üç yüz gönüllünün bafl›na geçti. Ge-
celeyin, Nurflin taraf›na, toplar›n getirildi¤i cihete gitti.
Toplar› takip eden bir alay Rus Kaza¤›na kendi muhbir-
leri, “Bitlis’i müdafaa eden gönüllü kumandan› üç bin
adamla ve da¤daki meflhur Mûsa Bey bin kifli ile toplar›
kurtarmaya geliyorlar” diyerek, pek ziyade mübalâ¤a ile
ihbar etmeleri üzerine, Kazak kumandan› korkmufl, iler-
leyememiflti. Bediüzzaman da, beraberindeki üç yüz gö-
nüllüyü rast geldikleri toplara birer ikifler taksim edip Bit-
lis’e gönderir; kendisi ise ilerleyerek toplar› birer birer
kurtar›p, en son topu da üç arkadafl›yla birlikte ele geçi-
rir. Bu flekilde, otuz topun Bitlis’e gelmesini temin eder.
O toplarla, üç dört gün, asker ve gönüllüler düflmana
mukabele edip, bütün ahali ve cihazat ve mallar kurtulur.

Bediüzzaman, o harpte, gönüllülere cesaret vermek
için, sipere girmeyerek, avc› hatt›nda dolafl›rd›. Avc› hat-
t›nda en ileride at›n› sa¤a sola kofltururken, birden hat›-
r›na gelir ve ruhuna iliflir ki, “fiu anda flehit olsam; bu va-
ziyetim, yani en ileride göze çarpan flu hâlim, sak›n,
mertebe-i flehadetin bir esas› olan ihlâs›ma zarar 

ahali: halk.
alay: üç tabur piyade veya befl
bölük süvari askerinden oluflan
askeri kuvvet.
cihazat: cihazlar, kendilerine ihti-
yaç duyulan aletler.
cihet: yan, yön, taraf, yer.
esas: temel, hakikat, öz.
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harp: savafl.
hat›r: zihin, fikir, haf›za; ak›l,
kalp.
ihbar: haber verme, bildirme,
duyurma.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
kumandan: komutan.
mahvolmak: yok olmak, pe-
riflan olmak.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.

mertebe-i flahadet: flehitlik
mertebesi, derecesi.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin
bildi¤i, flöhretli, ünlü.
muhbir: haber veren, haber-
ci.
mukabele etmek: karfl›l›k
vermek, karfl›lamak.
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme.
mübalâ¤a: afl›r› büyütme,
abartma, abart›.
müdafaa: sald›r›ya karfl› koy-
ma, savunma.

siper: düflmandan korunmak
için s›¤›n›lan yer.
sukut: düflme; düflman eline
geçme.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
u¤runda can›n› feda ederek
savaflta ölen Müslüman.
takip: peflinden yürüme, ar-
kas›ndan gitme.
taksim etmek: bölmek, par-
çalara ay›rmak, paylaflt›rmak.
temin etmek: sa¤lamak.
vaziyet: durum, hâl.
ziyade: çok, fazla.



vermesin, bir hodfüruflluk manas› olmas›n” diyerek, bir-
den at›n› döndürür ve arkadafllar›n›n yan›na gelir. (HAfi‹YE)

Avc› hatt›nda dolafl›rken, vücuduna dört gülle isabet
etmifl, fakat geri çekilmemifl ve gönüllülerin cesareti k›-
r›lmamas› için, sipere dahi girmemifltir. Hatta bunu ifliten
Vali Memduh Bey ve Kumandan Kel Ali, “Aman geri çe-
kilsin!” diye haber gönderdikleri zaman, demifl:

“Bu kâfirlerin güllesi beni öldürmeyecek...”

Hakikaten, üç gülle ölecek yerine isabet etti¤i hâlde,
biri hançerini, di¤eri tütün tabakas›n› delip geçmifl ve
kendisine bir zarar vermemifltir.
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hizmet-i imaniye ve Kur’âniye:
imana ve Kur’ân’a ait hizmet,
iman ve Kur’ân hakikatlerinin ik-
na edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hodfürufl: kendini be¤endirme¤e
çal›flan, kendini satan, övünen.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ifa etmek: bir ifli yapmak, yerine
getirmek.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
kâfir: imans›z, dinsiz.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kemalât-› insaniye: insana ait
mükemmellik ve olgunluklar.
kudsî: mukaddes, kutlu, aziz, yü-
ce.
kumandan: komutan.
mana: anlam.
memat: ölüm.
mertebe-i kemal: olgunluk, mü-
kemmellik derecesi.
mesele: ehemmiyetli, önemli ifl.
meydan-› harp: savafl meydan›,
savafl alan›.
misal: örnek, numune.
muazzam: çok büyük, çok
önemli.
muharebe: savafl, harp.
mücahede: savaflma, mücadele,
u¤raflma, çaba, gayret.
safî: halis, temiz.
sahibüzzaman: zaman›n sahibi;
zaman›n kuvvetli, kudretli kiflisi.
serfiraz: benzerlerinden üstün
olan, baflta gelen, seçkin.
s›rr-› ihlâs: ihlâs s›rr›.
siper: düflmandan korunmak için
s›¤›n›lan yer.
suret: tarz, yol, gidifl.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
flahs-› manevî: belirli bir kifli ol-
may›p bir topluluktan meydana
gelen manevî flah›s.
flayan: yak›fl›r, yarafl›r, lây›k.
flahadet: tan›kl›k etme, do¤rula-
ma.
flehamet-i ‹slâmiye: ‹slâmdan
gelen cesaret ve yi¤itlik.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
unvan: ad, isim, lâkap.
vali: bir ili idare eden en büyük
memur.
vaziyet: durum, hâl.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra ge-
tirme.
zahiren: görünüflte, görünüfle gö-
re.
ziyade: çok, fazla.

HAfi‹YE: ‹flte, muharebenin fliddetli an›nda, hayat-memat meselesi vak-
tinde “Benim zahiren kahramanl›k gibi görünen bu vaziyetim hakiki ihlâ-
sa ayk›r› olmas›n?” diye düflünmesi, kemalât-› insaniyenin bir misalidir,
denilebilir. Meydan-› harpte, düflman karfl›s›nda, gülleler içerisinde, tale-
belerine cesaret vermek için en elzem bir kahramanl›¤› fiilen göstermek
emeliyle avc› hatt›nda at›n› sa¤a sola döndürürken, bu suretle cesaret-i
imaniye ve flehamet-i ‹slâmiyeyi en âlâ bir derecede, bir kumandan ma-
nas›yla ifa ederken, ruhunda ve niyetinde en âlî ve safî bir mertebe-i ke-
mal olan s›rr-› ihlâs› kaç›rmamay› ehemmiyetle düflünmesi ve dikkat ke-
silmesi, onun zahiren takdire flayan hizmet-i diniyesi, fedakârane müca-
hedesi kadar, belki daha ziyade, ruhunun kemaline de delâlet eder.

‹flte, Molla Said bütün hayat›n›n flehadetiyle gerçi beyne’l-‹slâm “Bedi-
üzzaman”, “Sahibüzzaman”, “Fahrüddeveran”, “Fatînülas›r” ünvanlar›y-
la yad edilmifl; fakat bu, hiçbir zaman hakikatsiz ve bir sözden ibaret de-
¤ildir. Risale-i Nur ile yapt›¤› muazzam hizmet-i imaniye ve Kur’âniyesi ve
teflkil etti¤i hamiyet-i diniye ile serfirâz milyonlar fedakâr talebelerin kud-
sî flahs-› manevîsi, bir flahid-i sâd›k ve bir delil-i kàt›’d›r.

a’lâ: en yüksek.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
bediüzzaman: zaman›n gü-
zeli, harikas›, mükemmel in-
san›.
beynelislâm: Müslümanlar
aras›nda.
cesaret-i imaniye: imandan
kaynaklanan cesaret.
delâlet etmek: göstermek,
delil olmak.
delil-i kàt›: kesin delil.
ehemmiyet: önem.
elzem: lüzumlu, gerekli.

emel: arzu, istek.
fahrüddeveran: devirlerin
övüncü, as›rlar›n iftihar vesi-
lesi.
fatinülas›r: asr›n en dâhîsi,
zekisi.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fedakârâne: fedakâr olana
yak›flacak surette, can›n› feda
edercesine.
fiilen: fiille, hal ve hareketler-
le, yaparak.

gülle: top mermisi.
hakikat: gerçek, as›l.
hakikaten: gerçekten.
hakikî: gerçek.
hamiyet-i diniye: dini koru-
mak ve yüceltmek maksad›y-
la çal›flma, gayret gösterme.
hançer: iki taraf› keskin, k›v-
r›k ve sivri uçlu büyük b›çak.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, dipnot.
hizmet-i diniye: dinî hizmet,
din için çal›fl›p çabalama.



Geceleyin Vali ve Kumandan Kel Ali ve ahali kurtul-
duktan, gönüllüler ve askerler çekildikten sonra, bir k›-
s›m fedakâr talebeleriyle Bitlis’te bak›ye kalan bir k›s›m
bîçareler için, kendilerini feda etmek fikriyle kaçmazlar.
Sabahleyin düflman›n bir taburu ile müsademe ederler;
arkadafllar›n›n ço¤u flehit olur. Hatta ye¤eni ve fedakâr
bir talebesi olan Ubeyd dahi kendi bedeline flehit düfltük-
ten sonra, düflman›n üç s›ra askerini yararak geçip, ha-
yatta kalan üç talebesiyle pek acip bir surette su üzerin-
de bulunan bir sütreye girer. Hem yaral›, hem aya¤› k›-
r›k bir hâlde otuz üç saat su ve çamur içinde kal›r. Tüfek
ellerinde, o vaziyet-i müthifle içinde, üst kattaki odada
düflman askeri ve zabitleri bulundu¤u hâlde, kemal-i isti-
rahat-i kalple ve ahalinin kurtulmas›n›n sevinciyle sürur
içinde, beraberindeki arkadafllar›na teselli vererek der:

“Karfl›m›za ne vakit çoklukla düflman askerleri gelirse,
o vakit silâhlar›m›z› kullanaca¤›z, kendimizi ucuza satma-
yaca¤›z, bir-iki düflmana kurflun atmayaca¤›z...”

Lâtif bir inayet-i ‹lâhiyedir ki, otuz üç saat, onlar Rus
askerlerini gördükleri ve Ruslar da onlar› arad›klar› hâlde
bulamad›lar. Bu esnada Bediüzzaman, talebeleri olan gö-
nüllü fedaîlere hitaben, “Arkadafllar, durmay›n›z. Sizlere
hakk›m› helâl ettim; beni b›rak›n›z, siz kendinizi kurtar-
maya çal›fl›n›z,” demesi üzerine, fedakâr ve kahraman
talebeler, “Sizi bu hâlde b›rak›p gidemeyiz; flehit olursak,
yine hizmetinizde olsun” deyip kal›rlar. Sonra Ruslar esir
edip, Van, Celfa, Tiflis, Kilo¤rif, Kosturma’ya sevk eder-
ler.

acip: hayret veren, hayrette b›ra-
kan.
ahali: halk, bir memlekette otu-
ranlar, yaflayanlar.
bak›ye kalan: geriye kalan.
bedel: bir fleyin yerine verilen ve
yerini tutan, de¤ifltirilen fley.
bîçare: çaresiz, zavall›.
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esna: ara, s›ra, vakit, zaman.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-
n›n› vermeye haz›r bulunan.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-
d›m›.
kemal-i istirahat-› kalp: tam

bir kalp rahatl›¤›.
kumandan: komutan.
lâtif: hofl, güzel.
müsademe: iki grup aras›nda
silâhl› çarp›flma, çat›flma, vu-
ruflma.
sevk etmek: göndermek,
yollamak.
suret: tarz, hal, flekil, biçim.
sürur: mutluluk, nefle.
sütre: engel, perde, örtü.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
u¤runda can›n› feda ederek
savaflta ölen Müslüman.

tabur: dört bölükten meyda-
na gelen, bölük veya batarya-
dan büyük, alaydan küçük
askerî birlik.

talebe: ö¤renci.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me, güzel sözler söyleyerek
rahatlatma.

vali: bir ili idare eden en bü-
yük memur.

vaziyet-i müthifle: dehflet
verici, korkutucu durum.

zabit: subay.
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akabinde: arkas›ndan, he-
men ard›ndan.
Birinci Cihan Harbi: Birinci
Dünya Savafl›.

biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla

kullan›lan tabir.

üstat: ö¤retici, bir ilim ve sa-
natta üstün olan kimse.

Üstat Bediüzzaman Hazretleri Birinci Cihan Harbinin
akabinde, ‹stanbul’da Biraderzadesi Abdurrahman ile birlikte.



hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.

medrese: ‹slâm dünyas›nda
düzenli e¤itim veren kurulufl,
okul.
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Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Van’daki Horhor Medresesinin
bahçesinden, Van Kalesi ve ma¤aralar›n›n görünüflü.



Ermeni fedaîleri meflhurdur; hatta öyle rivayet ederler
ki, “Fedaîlerin yüzleri, k›zarm›fl kömür üstüne tutulup
gözleri patlama derecesine gelse dahi, yine s›r vermez-
ler.” ‹flte Ruslar o zaman diyorlard› ki: “Bediüzzaman’›n
gönüllüleri, Ermeni fedaîlerinin fevkindedir! Bunun için-
dir ki, bizim Kazaklar›m›z› imhada fazla muvaffak olmufl-
lard›r.”

Bediüzzaman’› üsera kamp›na götürürler. Burada flu
flekilde flayan-› takdir bir hâdise cereyan eder. fiöyle ki:

Bir gün Rus Baflkumandan› esirleri teftifle gelir. Teftifl
esnas›nda Bediüzzaman kumandana selâm vermez ve
yerinden kalkmaz; kumandan k›zar. “Belki tan›mam›flt›r”
diyerek tekrar önünden geçti¤i zaman yine yerinden
kalkmay›nca, kumandan, tercüman vas›tas›yla der:

“Beni her hâlde tan›mad›lar?”

Bediüzzaman:

“Tan›yorum, Nikola Nikolaviç’tir.”

Kumandan:

“fiu hâlde Rus ordusuna, dolay›s›yla Rus çar›na haka-
ret ediyorlar.” Bediüzzaman:

“Hakaret etmedim. Ben bir Müslüman âlimiyim.
‹manl› bir kimse, Cenab-› Hakk› tan›mayan bir adamdan
üstündür. Binaenaleyh, ben sana k›yam etmem” der.

Bunun üzerine Bediüzzaman divan-› harbe verilir. Bir-
kaç zabit arkadafl›, hemen özür dileyerek vahim netice-
nin önlenmesine çal›flmas›n› istirham ederler.
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olay› nakletme, aktarma.
s›r: gizli tutulan, kimseye söylen-
meyen fley.
flayan-› takdir: be¤enilmeye, ta-
kidre lây›k.
teftifl: kontrol etme.
tercüman: tercüme eden, baflka
bir dilde yaz›lm›fl veya söylenmifl
bir fleyi yine baflka dile çeviren.
üsera: esirler, tutsaklar.
vahim: a¤›r, sonu tehlikeli ve kor-
kulu, dehflet verici.
vas›ta: arac›l›k.
zabit: subay.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
baflkumandan: baflkomutan.
binaenaleyh: bundan dolay›,
onun için.
Cenab-› Hak: Allah.
cereyan etmek: olmak, mey-
dana gelmek.
çar: eskiden Rus imparatoru-
na verilen isim.
divan-› harp: askeri mahke-
me.
esna: ara, s›ra, vakit, zaman.

fedaî: feda eden, kendini ya
da sahip oldu¤u herhangi bir
fleyi adayan, veren.
fevk: üst, üzeri.
hâdise: olay.
hakaret: sayg› göstermeme,
afla¤›lama.
iman: hak dini kabul etme,
‹slâm dinini kabul etme, ‹slâ-
m›n gerekli olan esaslar›na
inanma, Allah’a inanma.
imha: yok etme, mahvetme,
ortadan kald›rma.

istirham etmek: rica etmek,
istemek.
kamp: esirlerin, sürgünlerin
ve mahkûmlar›n topluca kon-
du¤u yer.
k›yam etmek: aya¤a kalk-
mak.
kumandan: komutan.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin
bildi¤i, flöhretli, ünlü.
muvaffak: baflar›l›.
netice: son, sonuç.
rivayet: bir haber, söz veya



Fakat Bediüzzaman, “Bunlar›n idam karar›, benim
ebedî âleme seyahat etmem için bir pasaport hükmün-
dedir” deyip, kemal-i izzet ve flecaatle hiç ehemmiyet
vermez.

Nihayet idam›na karar verilir. Hüküm infaz edilece¤i
vakit, namaz k›lmak için müsaade ister; vazife-i diniyesi-
ni ifadan sonra, at›lacak kurflunlara gö¤sünü gerece¤ini
beyan eder. Tam bu esnada, namaz›n› eda ederken, Rus
kumandan› gelerek Bediüzzaman’dan özür dileyip, “O
hareketinizin mukaddesat›n›za olan ba¤l›l›ktan ileri geldi-
¤ine kanaat getirdim, rica ederim, beni affediniz” diye-
rek, verilen idam hükmünü geri ald›r›r.

Bediüzzaman, iki buçuk sene kadar Sibirya taraflar›n-
da esarette kal›r. Bütün hayat›n›, fîsebilillâh Kur’ân’a, ‹s-
lâmiyete, sünnet-i seniyenin ihyas›na hasr ve vakfeden
bu fedakâr-› ‹slâm, buralarda da kat’iyen bofl durmaz.
‹çerisinde bulundu¤u muhiti tenvir ve irflat için çal›fl›r. Bu
müddet içinde kendisiyle beraber esarette bulunan zabit-
lere dersler veriyordu. Bir gün, doksan zabit arkadafl›na
ders verdi¤i s›rada, bir Rus kumandan› gelir, “Siyasî ders
veriyor” diye, dersine mâni olursa da, faaliyetinin dinî, il-
mî, içtimaî oldu¤unu ö¤renince serbest b›rakt›r›r.

Nihayet, esaretten firar ile kurtulup, Petersburg ve
Varflova’ya gelmeye muvaffak olur. Bilahare, Viyana ta-
rik›yla 1334 senesinde ‹stanbul’a teflrif eder.

âlem: dünya, cihan.
beyan: söyleme, bildirme, aç›kla-
ma.
bilahare: sonra, sonradan, daha
sonra.
dinî: dine ait, din ile ilgili.
ebedî: sonsuz, sonu olmayan, sü-
rekli.
eda etmek: yerine getirmek.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
esna: ara, s›ra, vakit, zaman.
faaliyet: çal›flma, hareket, gayret.
fedakâr-› ‹slâm: ‹slâm fedakâr›,
‹slâm için kendi menfaatlerinden
vazgeçip feda eden, bu u¤urda
çaba sarf edip çal›flan.
firar: kaçma, gizlice gitme.
fîsebilillâh: Allah yolunda.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus k›l-
ma, yaln›z bir fleye kullanma.
hüküm: karar.
içtimaî: toplumla alâkal›, cemiye-
te ait, sosyal.
idam: öldürme.
ifa: yerine getirme.
ihya: kuvvetlendirme, kuvvet ve
tazelik verme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
infaz: bir hükmü yerine getirme,
bir emri gerçeklefltirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
kanaat getirmek: inanmak.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla, ke-
sinlikle.
kemal-i izzet: tam bir fleref ve
üstünlük.
kumandan: komutan.
mâni: engel.
muhit: bir kimsenin sürekli iliflki-
de bulundu¤u insanlar toplulu¤u,
çevre.
mukaddesat: mukaddes olan
fleyler, kutsal fleyler, mübarek,
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aziz, temiz, yüce olarak kabul
edilen fleyler.
muvaffak: baflar›l›.
müddet: zaman, süre.
müsaade: izin.
nihayet: en sonunda.
rica etmek: dilemek, iste-
mek.
seyahat: yolculuk.

siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hal, söz ve tav›rlar›.
flecaat: yi¤itlik, yüreklilik, ce-
surluk, korkusuzluk, kahra-
manl›k.
tarik: yol, cadde.

tenvir: ayd›nlatma, nurland›r-
ma; bilgi verme.

teflrif etmek: flereflendirmek,
bir yere buyurmak.

vakfetmek: birfleyi karfl›l›ks›z
olarak Allah yoluna vermek.

vazife-i diniye: dinî görev.

zabit: subay.



Harb-i Umumîde gönüllü alay kumandan› olan Bedi-
üzzaman Said Nursî, bu esaret hayat›n› bir eserinde (HAfi‹-

YE) flöyle anlat›yor:

®
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HAfi‹YE: Bu esaretten hayli zaman geçtikten sonra, Barla’ya bir esir gi-
bi gönderilen Üstad, eski macera-y› hayat›ndan bir k›sm›n› da "Yirmi Al-
t›nc› Lem’a’n›n On Üçüncü Ricas›" olarak kaleme alm›flt›r. Merak eden-
ler o risaleye müracaat edebilirler.

alay: üç tabur piyade veya
befl bölük süvari askerinden
oluflan askeri kuvvet.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
eser: kitap.
Harb-i Umumî: Birinci Dünya
Savafl›.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-

lan aç›klay›c› yaz›, dipnot.
hayli: epeyce, çok.
kumandan: komutan.
macera-i hayat: hayat mace-
ras›, hayat serüveni.
müracaat: her hangi bir eser-
den yararlanma.
risale: belirli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap.
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alay: üç tabur piyade veya befl
bölük süvari askerinden oluflan
askeri kuvvet.
ateflemiliterlik: askerî ateflelik,
ordu ad›na elçilik yapan kimsenin
yeri.
avdet: geri gelme, dönme, dönüfl.
dersaadet: ‹stanbul’un Osmanl›

dönemindeki isimlerinden bi-
ri; saadet kap›s›, baflkent.

esaret: esirlik, tutsakl›k.

fahrî: bir ifli para almaks›z›n,
karfl›l›k beklemeden yapan,
gönüllü.

firar: kaçma, gizlice gitme.
k›t’a: askerî birlik, müfreze.
mahal: yer, bölge.
mebde: bafllang›ç.
rütbe: derece, mertebe.
sebeb-i seyahat: yolculuk

sebebi.

seyahat: yolculuk.

süvari: atl› asker.

tâbiiyet: bir devletin halk›n-
dan olma, uyruk.

ÖN YÜZÜ

‹smi : Said Mirza Efendi
Rütbesi : Fahrî kaymakam
K›t’as› : Gönüllü Kürt Süvari Alay›
Tabiiyeti : Osmanl›
Seyahat mebdei : Sofya
Gidece¤i mahal : ‹stanbul (Dersaadet)
Sebeb-i seyahat : Esaretten avdet, 17 Haziran 1918

Bediüzzaman'›n
Rusya esaretinden
firar edip,
Almanya yolu ile
Sofya’ya geldi¤i
zaman, Sofya
Ateflemiliterli¤i
taraf›ndan verilen
pasaportudur.
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Bediüzzaman’›n Rus esaretinden dönüflte ald›¤› 
”Vatana Avdet” belgesinin arka yüzü.



Yirmi Alt›nc› Lem’an›n Dokuzuncu 
Ricas›ndan Bir K›s›m

Harb-i Umumîde, esaretle, Rusya’n›n flark-› flimalîsin-
de, çok uzak olan Kosturma vilâyetinde bulunuyordum.
Orada Tatarlar›n küçük bir camii, meflhur Volga Nehri-
nin kenar›nda bulunuyordu. Oradaki arkadafllar›m olan
esir zabitler içinde s›k›l›yordum. Yaln›zl›k istedim; d›flar›-
da izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi, kefaletle beni
Volga Nehrinin kenar›ndaki küçük camie ald›lar. Ben
yaln›z olarak camide yat›yordum. Bahara yak›n. O flimal
k›t’as›n›n pek çok uzun gecelerinde çok uyan›k kal›yor-
dum. O karanl›k gecelerde ve karanl›kl› gurbette, Volga
Nehrinin hazin fl›r›lt›lar› ve ya¤murun rikkatli fl›p›lt›lar› ve
rüzgâr›n firkatli esmesi, beni derin gaflet uykusundan
muvakkaten uyand›rd›. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmi-
yordum; fakat Harb-i Umumîyi gören ihtiyard›r. Güya 
1 ÉkÑ«°/T n¿GnórdpƒrdG oπn©rénj Ékerƒnj s›rr›na mazhar olarak, öyle gün-

lerdir ki, çocuklar› ihtiyarland›rd›¤› cihetle, k›rk yafl›nda
iken, kendimi seksen yafl›nda bir vaziyette buldum. O ka-
ranl›kl›, uzun gece ve hazin gurbet, hazin vaziyet içinde
hayattan, bir me’yusiyet geldi. Aczime, yaln›zl›¤›ma bak-
t›m, ümidim kesildi. O halette iken, Kur’ân-› Hakîm’den

imdat geldi, dilim 
2 oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *G Énæ`oÑ°rùnM dedi. Kalbim de

a¤layarak dedi:

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
cihet: yan, yön, taraf.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
firkat: ayr›lma, ayr›l›k; hasret.
gaflet: ihmal, dikkatsizlik.
gerçi: öyle ise de, her ne kadar.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›.
güya: sanki.
hâlet: hâl, durum.
Harb-i Umumî: Birinci Dünya Sa-

vafl›.
hazin: keder veren, hüzünlü,
üzüntülü, ac›kl›.
imdat: yard›m.
kefalet: birinin verdi¤i sözü
yerine getirmemesi duru-
munda sorumlulu¤u üzerine
alma durumu, yüklenme, ke-
fillik.
k›t’a: memleket, ülke.

mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin
bildi¤i, flöhretli, ünlü.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muvakkaten: geçici olarak,
az bir zaman için.
rikkatli: rikkat sahibi olan,
yufkal›k, incelik, merhamet
sahibi.

flark-› flimalî: kuzeydo¤u.
flimal: kuzey.
vaziyet: durum, hâl.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve
r›zk›na kefil olan, her fleyi ida-
resi alt›nda bulunduran, ken-
disine dayan›lan, gözeten, fla-
hit ve koruyucu Allah .
vilayet: il.
zabit: subay.

1. Çocuklar› ihtiyarlatan gün (k›yamet günü). (Müzzemmil Suresi: 17.)
2. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
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Garibem, bîkesem, zaifem, nâtüvanem, el-aman 
gûyem,

Affücûyem, medethahem zidergâh et ‹lâhî!

Ruhum dahi vatan›mdaki eski dostlar› düflünüp o gur-
bette vefat›m› tahayyül ederek, Niyazi-i M›srî gibi dedim:

Dünya gam›ndan geçip, yoklu¤a kanat aç›p,
fievk ile her dem uçup, ça¤›r›r›m, dost, dost!

diye, dostlar› ar›yordu. Her ne ise... O hüzünlü, rikkatli,
firkatli, uzun gurbet gecesinde, dergâh-› ‹lâhîde zaaf ve
aczim o kadar büyük bir flefaatçi ve vesile oldu ki, flimdi
de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra, gayet hilâf-›
me’mul bir surette, yayan gidilse bir senelik mesafede,
tek bafl›mla, Rusça bilmedi¤im hâlde firar ettim. Zaaf ve
aczime binaen gelen inayet-i ‹lâhiye ile harika bir suret-
te kurtuldum. Ta Varflova ve Avusturya’ya u¤rayarak ‹s-
tanbul’a kadar geldim ki, bu surette kolayl›kla kurtulmak
pek harika olmufltu. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz
adamlar›n muvaffak olamad›klar› çok teshilât ve çok ko-
layl›kla, o uzun firarî seyahati bitirdim.

Fakat o Volga Nehri kenar›ndaki camideki mezkûr ge-
cenin vaziyeti bana bu karar› verdirmifl ki, bakiye-i öm-
rümü ma¤aralarda geçirece¤im. Bu insanlar›n hayat-›
içtimaiyesine kar›flmak art›k yeter. Madem sonunda kab-
re yaln›z gidece¤im; yaln›zl›¤a al›flmak için flimdiden yal-
n›zl›¤› ihtiyar edece¤im, demifltim.

Fakat, maatteessüf, ‹stanbul’daki ciddî ve çok ahbap
ve ‹stanbul’un flaflaal› hayat-› dünyeviyesi, hususan 
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yufkal›k, incelik, merhamet sahi-
bi.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi olan gayr-i maddî cevher,
manevî varl›k.
seyahat: yolculuk.
suret: tarz, flekil, biçim.
flaflaa: gösterifl, debdebe, tanta-
na.
flefaatç›: arac›.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahayyül etmek: hayale getir-
mek, hayalinde canland›rma, zi-
hinde canland›rmak.
teshilât: kolaylaflt›rmalar, kolay-
l›klar.
vaziyet: durum, hâl.
vefat: ölüm.
vesile: bir fleye ulaflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta, arac›.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahbap: dost.
bak›ye-i ömür: ömrün geri
kalan›.
binaen: -den dolay›, -den
ötürü, -için.
ciddî: gerçek, hakikat.
dem: an, vakit, zaman.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh,
s›¤›nak, Allah kat›.
firar: kaçma, gizlice gitme.
firarî: firar eden, kaçan.
firkat: ayr›lma, ayr›l›k, hasret.
gam: tasa, keder, üzüntü.

gayet: çok, son derece.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›.
hârika: her zaman rastlan-
mayan, ola¤anüstü, hayranl›k
hissi uyand›ran.
hayat-› dünyeviye: dünya-
hayat›.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.
hayret: flaflma.
hilâf-› me’mul: umulan›n ter-
sine, beklenenin aksine.

hususan: özellikle, bilhassa,
ayr›ca, baflkaca, hususî ola-
rak.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-
d›m›.
kabir: mezar.
maatteessüf: üzülerek belir-
teyim ki.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muvaffak: baflar›l›.
rikkatli: rikkat sahibi olan,



haddimden çok fazla bana teveccüh eden flanüfleref  gi-
bi neticesiz fleyler, o karar›m› muvakkaten bana unuttur-
dular. Güya o gurbet gecesi, hayat›m›n gözünde nurlu si-
yahl›kt›. Ve ‹stanbul’un beyaz, flaflaal› gündüzü, o hayat
gözümün nursuz beyaz parças› idi ki, ileriyi göremedi, yi-
ne yatt›. Tâ iki sene sonra Gavs-› Geylânî, Fütuhu’l-Gayb
kitab›yla tekrar gözümü açt›rd›.

®

190 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ‹LK HAYATI

gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›.
güya: sanki.
muvakkaten: geçici olarak,
az bir zaman için.
netice: sonuç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
flanüfleref: flan ve fleref.
flaflaa: gösterifl, debdebe,
tantana.
teveccüh etmek: ilgi, alâka
göstermek, yönelmek.



‹stanbul’u tekrar flereflendirmesi, ehl-i ilmi ve halk›
çok fazla memnun ve mesrur etti. Kendisine haber veril-
meden, Meflihat dairesindeki “Dârülhikmeti’l-‹slâmiye”
azal›¤›na tayin olundu. Dârülhikmet, o zaman, Mehmed
Akif, ‹zmirli ‹smail Hakk›, Elmal›l› Hamdi gibi ‹slâm âlim-
lerinden mürekkep bir ‹slâm akademisi mahiyetinde idi.

Çok zeki, kahraman ve gayyur bir âlim olan veled-i
manevîsi ve biraderzadesi Abdurrahman (rahmetullâhi
aleyh) flöyle anlat›yor:

1334 senesinde esaretten geldikten sonra, amcam, r›-
zas› olmadan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye aza tayin edildi.
Fakat esarette çok sars›lm›fl oldu¤undan, bir müddet me-
zunen vazifeye gidemedi. Çok defa istifa etmek teflebbü-
sünde bulundu, fakat dostlar› b›rakmad›lar. Bunun üzeri-
ne Dârülhikmete devama bafllad›. Hâline dikkat ediyor-
dum ki; zaruretten fazla kendine masraf yapm›yordu.
Maifletçe neden bu kadar muktesit yafl›yorsun diyenlere
cevaben, “Ben sevad-› azama tâbi olmak isterim. Sevad-
› azam ise, bu kadar tedarik edebilir. Ben, ekalliyet-i
müsrifeye tâbi olmak istemem” demifllerdir.

Dârülhikmetten ald›¤› maafltan miktar-› zarureti ay›r-
d›ktan sonra, mütebakisini bana vererek, “H›fz et!” der-
di. Ben de, bir sene zarf›ndaki fazla kalm›fl paralar› am-
cam›n bana olan flefkatine, hem mal› istihkâr etmesine
itimaden, haberi olmadan tamamen sarf ettim. Sonra
bana dedi ki:
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muktesid: iktisatl›, tutumlu, lü-
zumsuz harcamalarda bulunma-
yan.
müddet: vakit, zaman, süre.
mürekkep: -den oluflmufl, -den
olma.
mütebaki: geriye kalan, artan.
rahmetullâhi aleyh: Allah’›n rah-
meti onun üzerine olsun.
r›za: kendi iste¤i ile davranma, is-
tek.
sarf: harcama, masraf etme.
sevad-› azam: ümmetin ço¤unlu-
¤u.
flefkat: ana baban›n evlâd›na
sevgisi gibi yürekten muhabbet
besleme.
tâbi olmak: uymak, ba¤l› olmak.
tayin: bir ifle yerlefltirme, atama.
tedarik etmek: elde etmek, bul-
mak, sa¤lamak.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
vazife: ifl, memuriyet, görev.
veled-i manevî: manevî evlât.
zarf›ndaki: belli bir süre içindeki.
zaruret: mecburiyet, zorunda ol-
mak, zorunluluk, gereklilik.

akademi: bütün ilim dallar›n›
içine alan araflt›rma kuruluflu.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
aza: üye.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
cevaben: cevap olarak.
daire: devlet ifllerini gören
kurulufllardan her biri.
defa: kere, kez.
ehl-i ilim: ilim ile u¤raflanlar,

âlimler.
ekalliyet-i müsrife: israfç›
az›nl›k, bolluk içinde yaflayan
küçük bir topluluk.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
gayyur: çok gayretli, çok ça-
l›flkan.
h›fz: saklama, koruma.
istifa: görevi b›rakma.
istihkâr: hor görme, k›ymet
vermeme.
itimaden: dayanarak, güve-

nerek.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
nitelik, vas›f.
maiflet: yaflay›fl, geçim.
masraf: harcama.
mesrur: sevinçli, flen.
meflihat: fleyhülislâml›k, di-
yanet iflleri dairesi, dinî ilimler
dairesi.
mezunen: izinli olarak.
miktar-› zaruret: lâz›m olan
miktar.



“Bu para bize helâl de¤ildi, millet mal› idi; niçin sarf
ettin? Madem ki öyledir, ben de seni vekilharçl›ktan azil
ile kendimi nasbettim.”

Bir müddet aradan geçti... Hakaikten on iki telifat›n›
tab ettirmek kalbine geldi. Maafltan toplanan paralar›, o
telifatlar›n tab’›na verdi. Yaln›z bir-iki küçü¤ü müstesna
olmak üzere, di¤erlerini etrafa meccanen da¤›tt›. Niçin
satt›rmad›¤›n› sual ettim. Dedi ki:

“Maafltan bana kut-i lâyemut caizdir; fazlas› millet ma-
l›d›r. Bu suretle millete iade ediyorum”

Dârülhikmetteki hizmeti, hep böyle flahsî teflebbüsü
ile idi. Çünkü, orada müfltereken ifl görmek için baz›
mâniler görüyordu. Onu tan›yanlar biliyorlar ki, Bediüz-
zaman kefenini boynuna takm›fl ve ölümünü göze alm›fl-
t›r. Onun içindir ki, Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede demir gibi
dayand›. Ecnebi tesirat›, Dârülhikmeti kendine alet ede-
medi. Yanl›fl fetvalara karfl›, pervas›zca mücadele etti. ‹s-
lâmiyete muz›r bir cereyan ortaya at›ld›¤› vakit, o cere-
yan› k›rmak için eser neflrederdi.

ì®Õ
alet etmek: hofl olmayan bir ifle
yard›mc› veya arac› etmek.
azil: birisini iflinden veya maka-
m›ndan ay›rma, iflinden ç›karma.
caiz: yap›lmas›nda sak›nca olma-
yan, yap›lmas› veya yap›lmamas›
konusunda emir bulunmay›p ki-
flinin kendi iste¤ine b›rak›lan.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
ecnebi: yabanc›, Müslüman ol-
mayan.
eser: kitap.
fetva: ‹slâmda, bir mesele hak-
k›nda fleyhülislâm, müftü gibi
yetkili kimseler veya dinî mesele-
lere tam vak›f kimseler taraf›n-
dan verilen fler’î hüküm veya ka-
rar.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i, din
bak›m›ndan günah olmayan fley.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
iade: geri gönderme, verme, geri
çevirme, geri verme, geri döndür-
me.
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kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,
kefen.
kut-i lâyemut: ölmeyecek
kadar al›nan g›da.
mâni: engel.
meccanen: bedava, paras›z,
ücretsiz olarak.
muz›r: zararl›, zarar veren, za-
rara sebep olan, zarar› doku-
nan.
mücadele etmek: çal›flmak,

çaba ve gayret göstermek.
müddet: zaman, süre.
müstesna: ayr›, hariç.
müfltereken: ortaklafla, ortak
olarak.
nasp: bir ifle, memuriyete
yerlefltirme, tayin etme.
neflir: yay›m, yay›n.
perva: korku.
sarf: harcama.
sual: sorma.
suret: tarz, yol, gidifl.

flahsî: flahsa ait, kifliye, kendi-
ne ait, kiflisel.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›.
telifat: telif edilen kitaplar.
tesirat: etkiler, tesirler.
teflebbüs: bir ifli yapmak için
harekete geçme, bafllama, gi-
riflme.
vekilharç: mal sahibi ad›na
harcama yapmaya yetkili
olan kimse.



Esaretten Avdetinden Sonraki ‹stanbul Hayat›na Dair
Kaleme Ald›¤› Bir Parçad›r

Yirmi Alt›nc› Lem’adan Onuncu Rica
Bir zaman, esaretten geldikten sonra, ‹stanbul’da, bir-

iki sene yine gaflet galebe etti. Siyaset havas›, nazar›m›
nefsimden kald›r›p afaka da¤›tm›fl iken, bir gün ‹stan-
bul’un Eyüp Sultan Kabristan›n›n dereye bakan yüksek
bir yerinde oturuyordum. ‹stanbul etraf›ndaki afaka bak-
t›m. Birden, bak›yorum, benim hususî dünyam vefat edi-
yor. Baz› cihette ruh çekiliyor gibi bir hâlet-i hayaliye ba-
na geldi. Dedim: “Acaba bu kabristan›n mezar tafllar›n-
daki yaz›lar› m›d›r ki, bana böyle hayal veriyor?” diye na-
zar›m› çektim. Uza¤a de¤il, o kabristana bakt›m. Kalbi-
me ihtar edildi ki: “Bu senin etraf›ndaki kabristan›n, yüz
‹stanbul, içinde vard›r. Çünkü yüz defa ‹stanbul buraya
boflalm›fl. Bütün ‹stanbul halk›n› buraya boflaltan bir Ha-
kîm-i Kadîr’in hükmünden kurtulup müstesna kalamaz-
s›n, sen de gideceksin.”

Ben kabristandan ç›k›p, bu dehfletli hayal ile Sultan
Eyüp Camiinin mahfelindeki küçük bir odaya, çok defa
girdi¤im gibi, bu defa da girdim. Düflündüm ki, ben üç
cihette misafirim. Bu menzilcikte misafir oldu¤um gibi,
‹stanbul’da da misafirim, dünyada da misafirim. Misafir,
yolunu düflünmeli. Nas›l ki bu odadan ç›kaca¤›m, bir gün
de ‹stanbul’dan ç›kaca¤›m, di¤er bir gün de dünyadan ç›-
kaca¤›m.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 193 ‹LK HAYATI

afak: bütün dünya, gözle gö-
rülen âlem.
avdet: geri gelme, dönme,
dönüfl.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: alâkal›, ait, ilgili.
dehfletli: korku veren, ürkü-
ten.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
gaflet: ihmal, dikkatsizlik.
galebe: galip gelme, yenme.
Hakîm-i Kadîr: sonsuz kuv-

vet ve kudret sahibi olan ve
her fleyi hikmetle yaratan, Al-
lah.
hâlet-i hayaliye: hayalî hâl,
hayal olan durum.
hususî: kifliye has olan, özel.
hüküm: karar, emir.
ihtar: hat›rlatma.
kabristan: mezarl›k.
mahfel: kapal› bölme, oda.
menzil: yer.
müstesna: hariç, ayr›.

nazar: bak›fl.

nefis: kiflinin kendisi, flahs›;
kötülü¤e sevk eden, hay›rl›
ifllerden al›koyan güç.

ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.

siyaset: politika.

vefat: ölüm.



‹flte bu hâlette, gayet rikkatli ve firkatli elemli bir hü-
zün ve gam, kalbime, bafl›ma çöktü. Çünkü ben yaln›z
bir-iki dostu kaybetmiyorum; ‹stanbul’da binler sevdi¤im
dostlar›mdan müfarakat gibi, çok sevdi¤im ‹stanbul’dan
da ayr›laca¤›m. Dünyada yüz binler dostlar›mdan iftirak
gibi, çok sevdi¤im ve müptelâ oldu¤um o güzel dünya-
dan da ayr›laca¤›m diye düflünürken, yine kabristan›n o
yüksek yerine gittim. Ara s›ra sinemaya ibret için gitti-
¤imden, bana, ‹stanbul içindeki insanlar, o dakikada, si-
nemada geçmifl zaman›n gölgelerini haz›r zamana getir-
mek cihetiyle, ölmüfl olanlar› ayakta gezer suretinde gös-
terdikleri gibi, aynen ben de, o vakit gördü¤üm insanla-
r›, ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalim
dedi ki: Madem bu kabristanda olanlardan bir k›sm›, si-
nemada, gezer gibi görülüyor; ileride kat’iyen bu kabris-
tana gireceklerini, girmifl gibi gör. Onlar da cenazelerdir,
geziyorlar.

Birden, Kur’ân-› Hakîm’in nuruyla ve Gavs-› Azam
fieyh Geylânî (k.s.) Hazretlerinin irflad›yla, o hazin hâlet,
sürurlu ve nefleli bir vaziyete ink›lâp etti. fiöyle ki:

O hazin hale karfl› Kur’ân’dan gelen nur böyle ihtar
etti ki: Senin, flimal-i flarkîde, Kosturma’daki gurbetinde
bir-iki esir zabit dostun vard›. Bu dostlar›n her hâlde ‹s-
tanbul’a gideceklerini biliyordun. Sana birisi dese idi:
“Sen ‹stanbul’a m› gideceksin, yoksa burada m› kalacak-
s›n?” Elbette, zerre miktar akl›n varsa, ‹stanbul’a ferah
ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünkü bin birden,
dokuz yüz doksan dokuz ahbab›n ‹stanbul’dad›rlar.
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ahbap: dost, dostlar, sevilen
dostlar.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
cenaze: ölü.
cihet: yan, yön, taraf.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
elem: ac›, keder, maddî-manevî
›zt›rap.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç.
firkat: ayr›l›k, hasret.
gam: tasa, keder, üzüntü.
gayet: çok, son derece.
gurbet: kiflinin yabanc› yerlerde
kalmas›.
hâlet: hâl, durum.
hazin: keder veren, ac› uyand›-

ran, hüzün veren.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
hüzün: keder, tasa, gam.
ibret: ders alma, ders ç›kar-
ma.
iftirak: ayr›lma.
ihtar: dikkatini çekme, hat›r-
latma, uyarma.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle
geçme, hâl de¤ifltirme, de¤i-

flim, dönüflüm.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
do¤ru yola yöneltme, gaflet-
ten uyand›rma, uyarma.
kabristan: mezarl›k.
kat’iyen: kesin olarak, kesin-
likle.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›l-
ma, ayr›l›k.
müptelâ: düflkün, bir fleye
düflkün ve tutulmufl olan.
nefle: keyif, sevinç.

nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
rikkatli: rikkat sahibi olan,
yufkal›k, incelik, merhamet
sahibi.
suret: flekil, biçim, görünüfl.
sürur: sevinç.
flimal-i flarkî: kuzey do¤u.
vaziyet: durum, hâl.
zabit: subay.
zerre miktar: çok az derece-
de, ölçüde.



Burada bir-iki tane kalm›fl; onlar da oraya gidecekler. Se-
nin için ‹stanbul’a gitmek hazin bir firak, elîm bir iftirak
de¤il. Hem de geldin; memnun olmad›n m›? O düflman
memleketindeki pek karanl›k, uzun gecelerinden ve pek
so¤uk f›rt›nal› k›fllar›ndan kurtuldun. Bu güzel, dünya
Cenneti gibi ‹stanbul’a geldin.

Aynen öyle de, senin küçüklü¤ünden bu yafl›na kadar,
sevdiklerinden yüzde doksan dokuzu, sana dehflet veren
kabristana göçmüfller. Bu dünyada kalan bir-iki dostun
var; onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefat›n firak de-
¤il, visaldir, o ahbaplara kavuflmakt›r. Onlar, yani o er-
vah-› bâkiye, eskimifl yuvalar›n› toprak alt›nda b›rak›p,
bir k›sm› y›ld›zlarda, bir k›sm› âlem-i berzah tabakat›nda
geziyorlar diye ihtar edildi.

Evet, bu hakikati Kur’ân ve iman o derece kat’î bir su-
rette ispat etmifltir ki, bütün bütün kalpsiz, ruhsuz olmaz-
sa veyahut dalâlet kalbini bo¤mam›fl ise, görüyor gibi
inanmak gerektir. Çünkü bu dünyay› hadsiz enva-› lütuf
ve ihsanat›yla böyle tezyin edip mükrimâne ve flefikàne
rububiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz
cüz’î fleyleri dahi muhafaza eden bir Sâni-i Kerîm ve Ra-
hîm, masnuat› içinde en mükemmel ve en cami, en
ehemmiyetli ve en çok sevdi¤i masnuu olan insan›, el-
bette ve bilbedahe, sureten göründü¤ü gibi böyle merha-
metsiz, ak›betsiz idam etmez, mahvetmez, zayi etmez.
Belki bir çiftçinin topra¤a serpti¤i tohumlar gibi, baflka
bir hayatta sümbül vermek için, Hâl›k-› Rahîm o sevgili 
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ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba¤›fl-
lar, yard›mlar, nimetler, lütuflar.
ihtar: dikkatini çekme, uyarma,
hat›rlatma.
iman: inanç, Allah’a ve bildirdi¤i
esaslara inanma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
kabristan: mezarl›k.
kat’î: kesin, flüphesiz.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma, periflan etme.
masnu: sanatla yap›lm›fl, sanat
de¤eri yüksek varl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl, sanat
de¤eri yüksek varl›klar.
memleket: devlet, ülke, yurt.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me, iyilik etme, yard›mda bulun-
ma.
muhafaza: koruma, saklama.
mükrimâne: ikram ederek, a¤›r-
layarak.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
Sâni-i Kerîm: ikram› bol olan ve
her fleyi sanatl› yaratan Allah.
suret: biçim, tarz, flekil.
sureten: görünüfl itibar›yla, görü-
nüflte.
flefikàne: flefkatli, merhametli bir
flekilde, ac›yarak, esirgeyerek.
tabakat: tabakalar.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
vefat: ölüm.
visal: ulaflma, kavuflma.
zayi: kaybetme, yok etme.

ahbap: dost, dostlar, sevilen-
ler.
ak›bet: netice, sonuç.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
cami: pek çok manalar› ve
hakikatleri kendinde topla-
yan, birçok fleyle alâkal› olan;
ihtiva eden, kaplayan.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz, kü-
çük.

dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lma, do¤ru yoldan ayr›l-
ma, bat›la yönelme.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
enva-› lütuf: lütuf türleri,

hoflluk ve güzellik çeflitleri.
ervah-› bâkiye: ebedî ruhlar.
firak: ayr›l›k, ayr›lma.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
hazin: keder veren, ac› uyan-
d›ran, hüzün veren.
idam: öldürme, yok etme.
iftirak: ayr›l›k.



masnuunu, bir rahmet kap›s› olan toprak alt›na muvak-
katen atar. (HAfi‹YE)

‹flte bu ihtar-› Kur’ânîyi ald›ktan sonra, o kabristan, ‹s-
tanbul’dan ziyade bana ünsiyetli oldu. Halvet ve uzlet,
bana sohbet ve muafleretten daha ziyade hofl geldi. Ben
de Bo¤az taraf›ndaki Sar›yer’de, bir halvethane kendime
buldum. Gavs-› Azam (k.s.) Fütuhu’l-Gayb’›yla bana bir
üstat ve tabip ve mürflit oldu¤u gibi, ‹mam-› Rabbanî de
(r.a.) Mektubat’›yla bir enis, bir müflfik, bir hoca hükmü-
ne geçti. O vakit, ihtiyarl›¤a girdi¤imden ve medeniyetin
ezvak›ndan çekildi¤imden ve hayat-› içtimaiyeden s›yr›l-
d›¤›mdan pek çok memnun oldum, Allah’a flükrettim.

ì®Õ

HAfi‹YE: Bu hakikat, iki kere iki dört eder derecesinde, sair risalelerde,
hususan Onuncu ve Yirmi Dokuzuncu Sözlerde ispat edilmifltir.

196 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ‹LK HAYATI

enis: dost, arkadafl.
ezvak: zevkler.
hakikat: gerçek.
halvet: tenhaya çekilme, yaln›z-
l›k, tek bafl›na kalma.
halvethane: gizli ibadet yeri.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,

cemiyet hayat›, toplum haya-
t›.
hoca: ö¤retmen, kendisine
itibar edilen büyük kimse.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmüne geçmek: yerine
geçmek.
ihtar-› Kur’ânî: Kur’ân’›n ha-
t›rlatmas›, uyarmas›, bildir-
mesi, dikkat çekmesi.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma.
kabristan: mezarl›k.
masnu: sanatla yap›lm›fl, sa-

nat de¤eri yüksek varl›k.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
memnun: hoflnut, raz›.
muafleret: insanlarla beraber
yaflama, toplumsal iliflkiler
içinde bulunma.
muvakkaten: geçici olarak,
az bir zaman için.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
müflfik: flefkatli, merhametli,
ac›yan.
rahmet: ac›ma, merhamet

etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
sair: di¤er, öteki.
sohbet: görüflüp konuflma.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimet-
ler karfl›s›nda elhamdülillah
deme, Allah’a hamd etme.
tabip: doktor.
uzlet: insanlardan uzak dur-
ma, yaln›zl›k.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk, ahbapl›k, arkadafll›k.
üstat: ö¤retici.
ziyade: çok, fazla.



On Birinci Rica
Esaretten geldikten sonra, ‹stanbul’da Çaml›ca Tepe-

si’nde bir köflkte, merhum biraderzadem Abdurrahman
(rahmetullâhi aleyh) ile beraber oturuyorduk. Bu haya-
t›m, hayat-› dünyeviye cihetinde bizim gibilere en
mes’udâne bir hayat say›labilirdi. Çünkü esaretten kur-
tulmufltum; Dârülhikmette, meslek-i ilmiyeme münasip,
en âlî bir tarzda neflr-i ilme muvaffak›yet vard›. Bana te-
veccüh eden haysiyet ve fleref, haddimden çok fazla idi.
Mevkice ‹stanbul’un en güzel yeri olan Çaml›ca’da otu-
ruyordum. Hem, her fleyim mükemmeldi. Merhum bira-
derzadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakâr, hem
talebe, hem hizmetkâr, hem kâtip, hem evlâd-› manevi-
yem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi
mes’ut bilirken, aynaya bakt›m; saç›mda, sakal›mda be-
yaz k›llar› gördüm..

Birden, esarette, Kosturma’daki camideki intibah-› ru-
hî yine bafllad›. Onun eseri olarak, kalben merbut oldu-
¤um ve medar-› saadet-i dünyeviye zannetti¤im hâlât›,
esbab› tetkike bafllad›m. Hangisini tetkik ettimse, bakt›m
ki, çürüktür, alâkaya de¤miyor, aldat›yor. O s›ralarda, en
sadâkatli zannetti¤im bir arkadafl›mda, umulmad›k bir
sadâkatsizlik ve hat›ra gelmez bir vefas›zl›k gördüm. Ha-
yat-› dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim:
“Acaba ben bütün bütün aldanm›fl m›y›m? Görüyorum
ki, hakikat noktas›nda ac›nacak hâlimize, pek çok insan-
lar g›pta ile bak›yorlar. Bütün bu insanlar divane mi 
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merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl.
meslek-i ilmiye: ilim mesle¤i.
mes’udâne: mutlu olarak.
mes’ut: saadetli, bahtl›, bahtiyar,
kutlu, mutlu.
mevki: yer, mekân.
muvaffak›yet: baflar›l› olma, ba-
flarma.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
münasip: uygun, yerinde.
neflr-i ilim: bilgiyi yayma, neflret-
me.
rahmetullâhi aleyh: Allah’›n rah-
meti onun üzerine olsun.
sadâkatsizlik: ba¤l›l›k, dostluk,
do¤rulu¤a yak›flmayan hâl ve
davran›fl.
fleref: iyi ün, onur, kiflisel de¤er.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
teveccüh: yönelme, yönelifl.
vefa: dostluk ve sevginin gerek-
tirdi¤i davran›fllar.
zannetmek: sanmak, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetmek.
ziyade: çok, fazla.

alâka: ilgi, gönül ba¤›.
âlî: yüksek.
biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
cihet: yan, yön, taraf.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
esbap: sebepler, vas›talar.
eser: tesir, etki.
evlâd-› maneviye: manevî
evlat.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
gayet: son derece.
g›pta: ayn› hâli fliddetle arzu
etme, imrenme, baflkas›nda
olan iyi hâlin kendisinde de
olmas›n› isteme.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hâlât: haller, durumlar.
hat›r: zihin, fikir; ak›l.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
haysiyet: fleref, onur, itibar.

hizmetkâr: hizmet eden.
intibah-› ruhî: ruhî uyan›fl.
kalben: içten, gönülden, yü-
rekten.
kâtip: yazan, yaz›c›.
köflk: bahçe içinde yap›lm›fl,
daha çok yazl›k olarak kulla-
n›lan süslü bina.
medar-› saadet-i dünyeviye:
dünyadaki mutlulu¤un sebe-
bi, dünyada mutlu olma vesi-
lesi.
merbut: ba¤l›, raptedilmifl,
mensup.



olmufllar? Yoksa flimdi ben divane mi oluyorum ki, bu
dünyaperest insanlar› divane görüyorum?”

Her ne ise... Ben, ihtiyarl›¤›n verdi¤i fliddetli intibah
cihetinde, en evvel, alâkadar oldu¤um fânî fleylerin fânî-
li¤ini gördüm. Kendime de bakt›m, nihayet-i aczde gör-
düm. O vakit, beka isteyen ve beka tevehhümüyle fânî-
lere müptelâ olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki: “Ma-
dem cismen fânîyim; bu fânîlerden bana ne hay›r gelebi-
lir? Madem ben âcizim; bu âcizlerden ne bekleyebilirim?
Benim derdime çare bulacak bir Bâkî-i Sermedî, bir Ka-
dîr-i Ezelî lâz›m” diyerek taharriye bafllad›m.

O vakit, her fleyden evvel, eskiden beri tahsil etti¤im
ilme müracaat edip, bir teselli, bir rica aramaya baflla-
d›m. Maatteessüf, o vakte kadar ulûm-i felsefeyi ulûm-i
‹slâmiye ile beraber havsalama doldurup, o ulûm-i felse-
feyi, pek yanl›fl olarak, maden-i tekemmül ve medar-› te-
nevvür zannetmifltim. Hâlbuki, o felsefî meseleler, ruhu-
mu pek çok fazla kirletmifl ve terakkiyat-› maneviyemde
engel olmufltu. Birden Cenab-› Hakk›n rahmet ve kere-
miyle, Kur’ân-› Hakîm’deki hikmet-i kudsiye imdada ye-
tiflti. Çok risalelerde beyan edildi¤i gibi, o felsefî mesele-
lerin kirlerini y›kad›, temizlettirdi.

Ezcümle, fünun-i hikmetten gelen zulümat-› ruhiye
ruhumu kâinata bo¤duruyordu. Hangi cihete bakt›m,
nur arad›m; o meselelerde nur bulamad›m, teneffüs ede-

medim. Tâ, Kur’ân-› Hakîm’den gelen ve 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’

âciz: güçsüz.
alâkadar: ilgili, iliflkili, ba¤l›.
Bâkî-i Sermedî: ezel ve ebedî ku-
flatan sonsuzluk sahibi Allah.
beka: ebedîlik, sonsuzluk.
beyan: anlatma, aç›klama, bildir-
me, izah etme.
Cenab-› Hak: Allah.
cihet: yön, taraf.
cismen: cisim olarak, vücutça,
bedence.
çare: ilâç, derman, çözüm.
dert: hastal›k, illet, ac›, a¤r›, s›z›.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
dünyaperest: dünyaya tapan,
dünyaya düflkün, h›rsl› kimse.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
ezcümle: bu cümleden olarak,
özetle.
fânî: muvakkat, geçici.
felsefî: felsefe ile ilgili meseleler.
fünun-i hikmet: mahlûkattaki
hikmet ve faydalar› ortaya koyan
fen ilimleri.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, oysa ki, asl›nda.
havsala: ak›l, zihin; anlama gücü,
haf›za.
hikmet-i kudsiye: kusursuz ve
eksiksiz hikmet, ilâhî hikmet.
ilâh: tanr›, ibadet edilecek.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
intibah: uyan›fl, uyan›kl›k.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
kâinat: masiva, yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maatteessüf: tüzülerek belirte-
yim ki.
madem: de¤il mi ki, ...den dolay›.
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maden-i tekemmül: gelifl-
menin, ilerlemenin kayna¤›.
medar-› tenevvür: ayd›nlan-
ma, nurlanma sebebi.
mesele: konu.
müptelâ: bir fleye düflkün ve
tutulmufl olan, tiryaki.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nihayet-i acz: s›n›rs›z acizlik,
çaresizlik.

nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
rica: ümit.
taharri: arama, araflt›rma.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.
teneffüs: nefes alma, soluk-
lanma, solunum.
terakkiyat-› manevîye: ma-

nevî ilerleme, yükselme.

teselli: avunma.

tevehhüm: zannetme, olma-
yan bir fleyi var sanma.

ulûm-i felsefe: felsefî ilimler.

ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.

zan: sanma.

zulümat-› ruhiye: ruhî darl›k
ve karamsarl›k.

1. Ondan baflka ilâh yoktur. (Haflir Suresi: 22, 23; Bakara Suresi: 255, v.d.)



cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur ola-
rak, bütün o zulümat› da¤›tt›; rahatla nefes ald›m. Fakat
nefis ve fleytan, ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefeden ald›klar›
derse istinat ederek, ak›l ve kalbe hücum ettiler. Bu hü-
cumdaki münazarat-› nefsiye, lillâhilhamd, kalbin muzaf-
feriyetiyle neticelendi. Çok risalelerde k›smen o münaza-
ralar yaz›lm›fl. Onlara iktifa edip, burada yaln›z binde bir
muzafferiyet-i kalbiyeyi göstermek için, binler bürhan-
dan bir tek bürhan beyan edece¤im. Tâ ki, gençli¤inde
hikmet-i ecnebiye veya fünun-i medeniye nam› alt›ndaki
k›smen dalâlet, k›smen malâyaniyat meseleleriyle ruhu-
nu kirletmifl, kalbini hasta etmifl, nefsini fl›martm›fl bir k›-
s›m ihtiyarlar›n ruhunda temizlik yaps›n; tevhid hakk›n-
da fleytan ve nefsin flerrinden kurtulsun. fiöyle ki:

Ulûm-i felsefiyenin vekâleti nam›na nefsim dedi ki:
“Bu kâinattaki eflyan›n, tabiat›yla bu mevcudata müda-
haleleri var. Her fley bir sebebe bakar. Meyveyi a¤açtan,
hububat› topraktan istemeli. En cüz’î, en küçük bir fleyi
de Allah'tan istemek ve Allah’a yalvarmak ne demektir?”

O vakit, nur-i Kur’ân ile, s›rr-› tevhid, flu gelecek suret-
te inkiflaf etti. Kalbim, o mütefelsif nefsime dedi: En cüz'î
ve en küçük fley, en büyük fley gibi, do¤rudan do¤ruya
bütün kâinat Hâl›k’›n›n kudretinden gelir ve hazinesin-
den ç›kar. Baflka surette olamaz. Esbap ise bir perdedir.
Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannetti¤imiz
mahlûklar, bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyü¤ün-
den daha büyük olur. Sinek, tavuktan sanatça ileri geç-
mezse de, geri de kalmaz. Öyle ise, büyük küçük tefrik 
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tidar.
lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun
ki.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k.
malâyaniyat: faydas›z fleyler,
bofl ifller.
mesele: problem, sorun.
mevcudat: var olan her fley, ya-
rat›lm›fl fleylerin tamam›, kâinat.
muzafferiyet: üstünlük, üstün
gelme, galip olma.
muzafferiyet-i kalbiye: kalbin
üstün gelmesi, kalbî duygular›n
üstün gelmesi.
müdahale: kar›flma, araya girme.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
münazarat-› nefsiye: insan›n
kendi nefsiyle yapt›¤› münazara-
lar, tart›flmalar.
mütefelsif: felsefe yapan, felsefe
ile akl› kar›flm›fl.
nam›na: ad›na, yerine.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
netice: sonuç.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi olan gayr-i maddî cevher,
manevî varl›k.
sebep: bir fleyin meydana gelme-
si için gerekli olan fley.
s›rr-› tevhit: Allah’›n birli¤inin s›r-
r›.
suret: biçim, flekil, tarz.
fler: kötülük, fenal›k.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una ve
ondan baflka ilâh olmad›¤›na
inanma, yarat›l›flta birlik.
ulûm-i felsefe: felsefî ilimler.
vekâlet: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket etme veya konufl-
ma.
zannetme: sanma.
zulümat: karanl›k.

beyan: anlatma, aç›klama,
bildirme, izah etme.
bürhan: delil, hüccet.
cihet: yön, taraf.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz, te-
ferruat.
dalâlet: ‹slâm harici, din d›fl›.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i dalâlet: iman ve ‹slâmi-
yetten, do¤ru yoldan ayr›lan-
lar.
ehl-i felsefe: felsefe ile u¤ra-
flanlar.

esbap: sebepler.
fünun-i medeniye: medeni-
yetin ortaya ç›kard›¤› fenler,
modern ilimler.
gayet: çok, son derece.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, yarat›c›, Allah.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hikmet-i ecnebiye: yabanc›-
lara ait ilimler, Bat› felsefesi
ve bilimi.
hilkat: yarat›l›fl.
hububat: tohumlar, tah›l.

iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me, var olanla yetinme.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma,
görülme, aç›¤a ç›kma, mey-
dana ç›kma.
istinat: dayanma.
kâinat: masiva, yarat›lm›fl
olan fleylerin tamam›, bütün
âlemler, varl›klar.
k›smen: k›smî olarak, bütün
de¤il, bir k›s›m, bir bölüm ola-
rak veya baz› bak›mdan, baz›
yönden.
kudret: güç, kuvvet, takat, ik-



edilmeyecek; ya bütünü esbab-› maddiyeye taksim edile-
cek, veyahut bütünü birden bir tek Zata verilecektir. Bi-
rinci fl›k muhal oldu¤u gibi, bu fl›k vaciptir, zarurîdir.
Çünkü bir tek Zata, yani, bir Kadîr-i Ezelî’ye verilse, ma-
dem bütün mevcudat›n intizamat ve hikmetleriyle vücu-
du kat’î tahakkuk eden ilmi her fleyi ihata ediyor; ve
madem ilminde her fleyin miktar› taayyün ediyor; ve
madem, bilmüflahede, her vakit hiçten, nihayetsiz sühu-
letle, nihayetsiz sanatl› masnular vücuda geliyor; ve
madem o Kadîr-i Alîm’in, bir kibrit çakar gibi, emr-i 
1 o¿ƒoµ`n«na røoc ile, hangi fley olursa olsun icat edebildi¤ini,

hadsiz kuvvetli deliller ile, çok risalelerde beyan etti¤imiz
ve hususan Yirminci Mektup ve Yirmi Üçüncü Lem’an›n
ahirinde ispat edildi¤i gibi, hadsiz bir kudreti var. Elbet-
te, bilmüflahede görülen harikulâde sühulet ve kolayl›k, o
ihata-i ilmiyeden ve azamet-i kudretten geliyor.

Meselâ, nas›l ki, göze görülmeyen eczal› bir mürek-
keple yaz›lan bir kitaba, o yaz›y› göstermeye mahsus bir
ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu
gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de, o Kadîr-i Eze-
lî’nin ilm-i muhitinde, her fleyin suret-i mahsusas›, bir
miktar-› muayyen ile taayyün ediyor. O Kadîr-i Mutlak,

emr-i o¿ƒoµn«na røoc ile, o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiy-

le, o yaz›ya sürülen ecza gibi, gayet kolay ve sühulet ile,
kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, o mahiyet-i ilmiyeye 

ahir: son.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
azamet-i kudret: kudretin bü-
yüklü¤ü.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak, görür flekilde, görme
derecesinde.
cilve: görünme, akis yans›ma; Al-
lah’›n isim ve s›fatlar›n›n varl›klar
üzerinde aksederek görünmesi.
ecza: etkili, tesirli madde.
esbab-› maddiye: maddî sebep-
ler.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
harikulâde: efli ve benzeri olma-
yan, ola¤anüstü.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, maksat.
hususan: bilhassa, özellikle.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihata-i ilmiye: ilmin kuflat›c›l›¤›,
ilmin geniflli¤i.
ilm-i muhit: her fleyi ihata edici,
kuflat›c› ilim.
intizamat: tertipler, düzenleme-
ler, düzenler.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
Kadîr-i Alîm: her fleyi hakk›yla
bilen ve her fleye gücü yeten, Al-
lah.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
kuvvet: s›hhat, sa¤laml›k.
mahiyet-i ilmiye: bir fleyin ilmî
hakikati.
mahsus: bir fleye has olan, özel,
ait.
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masnu: sanatla yap›lm›fl, sa-
nat de¤eri yüksek varl›k.
meselâ: misal olarak, örnek
olarak.
mevcudat: var olan her fley,
yarat›lm›fl fleylerin tamam›,
kâinat.
miktar: ölçü, derece.
miktar-› muayyen: belirli
miktar, belli olan miktar.
muhal: imkâns›z, olmas›

mümkün olmayan.
nafiz: etkili, tesirli olan.
nihayetsiz: sonsuz.
sanat: bir fleyi yapmada gös-
terilen ustal›k, ustal›k, hüner,
mârifet.
suret-i mahsusa: özel, o var-
l›¤a ait flekil.
sühulet: kolayl›k.
taayyün: belli olma, belirlen-
me.

tahakkuk: delil ile ispat edil-
me, kesinleflme, do¤rulu¤u
meydana ç›kma.

taksim: paylaflt›rma, bölüfl-
türme.

tefrik: ay›rma, ay›rt etme.

vacip: yap›lmas› gerekli olan.

vücut: var olufl, varl›k.

zarurî: zorunlu, mecburî, ge-
rekli.

1. "Ol!" der, oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)



sürer, o fleye vücud-i haricî verir, göze gösterir, nukufl-i
hikmetini okutturur.

E¤er bütün eflya birden o Kadîr-i Ezelî’ye ve Alîm-i
Külli fiey’e verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir fle-
yin vücudunu, dünyan›n ekser nevilerinden hususî bir
mizan ile toplamak lâz›m gelmekle beraber; o küçücük
sine¤in vücudunda çal›flan zerreler, o sine¤in s›rr-› hilka-
tini ve kemal-i sanat›n› bütün dekaik›yla bilmekle olabilir.
Çünkü esbab-› tabiiye ile esbab-› maddiye, bilbedahe ve
umum ehl-i akl›n ittifak›yla, hiçten icat edemez. Öyle ise,
her hâlde, onlar icat etse, elbette toplayacak. Madem
toplayacak; hangi zîhayat olursa olsun, ekser anas›r ve
enva›ndan numuneler, içinde vard›r. Âdeta kâinat›n bir
hulâsas›, bir çekirde¤i hükmündedir. Elbette, o hâlde bir
çekirde¤i bütün bir a¤açtan, bir zîhayat› bütün rûy-i ze-
minden ince elekle eleyip ve en hassas bir mizan ile
ölçüp toplatt›rmak lâz›m geliyor. Ve madem esbab-› tabi-
iye cahildir, camittir; bir ilmi yoktur ki bir plân, bir fihris-
te, bir model, bir program takdir etsin, ona göre mane-
vî kal›ba giren zerrat› eritip döksün, tâ da¤›lmas›n, inti-
zam›n› bozmas›n. Hâlbuki her fleyin flekli, hey’eti hadsiz
tarzlarda olabildi¤i için, hadsiz had ve hesaba gelmez
eflkâller, miktarlar içinde bir tek flekil ve miktarda, sel
gibi akan anas›r›n zerreleri da¤›lmayarak, muntazaman,
miktars›z, kal›ps›z, birbiri üstünde kitle hâlinde durdur-
mak ve zîhayata muntazam bir vücut vermek, ne derece
imkândan, ihtimalden, ak›ldan uzak oldu¤u görünüyor.
Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür.
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yan, Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
kitle: kütle, y›¤›n, küme.
manevî: maddî olmayan, ruha
ait.
miktar: ölçü.
mizan: ölçü, denge.
muntazam: düzgün, düzenli, ter-
tipli.
muntazaman: düzenli olarak,
düzgün bir flekilde.
nevi: tür, çeflit.
nukufl-i hikmet: hikmet nak›flla-
r›.
numune: örnek, misal.
ruy-i zemin: yeryüzü.
s›rr-› hilkat: yarat›l›fl s›rr›, yarat›l›-
fl›n maksad›, hikmeti.
takdir: haz›rlama.
tarz: biçim, flekil, yol.
umum: bütün, tüm.
vücud-i haricî: haricî vücut, varl›-
¤› ortaya ç›kan, d›flar›da varl›¤› bi-
linen, nesnel.
vücut: gövde, beden; varl›k.
zerrat: zerreler, çok küçük parça-
lar, moleküller, atomlar.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça, çok küçük parça.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

âdeta: sanki.
Âlim-i Külli fiey: her fleyi bi-
len ve her fley ilmî dâhilinde
olan Allah.
anas›r: elemanlar, unsurlar,
k›s›mlar, parçalar.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
cahil: bilgisiz, habersiz.
camit: cans›z.
dekaik: incelikler.
ehl-i ak›l: ak›ll› olanlar, ak›l
sahipleri.
ekser: ço¤unluk.
enva: çeflitler, türler, neviler.

esbab-› maddiye: maddî se-
bepler.
esbab-› tabiiye: tabiî sebep-
ler.
eflkâl: biçimler, suretler, fle-
killer.
fihriste: bir fleyin içinde neler
bulundu¤unu s›rayla göste-
ren liste.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, oysa ki.
hey’et: flekil, biçim.
hülâsa: temel k›s›m.

hususî: bir fleye has olan,
özel.
hükmünde: yerinde, de¤erin-
de; gibi.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
ihtimal: olabilirlik, gerçekle-
flebilirlik.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
intizam: düzen, tertip.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü
yeten, varl›¤›n›n evveli olma-



Evet, bu hakikate binaen,
1 o¬nd Gƒo©nªnàrLGpƒnd nh ÉkHÉnHoP Gƒo≤o∏rînj rønd $G p¿hoO røpe n¿ƒoYrónJ nøj/òsdG s¿pG
bu ayet-i azîmenin (HAfi‹YE) s›rr›yla, bütün esbab-› maddiye
toplansa, onlar›n ihtiyarlar› da olsa, bir tek sine¤in vücu-
dunu ve o vücudun cihazat›n› mizan-› mahsusla toplaya-
mazlar. Toplasalar da, o vücudun miktar-› muayyenesin-
de durduramazlar. Durdursalar da, daima tazelenmekte
olan ve o vücuda gelip çal›flan zerrat›, muntazaman ça-
l›flt›ramazlar. Öyle ise, bilbedahe, esbap bu eflyaya sahip
ç›kamazlar. Demek Sahib-i Hakikîleri baflkad›r.

Evet, öyle bir Sahib-i Hakikî’leri var ki,
2 mInópMGnh ¢mùrØnæ`nc s’pG rºoµoãr©nH n’nh ºoµ`o≤r∏nN Éne ayetinin s›rr›yla, bü-

tün zeminin yüzündeki zîhayat›, bir sine¤in ihyas› kadar
kolay yapar. Bir bahar›, bir tek çiçek kolayl›¤›nda icat

eder; çünkü, toplamaya muhtaç de¤il. Emr-i 
3 o¿ƒoµn«na røoc

’e malik oldu¤undan; ve her baharda hadsiz mevcudat-›
bahariyenin madde-i unsuriyesinden baflka hadsiz s›fât
ve ahval ve eflkâllerini hiçten icat etti¤inden; ve ilminde
her fleyin plân›, modeli, fihristesi ve program› taayyün
etti¤inden; ve bütün zerrat Onun ilim ve kudreti dairesin-
de hareket ettiklerinden, kibrit çakar gibi, her fleyi niha-
yet kolayl›kla icat eder. Ve hiçbir fley, zerre miktar hare-
ketini flafl›rmaz. Seyyarat mutî bir ordusu oldu¤u gibi, 

HAfi‹YE: Yani, “Allah’tan baflka bütün ça¤›rd›¤›n›z ve ibadet etti¤iniz
fleyler toplansalar, bir sine¤i halk edemezler.”

mevcudat-› bahariye: bahar-
da dirilen mevcudat, bahar
mevsiminde ortaya ç›kan
varl›klar.

miktar-› muayyene: belirlen-
mifl. ölçü, belirlenmifl miktar.

mizan-› mahsus: özel ölçü.

muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-

sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.

nihayet: son derece.

Sahib-i Hakikî: her fleyin ger-
çek sahibi olan Allah.

s›fat: hâl, nitelik, vas›f, özellik.

taayyün: meydana ç›kma,
aflikâr olma, belli olma, belir-
lenme.
vücut: gövde, beden.
zemin: yeryüzü.
zerrat: zerreler, çok küçük
parçalar, moleküller, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
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ahval: hâller, durumlar.
ayet-i azîme: büyük ve azametli
ayet.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
binaen: -den dolay›, -için, -daya-
narak.
cihazat: uzuvlar, organlar.
daima: her vakit, sürekli, hiç dur-
madan.
esbab-› maddiye: maddî sebep-
ler.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
eflkâl: biçimler, flekiller.
fihriste: bir fleyin içinde nelerin
bulundu¤unu s›rayla gösteren lis-
te.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
halk: yaratma, yarat›fl.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme, yeniden hayata dön-
dürme.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
madde-i unsuriye: bileflik bir fle-
yi meydana getiren maddeler,
elementler.
malik: sahip.

1. Hac Suresi: 73.
2. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, ancak tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lok-

man Suresi: 28.)
3. "Ol!" der, oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)



zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Ma-
dem o kudret-i ezeliyeye istinaden hareket ediyorlar ve o
ilm-i ezelînin düsturuyla çal›fl›yorlar; elbette o eserler, o
kudrete göre vücuda gelir. Yoksa, o küçük, ehemmiyet-
siz flahsiyetlerine bakmakla, o eserler küçülmez. O kud-
rete intisap kuvvetiyle bir sinek, bir Nemrut’u gebertir;
kar›nca, Firavun’un saray›n› harap eder. Zerre gibi küçük
çam tohumu, da¤ gibi koca bir çam a¤ac›n›n yükünü
omuzunda tafl›yor. Bu hakikati çok risalelerde ispat etti-
¤imiz gibi, nas›l ki bir nefer, askerlik vesikas›yla padifla-
ha intisap noktas›nda, yüz bin defa kendi kuvvetinden
fazla, bir flah› esir etmek gibi eserlere mazhar olur; öyle
de, her fley, o kudret-i ezeliyeye intisab›yla, yüz bin defa
esbab-› tabiiyenin fevkinde mu’cizat-› sanata mazhar ola-
bilir.

Elhâs›l, her fleyin nihayet derecede hem sanatl›, hem
sühuletli vücudu gösteriyor ki, muhit bir ilim sahibi olan
bir Kadîr-i Ezelî’nin eseridir. Yoksa, yüz bin muhal için-
de, de¤il vücuda gelmek, belki imkân dairesinden ç›k›p
imtina dairesine girecek ve mümkün suretinden ç›k›p
mümteni mahiyetine girecek ve hiçbir fley vücuda gelme-
yecek, belki de vücuda gelmesi muhal olacakt›r.

‹flte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve
gayet zahir bir bürhan ile fleytan›n muvakkat bir flakirdi
ve ehl-i dalâletin ve ehl-i felsefenin bir vekili olan nefsim
sustu. Ve, lillâhilhamd, tam imana geldi. Ve dedi ki:
Evet, bana öyle bir Hâl›k ve Rab lâz›m ki, en küçük 
hat›rat-› kalbimi ve en hafî niyaz›m› bilecek; ve en gizli 
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Kudret-i Ezeliye: varl›¤›n›n evve-
li olmayan sonsuz kudret ve kuv-
vet sahibi Allah.
lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun
ki.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikati, iç yüzü, nitelik, vas›f.
mazhar olmak: nail olmak, erifl-
mek, kavuflmak, bir fleyin ortaya
ç›kt›¤›, göründü¤ü yer.
mu’cizat-› sanat: sanat mu’cize-
leri.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhit: kuflatan, saran.
muntazam: intizaml›, düzgün,
düzenli, tertipli.
mutî: itaat eden, boyun e¤en,
emre uyan.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
mümkün: olabilir, imkân dahilin-
de.
mümteni: olamaz, mümkün ol-
mayan, imkâns›z.
nefer: rütbesiz asker, er.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nihayet: son.
padiflah: büyük flah, hükümdar-
lar hükümdar›, sultan.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
sanat: bir fleyi yapmada gösteri-
len ustal›k, hüner, mârifet.
seyyarat: gezegenler.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
sühulet: kolayl›k.
flah: hükümdar.
flahsiyet: kiflilik, belirgin özellik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
vekil: baflkas›n›n yerine ve ad›na
hareket eden, konuflan.
vesika: belge.
vücut: varl›k, beden.
zahir: görünen, aç›k.
zerrat: zerreler, çok küçük parça-
lar, moleküller, atomlar.
zerre: çok küçük parça.

bürhan: delil.
düstur: kanun, kural.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i dalâlet: iman ve ‹slâmi-
yetten, do¤ru yoldan ayr›lan-
lar.
ehl-i felsefe: felsefe ile u¤ra-
flanlar.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle,
k›sacas›.
esbab-› tabiiye: tabiî sebep-
ler.
fevkinde: üstünde.

gayet: çok, son derece.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
‹lm-i Ezelî: varl›¤›n›n evveli
olmayan sonsuz ilim sahibi
Allah.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
imkân: olabilecek hâlde bu-
lunma, mümkün olma, olabi-

lirlik.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
intisap: ba¤lanma, emrine
girme.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
istinaden: dayanarak, güve-
nerek.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü
yeten, varl›¤›n›n evveli olma-
yan, Allah.
kudret: güç, kuvvet, takat, ik-
tidar.



ihtiyac-› ruhumu yerine getirdi¤i gibi, bana saadet-i ebe-
diyeyi vermek için, koca dünyay› ahirete tebdil edecek
ve bu dünyay› kald›r›p ahireti yerine kuracak; hem sine-
¤i halk etti¤i gibi semavat› da icat edecek; hem günefli
seman›n yüzüne bir göz olarak çakt›¤› gibi, bir zerreyi de
göz bebe¤imde yerlefltirecek bir kudrete malik olsun.
Yoksa, sine¤i halk edemeyen, hat›rat-› kalbime müdaha-
le edemez, niyaz-› ruhumu iflitemez. Semavat› halk et-
meyen, saadet-i ebediyeyi bana veremez. Öyle ise, be-
nim Rabbim odur ki, hem hat›rat-› kalbimi ›slah eder,
hem cevv-i havay› bulutlarla bir saatte doldurup boflaltt›-
¤› gibi dünyay› ahirete tebdil edip, Cenneti yap›p, kap›-
s›n› bana açar, “Haydi gir” der.

‹flte, ey nefsim gibi bedbahtl›k neticesinde bir k›s›m
ömrünü nursuz felsefî ve ecnebi fünununa sarf eden ih-
tiyar kardefllerim! Kur’ân’›n lisan›ndaki mütemadiyen 
1 nƒog s’pG n¬'dpG B’ ferman-› kudsîsinden ne kadar kuvvetli ve ne

kadar hakikatli ve hiçbir cihette sars›lmaz ve zedelenmez
ve tagayyür etmez bir rükn-i imanîyi anlay›n›z ki, nas›l
bütün manevî zulümat› da¤›t›r ve manevî yaralar› tedavi
eder!

‚è

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
bedbaht: bahts›z, baht› kara, tâ-
li’siz.
cevv-i hava: hava bofllu¤u, at-
mosfer.
cihet: yan, yön, taraf.
ecnebi: yabanc›.
felsefî: felsefe ile ilgili meseleler.
ferman-› kudsî: mukaddes fer-
man, Allah taraf›ndan kullar›na
bildirilen hüküm.
fünun: fenler, fen bilimleri.
hafî: gizli, sakl›.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
halk etmek: yaratmak.
hat›rat-› kalp: kalbe gelen hat›ra-
lar.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihtiyac-› ruh: ruhun ihtiyac›.
ilâh: tanr›, ibadet edilecek varl›k.
kudret: güç, kuvvet.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
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malik: sahip.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
müdahale: kar›flma, el atma,
araya girme.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-

koyan güç.
netice: sonuç.
niyaz: yalvarma, yakarma,
dua.
niyaz-› ruh: ruhun yalvar›fl›,
yakar›fl›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
rükn-i imanî: imana ait esas,
iman›n esas›.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.

sarf: harcama.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma.
tebdil: de¤ifltirme, döndür-
me, dönüfltürme, baflka bir
hâle getirme.
zerre: çok küçük parça, mo-
lekül, atom.
zulümat: karanl›klar.

1. Ondan baflka ilâh yoktur. (Haflir Suresi: 22, 23; Bakara Suresi: 225; v.d.)



‹stanbul’da Dârülhikmette bulundu¤u zaman, Sünuhat
risalesinde yazd›¤› gayet acip bir vak›a-i ruhaniye:

Rüyada Bir Hitabe
1335 senesi Eylül’ünde, dehrin hâdisat›n›n verdi¤i ye-

is ile fliddetle muztarip idim. fiu kesif zulmet içinde bir
nur ar›yordum. Manen rüya olan yakazada bulamad›m.
Hakikaten yakaza olan rüya-i sad›kada bir ziya gördüm.
Tafsilât› terk ile bana söylettirilmifl noktalar› kaydedece-
¤im. fiöyle ki:

Bir Cuma gecesinde nevm ile âlem-i misale girdim.
Biri geldi dedi:

“Mukadderat-› ‹slâm için teflekkül eden bir meclis-i
muhteflem, seni istiyor.”

Gittim gördüm ki, münevver, emsalini dünyada gör-
medi¤im, Selef-i Salihînden ve âsâr›n mebuslar›ndan her
asr›n mebuslar› içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap
edip, kap›da durdum. Onlardan bir zat dedi ki:

“Ey felâket, helâket asr›n›n adam›, senin de reyin var,
fikrini beyan et!”

Ayakta durup dedim:

“Sorun cevap vereyim.”

Biri dedi:

“Bu ma¤lûbiyetin neticesi ne olacak, galibiyette ne
olurdu?”
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muztarip: ›zd›rap çeken, s›k›nt›l›.
münevver: nurlu, ayd›n.
netice: sonuç.
nevm: uyku.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
rey: düflünce, fikir, müflahede,
mütalâa, görüfl, oy.
rüya-i sad›ka: do¤ru rüya, mak-
bul ve muteber kimselerin gör-
dükleri flekilde, dünyada hakikat-
lar› ç›kan sad›k rüya.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri, ‹slâm›n
ilk dönemlerindeki salih insanlar.
tafsilât: aç›klamalar, ayr›nt›lar.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
teflekkül: meydana gelme, olufl-
ma.
vak›a-i ruhaniye: ruhla ilgili hâdi-
se, ruhen yaflanm›fl olay.
yakaza: uyku ile uyan›kl›k aras›.
yeis: ümitsizlik.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
zulmet: karanl›k.

acip: hayret veren, hayrette
b›rakan.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u âlem.
âsâr: as›rlar, yüzy›llar, ça¤lar.
as›r: yüzy›l, ça¤.
beyan: anlatma, aç›klama,
bildirme, izah etme.
dehir: dünya, uzun zaman.
emsal: efl, benzer.
felâket: büyük dert, belâ.
galibiyet: üstünlük, üstün

gelme, yenme, ma¤lûp etme.
gayet: çok, son derece.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakikaten: gerçekten.
helâket: y›k›l›fl, mahvolufl.
hicap: utanma, utanma duy-
gusu, mahcubiyet.
hitabe: bir toplulu¤a karfl› ko-
nuflma, düzgün söz söyleme.
kaydetmek: yazmak, önemli
noktalar› tespit etmek.
kesif: kal›n, yo¤un, koyu.
ma¤lûbiyet: yenilme, yenilgi,
boyun e¤me, bir kuvvetlinin

idaresi alt›nda bulunufl.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe,
ruhça, mana itibar›yla, mana-
ca.
mebus: gönderilen, yollanan,
vekil.
meclis: topluluk, hey’et.
meclis-i muhteflem: muhte-
flem meclis, ihtiflaml›, gör-
kemli topluluk.
mukadderat-› ‹slâm: ‹slâm›n
bafl›ndan geçecek olanlar, ba-
fl›na gelecek hâller, durumlar.



Dedim:

“Musibet flerr-i mahz olmad›¤› için, bazen saadette fe-
lâket oldu¤u gibi, felâketten dahi saadet ç›kar. Eskiden
beri i’lâ-i kelimetullah ve beka-i istiklâliyet-i ‹slâm için,
farz-› kifaye-i cihad› deruhte ile kendini yekvücut olan
âlem-i ‹slâma fedaya vazifedar ve hilâfete bayraktar gör-
müfl olan bu devlet-i ‹slâmiyenin felâketi, âlem-i ‹slâm›n
saadet-i müstakbelesiyle telâfi edilecektir.

“Zira flu musibet, maye-i hayat›m›z ve âb-› hayat›m›z
olan uhuvvet-i ‹slâmiyenin inkiflaf ve ihtizaz›n› harikulâde
tacil etti. Biz incinirken, âlem-i ‹slâm a¤l›yor. Avrupa zi-
yade incitse, ba¤›racakt›r. fiayet ölsek; yirmi ölece¤iz, üç
yüz dirilece¤iz. Harikalar asr›nday›z. ‹ki-üç sene mevtten
sonra meydanda dirilenler var. Biz ma¤lûbiyetle bir sa-

adet-i acile-i ( A¬n∏pLÉY ) muvakkata kaybettik.

Fakat bir saadet-i âcile-i ( A¬∏pLBG ) müstemirre bizi bek-

liyor. Pek cüz’î ve mütehavvil ve mahdut olan hâli, genifl
istikbal ile mübadele eden kazan›r.

Birden meclis taraf›ndan denildi:

“‹zah et!”

Dedim:

“Devletler, milletler muharebesi, tabakat-› befler mu-
harebesine terk-i mevki ediyor. Zira befler esir olmak is-
temedi¤i gibi, ecir olmak da istemez. Galip olsa idik, 

âb-› hayat: hayat suyu, ebedî ha-
yat› kazanmay› temin eden ma-
nevî de¤erler.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
as›r: yüzy›l, ça¤.
bayraktar: bayra¤› tafl›makla gö-
revli; bir toplulu¤un bafl›, reisi.
beka-i istiklâliyet-i ‹slâm: ‹slâ-
m›n ba¤›ms›zl›¤›n›n devaml›l›¤›.
befler: insan.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme, yerine
getirme.
devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm devleti.
ecir: ücretle çal›flan, iflçi.
farz-› kifaye-i cihad: Müslüman-
lar›n tamam› olmay›p, bir k›sm›-
n›n muhakkak yapmas› gereken
ve bu flekilde farz olan cihat.
feda: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
felâket: musibet, çok zarar, s›k›n-
t› do¤uran durum.
galip: galebe eden, galebe çalan,
üstün gelen, yenen.
harika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran.
harikulâde: efli ve benzeri olma-
yan, görülmedik derecede, ola¤a-
nüstü.
hilâfet: halifelik, Hz. Peygamberin
vekilli¤i, Hz. Peygambere vekil
olarak Müslümanlar› ve ‹slâml›¤›
koruma görevi.
ihtizaz: harekete geçme.
i’lâ-i kelimetullah: Allah’›n ad›n›,
Allah’›n birli¤ini yükseltme, yü-
celtme.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, meydana ç›kma.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
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izah: aç›klama, bir konuyu
ayr›nt›lar›yla ortaya koyma.
ma¤lûbiyet: yenilme, yenilgi.
mahdut: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
mâye-i hayat: hayat için ge-
rekli olan, hayat›n esas›.
meclis: topluluk, hey’et.
mevt: ölüm.
muharebe: savafl, harp.
musibet: felâket, belâ, dert,
s›k›nt›.
mübadele: de¤ifl-tokufl, kar-
fl›l›kl› olarak de¤ifltirme, ta-
kas.

mütehavvil: çabuk de¤iflen.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
saadet-i acile-i müstemirre:
ileride görülecek olan devam-
l› saadet, ertelenen saadet.
saadet-i âcile-i muvakkata:
peflin yaflanan geçici saadet.
flayet: e¤er.
flerr-i mahz: tamamen kötü-
lük, iyi taraf› hiç olmayan.
tabakat-› befler: insanlar›n
oluflturdu¤u sosyal s›n›flar.
tacil: h›zland›rma, çabuklafl-
t›rma.

telâfi: tamamlama, yerini
doldurma, zarar› karfl›lama.

terk-i mevki: yerini, mevkiini
terk etme.

uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.

vazifedar: vazifeli, görevli.

yekvücut: tek vücut, hep bir-
den, tek bir insan gibi.

zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.

ziyade: çok, art›k.



hasm›m›z, düflman›m›z elindeki cereyan-› müstebidâne-
ye belki daha fledidâne kap›lacak idik. Hâlbuki o cereyan
hem zalimâne, hem tabiat-› âlem-i ‹slâma münafi, hem
ehl-i iman›n ekseriyet-i mutlakas›n›n menfaatine müba-
yin, hem ömrü k›sa, parçalanmaya namzettir. E¤er ona
yap›flsa idik, âlem-i ‹slâm› f›trat›na, tabiat›na muhalif bir
yola sürecek idik.

“fiu medeniyet-i habise ki, biz ondan yaln›z zarar gör-
dük ve nazar-› fleriatta merdut ve seyyiat› hasenat›na ga-
lebe etti¤inden; maslahat-› befler fetvas›yla mensuh ve
intibah-› beflerle mahkûm-i ink›raz, sefih, mütemerrit,
gaddar, manen vahflî bir medeniyetin himayesini As-
ya’da deruhte edecektik.”

Meclisten biri dedi:

“Neden fleriat flu medeniyeti (HAfi‹YE) reddeder?

Dedim:

“Çünkü, befl menfi esas üzerine teessüs etmifltir. Nok-
ta-i istinad› kuvvettir. O ise, fle’ni tecavüzdür. Hedef-i
kast› menfaattir. O ise, fle’ni tezahumdur. Hayatta 
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hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
hedef-i kast: hedef ve maksat.
himaye: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
inflaallah: Allah izin verirse.
intibah-› befler: insanl›¤›n uyan-
mas›.
istikbal: gelecek, gelecek zaman.
kuvvet: fizikî güç, kudret, takat.
mahkûm-i ink›raz: çökmeye,
son bulmaya, bitmeye mahkûm.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
maslahat-› befler: insan›n fayda-
s›na olan ifller, fleyler.
meclis: topluluk, hey’et.
medeniyet: uygarl›k.
medeniyet-i habise: pis, çirkin,
kötü medeniyet.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
menfaat: fayda, yarar.
menfi: negatif, olumsuz.
mensuh: hükmü kald›r›lm›fl, ge-
çersiz k›l›nm›fl.
merdut: reddolunmufl, reddedil-
mifl, kabul edilmeyen.
muhalif: ayk›r›, uymayan.
murat: maksat, kastedilen.
mübayin: uymayan, farkl›, z›t.
münafi: z›t, uymaz, ayk›r›.
mütemerrit: dik bafll›, inatç›.
namzet: aday.
nazar-› fleriat: fleriata göre, Ce-
nab-› Hakk›n emirlerine göre.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
racih: daha üstün, di¤erinden üs-
tün.
sefahat: zevk, e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük, sefihlik.
sefih: helâl olmayan zevk ve e¤-
lencelere düflkün.
seyyiat: fenal›klar, kötülükler;
günahlar.
sulh-i umumî: genel bar›fl.
fledidâne: çok fliddetli olarak.
fle’ni: gerek, neticesi ve eseri.
fleriat: ‹slâm dini, ‹slâm›n bütün
hükümleri.
tabiat: mizaç, yap›.
tabiat-› âlem-i ‹slâm: ‹slâm âle-
minin tabiat›, mizac›, yap›s›.
taklit: benzemeye veya benzet-
meye çal›flma.
tecavüz: sald›rma, haddini aflma.
teessüs: kurulma, yerleflme.
temin: sa¤lama, gerçeklefltirme.
tezahum: birbirine s›k›nt› verme,
birbirine zahmet verme.
zalimâne: zalimce, ac›mas›zca.
zannetme: sanma.
zemin: yer.
zirüzeber: altüst, darmada¤›n.

HAfi‹YE: Bizim murad›m›z, medeniyetin mehasini ve beflere menfaati
bulunan iyiliklerdir. Yoksa, medeniyetin günahlar›, seyyiatlar› de¤il ki; ah-
maklar, o seyyiatlar›, o sefahetleri mehasin zannedip, taklit edip, mal›m›-
z› harap ettiler. Medeniyetin günahlar›, iyiliklerine galebe edip, seyyiat›
hasenat›na racih gelmekle, befler, iki harb-i umumi ile iki dehfletli tokat
yiyip, o günahkâr medeniyeti zirüzeber edip, öyle bir kustu ki, yeryüzünü
kanla bulaflt›rd›. ‹nflaallah istikbaldeki ‹slâmiyetin kuvveti ile, medeniyetin
mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-i
umumiyi de temin edecek.

ahmak: ak›ls›z, sersem, kal›n
kafal›, flaflk›n, anlay›fls›z.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
befler: insan, insanl›k.
cereyan: ayn› görüflü payla-
flanlar›n oluflturdu¤u hareket.
cereyan-› müstebidâne: zor-
layarak, zorla yap›lan hare-
ket. kanun ve kaideye ba¤l›
olmaks›z›n hareket eden ce-
reyan.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
deruhte: üstüne alma, yük-

lenme, yapma.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
ekseriyet-i mutlaka: kesin
ço¤unluk.
esas: temel.
fetva: ‹slâmda, bir mesele
hakk›nda fleyhülislâm, müftü
gibi yetkili kimseler veya dinî
meselelere tam vak›f kimse-
ler taraf›ndan verilen fler’î hü-
küm veya karar.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç.

gaddar: ac›mas›z, merhamet-
siz, zulüm ve haks›zl›k eden.
galebe etmek: galip gelmek,
üstün gelmek.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
leyen, günah ifllemifl.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
harap etmek: periflan etmek,
y›kmak.
harb-i umumî: dünya savafl›.
hasenat: güzellikler, iyilikler.
has›m: düflman.



düsturu cidaldir. O ise, fle’ni tenazudur. Kitleler mabey-
nindeki rab›tas›, aheri yutmakla beslenen unsuriyet ve
menfi milliyettir. O ise, fle’ni böyle müthifl tesadümdür.
Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teflci ve arzular›n› tat-
min ve metalibini teshildir. O heva ise, fle’ni insaniyeti
derece-i melekiyeden, dereke-i kelbiyete indirmektir. ‹n-
san›n mesh-i manevîsine sebep olmakt›r. Bu medenîler-
den ço¤u, e¤er içi d›fl›na çevrilse, kurt, ay›, y›lan, h›nz›r,
maymun postu görülecek gibi hayale gelir.

“‹flte, onun için bu medeniyet-i hâz›ra, beflerin yüzde
seksenini meflakkate, flekavete atm›fl; onunu mümevveh
(hayalî) saadete ç›karm›fl; di¤er onunu da, beyne beyne
(ikisi ortas›) b›rakm›fl. Saadet odur ki, külle, ya eksere sa-
adet ola. Bu ise, ekall-i kalilindir ki, nev-i beflere rahmet
olan Kur’ân, ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadeti-
ni tazammun eden bir medeniyeti kabul eder.

“Hem serbest hevan›n tahakkümüyle, havaic-i gayr-i
zaruriye havaic-i zaruriye hükmüne geçmifllerdir. Beda-
vette bir adam dört fleye muhtaç iken, medeniyet yüz fle-
ye muhtaç ve fakir etmifltir. Sa’y, masrafa kâfi gelmedi-
¤inden, hileye, harama sevk etmekle, ahlâk›n esas›n› flu
noktadan ifsat etmifltir. Cemaate, nev’e verdi¤i servet,
haflmete bedel, ferdi, flahs› fakir, ahlâks›z etmifltir. Ku-
run-i Ulân›n mecmu vahfletini, bu medeniyet bir defada
kustu!

“Âlem-i ‹slâm›n flu medeniyete karfl› istinkâf› ve so¤uk
davranmas› ve kabulde ›zt›rab› cây-› dikkattir. Zira isti¤na

aher: baflka, di¤er.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile Kur’ân-› Kerîm ve
sünnet-i flerifte s›n›rlar› çizilen ka-
idelerin hayata geçirilmesiyle ka-
zan›lan iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
bedavet: bedevîlik, göçebelik.
bedel: karfl›l›k.
befler: insan, insanl›k.
cây-› dikkat: dikkat edilecek
nokta.
cazibedar: çekici.
cemaat: topluluk.
cidal: kavga, çarp›flma, savafl.
derece-i melekiye: meleklik de-
recesi.
dereke-i kelbiyet: köpeklik de-
recesi, alçakl›k.
düstur: prensip, esas.
ekall-i kalil: az›n az›, pek az, en
az.
ekser: ço¤unluk.
ekseriyet: en büyük k›s›m, ço-
¤unluk.
esas: temel.
fert: flah›s, kifli.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
havaic-i gayr-i zaruriye: zorunlu
olmayan ihtiyaçlar.
havaic-i zaruriye: zorunlu ihti-
yaçlar.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük.
heves: nefisten gelen gelip geçici
istek.
h›nz›r: domuz.
hükmüne: yerine.
›zt›rap: azap, ac›, s›k›nt›.
ifsat etmek: bozmak.
insaniyet: insanl›k.
isti¤na: aza kanaat etme, olanla
yetinme, tok gözlülük.
istinkâf: geri durma, çekinme,
sak›nma.
kâfi: yeter, yeterli.
kitle: insan toplulu¤u.
Kurun-› Ulâ: ‹lk Ça¤.
küll: hep, bütün, bir fleyin tama-
m›, tümü.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
mabeyn: ara.
masraf: gider, harcama.
mecmu: bütün, toplam.
medenî: uygar, modern.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
menfi: negatif, olumsuz.
mesh-i manevî: bir kimsenin iç
dünyas›n›n kötü ve çirkin bir hale
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gelmesi.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
metalip: talep olunan, iste-
nen fleyler, istekler, arzular.
milliyet: millete has olma du-
rumu veya millî olma duru-
mu, ulusall›k.
muhtaç: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
mümevveh: hayali.

müthifl: dehfletli, korkunç.
nevi: tür.
nev-i befler: insan nevi, in-
sanl›k.
rab›ta: ba¤.
saadet: mutluluk.
sa’y: çal›flma.
servet: zenginlik, varl›k, mal,
mülk.
sevk etmek: götürmek, sü-
rüklemek.
flah›s: insan, kifli.
flekavet: mutsuzluk, s›k›nt›.
fle’ni: gere¤i, neticesi ve ese-

ri.
tahakküm: zorla hükmetme,
bask›.
tatmin: doyma, doyurma.
tazammun eden: içine alan,
içeren.
tenazu: kavga etme, çekifl-
me.
tesadüm: çarp›flma, vuruflma.
teshil: kolaylaflt›rma.
teflci: cesaretlendirme.
unsuriyet: ›rkç›l›k.
vahflet: yabanîlik, vahflilik.
zira: çünkü.



ve istiklâliyet hassas›yla mümtaz olan fleriattaki ‹lâhî hi-
dayet, Roma felsefesinin dehas›yla afl›lanmaz, imtizaç et-
mez, bel’ olunmaz, tâbi olmaz.

“Bir as›ldan tev’em (ikiz) olarak nefl’et eden eski Ro-
ma ve Yunan iki dehalar›, su ve ya¤ gibi, mürur-i a’sar
(as›rlar), medeniyet ve Hristiyanl›¤›n temzicine çal›flt›¤›
hâlde, yine istiklâllerini muhafaza, âdeta tenasuhla o iki
ruh flimdi de baflka flekillerde yafl›yorlar. Onlar tev’em ve
esbab-› temziç varken imtizaç olunmazsa, fleriat›n ruhu
olan nur-i hidayet, o muzlim pis medeniyetin esas› olan
Roma dehas›yla hiçbir vakit mezç olunmaz, bel’ olun-
maz.”

Dediler: “fieriat-› Garradaki medeniyet nas›ld›r?”

Dedim: “fieriat-› Ahmediyenin (a.s.m.) tazammun et-
ti¤i ve emretti¤i medeniyet ise ki, medeniyet-i hâz›ran›n
inkifla›ndan inkiflaf edecektir. Onun menfi esaslar› yeri-
ne, müspet esaslar vazeder.

“‹flte nokta-i istinat, kuvvete bedel hakt›r ki, fle’ni ada-
let ve tevazündür. Hedef de, menfaat yerine fazilettir ki,
fle’ni muhabbet ve tecazüptür. Cihetülvahdet de unsuri-
yet-i milliyet yerine, rab›ta-i dinî, vatanî, s›n›fîdir ki, fle’ni
samimi uhuvvet ve müsalemet ve haricin tecavüzüne
karfl› yaln›z tedafüdür. Hayatta düstur-i cidal yerine düs-
tur-i teavündür ki, fle’ni ittihat ve tesanüttür. Heva yeri-
ne hüdad›r ki, fle’ni insaniyeten terakki ve ruhen tekâ-
müldür. Hevay› tahdit eder, nefsin hevesat-› süfliyesinin
teshiline bedel, ruhun hissiyat-› ulviyesini tatmin eder.
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ink›fla: aç›lma, gizli s›rlar›n bilin-
mesi.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k.
istiklâliyet: ba¤›ms›zl›k.
ittihat: bir olma, birlik.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
menfaat: fayda, ç›kar.
menfi: negatif, olumsuz.
mezç olunmak: kar›flt›r›lmak.
muhabbet: sevgi, dostluk.
muhafaza: koruma.
muzlim: karanl›k, zulmetli.
mümtaz: ayr›cal›kl›, üstün.
müsalemet: herkesle bar›fl içinde
olma.
müspet: gerçek, do¤ru, yararl›.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefl’et: meydana gelme, do¤ma.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
nur-i hidayet: hidayet nuru.
rab›ta-i dinî: din ba¤›.
ruhen: ruh yönünden.
s›n›fî: sosyal tabakalarla ilgili.
fle’ni: gere¤i, neticesi ve eseri.
fleriat: ‹slâm dini, ‹slâm›n bütün
hükümleri.
fleriat-› Ahmediye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) tarif etti¤i, getirdi-
¤i ve bildirdi¤i fleriat.
fieriat-› Garra: parlak din, ‹slâmi-
yet.
tâbi: uyan, itaat eden.
tahdit: s›n›rlama.
tatmin etmek: doyurmak.
tazammun etmek: içine almak,
içermek.
tecavüz: sald›rma, sald›r›.
tecazüp: birbirini çekme.
tedâfü: savunma.
tekâmül: mükemmelleflme, ol-
gunlaflma.
temzic: iki ya da daha fazla fleyi
birbirine kat›p kar›flt›rmak.
tenasuh: ruhun bir bedenden
baflka bir bedene geçti¤ini kabul
eden bat›l görüfl.
terakki: yükselme, ilerleme, ge-
liflme.
tesanüt: dayan›flma.
tevazün: denklik, birbirine denk
olma.
tev’em: ikiz.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i, samimi dostluk.
unsuriyet-i milliyet: ›rkç›l›k.
vatanî: vatanla ilgili.
vazetmek: koymak.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si.
âdeta: sanki.
bedel: karfl›l›k.
bel’ olunmak: ortadan kald›-
r›lmak, yutulmak.
cihetülvahdet: birlik ciheti.
deha: üstün zekâ.
düstur: kanun, kural, esas.
düstur-i teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.
düstur-i cidal: çarp›flma ka-
nunu, varl›klar›n sürekli mü-

cadele ve çarp›flma hâlinde
oldu¤unu kabul eden görüfl.
esbab-› temziç: kar›flma se-
bepleri, mezcolma sebepleri.
fazilet: kifliyi ahlâkl›, iyi hare-
ket etmeye yönelten manevî
kuvvet, erdem.
felsefe: hikmet bilgisi.
hariç: d›fl, d›flar›.
hassa: bir kimseye, ya da bir
fleye özel olan nitelik.
hedef: maksat, niyet, amaç.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-

sin zararl› ve günah olan ar-
zular›.
hevesat-› süfliye: afla¤›, kötü
istekler, alçak arzular.
hidayet: do¤ru ve hak yolda
olma.
hissiyat-› ulviye: yüce hisler
ve duygular.
hüda: do¤ruluk, hidayet.
‹lâhî: Allah taraf›ndan olan.
insaniyeten: insanl›k bak›-
m›ndan.
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma.



“Demek, biz ma¤lûbiyetle ikinci cereyana tak›ld›k ki,
mazlumlar›n ve cumhurun cereyan›d›r. Baflkalar›ndan
yüzde seksen fakir ve mazlumsa, ‹slâmdan doksan belki
doksan befltir.

“Âlem-i ‹slâm flu ikinci cereyana karfl› lâkayt veya mu-
ar›z kalmakla hem istinats›z, hem bütün eme¤ini heder,
hem onun istilâs›yla istihaleye maruz kalmaktansa, âk›lâ-
ne davran›p onu ‹slâmî bir tarza çevirip, kendine hadim
k›lmakt›r. Zira düflman›n düflman›, düflman kald›kça
dosttur; nas›l ki, düflman›n dostu, dost kald›kça düflman-
d›r.

“fiu iki cereyan birbirine z›t, hedefleri z›t, menfaatleri
z›t oldu¤undan; birincisi dese ‘Öl,’ di¤eri diyecek ‘Diril.’
Birinin menfaati zarar, ihtilâf, tedenni, zaaf, uyumam›z›
istilzam etti¤i gibi; ötekinin menfaati dahi kuvvetimizi, it-
tihad›m›z› bizzarure iktiza eder.

“fiark husumeti, ‹slâm inkiflaf›n› bo¤uyordu; zail oldu
ve olmal›. Garp husumeti, ‹slâm›n ittihad›na, uhuvvetin
inkiflaf›na en müessir sebeptir; bâkî kalmal›.”

Birden o meclisten tasdik emareleri tezahür etti.

Dediler: “Evet, ümitvar olunuz. fiu istikbal ink›lâb›
içinde, en yüksek gür seda ‹slâm›n sedas› olacakt›r!”

Tekrar biri sordu: “Musibet, cinayetin neticesi, mü-
kâfat›n mukaddimesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva
verdirdiniz ki, flu musibetle hükmetti? Musibet-i amme 

âk›lâne: ak›ll›ca, mant›kl›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bâkî: sürekli, devaml›, kal›c›.
bizzarure: ister istemez, mecbu-
ren.
cereyan: ayn› e¤ilimde olan, ayn›
görüflü paylaflanlar›n oluflturdu¤u
hareket, ak›m.
cinayet: adam öldürme derece-
sinde a¤›r suç.
cumhur: halk, umum.
emare: belirti, iflaret.
emek: çaba, gayret.
fakir: muhtaç, düflkün, yoksul.
fetva: hüküm, karar.
fiil: davran›fl, hareket.
garp: ülkemize göre Avrupa, Bat›.
hadim: hizmetçi, hizmet eden.
hedef: maksat, niyet, amaç.
heder: bofla gitme, karfl›l›ks›z kal-
ma.
husumet: düflmanl›k.
hükmetme: karar verme.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
ihtilâf: anlaflmazl›k, uyuflmazl›k,
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›-
l›¤›.
iktiza etmek: gerektirmek.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
inkiflaf: geliflme, ilerleme.
‹slâmî: ‹slâma uygun.
istihale: bir hâlden baflka bir hâ-
le geçifl, hâl de¤ifltirme, baflkala-
fl›m, dönüflüm.
istikbal: gelecek, gelecek zaman.
istilâ: yay›lma, ele geçirme.
istilzam: gerektirme.
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istinat: dayanak.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma, bir olma, birlik.
kader: ‹lâhî hüküm.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
ma¤lûbiyet: yenilme, yenilgi.
maruz kalmak: bir fleyin kar-
fl›s›nda, tesiri alt›nda kalmak.
mazlum: zulüm görmüfl, zul-
me u¤ram›fl.
meclis: topluluk, hey’et.
menfaat: fayda, ç›kar, yarar.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan.

mukaddime: bafllang›ç.
musibet: felâket, belâ, dert,
s›k›nt›.
musibet-i âmme: herkesi et-
kileyen belâ ve âfet.
müessir: tesirli, etkili.
mükâfat: ödül.
netice: sonuç.
seda: ses.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama.
tedenni: afla¤› düflme, daha

kötü bir dereceye düflme, al-
çalma, gerileme.
tezahür: ortaya ç›kma, belir-
me, görünme.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i, samimi dostluk.
ümitvar: ümitli, umutlu.
zaaf: zay›fl›k.
zail olmak: yok olmak, orta-
dan kalkmak.
z›t: karfl›t.
zira: çünkü.



ekseriyetin hatas›na terettüp eder. Haz›rda mükâfat›n›z
nedir?”

Dedim: “Mukaddemesi üç mühim erkân-› ‹slâmiyede-
ki ihmalimizdir: salât, savm, zekât. Zira, yirmi dört saat-
ten yaln›z bir saati, befl namaz için Hâl›k Teâlâ bizden is-
tedi. Tembellik ettik; befl sene yirmi dört saat talim, me-
flakkat, tahrikle bir nevi namaz k›ld›rd›. Hem, senede
yaln›z bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize ac›-
d›k; kefareten befl sene oruç tutturdu. Ondan, k›rktan
yaln›z biri, ihsan etti¤i maldan zekât istedi. Buhl ettik,
zulmettik; O da bizden müterakim zekât› ald›.

1 pπnªn©rdG p¢ùræpL røpe oAGnõné`rdnG
“Mükâfat-› hâz›ram›z ise: Fas›k, günahkâr bir millet-

ten, humsu olan dört milyonu velâyet derecesine ç›kar-
d›; gazilik, flehadetlik verdi. Müflterek hatadan nefl’et
eden müflterek musibet, mazi günah›n› sildi.”

Yine biri dedi: “Bir amir, hata ile felâkete atm›fl ise?..”

Dedim: “Musibetzede mükâfat ister. Ya amir-i hatada-
r›n hasenat› verilecektir; o ise hiç hükmünde. Veya hazi-
ne-i gayp verecektir. Hazine-i gaypta böyle ifllerdeki mü-
kâfat› ise, derece-i flehadet ve gaziliktir.”

Bakt›m meclis istihsan etti. Heyecan›mdan uyand›m.
Terli, elpençe yatakta oturmufl kendimi buldum. O gece
böyle geçti...

* * *

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 211 ‹LK HAYATI

da ve ruhî yap›da meydana gelen
coflkunluk.
hums: beflte bir.
hükmünde: de¤erinde.
ihmal: gereken ilgi ve önemi ge-
rekti¤i flekilde göstermeme.
ihsan etmek: vermek, ba¤›flla-
mak, lütuf ve ikramda bulunmak.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kefareten: kefaret olarak, dinî bir
suça karfl›l›k (affettirmek ümidiy-
le) Allah yolunda verilen.
mazi: geçen, geçmifl.
meclis: topluluk, hey’et.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
mukaddime: bafllang›ç.
musibet: felâket, belâ, dert, s›k›n-
t›.
musibetzede: felâkete u¤ram›fl,
belâya, kazaya u¤rayan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükâfat: ödül.
mükâfat-› hâz›ra: haz›r mükâfat,
hemen verilen mükâfat.
müflterek: ortaklafla, ortak.
müterakim: biriken, birikmifl.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, hay›rl› ifllerden al›ko-
yan güç.
nefl’et: meydana gelme, ileri gel-
me, oluflma.
nevi: çeflit, tür.
salât: namaz.
savm: oruç.
flahadet: flehitlik, Allah yolunda
can›n› verme.
tahrik: hareket ettirme.
talim: e¤itim, uygulamal› olarak
yap›lan ö¤retim.
terettüp etmek: sonuç olarak
ç›kmak.
velâyet: velîlik, evliyal›k, Allah
dostlu¤u.
zira: çünkü.
zulüm: ifli yerli yerince yapma-
ma, hak eden kimseye hakk›n›
vermeme, adalete ayk›r› davran-
ma, adaletsizlik.

amel: fiil, ifl.
amir: emreden, emir verme
yetkisi bulunan idareci.
amir-i hatadar: hatal› idareci.
buhl: cimrilik, pintilik.
derece: mertebe, kademe.
derece-i flahadet: flehitlik de-
recesi, Allah yolunda ölenle-
rin Allah kat›ndaki mertebesi.
ekseriyet: ço¤unluk.
elpençe: ellerin önde kavufl-

turulmufl hâli.
erkân-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
rükünleri, esaslar›.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket eden, günahkâr.
felâket: musibet, çok zarar,
s›k›nt› do¤uran durum.
gazi: savaflan, savafltan sa¤
ve muzaffer dönen.
günah: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› davran›fl, uygunsuz fiil, di-

nî suç.
günahkâr: günah ifllemifl.
Hâl›k-› Teâlâ: her fleyi yoktan
var eden yüce Allah.
hasenat: iyilikler, güzellikler.
hazine-i gayp: gayp hazinesi,
var olan fakat görünmeyen
hazine; Allah’›n rahmet hazi-
nesi.
heyecan: birden bire fliddetle
hislenme, ürperme, duygular-

1. Amelin karfl›l›¤› kendi türünden bir fleyle verilir.



Bediüzzaman, yan›nda baflka kitaplar bulundurmuyor-
du.

“Neden baflka kitaplara bakm›yorsun?” denildi¤inde,
buyururlard› ki:

“Her fleyden zihnimi tecrit ile Kur’ân’dan fehmediyo-
rum.”

Eserlerden nakletse de, baz› mühim gördü¤ü mesaili,
ta¤yir etmeden al›rd›.

“Niçin aynen böyle tekrar ediyorsun?” diye soruldu-
¤unda,

“Hakikat usand›rmaz. Libas› de¤ifltirmek istemem”
buyururdu.

Yukar›da bir nebze zikredilmiflti ki, Bediüzzaman, ha-
kaik-› Kur’âniyeye (HAfi‹YE) ait on iki telifat›n› tab ettirmifl-
ti.

HAfi‹YE: Üstat Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ‹stanbul’da ve bir
k›sm›n› bilâhare Ankara’da tab ile neflretti¤i o zamanki eserleri, k›rk se-
ne sonra Arabî Mesnevî-i Nuriye ismiyle birarada bir mecmua hâlinde
neflredildi. ‹flte bu Mesnevî-i Nuriye’nin Mukaddemesinde bu eserler hak-
k›nda diyor:

"K›rk elli sene evvel, Eski Said, ziyade ulûm-i akliye ve felsefiyede ha-
reket etti¤i için, hakikatü’l-hakaika karfl› ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat gibi
bir meslek arad›. Ekser ehl-i tarikat gibi yaln›z kalben harekete kanaat
edemedi. Çünkü, akl›, fikri hikmet-i felsefe ile bir derece yaral›yd›, tedavi
lâz›md›. 

“Sonra, hem kalben, hem aklen hakikate giden baz› büyük ehl-i haki-
katin arkas›nda gitmek istedi. Bakt›, onlar›n herbirinin ayr›, cazibedar bir
hassas› var. Hangisinin arkas›ndan gidece¤ine tahayyürde kald›. ‹mam-›
Rabbanî de ona gaybî bir tarzda “Tevhid-i k›ble et” demifl. Yani, “Yaln›z
bir üstad›n arkas›ndan git.” O çok yaral› Eski Said’in kalbine geldi ki: 

“Üstad-› hakikî Kur’ân’d›r. Tevhid-i k›ble bu üstatla olur” diye, yaln›z o
üstad-› kudsînin irflad›yla hem kalbi, hem ruhu gayet garip bir tarzda 

aklen: ak›l ile.
Arabî: Arapça.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
cazibedar: çekici.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler.
ehl-i tarikat: tarikate ba¤l› olan-
lar, tasavvuf yoluna girenler.
ekser: ço¤unluk.
emsal: efl, benzer.
eser: kitap.
evvel: önce.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
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hakikatü’l-hakaik: gerçekle-
rin asl›.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, dipnot.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme, ortaya koyma.
kalben: kalp ile.
kanaat: yeterli bulma, yetin-
me.
libas: elbise.
mecmua: seçilmifl yaz›lardan
meydana gelen kitap risale.

mesail: meseleler.
meslek: tutulan yol.
mukaddeme: ön söz, bafllan-
g›ç, girifl.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
nakletmek: anlatmak, aktar-
mak.
nebze: bir parça.
neflretmek: yay›nlamak.
tab: bast›rma, kitap haline
getirme.
ta¤yir etmek: de¤ifltirmek.

tarz-› beyan ve ifade: aç›kla-
ma ve söyleme flekli.
tecrit: ay›rma, bir tarafta tut-
ma, yal›tma, soyutlama.
telifat: telifler, kitaplar, eser-
ler.
ulûm-i akliye ve felsefe: ak-
lî ve felsefî ilimler, akla ve fel-
sefeye dayanan ilimler.
zihin: haf›za, bellek; anlay›fl,
kavray›fl.
zikretmek: anmak, sözünü
etmek.
ziyade: gerekenden fazla.



Bu eserlerden üç dördü Türkçe olup, mütebakisi Ara-
bîdirler. Bu zamana kadar hiçbir kitapta emsali bulunma-
yan bir tarz-› beyan ve ifade ile hakikatleri ispat ediyor-
lar.
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hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›.
hassa: bir kimseye, ya da bir fle-
ye özel olan nitelik, özellik.
hücum: sald›rma, sald›r›.
hükema: âlimler, filozoflar.
hükmüne geçmek: yerinde de-
¤erinde olmak; gibi olmak.
i’caz-› manevî: mana bak›m›n-
dan mucize olufl.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ink›lâp etmek: bir hâlden di¤er
hâle geçmek, dönüflmek.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
ittifak: birleflme, birlikte hareket.
küllî: çok, büyük, çok miktarda.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan, özel.
makam: manevî yer, mevki.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî;
fikrî, hissî.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mazhar: kavuflma, eriflme.
meslek: maneviyatta tutulan yol;
yol, usul.
Mesnevî: Mevlâna’n›n 26.000 be-
yitlik meflhur tasavvufî eseri.
m›sra: fliirin sat›rlar›ndan her biri.
muvaffak: baflar›l›.
mücadele: savaflma; u¤raflma.
mücahede: mücadele, çarp›flma.
mütehayyir: hayrete düflen, ne
yapaca¤›n› bilemeyen, karars›z.
nefis: kötülü¤e sevk eden, hay›r-
l› ifllerden al›koyan güç.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
pencere-i marifet: Allah’› tan›tan
pencere.
sair: di¤er, öteki.
suret: biçim, görünüfl, tarz.
sülûk: belli bir yolu takip ederek
manevî terakki mertebelerinde
devam etme.
flübehat: flüpheler.
flükûk: flüpheler.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tab: basma, kitap haline getirme.
tahayyür: hayrette kalma.
tarz: flekil, biçim, yol; anlat›m ve
davran›fl biçimi.
tevhid-i k›ble: bir tek yere yö-
nelme, birini takip etme.
turuk-i cehriye: zikirlerini aç›k-
tan sesli olarak yapan tarikatlar.
turuk-i hafiye: zikirleri gizli ola-
rak, kalple yapan tarikatlar.
ulema: âlimler.
üstad-› hakikî: gerçek ö¤retici.
üstad-› kudsî: kusurlardan uzak,
kutsal ö¤retici.
üstat: ö¤retici.

sülûke bafllad›lar. Nefs-i emmaresi de flükûk ve flübehat›yla onu manevî ve
ilmî mücahedeye mecbur etti. Gözü kapal› olarak de¤il; belki ‹mam-› Ga-
zalî (r.a.) Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve ‹mam-› Rabbanî (r.a.) gibi kalp, ruh,
ak›l gözleri aç›k olarak, ehl-i isti¤rak›n ak›l gözünü kapad›¤› yerlerde, o
makamlarda gözü aç›k olarak gezmifl. Cenab-› Hakka hadsiz flükrolsun ki,
Kur’ân’›n dersiyle, irflad›yla hakikate bir yol bulmufl. Hatta
1 lópMGnh o¬s`fnG '¤nY t∫oónJ láǹ j'G o¬nd mArÀnT uπoc ≈/a nh hakikatine mazhar oldu¤unu, Yeni Sa-

id’in Risale-i Nur’uyla göstermifl.

Mevlâna Celâleddin (r.a.) ve ‹mam-› Rabbanî (r.a.) ve ‹mam-› Gazalî
(r.a.) gibi, ak›l ve kalb ittifak›yla gitti¤i için, herfleyden evvel kalb ve ruhun
yaralar›n› tedavi ve nefsinin evhamdan kurtulmas›n› temine çal›fl›p, felil-
lâhilhamd, Eski Said Yeni Said’e ink›lâp etmifl. Asl› Farisî, sonra Türkçe
olan Mesnevî-i fierif gibi o da Arapça bir nevi Mesnevî hükmünde Katre,
Hubab, Habbe, Zühre, Zerre, fiemme, fiule, Lem’alar, Reflhalar, Lâsiy-
yemalar ve sair dersleri ve Türkçede Nokta ve Lemaat’› gayet k›sa bir su-
rette yazm›fl; f›rsat buldukça da tab etmifl. Yar›m asra yak›n o mesle¤i Ri-
sale-i Nur suretinde, fakat dahilî nefis ve fleytanla mücadeleye bedel, ha-
riçte muhtaç mütehayyirlere ve dalâlete giden ehl-i felsefeye karfl›, Risa-
le-i Nur, genifl ve küllî mesnevîler hükmüne geçti...

O fidanl›k Mesnevî, turuk-i hafiye gibi enfüsî ve dâhilî cihetinde çal›fl-
m›fl; kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmufl. Bahçesi olan Risa-
le-i Nur, hem enfüsî, hem ekser cihetinde turuk-i cehriye gibi afakî ve ha-
riç daireye bak›p marifetullaha genifl ve her yerde yol açm›fl. Âdeta Mu-
sa Aleyhisselâm’›n asâs› gibi nereye vurmufl su ç›karm›fl.

Hem Risale-i Nur, hükema ve uleman›n mesle¤inde gitmeyip,
Kur’ân’›n bir i’caz-› manevîsiyle, her fleyde bir pencere-i marifet açm›fl;
bir senelik ifli bir saatte görür gibi Kur’ân’a mahsus bir s›rr› anlam›flt›r ki,
bu dehfletli zamanda hadsiz ehl-i inad›n hücumlar›na karfl› ma¤lûp olma-
y›p galebe etmifl..."

afakî: d›fl âlemle ilgili.
asa: de¤nek, sopa.
bedel: karfl›l›k, karfl›.
cihet: yan, yön, taraf.
dâhilî: içe ait, iç ile ilgili.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lma, bat›la yönelme.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
delil: iz, iflaret.
ehl-i felsefe: felsefe ile u¤ra-

flanlar.
ehl-i inat: inat edenler.
ehl-i isti¤rak: kendinden ge-
çip dünyay› unutanlar.
ekser: ço¤unluk.
enfüsî: nefiste meydana ge-
len; iç dünyayla ilgili.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, kuruntular.
evvel: önce.

Farisî: ‹ran dili, Farsça.
felillâhilhamd: Allah’a hamd
olsun, flükürler olsun.
galebe: galip gelme, yenme.
gaybî: gayba ait, göze görün-
meyenlere ait, gaypla ilgili.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
haricî: d›flar›ya ait, d›flla ilgili.

1. Her bir fleyde Onun birli¤ine iflaret eden bir delil vard›r. (‹bnü'l-Mu'tez isimli Arap flairine ait
bir m›sra. ‹bni Kesîr, Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Azîm, 1:24.)



Dârülhikmette bulundu¤u zamanlarda geçirdi¤i bir in-
k›lâb-› ruhîyi, bilahare neflretti¤i bir eserinde flöyle beyan
ediyor:

Eski Said’in gafil kafas›na müthifl tokatlar indi, 
1 w≥nM oärƒnª`rdnG kaziyesini düflündü; kendini batakl›k çamu-

runda gördü. Medet istedi, bir yol arad›, bir halâskâr ta-
harri etti; gördü ki, yollar muhtelif. Tereddütte kald›,
Gavs-› Azam olan fieyh Geylânî’nin (r.a.) Fütuhu’l-Gayb
nam›ndaki kitab›yla tefeül etti. Tefeülde flu ç›kt›:

2 n∂nÑ`r∏nb i/hGnóoj ÉkÑ«/ÑnW rÖo∏rWÉna pánªrµpë`rdG pQGnO ≈/a nârfnG
Aciptir ki, o vakit ben, Dârülhikmeti’l-‹slâmiye azas›

idim. Güya ehl-i ‹slâm›n yaralar›n› tedaviye çal›flan bir
hekîm idim. Hâlbuki, en ziyade hasta, ben idim. Hasta,
evvelâ kendine bakmal›, sonra hastalara bakabilir. ‹flte,
Hazret-i fieyh bana der ki:

“Sen kendin hastas›n, kendine bir tabip ara!”

Ben dedim:

“Sen tabibim ol!”

Tuttum, kendimi ona muhatap addederek o kitab› ba-
na hitap ediyor gibi okudum. Fakat, kitab› çok fliddetli
idi; gururumu dehfletli k›r›yordu nefsimde fliddetli ameli-
yat-› cerrahiye yapt›. Dayanamad›m, yar›s›na kadar ken-
dimi ona muhatap ederek okudum, bitirmeye tahammü-
lüm kalmad›. O kitab› dolaba koydum. Fakat, sonra 
ameliyat-› flifakârâneden gelen ac›lar gitti, lezzet geldi. O 

acip: hayret veren, hayrette b›ra-
kan, flafl›lacak fley.
add: sayma, say›lma.
ameliyat-› cerrahiye: cerrahî
ameliyat, cerrahî operasyon.
aza: üye.
beyan: anlatma, aç›klama, bildir-
me, izah etme.
bilahare: sonra, sonradan.
dehfletli: korkutucu; çok afl›r› bir
biçimde.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
eser: kitap.
evvelâ: her fleyden önce, ilk ön-
ce.
gafil: gaflette bulunan, ihmal
eden.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
gurur: kendini yüksek ve de¤erli
tutma hissi.
güya: sanki.
hekim: doktor, tabip.
halâskâr: kurtar›c›.
hâlbuki: oysa ki.
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hitap: birine söz söyleme, sö-
zü biri üzerine çevirme.
ink›lâb-› ruhî: ruhtaki de¤i-
flim, dönüflüm.
kaziye: hüküm.
medet: inayet, yard›m.
muhatap: kendisine söz söy-
lenilen, konuflulan kimse.
muhtelif: çeflitli.
müthifl: dehflet veren, ürkü-

ten, korkutan.
nam: ad, isim, flöhret.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
neflretmek: yay›nlamak; da-
¤›tmak.
tabip: hekim, doktor.
tahammül: sabretme, dayan-

ma, katlanma.
taharri: arama, araflt›rma.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.
tefeül: bir kitab› rastgele aça-
rak denk gelen yeri okuma
ve o k›sm› u¤urlu sayma.
tereddüt: karars›zl›k, karar
verememe.
ziyade: çok, fazla.

1. Ölüm hakt›r.

2. Sen Dârülhikmettesin; kalbini tedavi edecek bir tabip ara!.



birinci üstad›m›n kitab›n› tamam okudum ve çok istifade
ettim. Ve onun virdini ve münacat›n› dinledim, çok isti-
faza ettim.

Sonra, ‹mam-› Rabbanî’nin Mektubat kitab›n› gör-
düm, elime ald›m, halis bir tefeül ederek açt›m. Acayip-
tendir ki, bütün Mektubat’›nda yaln›z iki yerde `Bediüz-
zaman” lâfz› var. O iki mektup, bana birden aç›ld›. Pede-
rimin ismi Mirza oldu¤undan, o mektuplar›n bafl›nda
“Mirza Bediüzzaman’a mektup” diye yaz›l› olarak gör-
düm.

“Fesübhanallah!” dedim. “Bu bana hitap ediyor.”

O zaman Eski Said’in bir lâkab› “Bediüzzaman” idi.
Hâlbuki, Hicretin üç yüz senesinde Bediüzzaman-› He-
medanî’den baflka o lâkapla ifltihar etmifl zatlar› bilmi-
yordum. Demek, ‹mam›n zaman›nda dahi öyle bir adam
vard› ki, ona o iki mektubu yazm›fl. O zat›n hâli benim
hâlime benziyormufl ki, o iki mektubu kendi derdime de-
va buldum.

Yaln›z, ‹mam, o mektuplar›nda tavsiye etti¤i gibi, çok
mektuplar›nda mus›rrâne flunu tavsiye ediyor: “Tevhid-i
k›ble et!” Yani, “Birini üstat tut, arkas›ndan git, baflkas›y-
la meflgul olma!”

fiu en mühim tavsiyesi, benim istidad›ma ve ahval-i ru-
hiyeme muvaf›k gelmedi. Ne kadar düflündüm, “Bunun
arkas›ndan m›, yoksa ötekinin mi arkas›ndan gideyim?’
Tahayyürde kald›m. Her birinde ayr› ayr› cazibedar
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mühim: önemli, ehemmiyetli.
münacat: dua, Allah’a yalvarma.
peder: baba.
tavsiye: ö¤ütleme.
tefeül: bir kitab› rastgele açarak
denk gelen yeri okuma ve o k›s-
m› u¤urlu sayma.
tevhid-i k›ble: sadece bir kimse-
nin ard›ndan gitme, sadece bir
yolu izleme.
üstat: ö¤retici, bir ilim veya sa-
natta üstün olan kimse.
virt: devaml› okunan ayet, dua,
zikir ve benzeri kutsal sözler.
zat: kifli, flah›s.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
ahval-i ruhiye: ruh hâlleri,
psikolojik hâller ve durumlar.
ameliyat-› flifakârâne: flifa
veren ameliyat.
Bediüzzaman: zaman›n gü-
zeli, harikas›, mükemmel in-
san›.
dert: hastal›k; sorun.
deva: ilâç, çare.
fesübhanallah: Allah’› her
türlü kusur, ay›p ve eksikler-
den tenzih ederim” manas›n-

dad›r. fiaflk›nl›¤› anlatmak için
kullan›l›r.
halis: ihlâsl›, samimî.
Hicret: Hz. Muhammed’in
Mekke’den Medine’ye göçü,
bu tarih esas al›narak düzen-
lenen ‹slâmî takvim.
hitap: birine söz söyleme, sö-
zü biri üzerine çevirme.
istidat: yetenek, kabiliyet.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istifaza: feyiz alma, ilim, irfan
ve manevî zenginlik kazan-

ma.
ifltihar: meflhur olma, tan›n-
ma.
lâf›z: söz, kelime.
lâkap: bir kimseye, as›l ad›n-
dan ayr› olarak, bir s›fat›na,
vasf›na dayan›larak daha son-
ra tak›lan ad, takma ad.
lezzet: her hangi bir fley kar-
fl›s›nda duyulan zevk, haz,
keyf.
mus›rrâne: ›srarla, ›srarl› bir
flekilde.
muvaf›k: uygun.



hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürde
iken, Cenab-› Hakk›n rahmetiyle kalbime geldi ki: “Bu
muhtelif turuklar›n bafl› ve flu cetvellerin menba› ve flu
seyyarelerin günefli, Kur’ân-› Hakîm’dir. Hakikî tevhid-i
k›ble bunda olur. Öyle ise en âlâ mürflit de ve en mukad-
des üstat da odur”; ona yap›flt›m. (HAfi‹YE)

* * *

Harb-i Umumîde ma¤lûbiyetimizden dolay› fazla mü-
teessir oldu¤unuzu görüyoruz diyenlere cevaben, “Ben
kendi elemlerime tahammül ettim; fakat, ehl-i ‹slâm›n
eleminden gelen teellümat beni ezdi. Âlem-i ‹slâma indi-
rilen darbelerin en evvel kalbime indi¤ini hissediyorum.
Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ›fl›k görüyorum ki,
o elemlerimi unutturacak, inflaallah,” diyerek tebessüm
eylerdi.

‹stanbul’da, en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hiz-
met-i vataniye ve milliyesinden birisi de Hutuvat-› Sitte
adl› eseriyle, gaddar zalimlerin yüzlerine tükürüp, izzet-i
diniyeyi ve fleref-i ‹slâmiyeyi muhafaza etmesidir.

‹stanbul’un yabanc›lar taraf›ndan iflgali s›ralar›nda, ‹n-
giliz Anglikan Kilisesinin Meflihat-› ‹slâmiyeden sordu¤u 

HAfi‹YE: Yaz›n›n sonunda diyor: "Nâk›s ve periflan istidad›m, elbette lâ-
y›k›yla, o mürflid-i hakikinin âb-› hayat hükmündeki feyzini massedip ala-
m›yor. Fakat, ehl-i kalp ve sahib-i halin derecat›na göre o feyzi, o âb-› ha-
yat› yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek, Kur’ân’dan gelen o Sözler
ve o Nurlar, yaln›z aklî mesail-i ilmiye de¤il; belki kalbî, ruhî, halî mesail-i
imaniyedir ve pek yüksek ve k›ymettar maarif-i ‹lâhiye hükmündedirler.

âb-› hayat: hayat suyu.
aklî: ak›l ile ilgili, akl›n kabul etti-
¤i.
âlâ: üstün, yüce, k›ymetli.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
cazibedar: çekici, cazibeli.
Cenab-› Hak: Allah.
cetvel: kanal.
cevaben: cevap olarak.
derecat: dereceler, basamaklar,
kademeler, yükseklikler, merte-
beler.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
ehl-i kalp: gönül ehli.
elem: ac›, dert, üzüntü, keder.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce.
feyiz: ilim, irfan, marifet.
gaddar: ac›mas›z, insafs›z, haks›z-
l›k ve zulmeden.
hakikî: gerçek.
halî: hale ait, hal ile ilgili.
harb-i umumî: dünya savafl›.
hasiyet: bir fleye has vas›f, özel-
lik.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
hizmet-i vataniye ve milliye:
vatana ve millete yap›lan hizmet.
hükmünde: de¤erinde, k›ymetin-
de, yerinde.
iktifa: yeterli bulma, yetinme.
inflaallah: Allah izin verirse.
istidat: yetenek, kabiliyet.
izzet-i diniye: dinin yüceli¤i, k›y-
meti.
kalbî: manevî, kalple ilgili, kalbe
ait.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maarif-i ‹lâhîye: ‹lâhî bilgiler.
ma¤lûbiyet: yenilme, yenilgi.
mass: emme.
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menba: kaynak.
mesail-i ilmiye: ilmî mesele-
ler.
mesail-i imaniye: imanî me-
seleler.
muhafaza: koruma.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mukaddes: kutsal, kusur ve
noksanlardan uzak.
mürflid-i hakikî: hakikî irflat
edici, yol gösterici.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
müteessir: üzülmüfl, hüzünlü,

kederli, mahzun.
nak›s: noksan, kusurlu.
periflan: da¤›n›k, kar›fl›k.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
sahib-i hâl: hâl ve fiil sahibi
olan, meflgul olan.
seyyare: gezegen.
fleref-i ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
flerefi.
tahammül: dayanma, katlan-
ma, sabretme.

tahayyür: hayrette kalma;
tercih etmekte zorlanma.

tebessüm: gülümseme.

teellümat: teellümler, elem,
keder, ac› duymalar.

tesir: etki.

tevhid-i k›ble: sadece bir
kimsenin ard›ndan gitme, sa-
dece bir yolu izleme.

turuk: tarikler, yollar.

üstat: ö¤retici.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.



alt› sualine alt› tükürük manas›nda verdi¤i makul ve sert
cevaplar›, onun derece-i cesaret ve kemalât ve flecaatini
fiilen göstermektedir.

Hutuvat-› Sitte’yi neflretti¤i zaman, Çanakkale’de mu-
harebe oluyordu. ‹stanbul’un iflgalini müteakip, ‹ngiliz
baflkumandan›na bu eser gösterilir ve Bediüzzaman’›n
bütün kuvvetiyle aleyhte bulundu¤u kendisine ihbar edi-
lir. O cebbar kumandan, idam karar›yla vücudunu orta-
dan kald›rmak istedi ise de; fakat, kendisine Bediüzza-
man idam edilirse bütün fiarkî Anadolu ‹ngilize ebediyen
adavet edece¤i ve afliretler her ne pahas›na olursa olsun
isyan edecekleri söylenmesi üzerine, bir fley yapamaz.

‹stanbul’da, ‹ngilizler, desiseleriyle fleyhülislâm› ve di-
¤er baz› ulemay› lehlerine çevirmeye çal›flmalar›na mu-
kabil; Bediüzzaman, Hutuvat-› Sitte adl› eseri ve ‹stan-
bul’daki faaliyeti ile, ‹ngilizin âlem-i ‹slâm ve Türkler
aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalar›n›,
tarihî düflmanl›¤›n› etrafa neflrederek, Anadolu’daki Mil-
lî Kurtulufl Hareketini desteklemifl, bu hususta en büyük
amillerden birisi olmufltu.

Bu hizmetine dair kendi ifadesinden bir parça:

Bir zaman ‹ngiliz devleti ‹stanbul Bo¤az›n›n toplar›n›
tahrip ve ‹stanbul’u istilâ etti¤i hengâmda, o devletin en
büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesinin Baflpapa-
z› taraf›ndan Meflihat-› ‹slâmiyeden dinî alt› sual 
soruldu. Ben de o zaman Dârülhikmeti’l-‹slâmiyenin aza-
s› idim.
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olgunluklar, mükemmellikler.
kumandan: komutan.
leh: onun taraf›na, ondan yana.
makul: akla uygun, mant›kl›.
mana: anlam.
Meflihat-› ‹slâmiye: ‹slâmî ifllerin
ilmî meseleleri ile u¤raflan devlet
dairesi, fieyhülislâml›k makam›.
muharebe: savafl, harp.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
müstemlekecilik: sömürgecilik.
müteakip: -den sonra, ard› s›ra.
neflir: herkese duyurma, tamim.
neflretmek: yay›nlamak; yay-
mak.
siyaset: politika.
sual: soru.
fiarkî Anadolu: Do¤u Anadolu.
flecaat: yi¤itlik, cesurluk, korku-
suzluk, kahramanl›k.
fleyhülislâm: Osmanl› imparator-
lu¤unda, kabinede sadrazamdan
sonra yer alan ve din ifllerine
bakmakla görevli üye.
tahrip: harap etme, y›kma, k›r›p
dökme.
tarihî: tarihsel; geçmiflten gelen,
unutulmayan.
ulema: âlimler, bilginler.
vücut: varl›k; beden.

adavet: düflmanl›k.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
amil: etken, sebep.
afliret: göçebe hâlinde yafla-
yan, ço¤unlukla bir soydan
gelen insanlar, kabile, oymak.
baflkumandan: baflkomutan.
cebbar: zorba, zor kullanan.
dair: alâkal›, ait, ilgili.
daire-i diniye: dinî daire, din
ifllerinden sorumlu kurum.
derece-i cesaret: cesaret de-

recesi.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dinî: dine ait, din ile ilgili.
ebediyen: ebedî olarak, son-
suza kadar.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
hile, desise.
eser: kitap.
faaliyet: çal›flma, hareket,
gayret.
fiilen: yaparak, hal ve hare-
ketle.

hengâm: zaman, s›ra, vakit.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
husus: mevzu, konu.
idam: öldürme.
ifade: anlat›m; aç›klama.
ihbar: haber verme, bildirme.
istilâ: ele geçirme, iflgal etme.
isyan: baflkald›rma, ayaklan-
ma.
iflgal: bir yeri ele geçirme, is-
tilâ etme.
kemalât: faziletler, iyilikler,



Bana dediler:

“Bir cevap ver. Onlar, alt› suallerine alt› yüz kelime ile
cevap istiyorlar.” Ben dedim:

“Alt› yüz kelime ile de¤il, alt› kelime ile de¤il, hatta bir
kelime ile de¤il, belki bir tükrük ile cevap veriyorum.
Çünkü, o devlet, iflte görüyorsunuz, aya¤›n› bo¤az›m›za
bast›¤› dakikada, onun papaz›, ma¤rurâne, üstümüzde
sual sormas›na karfl› yüzüne tükürmek lâz›m geliyor. Tü-
kürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!..” demifl-
tim.

* * *

‹stanbul’daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffak›yetli
hizmetinden, Türk milletine pek ziyade menfaatler husu-
le geldi¤ini müflahede eden Ankara hükûmeti, Bediüzza-
man’›n k›ymet ve ehemmiyetini takdir ederek, Anka-
ra’ya davet ederler.

M. Kemal Pafla, flifre ile davet etmifl ise de, cevaben,
“Ben, tehlikeli yerde mücahede etmek istiyorum. Siper
arkas›nda mücahede etmek hofluma gitmiyor. Anado-
lu’dan ziyade buray› daha tehlikeli görüyorum,” demifltir.

Üç defa flifre ile davet ediliyor. Eski Van Valisi, dostu
mebus Tahsin Bey vas›tas›yla davet edildi¤i için, nihayet
karar verir ve Ankara’ya gelir.

Ankara’da alk›fllarla karfl›lan›r; fakat, ümit etti¤i muhi-
ti bulamaz. Kendisi, Hac› Bayram civar›nda ikamet eder.
Meclis-i Mebusanda dine karfl› gördü¤ü lâkaytl›k ve 

218 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ‹LK HAYATI

aza: üye.
belki: flüphesiz. bir fleyin ve-
ya olay›n di¤erinden daha üs-
tün oldu¤unu ifade eden
edatt›r.
cevaben: cevap olarak.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i zulüm: zalimler, zulme-
denler, haks›zl›k edenler.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.

husule gelmek: meydana
gelmek, oluflmak.
hükümet: yönetim.
k›ymet: de¤er.
ma¤rurâne: gururla, kibirle.
mebus: milletvekili.
menfaat: fayda, yarar.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, iyilik
etmek.
muvaffak›yet: Allah’›n yard›-
m›yla baflar›l› olma.
mücahede: savaflma, müca-
dele.

müflahede etme: flahit olma,
gözlemleme, seyrederek an-
lama.
nihayet: en sonunda.
papaz: H›ristiyan din adam›,
rahip.
sual: soru.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme, de¤er verme.
vali: bir ili idare eden en bü-
yük memur.
vas›ta: arac›.
ziyade: çok, fazla.



Garpl›laflmak bahanesi alt›nda Türk milletinin kudsî me-
fahir-i tarihiyesi olan fleair-i ‹slâmiyeden bir so¤ukluk
gördü¤ü için, mebuslar›n ibadete, bilhassa namaza mü-
davim olmalar›n›n lüzum ve ehemmiyetine dair bir be-
yanname neflreder ve mebuslara da¤›t›r; Kâz›m Karabe-
kir Pafla da M. Kemal’e okur.

O beyanname fludur:

@
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beyanname: aç›klama.

bilhassa: özellikle.

Garpl›laflmak: Bat›l›laflmak.

mebus: milletvekili.

mefahir-i tarihiye: tarihî
övünç kayna¤›.

neflretmek: yaymak.

fleair-i ‹slâmiye: ‹slâm dininin
alâmetleri, niflanlar› olan
esaslar.



1 mº«/¶nY mΩrƒn«pd n¿ƒoKƒo©rÑnªnd rºoµsfpG n¿ƒoKƒo©rÑnª`rdG Én¡t`jnG Énj
Ey mücahidîn-i ‹slâm ve ey ehl-i hal ve akd!

Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasi-
hatini dinlemenizi rica ediyorum.

1. fiu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i ‹lâhîye
bir flükür ister ki, devam etsin, ziyade olsun. Yok-
sa, nimet böyle flükür görmezse, gider. Madem ki
Kur’ân’› Allah’›n tevfikiyle düflman›n hücumundan
kurtard›n›z; Kur’ân’›n en sarih ve en kat’î emri olan
salât gibi feraizi imtisal etmeniz lâz›md›r, tâ onun
feyzi, böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve
devam etsin.

2. Âlem-i ‹slâm› mesrur ettiniz, muhabbet ve te-
veccühünü kazand›n›z; lâkin, o teveccüh ve mu-
habbetin idamesi, fleair-i ‹slâmiyeyi iltizam ile olur:
Zira, Müslümanlar ‹slâmiyet hasebiyle sizi severler.

3. Bu âlemde, evliyaullah hükmünde olan gazi
ve flühedalara kumandanl›k ettiniz; Kur’ân’›n eva-
mir-i kat’îsine imtisal etmekle öteki âlemde de o
nuranî güruha refik olmaya çal›flmak, al-i himmet-
lilerin fle’nidir: Yoksa, burada kumandan iken, ora-
da bir neferden istimdad-› nur etmeye muztar kala-
caks›n›z. Bu dünya-i deniye, flan ve flerefiyle öyle 

âlem: dünya, cihan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlihimmet: himmeti yüksek,
gayreti çok olan.
dünya-i deniye: adî, alçak dünya.
ehl-i hâl ve akd: Sorunlar› çözen
yetkililer.
evamir-i kat’iye: kesin emirler.
evliyaullah: Allah’›n velî kullar›,
Allah dostlar›, Allah’›n salih kulla-
r›.
feraiz: farzlar; Allah’›n emirleri.
feyzi: bolluk ve berekete ait.
gazi: gazâ eden, ordunun bafl›na
geçen, savaflan, savafltan sa¤ ve
muzaffer dönen.
güruh: cemaat, topluluk, k›s›m.
harikulâde: çok güzel, mükem-
mel.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
idame: devam ettirme, sürdür-
me.
iltizam: kendisi için gerekli gör-
me, kendi için lüzumlu sayma,
kendi üzerine alma.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istimdad-› nur: nur isteme, ay-
d›nl›k dileme.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mesele: konu.
mesrur: sevinçli, memnun.
meta: mal, servet; geçici dünya
zevki.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muzafferiyet: muzafferlik, düfl-
mana üstün gelme, galibiyet.
muztar: çaresiz kalm›fl, yapmak
zorunda kalm›fl.
mücahidîn-i ‹slâm: ‹slâm müca-
hitleri, ‹slâmiyet için cihad eden-
ler.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.

1. Ey mebuslar! Muhakkak siz büyük bir günde diriltileceksiniz!
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nefer: rütbesiz asker, er.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
nimet-i ‹lâhiye: Allah’›n ni-
meti, lütfu, ihsan›.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
refik: arkadafl, yoldafl, yol ar-
kadafl›.
salât: namaz.
sarih: aç›k, aflikâr.

suret: biçim, flekil, tarz.
flan: yüksek makam, rütbe.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
fle’n: durum, özellik, yap›.
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
flüheda: flehitler.
flükran: iyili¤e karfl› gösteri-
len iyi tav›r, gönül borcu, min-

nettarl›k.
flükür: Allah’a karfl› kulluk gö-
revlerini yerine getirme.
tevali: arkas› kesilmeksizin
sürme, ard arda gelme, sürüp
gitme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.

ziyade: çok, fazla.



bir meta de¤il ki, akl› bafl›ndaki insanlar› iflba etsin,
tatmin etsin ve maksud-i bizzat olsun.

4. Bu millet-i ‹slâm›n cemaatleri, her ne kadar
bir cemaat namazs›z kalsa, hatta fas›k da olsa, yi-
ne bafllar›ndakini mütedeyyin görmek ister. Hatta,
umum fiarkta, umum memurlara dair en evvel sor-
duklar› sual bu imifl: “Acaba namaz k›l›yorlar m›?”
derler. Namaz k›larsa, mutlak emniyet ederler, k›l-
mazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlar›nda müt-
tehemdir.

Bir zaman, Beytüflflebap aflairinde isyan vard›.
Ben gittim, sordum:

“Sebep nedir?”

Dediler ki:

“Kaymakam›m›z namaz k›lm›yordu; öyle dinsiz-
lere nas›l itaat edece¤iz?” Hâlbuki, bu sözü söyle-
yenler de namazs›z, hem de eflk›ya idiler.

5. Enbiyan›n ekseri fiarkta ve hükeman›n a¤lebi
Garpta gelmesi Kader-i Ezelînin bir remzidir ki,
fiark› aya¤a kald›racak din ve kalptir, ak›l ve felse-
fe de¤ildir. Madem fiark› intibaha getirdiniz; f›trat›-
na muvaf›k bir cereyan veriniz. Yoksa, sa’yiniz ya
hebaen mensura gider veya sathî kal›r.
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le.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti, Müs-
lümanlar.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mutlak: elbette, behemehâl.
muvaf›k: uygun, münasip.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar, dine
ba¤l›.
müttehem: kabahatli olan, suçlu.
nazar: bak›fl, nezdinde.
remiz: bir fleye delâlet eden fle-
kil, alâmet, sembol, amblem.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
sual: soru.
fiark: Avrupa’ya nispeten Asya.
fiark: do¤u yönünde yer alan yer-
ler, do¤u bölgeleri.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
umum: bütün.

a¤lep: ço¤unlukla, ekseriyet-
le.
aflair: afliretler, kabileler, oy-
maklar.
Beytüflflebap: fi›rnak ilinin bir
ilçesi.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dair: alâkal›, ilgili.
ekser: pek çok.
emniyet: inanma, güvenme.

enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
eflk›ya: da¤ h›rs›zlar›, haydut-
lar, yol kesiciler.
evvel: önce, ilk.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket eden, günahkâr.
felsefe: bir fleyin nazarî yönü.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
Garp: ülkemize göre Avrupa.
hebaen mensurâ: bofluna
olarak, bofluna harcanarak,
faydas›z yere.

hükema: filozoflar.
intibah: uyan›fl.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme.
iflba: doyurma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
Kader-i Ezelî: olmufl ve ola-
caklar›n yer ald›¤› ‹lâhî ilim;
her fleyin kaydedildi¤i ezelî
program.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-



6. Hasm›n›z ve ‹slâmiyet düflman› ‹ngiliz, dinde-
ki kay›ts›zl›¤›n›zdan pek fazla istifade ettiler ve edi-
yorlar. Hatta diyebilirim ki, Yunan kadar ‹slâma za-
rar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insan-
lard›r. Maslahat-› ‹slâmiye ve selâmet-i millet nam›-
na, bu ihmali a’male tebdil etmeniz gerektir. Görü-
lüyor ki, ‹ttihatç›lar›n o kadar azim ve sebat ve fe-
dakârl›klar›yla, hatta ‹slâm›n flu intibah›na da sebep
olduklar› hâlde, bir k›sm› dinde lâubalîlik tavr›n›
gösterdikleri için, dahildeki milletten nefret ve tez-
yif gördüler. Hariçteki ‹slâmlar, dindeki ihmallerini
görmedikleri için, onlara takdir ve hürmet verdiler
ve veriyorlar.

7. Âlem-i küfür, bütün vesaitiyle ve medeniyetiy-
le, felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle âlem-i
‹slâma hücum ve maddeten uzun zamandan beri
galebe ettikleri hâlde, âlem-i ‹slâma dinen galebe
edemedi. Ve dahilî bütün firak-› dâlle-i ‹slâmiye, bi-
rer kemmiye-i kalile-i muz›rra suretinde mahkûm
kald›¤› ve ‹slâmiyet, metanetini ve salâbetini sünnet
ve cemaatle muhafaza eyledi¤i bir zamanda, lâuba-
liyâne Avrupa medeniyet-i habisesinden süzülen
bir cereyan-› bid’akârâne, sinesinde yer tutamaz.
Demek, âlem-i ‹slâm içinde mühim ve ink›lâpvari
bir ifl görmek, ‹slâmiyetin desatirine ink›yat ile ola-
bilir, baflka olamaz, hem olmam›fl; olmufl ise, ça-
buk ölüp, sönmüfl.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i küfür: küfür dünyas›.
a’mal: yap›lan, uygulanan fleyler.
azim: niyetli, kesin kararl›.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cereyan-› bid’akârâne: dinin as-
l›nda olmayan, sonradan ihdas
edilen âdetleri dine sokuflturma-
ya çal›flarak, dine zarar verme ha-
reketi.
dâhil: içerisi, içinde bulunulan ül-
ke.
dâhilî: içe ait; yurt içi.
desatir: düsturlar, kaideler.
dinen: din bak›m›ndan, diyanet
noktas›ndan, dince.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
felsefe: hayat tarz›, yaflama flekli
ile ilgili düflünce.
firak-› dâlle-i ‹slâmiyet: ‹slâm
içinde ç›kan dalâlet f›rkalar›, ‹slâ-
miyetten ayr›lan gruplar.
fünun: fenler.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hariç: d›flar›.
has›m: muhalif, karfl› taraf, düfl-
man.
hürmet: fleref; sayg›.
ihmal: ehemmiyet vermeme,
mühimsememe, önemsememe,
gereken ilgi ve önemi gerekti¤i
flekilde göstermeme.
ink›lâpvari: ink›lâba benzer de¤i-
flim, ink›lâp gibi.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
intibah: uyan›fl.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
kay›t: endifle, telâfl, tasa, kayg›,
gaile.
kemmiye-i kalile-i muz›rra: az
miktarda zarar veren.

222 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ‹LK HAYATI

lâubalîlik: kay›ts›zl›k, önem-
sememe, sayg›s›zca.
lâubaliyâne: laubali bir flekil-
de; alâkas›z, sayg›s›z ve dik-
katsiz bir flekilde.
maddeten: maddî olarak.
mahkûm: mecbur.
maslahat-› ‹slâmiye: ‹slâmi-
yetin getirdi¤i bar›fl, düzenlik.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
medeniyet-i habise: pis, çir-
kin, kötü medeniyet.
metanet: metin olma, daya-

n›kl›l›k, sa¤laml›k.
misyoner: Hristiyanl›¤› neflre
ve tan›tmaya çal›flan kimse.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: yerine, vekillik.
salâbet: Metanet, manevî
kuvvet, dayanma, sebat.
sebat: kararl› olma, karar›n-
dan vazgeçmeme, azimlilik.
selâmet-i millet: milletin se-
lâmeti, milletin kurtuluflu,
esenli¤i.

sine: kalp, gö¤üs, bünye,
benlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri
veya takrirleri.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tezyif: küçük düflürme.

vesait: vas›talar, sebepler.



8. Zaaf-› dine sebep olan Avrupa medeniyeti se-
fihânesi y›rt›lmaya yüz tuttu¤u bir zamanda ve me-
deniyet-i Kur’ân’›n zaman-› zuhuru geldi¤i bir an-
da, lâkaydâne ve ihmalkârâne müspet bir ifl görül-
mez. Menfice, tahripkârâne ifl ise; bu kadar rahne-
lere maruz kalan ‹slâm, zaten muhtaç de¤ildir.

9. Sizin muzafferiyetinizi ve hizmetinizi takdir
eden ve sizi seven, cumhur-i mü’minîndir ve bilhas-
sa tabaka-i avamd›r ki, sa¤lam Müslümanlard›r; si-
zi ciddî sever ve tutar ve size minnettard›r ve feda-
kârl›¤›n›z› takdir ederler. Ve intibaha gelmifl en ce-
sim ve müthifl bir kuvveti size takdim ederler. Siz
dahi, evamir-i Kur’âniyeyi imtisal ile onlara ittisal
ve istinat etmeniz, maslahat-› ‹slâm nam›na za-
rurîdir. Yoksa, ‹slâmiyetten tecerrüt eden bedbaht,
milliyetsiz, Avrupa meftunu Frenk mukallitlerini
avam-› Müslimîne tercih etmek maslahat› ‹slâma
münafi oldu¤undan, âlem-i ‹slâm nazar›n› baflka ta-
rafa çevirecek ve baflkas›ndan istimdat edecektir.

10. Bir yolda dokuz ihtimal-i helâket, tek bir ih-
timal-i necat varsa, hayat›ndan vaz geçmifl mecnun
bir cesur lâz›m ki; o yola sülûk etsin. fiimdi, yirmi
dört saatten bir saati iflgal eden namaz gibi zaruri-
yat› diniyenin imtisalinde yüzde doksan dokuz ih-
timal-i necat var; yaln›z gaflet, tembellik haysi-
yetiyle, bir ihtimal zarar-› dünyevî olabilir: Hâlbuki, 
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istinat: dayanma, güvenme.
iflgal: meflgul etme, iflten al›koy-
ma, u¤raflt›rma.
ittisal: ulaflma, bitiflme, birleflme.
lâkaydâne: lâkayt bir flekilde, ka-
y›ts›zca, ilgisizlikle.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
maslahat: ifl, emir, husus, madde,
keyfiyet.
maslahat-› ‹slâm: ‹slâmiyetin ge-
tirdi¤i bar›fl ve düzen.
mecnun: ç›lg›n, deli.
medeniyet-i sefihâne: sefih hâl-
deki medeniyet, sefahate düflkün
medeniyet.
meftun: tutkun, müptela, afl›r›
ba¤lanm›fl.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
milliyet: din, mezhep, millet.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
mukallit: taklitçi, taklid eden,
baflkas›na özenerek onun gibi ol-
maya çal›flan.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-
tünlük, düflmana üstün gelme,
galibiyet.
münafi: z›t, ayk›r›.
müspet: olumlu.
müthifl: flaflk›nl›k uyand›ran, hay-
ret edilecek, flafl›lacak kadar de¤i-
flik.
nam: ad, isim, yerine.
nazar: bak›fl, fikir.
rahne: zarar, ziyan; gedik, yara.
sülûk: bir yola girme, bir yol tut-
ma.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
halktan ilmi irfan› k›t olanlar›n ta-
bakas›, halk.
tahripkârâne: y›k›c› flekilde.
takdim: bir fleyi karfl›l›ks›z olarak
birine verme, sunma.
takdir: be¤enme.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
zaaf-› din: din zay›fl›¤›.
zaman-› zuhur: görünme, ortaya
ç›kma zaman›.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister is-
temez.
zaruriyat-› diniye: dince yap›l-
mas› mecburî olan ifller.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
avam-› Müslimîn: Müslü-
manlar›n avam tabakas›,
Müslümanlar›n avam olanlar›.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, za-
vall›.
bilhassa: özellikle.
cesim: önemli, büyük.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cumhur-u mü’minîn: mü’-
minlerin umumu, Allah’a
iman edenler.

dünyevî: dünyaya ait.
evamir-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
emirleri.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
feraiz: farzlar.
Frenk: Avrupal›, Frans›z.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
haysiyet: özellik, sebep.
ihmalkârâne: ihmal ederek,
dikkatsizce, önemsemeye-

rek.
ihtimal: olabilirlik.
ihtimal-i helâket: yok olma
ihtimali, y›k›lma, zarar görme
ihtimali.
ihtimal-i necat: kurtulufl ihti-
mali, kurtulma ihtimali.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
intibah: duygular›n harekete
geçmesi.
istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.



feraizin terkinde, doksan dokuz ihtimal-i zarar var.
Yaln›z, gaflete, dalâlete istinat eden tek bir ihtimal-i
necat olabilir.

Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve fera-
izin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nas›l
müsaade eder? Bahusus, bu mücahidîn kumandan-
lar ve büyük meclis taklit edilir. Kusurlar›n› millet ya
taklit veya tenkit edecek; ikisi de zarard›r. Demek,
onlarda hukukullah, hukuk-i ibad› da tazammun
ediyor. S›rr-› tevatür ve icma› tazammun eden had-
siz ihbarat› ve delâili dinlemeyen ve safsata-i nefis
ve vesvese-i fleytandan gelen bir vehmi kabul eden
adamlarla hakikî ve ciddî ifl görülmez.

fiu ink›lâb-› azîmin temel tafllar› sa¤lam gerek.
fiu meclisin flahsiyet-i maneviyesi, sahip oldu¤u
kuvvet cihetiyle mana-i saltanat› deruhte etmifltir.
E¤er fleair-i ‹slâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettir-
mekle mana-i hilâfeti dahi vekâleten deruhte et-
mezse, hayat için dört fleye muhtaç, fakat an'ane-i
müstemirre ile günde lâakal befl defa dine muhtaç
olan flu f›trat› bozulmayan ve lehviyat-› medeniye
ile ihtiyacat-› ruhiyesini unutmayan milletin hacat-›
diniyesini meclis tatmin etmezse, bilmecburiye,
mana-i hilâfeti tamamen kabul etti¤iniz isme ve
resme ve lâfza verecek ve o manay› idame etmek
için kuvveti dahi verecek. Hâlbuki, meclis elinde 

an’ane-i müstemirre: sürüp gi-
den, devam edegelen, yerleflmifl
gelenekler.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
bilmecburiye: mecburiyetle, zo-
runlu olarak.
bizzat: kendisi, flahsen.
ciddî: mühim, önemli.
cihet: yön.
dalâlet: flaflk›nl›k.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
feraiz: farzlar; Allah’›n emirleri.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k, dikkatsizlik.
hacat-› diniye: dini ihtiyaç.
hadsiz: çok, pek çok.
hakikî: gerçek.
hamiyet: millî onur ve haysiyet.
hukuk-i ibad: kul hakk›.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
icma: müçtehit olan ‹slâm âlimle-
rinin dinî bir konuda ayn› sözü
söylemeleri, bir konuda görüfl
birli¤ine varmalar›.
idame: devaml› ve daimî k›lma.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ihmal: bofllama, önemsememe.
ihtimal-i necat: kurtulufl ihtimali,
kurtulma ihtimali.
ihtimal-i zarar: zarar ihtimali.
ihtiyacat-› ruhiye: ruhun ihtiyaç-
lar›.
imtisal: özdeflleflme, bir fleyin su-
retine girme.
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp, bü-
yük ve köklü de¤ifliklik.
istinat: dayanma, güvenme.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
lâfza: söz.
lehviyat-› medeniye: medeniye-
tin ortaya ç›kard›¤› gayri meflru,

224 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ‹LK HAYATI

bofl oyun ve e¤lenceler.
mana-i hilâfet: hilâfetin ma-
nas›, halifeli¤in mahiyeti, hali-
feli¤in özelli¤i.
mana-i saltanat: saltanat›n
manas›, hükümdarl›¤›n anla-
m›, sultanl›¤›n mahiyeti.
mücahidin: mücahitler, din
için mücadele edenler.
müsaade: izin.
safsata-i nefis: nefsin safsa-
tas›, nefsin yalan ve uydur-
malar›.
s›rr-› tevatür: tevatür s›rr›, bir

sözün nesilden nesile, sözüne
inan›l›r büyük bir topluluk ta-
raf›ndan nakledilmesinin s›rr›.
flahsiyet-i maneviye: mane-
vî flahsiyet, manevî kiflilik.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
taklit: benzemeye veya ben-
zetmeye çal›flma.
taklit: birinin davran›fl ve iflle-
rinin flekil ve biçim olarak ay-
n›n› yapma.
tatmin: insan›n kalbinin ma-

nevî olarak doymas›, huzur
ve sükûnete ermesi.

tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.

tenkit: elefltirme.

vehim: yanl›fl ve esass›z dü-
flünce.

vekâleten: vekâlet yoluyla,
birisine vekil olarak, baflkas›
ad›na.

vesvese-i fleytan: fleytan›n
vesvesesi, fleytan›n verdi¤i
vesvese.



bulunmayan ve meclis tarik›yla olmayan öyle bir
kuvvet, inflikak-› asâya sebebiyet verecektir. ‹nfli-

kak-› asâ ise, 
1 Ék©«/ªnL $G pπrÑnëpH Gƒoª°pünà`rYGnh ayetine z›t-

t›r. Zaman cemaat zaman›d›r. Cemaatin ruhu olan
flahs-› manevî daha metindir ve tenfiz-i ahkâm-›
fler’iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i flahsî,
ancak ona istinat ile vezaifini deruhte edebilir. Ce-
maatin ruhu olan flahs-› manevî, e¤er müstakim ol-
sa, ziyade parlak ve kâmil olur. E¤er fena olsa, pek
çok fena olur. Ferdin iyili¤i de, fenal›¤› da mahdut-
tur; cemaatin gayr-i mahduttur. Harice karfl› kazan-
d›¤›n›z iyili¤i, dahildeki fenal›kla bozmay›n›z. Bilir-
siniz ki, ebedî düflmanlar›n›z ve z›tlar›n›z ve has›m-
lar›n›z ‹slâm›n fleairini tahrip ediyorlar. Öyle ise, za-
rurî vazifeniz, fleairi ihya ve muhafaza etmektir.
Yoksa, fluursuz olarak fluurlu düflmana yard›md›r.
fieairde tehavün, zaaf-› milliyeti gösterir. Zaaf ise,
düflman› tevkif etmez, teflci eder.

3 oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnªrdG nºr©pf 2@ oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *G Énæ`oÑ°rùnM

Õì
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muhafaza: koruma.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
müstakim: temiz, namuslu, do¤-
ru, ahlâkl›, istikamet sahibi.
ruh: hayat ve canl›l›k veren fley.
sebebiyet: sebep olma.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
fleair: Müslümanlara ait kurallar,
kaideler, bütün Müslümanlarla il-
gili meseleler ve alâmetler.
fluur: bilinç.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tarik: yol.
tehavün: mühimsememe, önem
vermeme, ehemmiyet gösterme-
me.
tenfiz-i ahkâm-› fler’iye: dinî hü-
kümlerin yerine getirilmesi.
teflci: cesaret verme, cesaretlen-
dirme.
tevkif: durdurma, durdurulma.
vazife: görev.
vezaif: vazifeler, ifller.
Zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zaaf-› milliyet: milliyet zay›fl›¤›.
zarurî: zorunlu.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah'›n dinine ve Kur'ân'a hep birlikte s›ms›k› sar›l›n. (ÂI-i ‹mran Suresi: 103.)
2. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (ÂI-i ‹mran Suresi: 173.)
3. O ne güzel dost ve O ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)

cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.

dâhil: içerisi, içinde bulunulan
ülke.

deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.

ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

fena: çirkin, kötü.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
halife-i flahsî: flah›s olarak
halife.
hariç: d›fl memleket, yaflan›-
lan ülkenin d›fl›ndaki ülke.
has›m: düflman, rakip.
ihya: uyand›rma, canland›r-

ma.
inflikak-› asâ: ihtilâf, ikilik;
birli¤in bozulmas›.
istinat: dayanma, güvenme.
kâmil: tam, olgun, eksiksiz,
noksans›z, mükemmel.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›,
kavi, berk.



Bu mebusana hitap, namaz k›lanlara altm›fl mebus da-
ha ilâve eder. Namazgâh olan küçücük oday›, büyük bir
odaya tebdil ettirir.

Bu parça, mebuslara ve umum kumandanlara ve ule-
malara okutturulmakla, reisle fliddetli bir münakaflaya se-
bebiyet verir.

Bir gün Divan-› Riyasette, elli altm›fl mebus içinde,
karfl›l›kl› fikir teatisinde, M. Kemal Pafla, “Sizin gibi kah-
raman bir hoca bize lâz›md›r. Sizi, yüksek fikirlerinizden
istifade etmek için buraya ça¤›rd›k. Geldiniz, en evvel
namaza dair fleyleri yazd›n›z, aram›za ihtilâf verdiniz”
der.

Bu söz üzerine, Bediüzzaman, birkaç makul cevab›
verdikten sonra, fliddetle ve hiddetle iki parma¤›n› ileri
uzatarak, “Pafla, Pafla! ‹slâmiyette, imandan sonra en
yüksek hakikat namazd›r. Namaz k›lmayan haindir; ha-
inin hükmü merduttur” der. Fakat Pafla tarziye verir, ili-
flemez.

Bediüzzaman, Ankara’da bulundu¤u müddetçe, en bi-
rinci maksad› olan, fiark dârülfünununun tesisi için u¤-
raflmaktan kat’iyen geri durmad›. Bir gün mebuslar
hey’etine der:

“Bütün hayat›mda bu dârülfünunu takip ediyorum.
Sultan Reflad ve ‹ttihatç›lar, yirmi bin alt›n lira verdiler.
Siz de o kadar ilâve ediniz.”

O zaman, yüz elli bin banknot vermeye karar verdiler.
Bunun üzerine, “Bunu mebuslar imza etmelidirler” der.

banknot: kâ¤›t bir lira.
Bediüzzaman: zaman›n, ça¤›n
eflsiz güzelli¤i.
dair: alâkal›, ilgili.
dârülfünun: üniversite.
divan-› riyaset: reislik, baflkanl›k
makam›.
evvel: önce, ilk.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
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hakikat: gerçek.
heyet: kurul, komite.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.
hüküm: emir, buyruk.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
ittihatç›: ‹ttihat ve Terakki
Partisi mensubu.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.

maksat: gaye.
makul: akla yak›n, akla uy-
gun, akl›n kabul edece¤i.
mebus: milletvekili.
mebusan: mebuslar, millet-
vekilleri.
merdut: reddedilmifl, geri
çevrilmifl.
müddet: süre, zaman.
münakafla: tart›flma.
namazgâh: namaz k›l›nan
yer.
reis: baflkan.
sebebiyet: sebep olma.

fiark: do¤u yönünde yer alan
yerler, do¤u bölgeleri.
tarziye: hatal› bir hareketten
dolay› aff›n› isteme, özür dile-
me.
teati: karfl›l›kl› olarak al›p ver-
me, veriflme, mübadele.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

umum: bütün.



Baz› mebuslar diyorlar ki:

“Yaln›z, sen medrese usulüyle, s›rf ‹slâmiyet noktas›n-
da gidiyorsun. Hâlbuki, flimdi Garpl›lara benzemek lâ-
z›m.”

Bediüzzaman:

“O Vilâyat-› fiarkiye, âlem-i ‹slâm›n bir nev’î merkezi
hükmündedir; fünun-i cedide yan›nda, ulûm-i diniye de
lâz›m ve elzemdir. Çünkü, ekser enbiyan›n fiarkta, ekser
hükeman›n Garpta gelmesi gösteriyor ki, fiark›n terakki-
yat› dinle kaimdir. Baflka vilâyetlerde s›rf fünun-i cedide
okuttursan›z da, fiarkta her hâlde millet, vatan maslaha-
t› nam›na, ulûm-i diniye esas olmal›d›r. Yoksa, Türk ol-
mayan Müslümanlar, Türke hakikî kardeflli¤ini hissede-
meyecek. fiimdi, bu kadar düflmanlara karfl› teavün ve
tesanüde muhtac›z. Hatta bu hususta size bir hakikatli
misal vereyim:

“Eskiden, Türk olmayan bir talebem vard›. Eski med-
resemde, hamiyetli ve gayet zeki o talebem, ulûm-i dini-
yeden ald›¤› hamiyet dersi ile her vakit derdi: ‘Salih bir
Türk, elbette fas›k kardeflimden ve babamdan, bana da-
ha ziyade kardefltir ve akrabad›r.’ Sonra ayn› talebe, tâ-
li’sizli¤inden, s›rf maddî fünun-i cedide okumufl. Sonra,
ben, dört sene sonra esaretten gelince onunla konufl-
tum. Hamiyet-i milliye bahsi oldu. O dedi ki: ‘Ben flimdi, 
Raf›zî bir Kürdü, salih bir Türk hocas›na tercih ederim.’
Ben de, ‘Eyvah!’ dedim. ‘Ne kadar bozulmuflsun?’ Bir
hafta çal›flt›m, onu kurtard›m, eski hakikatli hamiyete çe-
virdim.
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akide veya fikir sahibi olan kim-
se.
salih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
fiark: Avrupa’ya nispeten Asya.
fiark: do¤u yönünde yer alan yer-
ler, do¤u bölgeleri.
talebe: ö¤renci.
teavün: yard›m etme.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.
usul: yol, tarz, üslûp, flekil.
Vilâyat-› fiarkiye: flark vilayetleri,
do¤u illeri.
vilâyet: il.
ziyade: çok, fazla.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bahis: konu.
ekser: pek çok.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket eden, günahkâr.
fünun-i cedide: yeni fenler,
ilimler.

Garp: ülkemize göre Avrupa.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hakikî: gerçek.
hamiyet: millî onur ve haysi-
yet.
hamiyet: gayret.
hamiyet-i milliye: millî duy-
gu ve hislerin muhafaza edil-
mesi için yap›lan çaba.
hükema: filozoflar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de.
kaim: ayakta duran, ayakta
bulunan, aya¤a kalkan.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
maslahat: uygun ifl.
mebus: milletvekili.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
misal: örnek.
nam: ad, yerine.
nevi: çeflit.
Raf›zî: ehl-i sünnete ayk›r›



“‹flte ey mebuslar, o talebenin evvelki hâli Türk mille-
tine ne kadar lüzumu var! ‹kinci hâli ne kadar vatan
menfaatine uygun olmad›¤›n› fikrinize havale ediyorum.
Demek, farz›muhal olarak, siz baflka yerde dünyay› dine
tercih edip, siyasetçe dine ehemmiyet vermeseniz de,
her hâlde flark vilâyetlerinde din tedrisat›na azamî ehem-
miyet vermeniz lâz›m.”

Bu hakikatli maruzat üzerine, muhalifler d›flar› ç›k›p,
yüz altm›fl üç mebus o karar› imza ederler.

* * *

Bediüzzaman, küçük yafl›nda iken tasavvur etti¤i ve
hayat›n› o yolda feda etmeye azmetti¤i ve hayat›n›n bir
gayesi ve neticesi olarak kabul etti¤i âlem-i ‹slâmda bü-
yük bir intibah ve inkiflaf emeliyle Ankara’ya gelmiflti.
Daha meflrutiyetin ilân›ndan evvel, ‹stanbul’a gelmeden,
fiarkî Anadolu’da yüzlerce ehl-i ilim ve erbab-› fazilet
kimselerle mübahaseleri ve ‹stanbul’da birden bire mey-
dana ç›karak ulemay› hayrete sevk etmesi ve ehl-i siya-
seti telâfla düflürmesi, ruhunda büyük bir ‹slâmî ink›lâb›n
müessisi hâlinin mevcut oldu¤unu gösteriyordu. Ve ken-
disi, daha eskiden ruhunda bu vazifenin mes’uliyetini,
hem flevk ve sürurunu hissetmiflti.

Hürriyetin ilân›n› müteakip, gazetelerde meflrutiyeti
fleriata hadim yapmakla, Anadolu ve âlem-i ‹slâm k›t’a-
s›nda büyük bir saadetin zuhuruna vesile olunacak ümi-
diyle neflretti¤i makaleler ve muhtelif içtimalardaki nutuk-
lar›, hep bu mezkûr niyet ve tasavvurunun neticesi idi. 
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âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
azm: kas›t, niyet.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
emel: fliddet arzu, ümit.
erbab-› fazilet: faziletli kimseler;
de¤er, k›ymet, meziyet, hüner,
marifet, ilim, irfan, güzel ahlâk sa-
hibi kimseler.
evvel: önce, ilk.
farz›muhal: imkâns›z› farz etme,
olmayacak bir fleyi olacakm›fl gi-
bi düflünme.
feda: u¤runa verme.
hadim: hademe, hizmetçi.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
içtima: toplant›, toplanma.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir hale
geçme, de¤iflme, dönüflme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
intibah: uyan›fl.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slâma
ait.
k›t’a: yer yüzündeki befl büyük
kara parças›.
maruzat: arz edilenler, sunulan-
lar.
mebus: milletvekili.
menfaat: fayda.
mes’uliyet: mes’ul olma hali, so-
rumluluk.
meflrutiyet: Osmanl›larda 1876
Anayasas›yla bafllayan, 1908 de-
¤iflikli¤iyle devam eden hukukî
ve siyasî döneme verilen ad.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhalif: z›t, karfl›t.

muhtelif: çeflitli.
mübahase: iddial› konuflma,
bahse giriflme; bahis, iddia.
müessis: tesis edici, tesis
eden, kuran, kurucu.
müteakip: den sonra.
neflir: gazeteye yazma, yaz-
d›rma veya kitap, gazete bas-
t›r›p ç›karma.
niyet: maksat, meram.
nutuk: bir toplulu¤a karfl› ko-
nuflma, ikna maksad›yla bir
topluluk önünde yap›lan ko-
nuflma, hitap, söylev.

saadet: mutluluk.
sevk: önüne kat›p sürme, yö-
neltme.
siyaseten: siyaset bak›m›n-
dan, siyasî yönden.
sürur: sevinç, mutluluk.
flark: do¤u yönünde yer alan
yerler, do¤u bölgeleri.
fiarkî Anadolu: Anadolu’nun
do¤u taraf›, Do¤u Anadolu.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî ka-
nun.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

talebe: ö¤renci.
tasavvur: düflünce, tasar›.
tasavvur: yap›lmas›n› düflün-
me.
tedrisat: ö¤retim.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.
vesile: f›rsat, elveriflli hal.
vilâyet: il.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



El-Hutbetü’fl-fiamiye, Sünuhat ve Lemaat gibi baz› eser-
lerinde de görüldü¤ü gibi, “fiu istikbal zulümat› ve ink›-
lâplar› içerisinde en gür ve en muhteflem seda, Kur’ân’›n
sedas› olacakt›r!” diye beyanat› vard›.

Abbasileri müteakiben, âlem-i ‹slâm içinde ‹slâmî ida-
reyi ele alan Türklerin bin senelik muazzam idaresinden
ve hilâfet sürmelerinden sonra, bütün dünyay› dehflete
veren bir harb-i umumî meydana gelmifl, Osmanl› Dev-
leti ink›raz bulmufl, ‹slâm›n ebedî düflmanlar› merkez-i
hükûmeti istilâ ederek Müslümanl›¤›n mahvoldu¤u kana-
atine varm›fllard›. ‹flte, Bediüzzaman, ‹lâhî kudretin tecel-
lisiyle ve ihsan›yla, böyle en elzem bir vakitte, dine revaç
verebilecek bir teflekkülün zuhuru dolay›s›yla ve kendisi
de beraber çal›flmak ümidiyle Ankara’ya gelmiflti. Avn-i
‹lâhî ve mu’cize-i Peygamberî ile düflman taarruzlar›n›
defeden ve milletin idaresinin bafl›na geçen yeni hükü-
met-i cumhuriyede, do¤rudan do¤ruya Kur’ân’a istinat
eden ve âlem-i ‹slâm›n vahdetini nokta-i istinat yapacak
ve ‹slâmiyetin hakikatinde mevcut kuvve-i ulviye ile mad-
dî ve manevî medeniyeti meydana getirecek bir niyet ve
gayeyi bulundurmak ve afl›lamak üzere Mecliste çal›fl›-
yordu. Fakat pek kuvvetli mâniler karfl›s›na ç›kt›.

Âlem-i ‹slâm› alâkadar eden ve bin üç yüz y›ll›k ümme-
tin, dehfletli tehlikesinden istiaze etti¤i (Allah’a s›¤›nd›¤›)
bir zaman›n ve fitneyi atefllendireceklerin kimler oldu¤u-
nu anlam›fl bulunuyordu.
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kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kuvve-i ulviye: yüce duygu.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: meneden, engel olan.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
muazzam: sayg›de¤er; çok bü-
yük, yüce.
mu’cize-i Peygamberi: Peygam-
bere ait mu’cize, Peygamber
mu’cizesi.
muhteflem: haflmetli, yüce.
müteakiben: -den sonra.
niyet: maksat, meram.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
seda: ses, duyulan.
seda: ses, duyulan.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
teflekkül: flekillenme, flekil alma,
meydana gelme.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vahdet: birlik, beraberlik.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve küfür.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
avn-i ‹lâhî: Allah’›n yard›m›.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
def: mâni olma, savmak,
uzaklaflt›rma.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,

lüzumlu, gerekli.
fitne: dinsizlik, canilik.
hakikat: gerçek, esas.
harb-i umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hilâfet: halifelik, Hz. Peygam-
bere vekil olarak Müslüman-
lar› ve ‹slâm› koruma görevi,
‹slâm devlet reisli¤i.
hükümet-i Cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.

ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
ink›raz: sönme, yok olma, tü-
kenme, bitme.
‹slâmî: ‹slâma uygun.
istiaze: s›¤›nma, ba¤lanma,
güvenme.
istikbal: gelecek.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
istinat: dayanma, güvenme.



Bir gün riyaset odas›nda, M. Kemal Pafla ile iki saat
kadar konufltular. ‹slâm ve Türk düflmanlar›n›n aras›nda
nam kazanmak emeliyle, fleair-i ‹slâmiyeyi tahrip etme-
nin bu millet ve vatan ve âlem-i ‹slâm hakk›nda büyük za-
rar tevlit edece¤ini; e¤er bir ink›lâp yapmak icap ediyor-
sa, do¤rudan do¤ruya ‹slâmiyete müteveccihen Kur’ân’-
›n kudsî kanun-i esasî noktas›ndan yapmak lâz›m geldi¤i
mealinde ihtarlarda bulunur ve flu temsili ders verir.
(Mektubat, s. 699. Alt›nc› Risale olan Alt›nc› K›s›m):

“Meselâ, Ayasofya Camii, ehl-i fazl ve kemalden mü-
barek ve muhterem zatlarla dolu oldu¤u bir zamanda,
tek tük, sofada ve kap›da haylaz çocuklar ve serseri ah-
lâks›zlar bulunup, camiin pencerelerinin üstünde ve ya-
k›n›nda ecnebilerin e¤lenceperest seyircileri bulunsa, bir
adam o camie girip ve o cemaat içine dahil olsa, e¤er
güzel bir sada ile flirin bir tarzda Kur’ân’dan bir aflir oku-
sa; o vakit, binler ehl-i hakikatin nazarlar› ona döner.
Hüsn-i teveccühle, manevî bir dua ile o adama bir sevap
kazand›r›rlar. Yaln›z, haylaz çocuklar›n ve serseri mülhit-
lerin ve tek tük ecnebilerin hofluna gitmeyecek. E¤er o
mübarek camie ve o muazzam cemaat içine o adam gir-
di¤i vakit süflî ve edepsizcesine, fuhfla ait flark›lar› ba¤›-
r›p ça¤›rsa, raks edip z›plasa; o vakit, o haylaz çocuklar›
güldürecek, o serseri ahlâks›zlar› fuhfliyata teflvik etti¤i
için hofllar›na gidecek ve ‹slâmiyetin kusurunu görmekle
mütelezziz olan ecnebilerin istihzakârâne tebessümlerini
celp edecek. Fakat, umum o muazzam ve mübarek ce-
maatin bütün efrad›ndan bir nazar-› nefret ve tahkir celp 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aflir: Kur’ân’dan on ayetlik bö-
lüm.
celp: elde etme, kendine çekme.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
dâhil: içinde, giren.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
efrat: fertler.
e¤lenceperest: e¤lenceyi çok se-
ven , e¤lenceye tapan, bütün
vaktini e¤lenerek geçiren; e¤len-
ce düflkünü.
ehl-i fazlükemal: olgun ve fazi-
letli, erdemli, lütuf sahibi olanlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
emel: fliddetli arzu, h›rs.
fuhfliyat: gayrimeflru iliflkiler, fu-
hufllar.
fuhufl: kötülük, namusa ayk›r›
hareket, zina, gayrimeflru cinsî
münasebet.
haylaz: hofla gitmeyen davran›fl-
larda bulunan.
hüsn-i teveccüh: sevgi ile kar›fl›k
medih ve takdir.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
istihzakârâne: alayl› bir flekilde,
dalga geçer gibi.
kanun-› esasî: ana prensipler,
ana esaslar, ana kanun.
kudsî: mukaddes, yüce.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
Meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
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muazzam: ehemmiyetli,
önemli.
muazzam: ulu, muhteflem.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z.
mütelezziz: lezzet alan, tat
hisseden, hazzeden, hoflla-

nan.
müteveccih: teveccüh eden,
bir tarafa, bir cihete dönen,
yönelen.
nam: ün, flöhret, flan.
nazar: iltifat, teveccüh.
nazar-› nefret ve tahkir: ha-
karet eden, küçük gören ve
nefret eden bak›fl.
raks: oynama, dans etme.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
seda: ses, duyulan.
serseri: gayesiz, hedefsiz.
süflî: afla¤›l›k, alçak, baya¤›,

adî.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebessüm: gülümseme.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
umum: bütün.

zat: kifli, flah›s, fert.



edecektir; esfel-i safilîne sukut derecesinde, nazarlar›nda
alçak görünecektir.

“‹flte aynen bu misal gibi, âlem-i ‹slâm ve Asya, muaz-
zam bir camidir. Ve içinde ehl-i iman ve ehl-i hakikat, o
camideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise,
çocuk ak›ll› dalkavuklard›r. O serseri ahlâks›zlar, Frenk-
meflrep, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyirciler
ise, ecnebilerin naflir-i efkâr› olan gazetecileridir. Her bir
Müslüman, hususan ehl-i fazl ve kemal ise, bu camide,
derecesine göre bir mevkii olur, görünür; nazar-› dikkat
ona çevrilir. E¤er ‹slâmiyetin bir s›rr-› esas› olan ihlâs ve
r›za-i ‹lâhî cihetinde, Kur’ân-› Hakîm’in ders verdi¤i ah-
kâm ve hakaik-› kudsiyeye dair harekât ve a’mal ondan
sudûr etse, lisan-› hâli, manen âyât-› Kur’âniyeyi okusa,
o vakit manen âlem-i ‹slâm›n her bir ferdinin vird-i zeba-

n› olan 
1 päÉnæperDƒoªrdGnh nÚ/æperDƒoªr∏pd rôpØrZG -nG duas›nda dahil olup

hissedar olur ve umumu ile uhuvvetkârâne alâkadar olur
Yaln›z hayvanat-› muz›rra nev’inden baz› ehl-i dalâletin
ve sakall› çocuklar hükmündeki baz› ahmaklar›n nazarla-
r›nda k›ymeti görünmez. E¤er o adam, medar-› fleref ta-
n›d›¤› bütün ecdad›n› ve medar-› iftihar bildi¤i bütün geç-
mifllerini ve ruhen nokta-i istinat telâkki etti¤i Selef-i Sa-
lihînin cadde-i nuranîlerini terk edip, heveskârâne, heva-
perestâne, riyakârâne, flöhretperverâne, bid’akârâne ifl-
lerde ve harekâtta bulunsa, manen bütün ehl-i hakikat ve
ehl-i iman›n nazar›nda en alçak mevkie düfler.

2 $GpQƒoæpH oôo¶rænj o¬sfpÉna pøperDƒoªrdG nán°SGnôna Gƒo≤sJpG
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peflinden gidenler; Allah adam›.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
Frenkmeflrep: Avrupal› gibi, Bat›-
l›lar› taklit eden, yaflay›fl tarz›n›
Avrupal›lara benzeten.
hakaik-› kudsiye: mukaddes ha-
kikatler, gerçekler.
harekât: hareketler, davran›fllar.
haylaz: yaramaz.
hayvanat-› muz›rra: Zararl› canl›-
lar, zararl› hayvanlar.
hevaperest: nefsin isteklerine
düflkün, gayr-i meflrû arzu ve he-
vesinin peflinde olan, sefih.
heveskârâne: hevesli bir flekilde.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
manen: mana bak›m›ndan.
medar-› iftihar: iftihar sebebi,
övünme sebebi.
medar-› fleref: fleref kazand›ran
sebep.
mevki: durum, vaziyet, yer.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
naflir-i efkâr: düflünceleri, fikirle-
ri yayan, neflreden.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nevi: cins.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hoflnut-
lu¤u.
riyakârâne: riyakârca, iki yüzlü-
lükle.
ruhen: ruh bak›m›ndan.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-
i Tâbiînden olan Müslümanlar.
s›rr-› esas: esas s›r, as›l hakikat.
sudûr: sâd›r olma, meydana ç›k-
ma, ç›kma, olma.
sukut: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
flöhretperverâne: flöhretli olma-
y› severce, flöhret düflkünü ola-
rak.
telâkki: kabul etme, alma.
uhuvvetkârâne: kardeflçesine,
samimî dostças›na.
umum: hep, herkes.
vird-i zeban: dilden düflmeyen
zikir.

ahkâm: hükümler, emirler.
alâkadar: ilgili, iliflkili.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
a’mal: ameller, ifller.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
bid’akârâne: dinde olmayan›
dine mal etmeye çal›flarak.
cadde-i nuranî: nuranî ‹slâ-
miyet yolu, Kur’ân caddesi,

dünya ve ahireti ayd›nlatan
Kur’ân’›n yolu.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve
yarar sa¤layacak olan kimse-
lere afl›r› sayg› ve hayranl›k
göstererek yaranmak isteyen

kimse.
ecdat: dedeler, atalar.
ecnebi: yabanc›.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i fazlükemal: olgun ve
faziletli, erdemli, lütuf sahibi
olanlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun

1. Allah'›m, mü'min erkek ve kad›nlar› ba¤›flla.
2. Mü'minin ferasetinden korkun. Çünkü o, Allah'›n nuruyla bakar. (Keflfü'l-Hafâ, 1:42.)



s›rr›na göre, ehl-i iman ne kadar âmî ve cahil de olsa, ak-
l› derk etmedi¤i hâlde, kalbi öyle hodfürufl adamlar› so-
¤uk görür, manen nefret eder.

“‹flte, hubb-i câha meftun ve flöhretperestli¤e müptelâ
adam (ikinci adam), hadsiz bir cemaatin nazar›nda esfel-i
safilîne düfler, ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyanc›
baz› serserilerin nazar›nda muvakkat ve menhus mevki

kazan›r, 
1 nÚ/≤sà`oªrdG s’pG whoónY ¢m†r©nÑpd rºo¡°o†r©nH mòpÄnerƒnj oAsÓpNn r’nG s›rr›-

na göre dünyada zarar, berzahta azap, ahirette düflman
baz› yalanc› dostlar› bulur.

“Birinci suretteki adam, faraza hubb-i câh› kalbinden
ç›karmazsa, fakat ihlâs ve r›za-i ‹lâhîyi esas tutmak ve
hubb-i câh› hedef ittihaz etmemek flart›yla, bir nevi mefl-
ru makam-› manevî, hem muhteflem bir makam kazan›r
ki, o hubb-i câh damar›n› tamam›yla tatmin eder. Bu
adam, az, hem pek az ve ehemmiyetsiz bir fley kaybe-
der; ona mukabil çok, hem pek çok k›ymettar, zarars›z
fleyleri bulur. Belki birkaç y›lan› kendinden kaç›r›r. Ona
bedel, çok mübarek mahlûklar› arkadafl bulur, onlarla
ünsiyet eder. Veya ›s›r›c› yabanî eflek ar›lar›n› kaç›r›p,
mübarek rahmet flerbetçileri olan ar›lar› kendine celp
eder. Onlar›n ellerinden bal yer gibi, öyle dostlar bulur 
ki, daima dualar›yla âb-› kevser gibi feyizler, âlem-i ‹slâ-
m›n etraf›ndan onun ruhuna içirilir ve defter-i a’maline
geçirilir.”

M. Kemal Pafla itiraz ile içindeki niyet ve hâlet-i
ruhiyesini ifadeyle Bediüzzaman’› kendine çekmek ve 

Âb-› Kevser: Cennetteki sulardan
biri; Kevser suyu.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âmî: bilgisiz, cahil.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
bedel: karfl›l›k.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
celp: elde etme, kendine çekme.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter; amellerin defteri.
derk: anlama, kavrama.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
feyiz: ilim, irfan.
hadsiz: çok, pek çok.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma, herze.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hubb-i câh: makam sevgisi, rüt-
be ve mevki sevgisi ve bunlara
karfl› gösterilen afl›r› h›rs.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ittihaz: edinme, alma, kabul et-
me.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
makam: manevî mevki.
makam-› manevî: manevî ma-
kam, maddî olmayan makam.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
meftun: tutkun, müptelâ, afl›r›
ba¤lanm›fl.
menhus: u¤ursuz, kötü, mefl’um.
meflru: fleriata uygun, fleriat›n

1. Allah'a karfl› gelmekten sak›nanlar d›fl›nda, o gün dostlar birbirine düflmand›r. (Zuhruf Sure-
si: 67.)
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müsaade etti¤i fley.
mevki: yer, makam.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mukabil: karfl›l›k.
muvakkat: geçici.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
müptelâ: tutkun, bir fleye
düflkün ve tutulmufl olan.
müstehzi: istihza eden, alaya
alan, herkesle alay etmekten

hofllanan, alayc›.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nevi: çeflit.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
serseri: gayesiz, hedefsiz;

öteden beri bafl›bofl olan.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
flöhretperest: flöhret
düflkünü.
tatmin: insan›n yüre¤ini
rahatlatma, inand›r›p içini
rahatlatma.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.



nüfuzundan istifade etmek ister. Ve Bediüzzaman’a me-
busluk, hem Dârülhikmetteki eski vazifesini, hem fiark-
ta fieyh Sünusi’nin yerine vaiz-i umumî, hem bir köflk
tahsisi gibi teklifler yapar.

Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eflhas-› ahir zamana
ait haberlerin mühim bir k›sm›n› ve Hürriyetten evvel ‹s-
tanbul’da tevilini söyledi¤i hadislerin ihbar etti¤i ahir za-
man›n dehfletli flah›slar›n›n âlem-i ‹slâm ve insaniyette
zuhur etti¤ini görür. Ve yine, gelen rivayetlerden, onla-
ra karfl› ç›kacak ve mukabele edecek olan hizbü’l-Kur’ân
hakk›nda, “O zamana yetiflti¤iniz zaman, siyaset cani-
biyle onlara galebe edilmez; ancak manevî k›l›ç hük-
münde i’caz-› Kur’ân’›n nurlar›yla mukabele edilebilir”
tavsiyesine müra’atla, Ankara’da teflrik-i mesai edeme-
yece¤i için, kendisine tevdi edilmek istenen mebusluk,
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye gibi Diyanetteki azal›¤›, hem Vi-
lâyat-› fiarkiye Vaiz-i Umumîli¤i tekliflerini kabul etmez.
Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çal›flan ve Anka-
ra’dan ayr›lmamas›n› rica için istasyona kadar gelen bir
k›s›m mebuslar›n da arzular›na uyamayaca¤›n› bildire-
rek, Ankara’dan ayr›l›r, Van’a gider. Ve orada hayat-› iç-
timaiyeden uzaklaflarak Erek Da¤› ete¤inde, Zernâbad
Suyu bafl›nda bir ma¤arac›kta idame-i hayat etmeye
bafllar.

ìÕ
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eriflilmez ifadesi.
idame-i hayat: hayat›n› devam
ettirme.
ihbar: haber verme, bildirme.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
köflk: bahçe içinde yap›lm›fl,
daha çok yazl›k olarak kullan›lan
süslü bina, kasr.
manevî: maddî olmayan, içe ait,
mana ile ilgili.
mebus: milletvekili.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
niyet: maksat, meram.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
nüfuz: itibar, yetki.
rivayet: Hz. Peygamberin hadis-
lerinin nakledilmesi.
flark: do¤u yönünde yer alan yer-
ler, do¤u bölgeleri.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
teflrik-i mesai: mesaileri bir-
lefltirme, birlikte çal›flma, iflbirli¤i
yapma, bir ifli beraber yapma.
tevdi: havale, baflkas›na b›rakma.
tevil: yorumlama, yorum.
vaiz-i umumî: umumî vaiz, genel
vaiz.
Vilâyat-› fiarkiye: flark vilâyetleri,
do¤u illeri.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi,
‹slâm dünyas›.
aza: üye.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye:
1918-1922 y›llar› aras›nda
büyük hizmetler yapm›fl olan
‹slam akademisi veya Yüksek
‹slam fiuras› manas›ndaki dinî

müessese.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
Diyanet: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
eflhas-› ahir zaman: ahir
zaman flah›slar›, ahir zaman
nesli, ahir zamanda yaflayan
kimseler.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›

baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh
hâli, psikolojik durum, insan›n
manevî hâli, iç durumu.
hayat-› içtimaiye: sosyal
hayat, toplum hayat›.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’ân
taraftar›, Kur’ân grubu.
hükmünde: de¤erinde,
yerinde.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mucizeli¤i, yüksek ve



Ankara’daki Hayat›na Dair Risale-i
Nur’dan Bir Parça

(Y‹RM‹ ÜÇÜNCÜ LEM’A, TAB‹AT R‹SALES‹NDEN)

1338’de Ankara’ya gittim. ‹slâm ordusunun Yunana
galebesinden nefle alan ehl-i iman›n kuvvetli efkâr› için-
de, gayet müthifl bir z›nd›ka fikri, içine girmek ve boz-
mak ve zehirlendirmek için dessasâne çal›flt›¤›n› gör-
düm. “Eyvah!” dedim. “Bu ejderha, iman›n erkân›na ili-
flecek.” O vakit, flu ayet-i kerîmenin bedahet derecesin-
de vücut ve vahdaniyeti ifham etti¤i cihetle, ondan is-
timdat edip, o z›nd›kan›n bafl›n› da¤›tacak derecede
Kur’ân-› Hakîm’den al›nan kuvvetli bir bürhan›, Arabî bir
risalede yazd›m. Ankara’da Yeni Gün Matbaas›nda tab
ettirmifltim, fakat maatteessüf Arabî bilen az ve ehemmi-
yetle bakanlar da nadir olmakla beraber, gayet muhtasar
ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göster-
medi. Maatteessüf, o dinsizlik fikri hem inkiflaf etti, hem
kuvvet buldu...”

Arabî: Arap diline ait Arapça dili.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›k-
l›k.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
dessasâne: aldat›c› bir flekilde, hi-
leyle ifl yaparak.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ejderha: korkunç ve hayalî bir
hayvan.
erkân: rükünler, esaslar.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
ifhâm: ikna edip susturma, delil
göstermekle ve ispat etmekle ga-
lip gelme.
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inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.

muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-
kunç.
nadir: seyrek, az, ender bulu-
nan.

risale: kitap.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
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Bediüzzaman, kendisine tevdi edilen mebuslu¤u ve teklif edilen
Diyanetteki müflavere azal›¤›n› ve fiark Vilâyetleri Umumî Vaizli¤i-
ni kabul etmeyerek Ankara’dan Van’a giderken “Eski Said"i “Yeni
Said"e götüren tren bileti.

aza: üye.
Diyanet: Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›.
mebus: milletvekili.
müflavere: bir konuda bilen
ve güvenilen kimselerin
görüflünü alma, dan›flma,
meflveret.
fiark vilâyetleri: Do¤u illeri.

tevdi: verme, b›rakma.
umumî: genel, herkesle
alâkal›.
vaiz: dinî ö¤ütlerde bulunan
kimse, dinin emir ve yasak-
lar›n› anlatarak nasihat eden.



avdet: geri gelme, dönme,
dönüfl, rücu.

esaret: esirlik, harp esirli¤i,
tutsakl›k.
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Bediüzzaman Hazretleri Rusya esaretinden avdet
edip Almanya’ya u¤rad›¤› zaman, Almanlar taraf›n-
dan 1918 tarihinde al›nm›fl foto¤raf›.



‹kinci K›s›m

Barla Hayat›
R‹SALE-‹ NUR’UN ZUHURU

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin fiarkî Anadolu’da
dünyaya geliflinden itibaren geçirdi¤i hayat safhalar›n› bu-
raya kadar birer birer gördük, temafla ettik. fiimdi, geçen
k›rk-elli senelik hayat›n›n neticesi ve meyvesi hükmünde,
tarihin pek ender kaydetti¤i cihan vüs’atindeki muazzam
bir davaya giriyoruz. Bütün maddî ve manevî zulmetleri
izale edip, âlemi nuruyla ziyaland›racak olan Risale-i Nur
meydana ç›k›yor; dünya ilim ve irfan sahas›na Türkiye’den
bir günefl do¤uyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin Vilâyat-› fiarkiyeden
Garbî Anadolu’ya Nefyedilmesi, Risale-i Nur’un

Zuhuru, Telif ve Neflri

V an’da, mezkûr ma¤arada yaflamakta iken, fiarkta
ihtilâl ve isyan hareketleri oluyor. “Sizin nüfuzunuz

kuvvetlidir” diyerek, yard›m isteyen bir zat›n mektubuna,
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koskocaman.
nefiy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme; sür-
gün.
neflir: yay›m, yay›n.
netice: bir iflin, bir fiilin sonunda
elde edilen fley, semere, sonuç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nüfuz: söz geçirme.
safha: devre, merhale.
flark: do¤u yönünde yer alan yer-
ler, do¤u bölgeleri.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
temâflâ: bakma, bak›p seyretme.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vüs’at: genifllik, bolluk.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.
zulmet: karanl›k.

âlem: dünya, cihan.

Barla: Isparta’n›n bir ilçesi.
Bediüzzaman Hazretlerinin
sekiz y›l sürgün olarak kald›¤›
ve Risale-i Nur’lar›n büyük bir
k›sm›n› telif etti¤i yer.

Bediüzzaman: son devrin bü-
yük ‹slâm alimi, müçtehit, al-
lâme; ça¤dafl Kurân tefsiri Ri-
sâle-i Nur’un yazar› Said Nursî
Hazretlerinin yayg›n olarak
bilinen ön ad›. “Zaman›n, ça-
¤›n eflsiz güzelli¤i” anlam›na
gelmektedir.

cihan: dünya, kâinat, âlem.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
ender: daha (en, pek) nadir,
çok seyrek ve az bulunan.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl
kald›rma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fle-
yin do¤rusunu bilme.
irfan: kültür.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-

lik, serkefllik, emre karfl› gelip
ayaklanma.
itibaren: den beri, ...den bafl-
layarak, itibar ederek.
izale: ortadan kald›rma.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muazzam: çok büyük, çok iri,

 



“Türk milleti as›rlardan beri ‹slâmiyete hizmet etmifl ve
çok velîler yetifltirmifltir. Bunlar›n torunlar›na k›l›ç çekil-
mez; siz de çekmeyiniz, teflebbüsünüzden vazgeçiniz.
Millet, irflat ve tenvir edilmelidir” diye cevap gönderiyor.

Fakat, yine, hükûmet Bediüzzaman’› Garbî Anado-
lu’ya nefyediyor. Van’da ma¤aradan ç›kar›l›p Anado-
lu’ya hareket etmek üzere jandarmalarla sevk edilirken,
yollara dökülüp, “Aman Efendi Hazretleri, bizi b›rak›p
gitme. Müsaade buyur, sizi göndermeyelim. Arzu eder-
seniz Arabistan’a götürelim” diye yalvaran silâhl› grupla-
ra, ahaliye ve ileri gelen zatlara, “Ben Anadolu’ya gide-
ce¤im, onlar› istiyorum” diyerek, hepsini teskin ediyor.

Evvelâ Burdur vilâyetine askerî muhaf›zlarla nefyedili-
yor. Burdur’da zulüm ve tarassutlar alt›nda iflkenceli bir
esaret hayat› geçiriyor. Fakat, asla bofl durmuyor; on üç
ders olan Nurun ‹lk Kap›s› kitab›ndaki hakikatleri bir k›-
s›m ehl-i imana ders verip, gizli olarak kitap hâline geti-
riyor. Bu hikmet cevherlerinin k›ymetini takdir eden
müfltak ehl-i iman, el yaz›lar›yla bu kitab› ço¤alt›yorlar.

Nihayet, “Burada Said Nursî bofl durmuyor, dinî mu-
sahabelerde bulunuyor” diye, gizli din düflmanlar›
taraf›ndan rapor tanzim ettiriliyor. Ve burada da, “Ücra
bir köflede, mahrumiyetler, kimsesizlik ve gurbet hayat›
içinde kendi kendine ölür gider” düflüncesiyle, da¤lar
aras›nda tenha bir yer olan Isparta vilâyetine ba¤l› Barla
nahiyesine gönderilmeye karar veriliyor.

ahali: bir memleketin yerlileri, o
memlekette oturanlar, yaflayan-
lar.
Arabistan: Arap ülkesi, Araplar›n
yaflad›¤› yer, memleket.
askerî: askere veya askerli¤e ait,
askere mahsus, askerle ilgili.
asla: hiç bir vakit, olmas› imkân-
s›z.
cevher: esas, maya, öz.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›, do¤up bü-
yünülen ülke, flehir, köy d›fl›nda
kalan yerler, yâd el.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hükümet: yönetim.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
jandarma: yurt içinde iç güvenli-
¤i ve asayifli sa¤lamak gayesiyle
meydana getirilen askerî teflkilât.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
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mahrumiyet: mahrumluk, di-
ledi¤ini, istedi¤ini elde ede-
meme, nasipsizlik, hissesizlik.
muhâf›z: her hangi bir fleyi
korumakla vazifeli asker.
musâhabe: sohbet etme,
sohbet, söyleflme, konuflma,
görüflme.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nahiye: bölge, küçük yer.
nihayet: en sonunda.
rapor: her hangi bir iflte, bir
konuda yap›lan inceleme ve
araflt›rma sonucu, düflüncele-

ri veya gözlemleri bildiren ya-
z›.
sevk: önüne kat›p sürme,
öne, ileri sürme, gönderme.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›y-
metini, lüzumunu anlama.
tanzim: düzenleme, tertiple-
me, ›slah etme, düzeltme, iyi-
lefltirme.
tenhâ: sessiz, bofl, ›ss›z.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi
verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.
teskin: sakin k›lma, sakinlefl-

tirme, yat›flt›rma, durdurma.

teflebbüs: bir ifli yapmak için
harete geçme, bafllama, girifl-
me.

ücra: çok uçta, uç yer, kenar-
da olan, sapa, tenha, sakin ve
uzak yer.

velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.

vilayet: il.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



Bediüzzaman Said Nursî Burdur’da iken, bir gün o za-
man›n Erkân-› Harbiye-i Umumiye Reisi Mareflal Fevzi
Çakmak Burdur’a geliyor. Vali, Mareflale, “Said Nursî
hükûmete itaat etmiyor; gelenlere dinî dersler veriyor”
diye, flekvada bulunuyor. Mareflal Fevzi Çakmak, Bedi-
üzzaman’›n ne kadar dâhî ve ne kadar manevî büyük ve
müstakim bir zat oldu¤unu bildi¤i için, diyor ki:

“Bediüzzaman’dan zarar gelmez; iliflmeyiniz, hürmet
ediniz.”

Sürgün edildi¤i bütün yerlerde Bediüzzaman aleyhin-
de cebirle, resmî kimseler vas›tas›yla, dehfletli propagan-
dalar yapt›r›larak, ehl-i iman›n Üstad Bediüzzaman’a
yaklaflmamalar› ve dinî derslerinden istifade etmemeleri
için çok menfi gayretler sarf ediliyor. Fakat, Üstad›n
imanî derslerinin nüfuz ve k›ymeti, ahali aras›nda kalp-
ten kalbe sirayet ediyor ve eserlerine olan aflk ve muhab-
bet kalpleri istilâ ediyor.

* * *
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r›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve çeflitli vas›ta-
larla yap›lan faaliyet.
reis: bir hey’et veya meclisteki
üyelerin bafl›.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
sarf: harcama, masraf etme, gi-
der.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
sürgün: ceza olarak belli bir yerin
d›fl›nda veya belli bir yerde otur-
tulan kimse.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vas›ta: arac›l›k.
zat: kifli, flah›s, fert.

ahali: bir memleketin yerlile-
ri, o memlekette oturanlar,
yaflayanlar.
aleyh: karfl›, karfl›t.
cebr: zor, zorlama, bask› yap-
ma.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k, deha sahibi.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
eser: bas›lma kitap.

gayret: çal›flma, çabalama.
hükümet: yönetim.
hürmet: sayg›.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
istilâ: üste ç›kma, üstün gel-
me, bir fleyin bir fley üzerine
ç›kmas›.
itaat: boyun e¤me, uyma,
dinleme, al›nan emre göre
hareket etme.
k›ymet: de¤er, bir fley için

tespit edilen karfl›l›k, paha,
bedel, tutar.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mareflal: en yüksek askerî
derece, mareflal.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
müstakim: temiz, namuslu,
do¤ru, ahlâkl›, istikamet sahi-
bi.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
propaganda: bir inanç, dü-
flünce, doktrin v.b. ni baflkala-



Barla

B arla, ehl-i iman›n manevî imdad›na gönderilen
Risale-i Nur Külliyat›n›n telif edilmeye baflland›¤›

ilk merkezdir.

Barla, millet-i ‹slâmiyenin, hususan Anadolu halk›n›n
bafl›na gelen dehfletli bir dalâlet ve dinsizlik cereyan›na
karfl›, Kur’ân’dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet
güneflinin tulû etti¤i beldedir.

Barla, rahmet-i ‹lâhiyenin ve ihsan-› Rabbanînin ve
lütf-i Yezdanînin bu mübarek Anadolu hakk›nda, bu kah-
raman ‹slâm milletinin evlâtlar› ve âlem-i ‹slâm hakk›nda,
hayat ve mematlar›n›n, ebedî saadetlerinin medar› olan
eserlerin lemaan etti¤i bahtiyar yerdir.

Bediüzzaman Said Nursî, Barla nahiyesinde daimî ve
çok fliddetli bir istibdat ve zulüm ve tarassut alt›nda bu-
lunduruluyordu. Barla’ya nefiy sebebi ise, kalabal›k fle-
hirlerden uzaklaflt›r›p, böyle ücra bir köye at›larak, ru-
hunda mevcut hamiyet-i ‹slâmiyenin feveran etmesine
mâni olmak, onu konuflturmamak, söyletmemek, ‹slâmî,
imanî eserler yazd›rmamak, at›l bir vaziyete düflürüp
dinsizlerle mücahededen ve Kur’ân’a hizmetten menet-
mek idi. Bediüzzaman ise, bu plân›n tamamen aksine
hareket etmekte muvaffak oldu; bir an bile bofl dur-
madan, Barla gibi tenha bir yerde Kur’ân ve iman 

aksi: ters, karfl›t, z›t.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
at›l: ifllemez, bofl, faydas›z.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mes’ut ,
mutlu.
belde: flehir, kasaba, memleket,
kent.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
eser: bas›lma kitap.
evlât: sülâle, nesil.
feveran: kaynama, f›flk›rma (da-
mar).
hakikat: as›l, esas.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet
için ‹slâmî gayeler u¤runa feda-
kârl›kta bulunma, çal›flma.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
ihsan-› Rabbanî: Cenab-› Hakk›n
yaratt›klar›na vermifl oldu¤u bü-
tün nimetler, hediyeler, ikramlar,
ücretler.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
istibdat: hak ve hukuku tan›ma-
ma, keyfî uygulama, zulüm ve ta-
hakküm.
lemeân: parlama, par›ldama.
lütf-u Yezdanî: Allah’›n lütfu.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mâni: engel, özür.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
memat: ölüm, vefat, irtihal, ahire-
te göç etme.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
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muvaffak: baflaran, baflar-
m›fl, baflar›l›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mücahede: savaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba, gayret.
nahiye: bölge, küçük yer.
nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme; sürgün.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
plân: bir fleyi gerçeklefltirmek

için yap›lan düzenleme.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
sebep: bir fleyin ortaya ç›k-
mas›n› gerektiren fley, sebep,
neden.
tamamen: büsbütün.
tarassut: gözetme, gözleme,

gözle takip etme, dikkatle
bakma.

telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.

tenhâ: sessiz, bofl, ›ss›z.

tulû: do¤ma, do¤ufl.

ücra: çok uçta, uç yer, kenar-
da olan, sapa, tenha, sakin ve
uzak yer.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



hakikatlerini ders veren Risale-i Nur eserlerini telif ede-
rek, perde alt›nda neflrini temin etti. Bu muvaffak›yet ve
bu muzafferiyet ise, çok muazzam bir galibiyet idi. Zira,
o pek dehfletli dinsizlik devrinde, hakikî bir tek dinî eser
bile yazd›r›lm›yordu. Din adamlar› susturulup, yok edil-
meye çal›fl›l›yordu.

Dinsizler, Bediüzzaman’› yok edememifller, uyuflmufl
kalp ve ak›llar› ihtizaza getiren ‹slâmî ve imanî neflriyat›-
na mâni olamam›fllard›. Bediüzzaman’›n yapt›¤› bu dinî
neflriyat, yirmi befl senelik efledd-i zulüm ve istibdad-›
mutlak devrinde hiçbir zat›n yapamad›¤› bir ifl idi.

Bediüzzaman Barla’ya 1926-1927 senelerinde nefye-
dilmifltir. Bu tarihler, Türkiye’de yirmi befl sene devam
edecek bir istibdad-› mutlak›n icra-i faaliyetinin ilk sene-
leri idi. Gizli dinsiz komiteleri, “‹slâmî fleairleri birer birer
kald›rarak ‹slâm ruhunu yok etmek, Kur’ân’› toplat›p im-
ha etmek” plânlar›n› güdüyorlard›. Buna muvaffak olu-
namayaca¤›n› iblisâne düflünerek, “Otuz sene sonra ge-
lecek neslin kendi eliyle Kur’ân’› imha etmesini intaç
edecek bir plan yapal›m” demifller ve bu plân› tatbike
koyulmufllard›. ‹slâmiyeti yok etmek için tarihte görülme-
mifl bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürmüfltür.

Evet, alt› yüz sene, belki Abbasiler zaman›ndan beri,
yani bin seneden beri Kur’ân-› Hakîm’in bir bayraktar›
olarak bütün cihana karfl› meydan okuyan Türk milleti-
ni, bu vatan evlâtlar›n›, ‹slâmiyetten uzaklaflt›rmak ve
mahrum b›rakmak için, Müslümanl›¤a ait her türlü 
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hip olamayan, yoksun.
mâni: engel, özür.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
muvaffak›yet: Allah’›n yard›m›y-
la baflar›l› olma, muvaffak olma,
baflarma.
muzafferiyet: muzafferlik, üs-
tünlük, düflmana üstün gelme,
galibiyet.
nefy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme; sür-
gün.
nesil: kuflak, nesil.
neflr: yay›m, yay›n.
neflriyat: yay›mlanm›fl fleyler, ba-
s›l›p da¤›t›lan yaz›lar, eserler, ma-
kaleler.
neflriyat: yay›nlar.
plân: bir fleyi gerçeklefltirmek
için yap›lan düzenleme.
plân: bir fleyin, bir eserin düzeni,
tertibi, program›.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi olan gayr-i maddî cevher,
manevî varl›k.
fleair: Müslümanlara ait kurallar,
kaideler, bütün Müslümanlarla il-
gili meseleler ve alâmetler.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
temîn: sa¤lama.
vatan: bir kimsenin do¤up büyü-
dü¤ü yer, üzerinde yaflan›lan ül-
ke, yurt.
zat: kifli, flah›s, fert.
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

bayraktar: bayrak tafl›yan,
alemdar.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
eser: bas›lma kitap.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
evlât: veletler, çocuklar.
galibiyet: üstünlük, üstün
gelme, yenme, ma¤lûp etme.
hakikî: hakikate mensup.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.

iblisâne: iblisçesine, fleytana
yarafl›r flekilde, fleytanca.
icra-y› faaliyet: faaliyetlerin
icras›, bir ifli yapmak için ha-
rekete geçme, bir ifle baflla-
ma.
ihtizaz: gönlü ferahlama,
hazzetme, ferah, sevinç.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
imha: bozma, yok etme,
mahvetme, ortadan kald›rma,
y›kma.
intaç: netice verme, sonuç

do¤urma, sonuçlanma, sebep
olma.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup,
‹slâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
istibdad-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
komite: encümen, hey’et, alt
kurul, komisyon.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini
elde edemeyen, bir fleye sa-



ba¤lar›n kopar›lmas›na çal›fl›l›yor ve bilfiil de muvaffak
olunuyordu. Bu vak›a cüz’î de¤il, küllî ve umumî idi; mil-
yonlarca insan›n, hususan gençlerin ve milyonlar ma-
sumlar›n, talebelerin iman ve itikatlar›na dünyevî ve uh-
revî felâketlerine taallûk eden çok genifl ve flümullü bir
hâdise idi. Ve k›yamete kadar gelip geçecek Anadolu
halk›n›n ebedî hayatlar›yla alâkadard›. O zaman ve o se-
nelerde, bin y›ll›k parlak mazinin delâlet ve flahadetiyle,
Kur’ân’›n bayraktar› olarak en yüksek bir mevki-i mual-
lây› ihraz etmifl bulunan kahraman bir milletin hayat›n-
da, ‹slâmiyet ve Kur’ân aleyhinde dehfletli tahavvüller ve
tahripler yap›l›yor ve cihan›n en namdar ordusunun bin
senelik cihad-› diniye ile geçen parlak mazisi ve o mazi-
de medfun muhterem ecdad›, yeni nesillere ve mektepli
talebelere unutturulmaya çal›fl›l›yor; ve mazi ile irtibatla-
r› kesilerek birtak›m maskeli ve sureta parlak kelâmlarla
i¤falâtta bulunularak, komünizm rejimine zemin haz›rla-
n›yordu.

‹slâmiyetin hakikatinde mevcut maddî manevî en yük-
sek terakki ve medeniyet umdeleri yerine, dinsiz felsefe-
nin batakl›¤›ndaki nursuz prensipler, edepsiz edip ve fey-
lesoflar›n fikir ve ideolojileri gizli komünistler, farmason-
lar, dinsizler taraf›ndan telkin ediliyor ve çok genifl bir
çapta tedris ve talime çal›fl›l›yordu. Bilhassa ‹ngiliz, Fran-
s›z gibi ‹slâm düflmanlar›n›n ‹slâm âlemini maddeten ve
manen y›pratmak, sömürmek emellerinin bafl›nda, kah-
raman Türk milletinin dinî ba¤lardan uzaklaflt›r›lmas›,
örf, âdet, an’ane ve ahlâk bak›m›ndan tamamen 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
bayraktar: bayrak tafl›yan, alem-
dar.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
en çok, hususen, özellikle.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
cüz’î: az, parçaya ait olan, pek az.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
delâlet: yol göstermek, k›lavuz-
luk.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonsuz, sürekli.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
edep: iyi ahlâk, güzel terbiye.
edib: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
emel: ümit, umma.
farmason: mason.
felâket: musibet, çok zarar, s›k›n-
t› do¤uran durum.
felsefe: hikmet bilgisi.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hakikat: as›l, esas.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
i¤falât: i¤fal etmeler, aldatmalar,
aldat›fllar, kand›rmalar.
ihraz: nâil olma, eriflme.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
itikat: Allah’a inanma, Allah’a
olan ba¤l›l›k, kesin inan›fl; iman.
kelâm: söyleyifl, konuflma, nu-
tuk.
k›yamet: dünyan›n sonu, bütün
ölülerin dirilerek mahflerde top-
lanmas›.
komünizm: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel mülki-
yetin olmad›¤› iddias›nda bulu-
nan düzen.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
maddeten: maddî olarak.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manen: duyguca, gönülce, ruhça,
mana itibariyle, manaca.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›lan-
dan önceki zaman.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
medfun: defnedilmifl, gömülmüfl.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu, ilim ve irfan ö¤renilen yer,
okul.
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mevki-i muallâ: en yüce
mevki, yüce makam.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
namdar: meflhur, ünlü, flöh-
retli, naml›.
nesil: kuflak, nesil.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
örf: âdet, gelenek.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
rejim: idarede tutulan yol,
yönetme tarz›, düzenleme bi-

çimi.
sureta: görünüflte, görünüfl
olarak.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, dönme, dönüfl, baflkalafl-
ma.
tahrip: harap etme, y›kma,
k›r›p dökme, bozma.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
talim: ö¤retme, yetifltirme.

tedrîs: okutma, ö¤retme,
ders verme.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt ver-
me, zihinde yer ettirme, kula-
¤›na koyma.
terakki: ilerleme, geliflme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.
umde: esas al›nacak fley; ilke,
prensip, rükün.
umumî: genele ait, umumla
ilgili, herkesle ilgili.
vak›a: vuku bulan, olan, ge-
çen fley; olmufl bir ifl.



‹slâmiyete z›t bir duruma getirilmek plânlar› vard› ve bu
plânlar maalesef tatbik sahas›na konmufltu.

‹flte, Bediüzzaman Said Nursî’nin, Risale-i Nur’la Ana-
dolu’daki hizmet-i imaniye ve Kur’âniyesine cansiperâne
çal›flan bir fedai-yi ‹slâm olarak bafllad›¤› seneler ki; ze-
min yüzünün görmedi¤i pek dehfletli bir dinsizlik devri-
nin bafllang›c› ve teessüs zaman› idi. Bunun için, Bediüz-
zaman’›n Risale-i Nur’la hizmetine nazar edildi¤i vakit,
böyle dehfletli bir zaman› göz önünde bulundurmak icap
eder. Zira, tarihte emsali görülmemifl bu kadar a¤›r flerait
taht›nda yap›lan zerre kadar hizmet, da¤ gibi bir k›ymet
kazanabilir; ufac›k bir hizmet, büyük bir de¤eri ve netice-
yi haiz olabilir. ‹flte, Risale-i Nur, böyle dehfletli ve ehem-
miyetli bir zaman›n mahsulü ve neticesidir.

Risale-i Nur’un müellifi, yirmi befl senelik din y›k›c›l›¤›-
n›n hükmetti¤i dehfletli bir devrin cihad-› diniye meyda-
n›n›n en büyük kahraman› ve tâ k›yamete kadar üm-
met-i Muhammediyeyi (a.s.m.) Dârüsselâma davet eden
ve befleriyete yol gösteren rehber-i ekmelidir. Ve hem,
Risale-i Nur, Kur’ân’›n elmas bir k›l›c›d›r ki, zaman ve ze-
min ve fiiliyat bunu kat’iyetle ispat etmifl ve gözlere gös-
termifltir.

‹flte öyle elîm ve feci ve dehfletli bir devri ihdas eden
dinsizlerin icraat› olan pek a¤›r flartlar dahilinde Bediüz-
zaman’›n inayet-i Hak’la telife muvaffak oldu¤u Risale-i
Nur eserleri, dinsizli¤in istilâs›na karfl›, y›k›lmas› gayrika-
bil olan muazzam ve muhteflem bir set teflkil etmifltir.
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do¤ruyu delillerle gösterme.
istilâ: üste ç›kma, üstün gelme,
bir fleyin bir fley üzerine ç›kmas›.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›yamet: dünyan›n sonu, bütün
ölülerin dirilerek mahflerde top-
lanmas›, varl›¤›n bozulup da¤›l-
mas›, kâinat›n ölümünden sonra,
bütün ölülerin dirilip aya¤a kalk-
malar›, mahflerde toplanmalar›.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
mahsul: husul bulan, has›l olan,
meydana gelen fley.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman, ehemmiyetli,
önemli.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu,
yüce, büyük.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
netice: sonuç.
plân: bir fleyin, bir eserin düzeni,
tertibi, program›.
rehber-i ekmel: en mükemmel
rehber.
set: mâni, perde, engel, hail.
flart: vaziyet, hâl, durum.
flerait: flartlar.
taht: afla¤›, alt.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
teessüs: kurulma, teflekkül etme,
oluflma.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
ümmet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in ümmeti; Hz. Mu-
hammed’e (a.s.m.) ba¤l› olan ve
yolundan gidenler.
zemin: yer.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça, çok küçük parça.
z›t: karfl›t.
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cansiperâne: can›n› feda
edercesine, can›n› siper ede-
rek.
Dârüsselâm: Cennet.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma, de¤erlilik.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
elmas: çok de¤erli.
emsal: efl, benzer.

eser: bas›lma kitap.
fecî: dehfletli, korkunç.
fedai-yi ‹slâm: ‹slâm fedaisi,
‹slâm için can›n› esirgeme-
yen, can›n› vermeye haz›r bu-
lunan.
fiiliyat: fiil olarak gerçekleflti-
rilen fleyler, yap›lanlar, lâfta
kalmayanlar.
gayr-› kabil: mümkün olma-
yan, imkâns›z, gerçekleflmesi
mümkün olmayan.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.

hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
icap: gerekme hâli, lâz›m, ge-
rekli, lüzum.
icraat: ifller, yap›lan, tatbik
edilen ifller, uygulanan fleyler.
ihdas: yeniden bir fley yap-
ma, yeni bir fley meydana ge-
tirme, ortaya koyma.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,



Risale-i Nur, maddiyyunluk, tabiiyyunluk gibi dine mu-
ar›z felsefenin muhal, bat›l ve mümteni oldu¤unu cerh
edilmez bürhanlarla, aklî, mant›kî delillerle ispat ederek,
en dinsiz feylesoflar› dahi ilzam etmifltir. Küfr-i mutlak›
ma¤lûbiyete duçar etmifl; dinsizli¤in istilâs›n› durdurmufl-
tur.

Evet, Bediüzzaman’a yap›lan o tarihî zulüm ve iflken-
ce ve ihanetler alt›nda feveran edip parlayan Risale-i
Nur, bu zamanda ve istikbalde bir seyfülislâmd›r. Risale-i
Nur, ruhlar›n sevgilisi, kalplerin mahbubu, âfl›klar›n mâ-
fluku, canlar›n canan› olmufl; icab›nda bu canan için can-
lar feda edilmifltir. Risale-i Nur, beflerin sertac›; ve halâs-
kâr› mevki-i muallâs›nda hizmet yapm›fl ve yapmaktad›r.
Risale-i Nur, Kur’ân’›n son as›rlarda beklenen bir mu’ci-
ze-i manevîsi olarak tulû etmifl ve baflta müellifi Bediüz-
zaman Said Nursî olarak milyonlarla talebeleri ve kardefl-
leri, bu hakikat-i Kur’âniye etraf›nda pervaneler gibi dö-
nerek onun nuruyla nurlanm›fllar, ondaki Kur’ân ve iman
hakikatlerini massetmifller (emmifller), imanlar›n› kuvvet-
lendirmifller ve bu hakikat-i kübray› bütün dünyaya ilân
etmek ve ölünceye kadar onu okumak ve ona hizmet et-
mek gayesini azmetmifllerdir.

Evet, Türk milletini ve bu vatan ahalisini ve âlem-i ‹s-
lâm› ebede kadar flerefle yaflatacak ve mazide oldu¤u gi-
bi istikbalde de tarihin alt›n sahifelerine Kur’ân ve ‹slâmi-
yet hizmetinde âlem-i ‹slâm›n pifldar› ve namdar kuman-
dan› olarak kaydettirecek medar-› iftihar› Risale-i Nur’-
dur. Büyük bir vüs’at ve külliyeti tafl›yan ve Anadolu’da 

ahali: bir memleketin yerlileri, o
memlekette oturanlar, yaflayan-
lar.
aklî: akla dayanan, akla mensup,
ak›l ile bulunan veya bilinen fley-
ler, ak›l ile ilgili.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
canan: sevgili, gönül verilmifl,
mafluka.
cerh: reddetme, iptal etme.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, yaka-
lanm›fl.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
felsefe: hikmet bilgisi.
feveran: kaynama, f›flk›rma (da-
mar).
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
hakikat: as›l, esas.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’a ait
olan gerçek.
hakikat-› kübra: en büyük olan
gerçek.
halâskâr: kurtar›c›.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
istilâ: üste ç›kma, üstün gelme,
bir fleyin bir fley üzerine ç›kmas›.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, mutlak küfür, hiç bir imanî
hükmü, delili, hakikati kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
külliyet: bolluk, çokluk.
maddiyyunluk: maddiyyunlar›n
mesle¤i, maddecilik, materyalist-
lik.
ma¤lûbiyet: yenilme, yenilgi, bo-
yun e¤me, bir kuvvetlinin idaresi
alt›nda bulunufl.
mahbup: muhabbet olunmufl,
sevilmifl, sevilen, sevgili.
mant›kî: akla uygun, mant›k ka-
idelerine uygun, mant›kl›.
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mafluk: aflk ve ilgi ile sevilen,
sevgili.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›-
landan önceki zaman.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
mevki-i muallâ: en yüce
mevki, yüce makam.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mu’cize-i manevî: manevî
mu’cize.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan, olmaz, ol-

mayacak.
mümteni: imtina eden, çeki-
nen, raz› olmayan.
namdar: meflhur, ünlü, flöh-
retli, naml›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
pervane: geceleri ›fl›¤›n etra-
f›nda dönen küçük kelebek,
gece kelebe¤i.
pîfldâr: önde giden, öne dü-
flen, öncü.
sahife: sayfa.
sertâc: bafl tac›.

seyfü’l-‹slâm: ‹slâm›n k›l›c›,
‹slâm›n askeri.

fleref: onur, haysiyet.

tabiiyyun: tabiatç›lar.

talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.

tulû: do¤ma, do¤ufl.

vatan: bir kimsenin do¤up
büyüdü¤ü yer, üzerinde ya-
flan›lan ülke, yurt.

vüs’at: zenginlik, kuvvetlilik.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



ve ‹slâm âleminde zuhur edip her tarafta hüsn-i kabule
ve tesire mazhariyetle gittikçe inkiflaf ve intiflar eden bu
eser, Kur’ân’›n mal›d›r, âlem-i ‹slâm›n ve ehl-i iman›n
mal›d›r ve bu vatan ahalisinin ‹slâmî bir medar-› iftihar›-
d›r. Bu memlekette hükmeden bir hükûmetin nokta-i is-
tinad›, hem ayn› zamanda bütün dünyaya duyuraca¤›
muazzam hakikatler manzumesidir ki, inflaallah bir za-
man gelip radyo ile bütün âlemlere ders verilecek ve ilân
edilecektir.

Evet, dünya ilim ve irfan sahas›na Türkiye’den bir gü-
nefl do¤mufltur. Bu yeni do¤an günefl, bin üç yüz y›l ev-
vel âlem-i befleriyete do¤mufl olan güneflin bir in’ikâs›d›r
ve o manevî güneflin her as›rda parlayan lem’alar›ndan
birisidir ve beklenilen son mu’cize-i manevîsidir. Yaln›z
maneviyat sahas›nda de¤il, zahiren ve maddeten dahi te-
sirini göstermifltir.

Evet, Risale-i Nur bütün dünya milletlerinin hayatlar›-
n› muhafaza ve müdafaa için sar›ld›klar› ve güvendikleri
atom ve emsali bomba ve silâhlar›n›n fevkinde muazzam
bir tesire sahiptir. Bunun böyle oldu¤unu, bir parça ilim
ve basiret nazar›yla Nur Risalelerine bakanlar ve Risale-i
Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin otuz seneden
beri Anadolu’daki hizmet-i imaniyelerine dikkat edenler
görür, anlar ve tasdik ederler. Hakikate nüfuz eden zat-
lar için Risale-i Nur’un tulûundan bu güne kadar geçen
zaman içerisindeki yap›lan hizmetin neticeleri, nihayet
derecede muhteflem ve muazzamd›r, milyarlar takdir ve
tebrike lây›kt›r.
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inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, aç›¤a ç›kma, meydana ç›k-
ma.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
irfan: kültür.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
lem’a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
maddeten: maddî olarak.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
maneviyat: maddî olmayanlar,
manevî olan hususlar, ruha, hisse,
inanca ait fleyler.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman.
mu’cize-i manevî: manevî mu’ci-
ze.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu,
yüce, büyük.
müdafaa: koruma, korunma, sa-
vunma.
netice: sonuç.
nihayet: son derece.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
takdir: k›ymet verme, ölçme, öl-
çüye vurma, de¤er biçme.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
tulû: görünme, meydana ç›kma.
zahiren: görünüflte, görünüfle gö-
re, meydanda olarak.
zat: kifli, flah›s, fert.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

âlem: insanlar, halk.
âlem-i befleriyet: insanl›k
âlemi.
atom: atom çekirdeklerinin
parçalanmas›ndan meydana
gelen bomba.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
emsal: efl, benzer.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,

bafllang›ç.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
hakikat: as›l, esas.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
hizmet-i imaniye: imana ait
hizmet, iman ve Kur’ân haki-
katlerinin ikna edici ve ilmî
delillerle anlafl›lmas›na hiz-

met etme.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
hükümet: yönetim.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.
ilân: bir durumu bas›n, radyo,
televizyon, afifl vs. yoluyla
halka bildirme, herkese du-
yurma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fle-
yin do¤rusunu bilme.
in’ikâs: yank›lanma.



Evet, Risale-i Nur iman-› tahkikîyi bu vatanda neflret-
mekle iman› kuvvetlendirip, bu memleketteki dinsizlik ve
imans›zl›k, dalâlet ve sefahate karfl› mukabele ve müspet
bir tarzda mücadele ederek bunlar› ma¤lûp etmifltir. Bü-
yük ve küllî ve umumî mücahede-i diniyesinde muzaffer
olmufltur. Taife-i mücahidîn olan Nur Talebeleri, azamî
sadâkat ve ittihattan nefl’et eden azîm, manevî, makbul
bir s›r ile, rahmet-i ‹lâhiyenin celbine ve teveccühüne ve-
sile olmufltur. Bu ihlâsl› taife-i mücahidîn, küçük bir çe-
kirdek gibi dar bir dairede iken, o çekirdekte âlemi istilâ
edecek bir flecere-i tuban›n mahiyeti bulundu¤u misillü,
on dördüncü asr-› Muhammedîde (Aleyhissalâtü Vesse-
lâm) Kur’ân’dan ç›kan Risale-i Nur’un Anadolu’da tulû
ve intiflar etmesiyle, neticede neflvünema ederek âlem-i
‹slâm ve insaniyete kadar genifllemifl ve daha da geniflle-
yecektir.

‹flte Risale-i Nur, hem fevkalâde ihlâs› ve hem yaln›z
tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittihaz
ederek bir kudsiyet kazanmas› ve mahiyetinde bütün ha-
kaik-› Kur’âniye ve ‹slâmiye mevcut bulunarak her taraf›
kaplayacak bir nur-i hakikat olmas› dolay›s›yla, rahmet-i
‹lâhiye canibinde, bu millet-i ‹slâmiyeyi maddî manevî
felâket ve helâket tehlikelerinden bir sedd-i Kur’ânî ve
nur-i imanî olarak muhafazaya vesile olmufltur.

Risale-i Nur, iman ve Kur’ân muhaliflerine karfl› mü-
cadelesinde cebir ve münazaa yolunu de¤il, ikna ve ispat
yolunu ihtiyar etmifltir.

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asr-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’e ait as›r, onun yaflam›fl ol-
du¤u yüzy›l.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
azîm: büyük, yüce, ulu.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
cebr: zor, zorlama, bask› yapma.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
felâket: musibet, çok zarar, s›k›n-
t› do¤uran durum.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
helâket: y›k›lma, y›k›l›fl, mahvol-
ma, mahvolufl.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istilâ: üste ç›kma, üstün gelme,
bir fleyin bir fley üzerine ç›kmas›.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma, bir olma, birlik oluflturup iki-
li¤i ortadan kald›rma, birlik.
ittihaz: kabul etme, sayma, tut-
ma, addetme.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
küllî: bütüne ait, umumî, hepsi.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
ma¤lup: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü.
makbul: geçerli, muteber.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›, ben-
zer gibi, efl kabilinden.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
muzaffer: üstün gelmifl, üstünlük
elde etmifl, zafer kazanm›fl, yen-
mifl, galip gelmifl.
mücadele: savaflma, savafl, iki ta-
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raf aras›nda k›yas›ya yap›lan
üstün gelme çat›flmas›, kav-
ga.
mücahede-i diniye: dinle ilgi-
li mücahede, mücadele.
münazaa: a¤›z dalafl›na gir-
me, dalaflma, çekiflme, a¤›z
kavgas›, münakafla.
neflet: meydana gelme, ileri
gelme, has›l olma, oluflma.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
neflvünemâ: yay›l›p geliflme,
büyüyüp geliflme; büyüme,

boy atma, yetiflme, geliflme.
nur-u hakikat: hakikat nuru,
gerçe¤in ayd›nl›¤›.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait
set, Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi,
kalesi.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
flecere-i tuba: Cennetteki Tu-
ba a¤ac›.
taife-i mücahidin: cihat

edenler, Allah yolunda sava-
flanlar grubu.
teveccüh: yüzünü bir yöne
çevirme, yönelme, yönelifl.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, Allah’›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.
vesile: bir fleyle u¤raflmay›
mümkün k›lan, yol, vas›ta.



Risale-i Nur, yüz otuz risalelerinde do¤rudan do¤ruya
hakikatin berrak vechesini bütün vuzuh ve ç›plakl›¤›yla
göstermifltir. Din-i hak olan ‹slâmiyeti ve âlem-i insaniye-
tin hidayet günefli olan Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini bütün
dünya efkâr› muvacehesinde ve bütün fikir ve felsefe sa-
has›nda cerh edilmez kat’î deliller ile göstermifltir. Ve
mant›kî hüccetlerle ispat etmifltir ki, yeryüzündeki bilu-
mum kemalât ve medeniyet ve terakki umdeleri, semavî
dinler ve peygamberler eliyle gelmifl; ve bilhassa ‹slâmi-
yetin zuhuruyla, âlem-i insaniyet, ‹slâm âleminin taht-›
riyasetinde cehalet gayyas›ndan kurtulmufl ve kurtula-
cakt›r. Felsefe ve hikmetin içerisinde görünen fazilet,
menfaat-i umumiye vesaire gibi insanî esaslar ise, güne-
flin do¤mas›yla ondan yay›lan ve ayd›nlanan gece âlemi-
nin nurlar› gibi, Nübüvvet güneflinin tulûu befleriyetin fi-
kir ve kalplerinde akisler ve lem’alar husule getirmifl ol-
mas›ndand›r. Hakikatli felsefe ve hikmetin, fen ve sana-
t›n üzerinde görünen bu ›fl›klar, Kur’ân güneflinin ve Nü-
büvvet kandilinin âlem-i befleriyete akislerinden ve cilve-
lerinden mütevellittir.

Ey âlem-i ‹slâm! Uyan, Kur’ân’a sar›l, ‹slâmiyete mad-
dî ve manevî bütün varl›¤›nla müteveccih ol.

Ve ey Kur’ân’a bin y›ll›k tarihinin flahadetiyle hadim
olan ve ‹slâmiyet nurunun zemin yüzünde nafliri bulunan
yüksek ecdad›n evlâd›! Kur’ân’a yönel ve onu anlamaya,
okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mu’ci-
ze-i manevîsi olan Nur risalelerini mütalâa etmeye çal›fl.
Lisan›n Kur’ân’›n ayetlerini âleme duyururken, hâl ve 
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veya dere.
hâdim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hikmet: yüksek bilgi.
husûl: has›l olma, meydana gel-
me, peydâ olma.
hüccet: delil, ispat, burhan; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen vesika, senet.
insanî: insana ait, insanla alâkal›.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
lem’a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
mant›kî: akla uygun, mant›k ka-
idelerine uygun, mant›kl›.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mu’cize-i manevî: manevî mu’ci-
ze.
muvâcehe: ön, karfl›.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
müteveccih: teveccüh eden, bir
tarafa, bir cihete dönen, yönelen.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
naflir: da¤›tan, yayan, neflreden,
saçan, açan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
Nübüvvet: nebilik, peygamber-
lik, Allah’›n elçili¤i, peygamberlik
hâl ve flân›.
peygamber: Allah’›n elçisi, Allah
taraf›ndan haber getirerek ‹lâhî
emir ve yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, haberci, nebi, resul.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
taht-› riyaset: riyaset alt›nda; bir
reisin önderli¤inde, bir reisin yö-
netimi alt›nda.
terakki: ilerleme, geliflme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
umde: esas al›nacak fley; ilke,
prensip, rükün.
veche: yüz, çehre, surat.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri ve benzerleri, di¤erleri.
vuzuh: vaz›h olma hali, aç›kl›k.
zemin: yer.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

akis: çarparak geri dönme,
yank›.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i befleriyet (insaniyet):
insanl›k âlemi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
berrak: nurlu, pek parlak, du-
ru, aç›k.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilhassa: her fleyden önce,

baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
bilumum: bütün, tamam›,
hep, genel olarak.
cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çü-
rütme.
cilve: tecelli, iyi flekilde orta-
ya ç›kma.
delil: flahit, belge, tan›k.
din-i hak: hak din, ‹slâmiyet.
ecdat: dedeler, büyük baba-

lar, atalar.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
esas: temel.
evlât: veletler, çocuklar.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hare-
ket etmeye yönelten manevi
kuvvet, erdem.
felsefe: hikmet bilgisi.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fikir: düflünme, düflünce.
gayya: Cehennemde bir kuyu



etvar ve ahlâk›n da onun manas›n› neflretsin, lisan-› hâ-
lin ile de Kur’ân’› oku. O zaman, sen dünyan›n efendisi,
âlemin reisi ve insaniyetin vas›ta-i saadeti olursun.

Ey as›rlardan beri Kur’ân’›n bayraktarl›¤› vazifesiyle ci-
handa en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallây›
ihraz etmifl olan ecdad›n evlât ve torunlar›! Uyan›n›z!
Âlem-i ‹slâm›n fecr-i sad›k›nda gaflette bulunmak,
kat’iyen ak›l kar› de¤il. Yine âlem-i ‹slâm›n intibah›nda
rehber olmak, arkadafl, kardefl olmak için Kur’ân’›n ve
iman›n nuruyla münevver olarak ‹slâmiyetin terbiyesiyle
tekemmül edip, hakikî medeniyet-i insaniye ve terakki
olan medeniyet-i ‹slâmiyeye sar›lmak ve onu hâl ve ha-
rekât›nda kendine rehber eylemek lâz›md›r.

Avrupa ve Amerika’dan getirilen ve hakikatte yine ‹s-
lâm›n mal› olan fen ve sanat›, nur-i tevhid içinde yo¤ura-
rak, Kur’ân’›n bahfletti¤i tefekkür ve mana-i harfî naza-
r›yla, yani onun sanatkâr› ve ustas› nam›yla onlara bak-
mal› ve “Saadet-i ebediye ve sermediyeyi gösteren haka-
ik-› imaniye ve Kur’âniye mecmuas› olan Nurlara do¤ru
ileri, arfl!” demeli ve dedirmeliyiz.

Ey eski ça¤lar›n cihangir Asya ordular›n›n kahraman
askerlerinin torunlar› olan muhterem din kardefllerim!
Befl yüz senedir yatt›¤›n›z yeter; art›k Kur’ân’›n sabah›n-
da uyan›n›z. Yoksa, Kur’ân-› Kerîm’in güneflinden gözle-
rinizi kapatarak gaflet sahras›nda yatmakla, vahflet ve
gaflet sizi ya¤ma edip periflan edecektir. Kur’ân’›n
mecras›ndan ayr›larak, birleflmeyen su damlalar› gibi, 

ahlâk: seciye, tabiat, huy.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme. ba¤›fl-
layan, veren, affeden.
bayraktar: bayrak tafl›yan, alem-
dar.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
cihangir: dünyay›, cihan› zapt
eden.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
evlât: veletler, çocuklar.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k, sa-
baha karfl› do¤u ufkunda yay›l-
maya bafllayan beyaz ayd›nl›k.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikî: gerçek, sahici.
harekât: hareketler.
ihraz: bir fley kazanma, kesp et-
me, elde etme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
mana-y› harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mecmua: dergi.
mecmua: toplan›p biriktirilmifl,
tertip ve tanzim edilmifl fleylerin
hepsi, koleksiyon.
medeniyet-i insaniye: insana ait
medeniyet, insanl›k medeniyeti.
medeniyet-i ‹slâmiye: ‹slâm me-
deniyeti.
mevki-i muallâ: en yüce mevki,
yüce makam.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
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rek, ay›p ve noksanlardan
kurtulmufl, kutsal, aziz, temiz.
münevver: nurlanm›fl, nur-
land›r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›n-
lat›lm›fl.
nam: ad, isim.
nam: yerine, vekillik.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
nur-u tevhit: tevhit nuru, bir-

lik nuru; Allah’›n birli¤indeki
ayd›nl›k, Allah’›n birli¤ini gü-
nefl gibi gösteren nur.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
sahra: genifl ve susuz arazi,
çöl.
tefekkür: derin düflünme,
maksad› kavramak için zihni-

ni eflyan›n manas›n› anlama
haline yöneltme, eflyaya ait
bilgileri kalbe getirme.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
mâle do¤ru gitme, kemale er-
me, mükemmelleflme.
terakki: ilerleme, geliflme.
terbiye: iyi ahlâk, nezaket,
görgü.
vahflet: yabanîlik, vahflilik.
vas›ta-i saadet: saadet vas›-
tas›, mutluluk vas›tas›.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.



topra¤a düflmeyiniz. Yoksa, toprak gibi, sefahat ve fleh-
vet-i medeniye sizi emerek yutacakt›r. Birleflen su dam-
lalar› gibi, Kur’ân-› Kerîm’in saadet ve selâmet mecras›n-
da ittihat ederek, sefahat ve rezalet-i medeniyeyi süpü-
rüp, bu vatana ab-› hayat olan hakikat-i ‹slâmiye sular›n›
ak›t›n›z. O hakikat-i ‹slâmiye sular› ile bu topraklarda
iman ziyas› alt›nda hakikî medeniyetin fen ve sanat çi-
çekleri açacak, bu vatan maddî ve manevî saadetler için-
de gül ve gülistana dönecektir, inflaallah.

Sadede dönüyoruz. Evet, Bediüzzaman Said Nursî,
Barla’da ikamete memur edilip Risale-i Nur’u telif etti¤i
seneler, yukar›da bir nebze zikretti¤imiz gibi, zerreyi da¤
gibi k›ymetlendiren ehemmiyetli seneler idi. Nas›l ki k›-
fl›n dondurucu so¤u¤unda ve a¤›r flerait alt›nda bir saat-
lik nöbet, bir sene ibadetten hay›rl›d›r; aynen öyle de, o
zaman-› müthiflede, de¤il yüz otuz risaleyi, belki iman ve
‹slâmiyete dair hakikî bir tek risale yazabilmek dahi, bin-
ler risale k›ymet ve ehemmiyetinde idi.

Evet, dinsizli¤in hükümferma oldu¤u o dehfletli devir-
de, ehl-i din, terzil edilmeye çal›fl›l›yordu. Hatta Kur’ân’›
dahi tamamen kald›rmak ve Rusya’daki gibi dinî akidele-
ri tamamen imha etmek düflünülmüfl, fakat millet-i ‹slâ-
miyece bir aksülameli netice verebilmesi ihtimali ileri sü-
rülünce, bundan vazgeçilmifl; yaln›z flu karar al›nm›flt›:
“Mekteplerde yapt›raca¤›m›z yeni ö¤retim usulleriyle ye-
tiflecek gençlik, Kur’ân’› ortadan kald›racak ve bu suretle
milletin ‹slâmiyetle olan alâkas› kesilecek.” Bütün bu deh-
fletengiz plânlar› çeviren o müthifl fitnenin menbalar›, 
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inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma, bir olma, birlik oluflturup iki-
li¤i ortadan kald›rma, birlik.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu, ilim ve irfan ö¤renilen yer,
okul.
memur: emir ile hareket eden,
emir alt›nda olan, bir amirin emri
ile hareket eden kimse.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
nebze: bir parça, az fley, az mik-
tar, az›c›k.
netice: sonuç.
periflan: ac›nacak hâlde bulunan,
derbeder.
plân: bir fleyin, bir eserin düzeni,
tertibi, program›.
rezalet-i medeniye: medeniye-
tin sebep oldu¤u rezillikler, me-
denî rezillikler.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sadet: konuflulan madde, as›l ko-
nu, esas mana.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
selâmet: kurtulufl, halâs.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
uslûp.
flehvet-i medeniye: medeniyetin
afl›r› istek ve arzular›.
flerait: flartlar.
tamamen: büsbütün.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
terzil: rezil etme, itibar›n› düflür-
me.
usûl: ilmî çal›flman›n düzgün ve
yeterli flekilde yap›labilmesi için
gerekli olan bafllang›ç bilgisi, me-
tot bilgisi, metot, metodoloji.
vatan: bir kimsenin do¤up büyü-
dü¤ü yer, üzerinde yaflan›lan ül-
ke, yurt.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça, çok küçük parça.
zikr: bildirme, bildirilme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.

âb-› hayat: hayat suyu; içene
ebedî hayat verdi¤ine inan›-
lan efsanevî su, bengisu.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
aksülamel: tepki, reaksiyon.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
dehfletengiz: çok dehflet ve-
rici, çok korkutucu, ürkütücü,

korkunç.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma, de¤erlilik.
ehl-i din: dindar, dinine ba¤l›,
dindar olanlar.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fitne: dinsizlik, cânîlik.
gülistan: gül bahçesi, gül tar-
las›.
hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-
te ait hakikat.
hakikî: gerçek, sahici.

hükümferma: hükümran,
hüküm süren. hâkimiyetle
idare eden.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini
yerine getirme, Allah’a karfl›
kulluk vazifesini yapma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,
gerçekleflebilirlik.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
imha: bozma, yok etme,
mahvetme, ortadan kald›rma,
y›kma.



flimdiki dinî inkiflaf›n muar›z› ve düflmanlar› olan haricî
dinsiz cereyanlar›n reisleri ve adamlar› idi. Evet, Türk
milleti içerisinde meydana getirilen o dehfletli hâdisat›n
iç yüzünü, tafsilât›n›, istikbalin hakikatperest tarihçilerine
ve bunlar›, flimdi demokrat idaredeki serbestiyetle bir de-
rece neflretmekte olan ‹slâm-Türk muharrirlerine havale
ediyoruz. Bizim vazifemiz, yaln›z ve yaln›z hakaik-› ima-
niye ve Kur’âniye ile meflgul olmakt›r. Biz, yaln›z ve yal-
n›z iman ve ‹slâmiyet cereyan›nday›z.

Evet, o dalâlet ve z›nd›kan›n en azg›n devirlerinde, Be-
diüzzaman Said Nursî, daimî nezaret ve tarassut alt›nda
ve böyle müthifl ve pek çok a¤›r flerait içerisinde idi.
Nemrut’lar›n, Firavun’lar›n, fieddat’lar›n ve Yezit’lerin
yapamad›¤› zulümlerin enva› Bediüzzaman’a yap›l›-
yordu. Ve yirmi befl sene böyle devam etti. O zaman
âlem-i ‹slâm, maddeten fakirdi ve müstevlilerin esaretin-
de bulunuyordu. Bütün gizli fesat ve dinsizlik komiteleri,
hem Türkiye’de, hem âlem-i ‹slâmda müthifl faaliyetler
yap›yor ve taraftarlar› onlar› destekliyor ve hepsi de ‹slâ-
miyet aleyhinde ittifak ediyorlard›.

‹flte, Risale-i Nur, Asr-› Saadette ‹slâm›n cihan› fetih
anahtarlar› hükmünde olan Bedir, Uhud muharebeleri-
nin ehemmiyeti nev’inden bir k›ymeti ihtiva eden bir za-
man›n mahsulüdür ki, vesile oldu¤u hizmet-i imaniye ve
ifas›nda bulundu¤u manevî cihad-› diniye, tarihte Asr-›
Saadetten maada hiçbir zamanda görülmemifl bir aza-
mettedir. Eli kolu ba¤l› hükmünde olan Bediüzzaman Sa-
id Nursî, öyle dehfletli bir esarette, nefiy ve inzivada telif 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
ber olarak dünyada bulundu¤u
devir.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
demokrat: demokrasi taraftar›,
demokrasiden yana olan.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
faaliyet: durmadan çok çal›flma,
hareket, gayret.
fakir: muhtaç, düflkün, yoksul.
fesat: kar›fl›kl›k, nifak.
hâdisat: yeni olan fleyler, hadise-
ler, olaylar.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikatperest: hakk› ve hakikati
seven, hakikate inanan, gerçek
taraf›n› tutan, hakikat taraftar›,
hakikat âfl›¤›; dürüst, do¤ru.
hâricî: ecnebî, yabanc›.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur’ân hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmî delillerle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma.
inkiflaf: geliflme.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
‹slâmiyet: Müslümanl›k, semavî
dinlerin sonuncusu.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
ittifak: birleflme, birlik.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
komite: encümen, hey’et, alt ku-
rul, komisyon.
maada: baflka, gayri, ayr›ca, ka-
lan, geçen, fazla, müstesna.
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maddeten: maddî olarak.
mahsul: topraktan yetiflen,
ürün.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muharebe: savaflma, savafl,
cenk, harp.
muharrir: yazan, yazar.
müstevli: istilâ eden, ele ge-
çiren, zapteden, hükmü alt›na
alan.

nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme; sürgün.
neflr: yay›m, yay›n.
nezaret: gözalt›.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
flerait: flartlar.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildir-
meler.

taraftar: tarafl›, birinin veya
bir grubun taraf›n› tutan, bir
taraf› destekleyen.

tarassut: gözetme, gözleme,
gözle takip etme, dikkatle
bakma.

vazife: dinî mükellefiyet, yü-
kümlülük.

vesile: bir fleyle u¤raflmay›
mümkün k›lan, yol, vas›ta.

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



ve neflretti¤i yüz otuz parça Risale-i Nur eserleriyle, be-
li¤ bir hatip olarak, Anadolu mescidinde ve âlem-i ‹slâm
camiinde konufluyor, ehl-i ‹slâma Kur’ân’dan ald›¤› der-
sini tekrar ediyor; güya Bediüzzaman Said Nursî, on dör-
düncü asr-› Muhammedînin ve yirminci asr-› Milâdînin
minaresinin tepesinde durup, muas›rlar› olan ehl-i ‹slâm
ve insaniyete ba¤›r›yor ve bu asr›n arkas›nda dizilmifl ve
müstakbel s›ralar›nda saf tutmufl olan nesl-i ati (HAfi‹YE) ile
bir mürflid-i azam, bir müceddid-i ekber olarak konuflu-
yor.

* * *
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sanlar.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kaza: ilçe.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu, ilim ve irfan ö¤renilen yer,
okul.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
muas›r: ayn› as›rda yaflayanlar-
dan her biri, ayn› devirde yafla-
yan.
muhabbet: sevgi.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
müceddid-i ekber: tecdit edenle-
rin en büyü¤ü, en büyük müced-
did.
müddet: vakit, zaman, süre, bir
fleyin devam etti¤i zaman parça-
s›.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
mürflid-i azam: en büyük mürflit,
rehber, Hz. Muhammed (a.s.m.).
müstakbel: gelecek zaman, istik-
bal.
nesli ati: gelecek nesil.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi olan gayr-i maddî cevher,
manevî varl›k.
saf: yan yana dizilerek meydana
getirilen s›ra.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
sebep: bir fleyin ortaya ç›kmas›n›
gerektiren fley, sebep, neden.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
tehlike: büyük zarar ve yok ol-
maya yol açabilecek durum.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tercüman: tercüme eden, baflka
bir dilde yaz›lm›fl veya söylenmifl
bir fleyi yine baflka dile çeviren,
çevirici, dilmaç.
teflekkürat: teflekkürler, minnet,
memnuniyt ve flükür ifade etme-
ler.
vatan: bir kimsenin do¤up büyü-
dü¤ü yer, üzerinde yaflan›lan ül-
ke, yurt.
ziyade: çok, fazla, art›k.

HAfi‹YE: Risale-i Nur’a herkesten ziyade ifltiyak gösteren, masum genç-
ler ve çocuklard›r. Binler numunesinden bir numunesi fludur:

Bir zaman, Bolvadin kazas›ndan geçerken, Üstad›n geldi¤ini gören ilk
ve orta mektep talebeleri, bilâistisna hepsi mektebin bahçesinden ç›karak
araban›n etraf›n› al›p selâm veriyorlard› ve lisan-› hâlleriyle "Hofl geldiniz"
diyerek tebriklerini ve minnettarl›klar›n› takdim ediyorlard›. Bunun hik-
metini, bir müddet evvel, Emirda¤’›nda, bindi¤i faytonun geçti¤ini görüp
tâ uzaklardan dikenlere basarak, "Bediüzzaman dede, Bediüzzaman de-
de!" diye Emirda¤ köylerinin yollar›nda kofluflan masum çocuklar müna-
sebetiyle Üstad›m›zdan sormufltuk. O zaman, "Bu masumlar›n ak›llar›
derk etmiyor, fakat ruhlar› bir hiss-i kablelvuku ile hissediyor ki, Risale-i
Nur’la bunlar hem imanlar›n› kurtaracak, hem vatanlar›n›, hem kendile-
rini, hem istikballerini dehfletli tehlikelerden muhafaza edecekleri için, bu
hakikati kalpleri hissetmifl ve benim Risale-i Nur’un tercüman› olmam ha-
sebiyle, Risale-i Nur’a ait muhabbet, teflekkürat ve minnettarl›¤› bana
gösteriyorlar" dedi ve onlara dua etti¤ini söyledi.

Üstad Bediüzzaman, çocuklar› pek sever, böyle etraf›nda topland›kla-
r›nda, "Masum oldu¤unuz için dualar›n›z makbuldür, bana dua ediniz" di-
ye onlara iltifat ederdi.

‹flte, anneleri hep Nur Talebeleri olan Bolvadin masumlar›n›n samimî
alâkalar›n›n sebebi bu idi.

alâka: sevgi, sevme.
asr-› Milâdî: Milâdî yüzy›l.
asr-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’e ait as›r, onun ya-
flam›fl oldu¤u yüzy›l.
beli¤: belâgatla, düzgün ola-
rak meram›n› anlatan.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
derk: anlama, kavrama.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.

ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
güya: sanki, sözde.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, derkenar.

hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan, tutuk söyle-
yen.
hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep; gizli, bilinmeyen
nokta.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-
ma.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
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Üstat Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Barla’ya ilk 
geldikleri zaman çekilmifl resmi.
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Üstat Bediüzzaman’›n Barla’daki medresesi ve üzerinde
ders ve evrat okuduklar› ç›nar a¤ac›.



Risale-i Nur’un
Telifi ve Neflri

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri öyle müflkül ve
a¤›r vaziyetler alt›nda Risale-i Nur Külliyat›n› telif ediyor
ki, tarihte hiçbir ilim adam›n›n karfl›laflmad›¤› zorluklara
maruz kal›yor. Fakat, sönmeyen bir azîm, irade ve hiz-
met aflk›na malik oldu¤u için y›lmadan, y›pranmadan,
usan›p b›kmadan, bütün kuvvetini sarf ederek emsalsiz
bir sab›r ve tahammül ve feragat-i nefis ile, bu millet ve
memleketi komünizm ejderinden, mason afat›ndan, din-
sizlikten muhafaza edecek —eden ve etmekte olan— ve
âlem-i ‹slâm› ve befleriyeti tenvir ve irflatta büyük bir reh-
ber olan bu harikulâde Risale-i Nur eserlerini meydana
getiriyor. Yüz otuz parça olan Risale-i Nur külliyat›n›n te-
lifi yirmi üç senede hitama eriyor. Nur risaleleri, fliddetli
ihtiyaç zaman›nda telif edildi¤inden, her yaz›lan risale,
gayet flifal› bir tiryak ve ilâç hükmünü tafl›yor ve öyle de
tesir edip pek çok kimselerin manevî hastal›klar›n› teda-
vi ediyor. Risale-i Nur’u okuyan her bir kimse, güya o ri-
sale kendisi için yaz›lm›fl gibi bir hâlet-i ruhiye içinde ka-
larak büyük bir ifltiyak ve fliddetli bir ihtiyaç hissederek
mütalâa ediyor. Nihayet öyle eserler vücuda geliyor ki,
bu as›r ve gelecek as›rlar›n bütün insanlar›n›n imanî, ‹s-
lâmî, fikrî, ruhî, kalbî, aklî ihtiyaçlar›na tam cevap vere-
cek ve kâfi gelecek Kur’ânî hakikatler ihsan ediliyor.

afat: afetler, büyük belâ ve musi-
betler.
aklî: akla dayanan, akla mensup,
ak›l ile bulunan veya bilinen fley-
ler, ak›l ile ilgili.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
emsal: efl, benzer.
eser: bas›lma kitap.
ferâgat-i nefis: kendi hakk›ndan
vazgeçme.
fikrî: fikir cinsinden, fikirle alâka-
l›, fikre ait.
gayet: çok, fazla, son derece.
güya: sanki, sözde.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
harikulâde: fevkalâde, efli ve
benzeri olmayan, görülmedik de-
recede, ola¤anüstü.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hitam: son, nihayet, sona erme,
bitme, neticelenme, tamamlan-
ma.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hüküm: kuvvet, kudret.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kalbî: kalbe mensup, kalple ilgili,
kalbe ait.
komünizm: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel mülki-
yetin olmad›¤› iddias›nda bulu-
nan düzen.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
malik: sahip.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
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alt›nda bulunan ve önünde
engel ve siper bulunmayan.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
memleket: bir devletin top-
ra¤›, ülke, yurt, vatan, diyar.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
müflkül: güç, zor, çetin.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
neflr: yay›m, yay›n.

nihayet: en sonunda.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
sarf: kullanma.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
tedâvî: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.

tenvir: bir fley hakk›nda bilgi
verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.

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

tiryak: panzehir olarak kulla-
n›lan, zehirlenme veya hasta-
l›klardan flifa bulmaya vesile
olan ilâç.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.



Risale-i Nur, Kur’ân-› Hakîmin hakikî bir tefsiridir.
Ayetler, s›ras›yla de¤il, devrin ihtiyac›na cevap veren
imanî hakikatleri mübeyyin ayetler tefsir edilmifltir.

Tefsir iki k›s›md›r: Biri ayetin ibaresini ve lâfz›n› tefsir
eder, biri de ayetin mana ve hakikatlerini izah ile ispat
eder. Risale-i Nur, bu ikinci k›s›m tefsirlerin en kuvvetlisi
ve en k›ymettar› ve en parla¤› ve en mükemmeli oldu¤u,
ehl-i tahkik ve tetkikten binlercesinin flahadetiyle ve tas-
dikiyle sabittir.

Risale-i Nur’un telifi ve neflriyat›, flimdiye kadar misli
görülmemifl bir tarzdad›r. Bediüzzaman Said Nursî, ken-
di eliyle risaleleri yaz›p teksir edecek derecede bir yaz›ya
malik de¤ildir; yar›m ümmîdir. Bunun için kâtiplere
sür’atle söyler ve sür’atle yaz›l›r. Günde bir iki saat teli-
fatla meflgul olarak on, on iki ve bir iki saatte yaz›lan ha-
rika eserler vard›r.

Üstat Bediüzzaman’›n telif etti¤i risaleleri, talebeler, el-
den ele ulaflt›rmak suretiyle müteaddit nüshalar yazarlar,
yaz›lan nüshalar› müellifine getirirler. Müellif, müstensih-
lerin yanl›fllar›n› düzeltir. Bu tashihat› yaparken, eserin
asl› ile karfl›laflt›rmadan kontrol eder. fiimdi de yirmi befl
otuz sene evvel telif etti¤i bir eseri tashih ederken asl›na
bakmaz.

Yaz›lan risaleleri, etraf köylerden ve kazalardan gelen-
ler, büyük bir merak ve ifltiyakla al›p gidiyorlar ve el ya-
z›s›yla neflrediyorlard›.
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mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mübeyyin: beyan eden, aç›kça
bildiren, aç›klayan, meydana ko-
yan, bildiren.
mükemmel: güzel, âlâ, harika.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n suretini, kopyas›n› ç›karan,
yaz›l› bir metnin suretini ç›kara-
rak ço¤altan, kopya eden.
müteaddit: ço¤alan, çok, birçok,
türlü türlü, çeflitli, birden fazla.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
neflriyat: yay›nlar.
nüsha: bir kitaptan veya yaz›l› bir
fleyden ç›kar›lan suret.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
uslûp.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: onaylama.
tashih: düzeltme, daha iyi ve da-
ha do¤ru hale getirme, yanl›fl›n›
giderme.
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
telifât: telifler.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.

asl: bir fleyin örne¤i de¤il
kendisi olan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
hakikat: as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
hârika: her zaman rastlan-

mayan, ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, âdet ve tabiat d›-
fl›nda olan fley.
ibare: cümle.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
izah: aç›kça ortaya koyma,
aç›klama yapma, bir konuyu

ayr›nt›lar›yla ortaya koyma,
eksiksiz anlatma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kaza: ilçe.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
kontrol: gözden geçirme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lâf›z: söz, kelime, a¤›zdan ç›-
kan, manal› veya manas›z
söz.
malik: sahip.



Üstat Bediüzzaman, Kur’ân’dan baflka hiçbir kitaba
müracaat etmeden ve telifat zaman›nda yan›nda hiçbir
kitap bulunmadan Nur Risalelerini telif etmifltir.

Merhum Mehmed Akif’in,

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

beytiyle ifade etti¤i idealini tahakkuk ettirmek, Bediüzza-
man’a müyesser olmufltur.

Risale-i Nur’un neflir keyfiyeti de tarihte hiçbir eserde
görülmemifltir. fiöyle ki:

Kur’ân hatt›n› muhafaza etmek hizmetiyle de muvaz-
zaf olan Risale-i Nur’un, muhakkak Kur’ân yaz›s›yla nefl-
redilmesi lâz›md›. Eski yaz› yasak edilmifl ve matbaalar›
kald›r›lm›flt›. Bediüzzaman’›n paras›, serveti yoktu; fakir-
di, dünya meta›yla alâkas› yoktu. Risaleleri elle yazarak
ço¤altanlar da, ancak zarurî ihtiyaçlar›n› temin ediyorlar-
d›. Risale-i Nur’u yazanlar karakollara götürülüyor, ifl-
kence ve eziyetler yap›l›yor, hapislere at›l›yordu. Bediüz-
zaman aleyhinde hükûmet eliyle yapt›r›lan propaganda
ve tazyiklerle her tarafa dehfletler saç›l›yor; ahali, Haz-
ret-i Üstada yaklaflmaya, ondan din, iman dersi almaya
cesareti kalmayacak derecede evhamland›r›l›yordu.
Vaktiyle de, din adamlar›n›n, hakikatperestlerin, s›rf din-
dar olduklar› için dara¤açlar›nda can vermeleri, bir kor-
ku ve y›lg›nl›k havas› meydana getirmiflti. Hüküm sür-
mekte olan efledd-i zulüm ve istibdad-› mutlak içinde, 

ahali: bir memleketin yerlileri, o
memlekette oturanlar, yaflayan-
lar.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yürek-
lilik.
dara¤ac›: idama mahkûm olanla-
r›n as›ld›klar› sehpa, dâr.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
eser: bas›lma kitap.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
eziyet: büyük s›k›nt›, zahmet,
meflakkat.
eziyet: incitme, s›k›nt› verme.
fakir: muhtaç, düflkün, yoksul.
hakikatperest: hakk› ve hakikati
seven, hakikate inanan, gerçek
taraf›n› tutan, hakikat taraftar›,
hakikat âfl›¤›; dürüst, do¤ru.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazretleri,
Bediüzzaman Said Nursî.
hizmet: bu flekilde yap›lan ifl, va-
zife, memuriyet.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
hükümet: devlet.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
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ye verilen maddî-manevî s›-
k›nt›, zulüm.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hâl, durum, vaziyet, hu-
sus, vas›f, nitelik, kalite, iç
yüz.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
matbaa: bas›m evi; kitap,
dergi, gazete v.b. fleylerin ba-
s›ld›¤› yer.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
meta: mal, servet; ticarî de-

¤eri olan mal.
muhafaza: terk etmeme, de-
¤ifltirmeme, b›rakmama.
muhakkak: her hâlde, ne
olursa olsun.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
müracaat: her hangi bir eser-
den yararlanma.
müyesser: nasip olan.
neflir: yay›m, yay›n.
neflr: yay›m, yay›n.
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.
servet: zenginlik, varl›k, mal,
mülk.
s›rf: ancak, sadece, yaln›z,
salt.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.
tazyik: zorlama, bask›.
temîn: sa¤lama.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister
istemez, naçar.



ehl-i diyanet sükût-i mutlaka mahkûm edilmiflti. Ne dinin
hakikatlerinden bahseden hakikî bir Risale neflrettiriliyor
ve ne de o hakikatler millete ders verdiriliyordu. Bu su-
retle ‹slâmiyet, ruhsuz bir ceset hâline getirilmeye çal›fl›-
l›yor; din-i ‹slâm›n mahiyeti ve esaslar›n› ders vermek,
kat’iyen men ediliyordu. (HAfi‹YE)

‹flte bafllang›çta pek azg›n olan bu dinsizlik devri, Risa-
le-i Nur’un umumiyet kesb eden neflriyat›yla y›k›lm›fl;
ehl-i iman›n manevî ve maddî, bilhassa manevî hayat›na
tatbik edilen istibdat zincirleri parçalanm›flt›r. Risale-i
Nur, dinsizli¤in belini k›rm›fl ve temel tafllar›n› tarümar
etmifltir.

Evet, o zamanlar ki, dinsizli¤in mukabil cephesinde
Risale-i Nur flimflekler gibi parlam›fl ve Kur’ân-› Ha-
kîm’in bu nuru bütün satvet ve flevketiyle zuhur ederek
perde alt›nda neflrolunmufltur.

Risale-i Nur’dan tahkikî iman dersi alan ve gittikçe zi-
yadeleflen Nur Talebelerinin imanlar› inkiflaf etmifl, ima-
nî bir flehamet ve ‹slâmî bir cesarete sahip olmufllard›r.
Nas›l ki, cesur bir kumandan yüzlerce askere lisan-› hâ-
liyle cesaret verir ve nokta-i istinat olursa, aynen öyle de,
Risale-i Nur flahs-› manevîsinin mümessili olan Bediüzza-
man Said Nursî Hazretleri baflta olarak, tahkikî iman
dersleriyle imanlar› kuvvetlenen yüz binlerce, flimdi mil-
yonlarca Nur Talebeleri, ehl-i imana bir nokta-i istinat ve 
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faydalar bulunan Kur’ân.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahkûm: mecbur.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
neflr: yay›m, yay›n.
neflriyat: yay›nlar.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
satvet: fliddetli tesir eden, ezici
kuvvet, güç.
suret: tarz, yol, gidifl; usul, metot,
uslûp.
flehamet: zekâ ve ak›ll›l›kla bera-
ber olan cesaret, yi¤itlik.
flevket: büyüklük, heybet , aza-
met, debdebe, haflmet.
tahkikî: tahkikle alâkal›, tahkike
ait, araflt›rma, inceleme ile ilgili,.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tarümar: karma kar›fl›k, da¤›n›k,
periflan.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
umumiyet: umumî olma hâli,
umumîlik, bir fleyin herkese ait
olmas›, genellik.
ziyade: Artma, ço¤alma.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

HAfi‹YE: Bütün o dinsizlik icraat›n› bugünkü dinî inkiflaf› hazmedemeyen
gizli dinsizler yap›yordu.

bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
cephe: savafl sahas›, savafl
yap›lan yer.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yü-
reklilik.
ceset: ölü vücut, naafl.
cesur: cesaretli, yürekli, yi¤it.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul

edenler.
esas: temel.
hakikat: as›l, esas.
hakikî: hakikate mensup.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-
lan aç›klay›c› yaz›, derkenar.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
inkiflaf: geliflme.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup,
‹slâm ile alâkal›, ‹slâma ait.

istibdat: hak ve hukuku tan›-
mama, keyfî uygulama, zu-
lüm ve tahakküm.

kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.

kumandan: bir mevkiin, bir
iflin veya askerlik yahut koru-
mak maksad›yla meydana
getirilen bir kuruluflun bafl›n-
da bulunan ve sevk ve idare-
yi düzenleyen kimse, komu-
tan.

Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve



bir hüsn-i misal olmufllard›r. Nur Talebelerinin bu iman
kuvvetleri ve dinsizli¤e karfl› kahramanca mücadeleleri,
halk›n üzerinde çok tesir yapm›fl ve bir intibah (uyan›k-
l›k) husule getirmifltir. Böylelikle, milletin içindeki korku
ve evhamlar› da Risale-i Nur’la izale etmifller, vatan ve
millette umumî bir cesaret, ümit ve ferahl›k husule geti-
rip Müslümanlar› yeisten kurtarm›fllard›r.

Risale-i Nur’u gaye-i hayat edinen bir Nur Talebesi,
yüz adam kuvvetinde oldu¤u ve yüz nasih kadar iman ve
‹slâmiyete hizmet etti¤i, ehl-i hakikatçe müsellem ve mu-
saddakt›r. Nur Talebeleri, dinsizli¤in flaflaal› taarruzlar›na,
tantanal› yaygaralar›na, zulümlerine, hapislerine, Üstat-
lar› gibi, k›ymet vermeden, korkmadan, lüzumunda can-
lar›n›, mallar›n›, evlât ve ›yallerini dahi çekinmeden Risa-
le-i Nur’la iman ve ‹slâmiyete hizmet u¤runda feda et-
mifllerdir.

Nur Talebeleri, tek bir fleyi gaye edinmifltir: “‹manlar›-
n› kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur’u okumak ve r›za-i
‹lâhî için iman ve ‹slâmiyete Risale-i Nur’la hizmet et-
mek.” Bu gayelerinde muvaffak olmak için, her fleyleri-
ni bu hizmete hizmetkâr yapm›fllard›r.

Evet, Nur Talebeleri, ümmet-i Muhammediyeyi sahil-i
selâmete ç›karan bir sefine-i Rabbaniyenin hademeleri
olduklar›na inanm›fllard›r. Hayatta en büyük gayeleri,
Kur’ân ve imana hizmet ederek, ümmet-i Muhammed’in
refah ve saadet içinde yaflamas›na vesile olmakt›r.
Risale-i Nur’un el yaz›s›yla neflri senelerinde, evlerinden 

aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yürek-
lilik.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
evlât: veletler, çocuklar.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
gaye: maksat, meram, hedef.
gaye-i hayat: hayat›n gayesi, ha-
yat›n amac›.
hademe: hizmetçiler, hizmet gö-
renler, hadimler.
hazm: tahammül etme.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
husûl: has›l olma, meydana gel-
me, peydâ olma.
›yal: bir kimsenin geçindirmekle
yükümlü, mükellef oldu¤u kim-
seler, kad›n, efl.
icraat: ifller, yap›lan, tatbik edilen
ifller, uygulanan fleyler.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
izale: giderme, giderilme.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
lüzum: lâz›m olma hâli, ifle yara-
ma, gerekme.
musaddak: tastik edilmifl, tastik
olunmufl, do¤rulanm›fl, gerçekli¤i
kabul edilmifl, tastikli.
muvaffak: beceren, neticeye va-
ran, sonuç alan.
mücadele: bir gayeye varmak
için gösterilen ferdî veya toplu
çaba; bir gaye u¤runda, bir fley
için veya bir fleye karfl› u¤raflma.
mümessil: temsil eden, temsilci.
müsellem: herkes taraf›ndan ka-
bul edilen, do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkesçe kabul edilmifl olan, bel-
li, aflikâr, söz götürmez, su götür-
mez.
nasih: kitab›n kopyas›n› ç›karan.
neflr: yay›m, yay›n.
niyet: maksat, meram.
refah: bolluk, rahatl›k.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sahil-i selâmet: selâmet sahili,
korku ve endiflenin olmad›¤›, gü-
venilir, emin k›y›.
sefine-i Rabbaniye: Allah’›n ya-
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ratt›klar›n› tafl›yan gemi; dün-
ya.
flahs-› manevî: manevî flah›s;
belli bir flah›s olmay›p, kendi-
sine bir flah›s gibi muamele
edilen flirket, cemaat, cemi-
yet gibi ortakl›klar.
flaflaa: gösterifl, debdebe,
tantana.
taarruz: düflman kuvvetlerini
geriletmek, kaç›rtmak için ya-
p›lan sald›r›, hücum.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.

tantana: çok ses ç›karma, gü-
rültü, pat›rt›.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.
ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.
ümmet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in ümmeti; Hz.
Muhammed’e (a.s.m.) ba¤l›
olan ve yolundan gidenler.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-

retmen, usta, sanatkâr.

vatan: bir kimsenin do¤up
büyüdü¤ü yer, üzerinde ya-
flan›lan ülke, yurt.

vesile: bir fleyle u¤raflmay›
mümkün k›lan, yol, vas›ta.

yaygara: gereksiz olarak
yüksek sesle ba¤›r›p ça¤›rma,
gürültü ç›karma, gürültü, pa-
t›rt›.

yeis: ümitsizlik.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



yedi-sekiz sene ç›kmadan Risale-i Nur’u yaz›p neflreden-
ler olmufltur. O zamanlar, Isparta havalisinde, erkek, ka-
d›n, genç ve ihtiyarlardan binlerce Nur Talebesi, hatta
Nur dershanesi olan Sav Köyü bin kalemle, senelerce
Nur Risalelerini yaz›p ço¤alt›yorlard›. Risale-i Nur, teli-
finden yirmi sene sonra teksir makinesiyle neflredilmifl
ve otuz befl sene sonra da matbaalarda bas›lmaya bafl-
lanm›flt›r. ‹nflaallah, bir zaman gelecek, Risale-i Nur Kül-
liyat› alt›nla yaz›lacak ve radyo diliyle muhtelif lisanlarda
okunacak ve zemin yüzünü genifl bir dershane-i Nuriye-
ye çevirecektir.

Risale-i Nur’un neflrinde, mübarek han›mlar da ehem-
miyetli fedakârl›klara mazhar olmufllard›r. Hatta, Haz-
ret-i Üstada gelip, “Üstad›m! Ben, efendimin görece¤i
dünyevî iflleri de yapmaya çal›flaca¤›m; o senindir, Risa-
le-i Nur’undur” diyen ve erkeklerinin Risale-i Nur hizme-
tinde çal›flmalar›na daha fazla imkânlar veren kahraman
han›mlar görülmüfltür. Risale-i Nur’u yazan efendilerine
geceleri lâmba tutarak, onlar›n din, iman hizmetlerine
canla baflla ifltirak etmifllerdir. Risale-i Nur’u, han›mlar,
k›zlar elleriyle yazm›fllar, göz nurlar› dökmüfller, mübarek
kâtibeler olarak imana hizmet etmifllerdir. Hatta öyle
Nur Talebesi han›mlar vard›r ki, kendilerini son nefeste
iman nuruyla hüsn-i hatimeye nail edecek Nur risaleleri-
ni hararetle okumufllar ve di¤er din kardeflleri olan
han›mlara da okuyup tan›tm›fllar; Nurlar› han›mlar için-
de neflrederek, çok han›mlar›n Kur’ân ve iman nurlar›y-
la nurlanmalar›na vesile olup kahramanca hizmette 
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ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
kâtibe: kad›n kâtip, kad›n sekre-
ter.
külliyat: bir ilim dal›nda veya bir
konuda yaz›lm›fl bütün eserler.
lisan: konuflma dili.
matbaa: bas›m evi; kitap, dergi,
gazete v.b. fleylerin bas›ld›¤› yer.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nail: murad›na ermifl, emelini
gerçeklefltirmifl, amac›na ulaflm›fl.
neflr: da¤›tma, yayma, herkese
duyurma, yay›m, yay›n.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vesile: bir fleyle u¤raflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta.
zemin: yer.

dershane: s›n›f, ders verilen
yer, ders yeri.
dershane-i Nuriye: Nur ders-
hanesi, nur medresesi, Risale-
i Nur okunan ve okutulan
yerler.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma, de¤erlilik.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hararet: atefllilik, coflkunluk,
heyecanl›l›k.
hatta: manaya kuvvet ver-

mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.

havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.

Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-

leri, Bediüzzaman Said Nursî.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
hüsn-i hatime: iman ile ahi-
rete gitmek, kelime-i flehadet
söyleyerek ölmek.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
imkân: iyi flart, elveriflli flart.
inflaallah: Allah isterse, Allah
dilerse, Allah’›n emri olursa,
Allah izin verirse manalar›nda
kullan›lan bir dua.



bulunmufllard›r. Risale-i Nur’u okuyup okutmakla iman
mertebelerinde terakki edip âdeta birer mürflit mertebe-
sine yükselmifllerdir. Han›mlar, s›rf Allah r›zas›n› tahsil
için, saffet ve ihlâsla, Risale-i Nur’daki parlak ve çok fe-
yizli Kur’ân nurlar›na ba¤lanm›fl ve kalplerinde sönmez
bir muhabbet ve sevgi besleyerek dünya ve ahirette bah-
tiyar olacak bir vaziyete kavuflmufllard›r. Risale-i Nur’un
k›ymet ve büyüklü¤ü, temiz kalplerine o kadar yerleflmifl
ki, onu beraberce okuyup dinledikçe, içleri nurlarla, fe-
yizlerle dolup taflm›fl, nuranî göz yafllar› dökerek cûfluhu-
rufla gelmifllerdir.

Ne bahtiyard›r o han›mlar ki, Risale-i Nur’un bu mu-
kaddes imanî hizmetinde çal›flt›klar› için, onlar daima ha-
y›rla yad edilecek, ahiretlerine nurlar gönderilecek, ka-
birleri Cennet-misal pürnur olacak ve ahirette de en yük-
sek mertebelere ulaflacaklard›r, inflaallah. En baflta Bedi-
üzzaman Hazretlerinin dualar›na dahil olmakla beraber,
Nur Talebeleri mabeynindeki flirket-i maneviye s›rr›yla
defter-i hasenatlar›na hay›rlar kaydedilmektedir. Risale-i
Nur’a samimi alâkalar›, o fedakâr han›mlar›, milyonlarca
Nur Talebelerinin dualar›na nail etmektedir. Risale-i
Nur’lar› okuyup okutmakla büyük manevî kazançlara,
yüksek derecelere eriflmektedirler. ‹nflaallah, ekserî ha-
n›mlar›n böyle olmas›n›, rahmet-i ‹lâhîden kuvvetle itikat
ve ümit ve niyaz ediyoruz.

Basiretli Nur naflirleri, otuz befl sene evvel Risale-i
Nur’daki yüksek hakikatleri görmüfl, o kudsî dersleri
alm›fl ve o zamandan beri ihlâs ve sadâkatle gizli din 

âdeta: sanki, düpedüz, baya¤›,
bas baya¤›.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mes’ut ,
mutlu.
basiret: bilifl, kavray›fl, feraset.
cennetmisal: Cennet gibi, Cennet
benzeri.
cûfluhurûfl: coflup taflma, kayna-
y›p taflma, nefle ve ahenk.
dahil: kar›flma, girme.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
defter-i hasenat: iyilikler, güzel-
likler defteri, insanlar›n yapt›¤›
iyiliklerin yaz›ld›¤› manevî defter.
derece: mertebe, kademe.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekserî: ço¤u zaman, çok defa, ek-
seriyetle.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
feyiz: bolluk, bereket, verimlilik.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hayr: iyilik, karfl›l›k gözetilmeden
yap›lan iyilik.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hizmet: bu flekilde yap›lan ifl, va-
zife, memuriyet.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
mabeyn: ara, aral›k, iki fleyin ara-
s›.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mertebe: derece, basamak.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
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mürflit: bir tarikat›n bafl›nda
bulunan, tarikat ba¤l›lar›n›
uyaran, onlar› manevî bir ter-
biyeyle yetifltiren, marifet ve
irfan nuruyla ayd›nlatan kim-
se, fleyh.
nail: yetiflen, ulaflan, ele geçi-
ren.
naflir: da¤›tan, yayan, neflre-
den, saçan, açan.
niyaz: rica, dua.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,

münevver.
pürnur: nur dolu, nur içinde,
nurlu, ayd›nl›k.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
r›za: raz›l›k, raz› olma, hofl-
nutluk, memnunluk.
saffet: safîlik, halislik, ar›l›k,
berrakl›k.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
s›rf: ancak, yaln›z.
flirket-i maneviye: manevî
flirket, manevî ortal›k.

tahsil: hâs›l etme, ele geçir-
me, elde etme, kazanma.

talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.

terakki: ilerleme, geliflme.

ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

yâd: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.



düflmanlar›na gö¤üs germifltir. Nur kahramanlar›n›n ha-
neleri müteaddit defalar arand›¤› ve kendileri defalarca
hapislere at›larak orada fliddetli azaplar ve s›k›nt›lar
çektirildi¤i hâlde, elmas kalemleriyle Risale-i Nur’un bu
kadar senedir naflirli¤ini yapm›fllard›r. ‹stedikleri takdirde
dünya nimetleri kendilerine yâr oldu¤u hâlde, her türlü
flahsî, dünyevî rütbelerden, varl›klardan feragatle, ömür-
lerini Risale-i Nur’un hizmetine vakfetmifllerdir.

“Acaba, Risale-i Nur fiakirtlerindeki bu cehd ve kuvve-
tin, bu feragat ve fedakârl›¤›n ve bu derece sebat ve sa-
dâkatin sebebi nedir?” diye bir sual sorulursa, bu sualin
cevab› muhakkak ki flu olacakt›r:

“Risale-i Nur’daki cerh edilmez yüksek hakikatler,
iman hizmetinin yaln›z ve yaln›z r›za-i ‹lâhî için yap›lma-
s› ve Bediüzzaman Hazretlerinin azamî ihlâs›d›r.”

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Barla’da sekiz se-
ne kadar kalm›flt›r. Ekserî zamanlar›n› k›rlarda, ba¤ ve
bahçelerde geçiriyordu. ‹ki-üç saat kadar uzakl›ktaki ten-
ha da¤lara veya ba¤lara çekilir, Nur risalelerini telif eder;
bir taraftan da telif etti¤i risaleler Isparta ve havalisinde
el yaz›s›yla istinsah edilip kendisine gönderildi¤inde,
bunlar› tashih ederdi. Bir gün içinde hem tashihat yapar,
hem gidip gelme dört-befl saat süren yerlere yaya olarak
gider, hem ayn› günün üç-dört saatini telifata hasreder
ve hem de çok zaman yeme¤ini kendisi haz›rlard›. O za-
manlarda k›rk yerde, risaleler, Risale-i Nur’a müfltak ilk
talebeler taraf›ndan el yaz›s›yla ço¤alt›l›yordu. Üstat bu
kitaplar› s›rt›na yüklenir; da¤, ba¤ veya k›rlara kadar 
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müteaddit: ço¤alan, çok, birçok,
türlü türlü, çeflitli, birden fazla.
nimet: servet, varl›k.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
rütbe: s›ra, derece, mertebe, pa-
ye.
sebat: kararl› olma, karar›ndan
vazgeçmeme, azimlilik.
sual: soru.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendine
ait, flah›sla ilgili, hususî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tashih: düzeltme, daha iyi ve da-
ha do¤ru hale getirme, yanl›fl›n›
giderme.
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
telifât: telifler.
tenhâ: sessiz, bofl, ›ss›z.

azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
azamî: maksimum.
azap: eziyet, iflkence.
cehd: azim, gayret, fedakâr-
l›k.
cerh: reddetme, iptal etme.
ekserî: ço¤u zaman, çok defa,
ekseriyetle.
elmas: çok de¤erli.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
ferâgat: hakk›ndan isteyerek

vazgeçme.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus
k›lma, yaln›z bir fleye kullan-
ma.
havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.

hizmet: bu flekilde yap›lan ifl,
vazife, memuriyet.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me.
muhakkak: hakîkat› ve ger-
çe¤i belli olmufl, do¤rulu¤u
kesinlik kazanm›fl, flüphesiz,
mutlak.



gider, orada tashihini yapar, evine gelirdi. Nefye mah-
kûm edilerek, zaman›n en dehfletli zulmüne maruz b›ra-
k›lm›fl ve kimse ile görüflmesine müsaade edilmemiflti.
Fakat o, bu yokluk içinde tükenmez bir varl›¤a kavufl-
mufltu. Çünkü o, âlem-i ‹slâm ve insaniyeti tenvir ve ir-
flat edecek Kur’ân’dan gelen iman hakikatlerini telif edi-
yor ve ayn› zamanda neflrediyordu. Bütün meflgalesini,
telif etmekte oldu¤u eserlere hasretmiflti. Bir gün gele-
cek bu eserler Anadolu’ya yay›lacak, âlem-i ‹slâm mer-
kezlerine gidecek; ehl-i siyasetin nazar-› dikkatini celp
edecek ve o zaman, âlem-i ‹slâm›n as›rlard›r bayraktarl›-
¤›n› yapm›fl bir millet içerisinde yerlefltirilmek istenen
dinsizlik, imans›zl›k ideolojilerini parçalayacak, son as›r-
lar›n dalâlet ta¤utlar›n›n flahs-› manevîsinden ibaret olan
ehl-i küfür, ehl-i sefahat ve ehl-i dalâlet cereyanlar›n›n bu
vatan› istilâs›na set çekecek, istikbal nesillerinin ebedî
kurtulufl ve saadetini temine medar olacakt›r.

‹flte, o, tarihin en muazzam bir hâdisesinin mebdeini
izn-i ‹lâhî ve tasarruf-i Rabbanî ile haz›rlad›¤› için böyle
çok mukaddes bir manay› havi davan›n hamili bulundu-
¤u itibar›yla dünyan›n en mes’udu, zaman›n en bahtiya-
r› idi. Giyiniflinde, gayesinde, idealinde zerre kadar de¤i-
fliklik ve tezelzül olmam›flt›; bilâkis, hâl-i âlemin itikatlar›-
n› düzeltecek, zulmeti izale edecek bir mefl’ale-i hidayeti
hamil idi. Vazifesi ve hizmeti, bütün insanlar›n iki cihana
ait saadet ve refah›n› tazammun etti¤i için bir cehd ve
azm içinde bulunuyordu.

„ò

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
azm: kesin karar.
bahtiyar: talihli, mes’ut , mutlu.
bayraktar: bayrak tafl›yan, alem-
dar.
bilâkis: aksine, tersine, tam tersi,
tersine olarak.
cehd: azim, gayret, fedakârl›k.
celp: çekme, kendine çekmek.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
gaye: maksat, meram, hedef.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hakikat: as›l, esas.
hâl-i âlem: flimdiki hâl ve yafla-
ma flekli.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus k›l-
ma, yaln›z bir fleye kullanma.
hizmet: bu flekilde yap›lan ifl, va-
zife, memuriyet.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
istikbal: gelecek, gelecek zaman.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
izale: ortadan kald›rma.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
alt›nda bulunan ve önünde engel
ve siper bulunmayan.
mebde: evvel, bafl, bafllama, bafl-
lang›ç.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
mesut: saadetli, bahtl›, bahtiyar.
meflgale: ifl güç, ifl, u¤rafl, meflgu-
liyet, meflgul olunan fley.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman, ehemmiyetli,
önemli.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
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rek, ay›p ve noksanlardan
kurtulmufl, kutsal, aziz, temiz.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nefy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme.
nesil: kuflak, göbek.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
refah: bolluk, rahatl›k.
saadet: mutluluk, kutluluk,

bahtiyarl›k, mes’ut olma.
set: mâni, perde, engel, hail.
flahs-› manevî: ; belli bir kifli
olmay›p bir cemaatten mey-
dana gelen manevî flah›s.
tâgut: insanlar›, Allah’a iman
ve kulluk etmekten uzaklafl-
t›r›p kendisine veya baflkas›-
na kulluk yapmaya ça¤›ran
ve yönlendiren her fley.
tasarruf-› Rabbanî: Allah’›n
tasarrufu, Allah’›n idaresi, Al-
lah’›n sarf etmesi.
tazammun: ihtiva etme, içine

alma, içinde bulundurma.
telif: kitap yazma, eser or-
taya koyma.
temîn: sa¤lama.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi
verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.
tezelzül: sars›nt›.
vazife: ahlâk veya ifl icab›
yap›lmas› gereken ifl, görev.
zerre: en küçük parça.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



ahali: halk.
Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh
anlam›ndaki Hz. Muhammed
(a.s.m) Efendimize vahiyle ge-
len, Esma-i Hüsna’y› içine
alan emsalsiz bir münacat ve
benzersiz bir dua.
cezbe: ruhî heyecan, coflkun-
luk, ruhun coflkunlukla ken-
dinden geçme hâli.
daimî: sürekli, devaml›.
dershane-i nuriye: Nur ders-
hanesi, nur medresesi, Risale-
i Nur okunan ve okutulan

yerler.
eaz›m-› evliya: velîlerin en
büyükleri, Allah dostlar›n›n
en büyükleri, en büyük velî-
ler.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.
esasen: do¤rusu, gerçe¤i.
gayet: çok, fazla, son derece.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.
hizb: dilden düflmeyen dua,
vird.
hizmetkâr: hizmet yapan

kimse, hizmetçi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
ikametgâh: ikamet yeri, otu-
rulan yer, ev, hane.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
mahdut: miktar›, say›s› belli,
az miktarda, az say›l›, s›n›rl›,

Üstad›n Barla’daki ikametgâh›, iki odadan ibaret bir
evdir. Esasen, müstakil bir evi ve yeryüzünde taht-› tasar-
ruf ve temellükünde bir kar›fl yeri dahi yoktur. Barla’da
sekiz sene müddetle ikamet etti¤i ev, üç yüz elli milyon
ehl-i ‹slâm›n merkezi hükmünde ilk dershane-i nuriyesi-
dir. Bu Dershane-i Nuriyenin alt›nda, daimî akan bir çefl-
me vard›r ve önünde dershane-i nuriyeye bitiflik çok ka-
l›n ve üç sütun hâlinde semaya yükselen gayet muhte-
flem bir ç›nar a¤ac› vard›r. Ç›nar a¤ac›n›n dallar› aras›n-
da bir kulübecik yap›lm›flt›r. Buras›, Hazret-i Üstad›n ba-
har ve yaz mevsimlerindeki istirahati ve vazife-i tefekkü-
riye ve ubudiyeti için en münasip bir menzildir.

Üstad›n s›dd›k hizmetkârlar›, talebeleri ve Barla ahali-
si diyorlar ki: “Üstad›, geceleri, Dershane-i Nuriyenin
önündeki bir flecere-i mübareke olan ç›nar a¤ac›n›n dal-
lar› aras›nda bulunan kulübecikte, sabahlara kadar tesbi-
hat ile, ezkâr ile terennüm eder görürdük. Hele bahar ve
yaz mevsimlerinde bu muhteflem a¤ac›n binlerce dallar›
aras›nda flevk ve cezbe içinde uçuflan kufllar aras›nda Üs-
tad›n böyle sabahlara kadar çal›flmas›n› görürdük de; ne
zaman uyur, ne zaman kalkar, bilemezdik.”

Üstat çok hasta olur, çok vakitleri de hastal›k ve s›k›n-
t› ile geçerdi. Pek az yer; o da bir parça çorba gibi mah-
dut bir fleydi. Geceleri, Kur’ân-› Kerîm’den virt edindi¤i
sureleri ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n mü-
nacat-› meflhuresi olan “Cevflenü’l-Kebir” nam›ndaki mü-
nacat›n› ve fiah-› Geylânî ve fiah-› Nakflibend gibi eaz›m-›
evliyan›n münacat ve hiziplerini ve salâvat-› nuriyeleri 
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belirli.
menzil: yer, dünya, ev.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu,
yüce, büyük.
müddet: vakit, zaman, süre, bir
fleyin devam etti¤i zaman parça-
s›.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münacat-› meflhure: meflhur
münacat, meflhur dua.
münasip: uygun, yerinde.
müstakil: bafll› bafl›na, kendi ba-
fl›na, kendi kendine, ayr›ca, ba-
¤›ms›z.
nam: ad, isim.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
salâvat-› nuriye: nurlu salavat.
sema: gökyüzü, gök.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flecere-i mübareke: mübarek,
kutlu a¤aç; mübarek sülâle, silsi-
le.
flevk: keyif, nefle, sevinç ›fl›k, ziya.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
terennüm: yavafl ve güzel bir
sesle söyleme veya ötme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
ubudiyet: kul oldu¤unu bilip Al-
lah’a itaat ve ibadet etme.
vazife-i tefekküriye: tefekkür
vazifesi.
vird: zikir; belli zamanlarda, belli
say›da, belli dualar›n zikir olarak
belli biçimde ve düzenli flekilde
okunmas›.



ve bilhassa Risale-i Nur’un menba› olan “Hizbü’n-Nuri-
ye”yi ve âyât-› Kur’âniyenin lemaat› olan ve bir silsile-i
tefekkür bulunan ve Yirmi Dokuzuncu Lem’ada cem edi-
len hizip ve münacatlar› okur, bunlar› tamam edince de
yine Risale-i Nur’la meflgul olurdu. Gündüzleri ise, daima
Risale-i Nur’un mütalâas› ve tashihi ile meflgul olur; Ri-
sale-i Nur hizmetini her fleye tercih eder, Risale-i Nur’a
ait yetiflecek acele bir ifl zaman›nda di¤er meflguliyetleri-
ni b›rak›r, evvelâ o ifli tamamlard›.

Said Nursî, bahar mevsiminde menzilinin önündeki
muhteflem ç›nar a¤ac›n›n dallar› aras›ndaki kulübeci¤e
ç›kar, vazifesini orada ifa eder; Risale-i Nur’un hakikatle-
rini, menba ve maden-i hakikîsi olan mele-i âlâda tefey-
yüz ve temafla ve tefekkür ederdi. Üstad›n, gerek
1 láncnQÉnÑoe lInônén°T s›rr›na mazhar olan bu ç›nar a¤ac› ve ge-

rekse Çam Da¤lar›ndaki o çok ünsiyet etti¤i a¤açlar›n ve
da¤lar›n bafl›ndaki tefekkür ve hissiyat›n› ifade edebilmek
acaba mümkün müdür? Asla mümkün de¤ildir. Cenab-›
Hak, kemal-i rahmetiyle bu ferd-i feridi, kemalât-› insa-
niyenin bütün enva›n› cami bir istidatta yaratm›fl ve bu is-
tidatlar›n da azamî flekilde inkiflaf›n› irade etmifl ki; bu
müstesna zat›, ‹slâmiyet a¤ac›n›n son as›rlara uzanan ve
binler dal budak salan Risale-i Nur flahs-› manevîsi itiba-
r›yla bütün hakaikte “üstad-› küll” hükmüne getirmifl ve
top yekûn ‹slâmiyet hakikatlerinin bir aks-i nurunu ve te-
cellisini Risale-i Nur flahs-› manevîsinde derç ederek,
ehl-i hakikat ve kemali hayretle bakt›rm›fl ve böylece, 

aks-i nur: ›fl›¤›n yans›mas›, nurun,
ayd›nl›¤›n yans›mas›.
asla: hiç bir vakit, olmas› imkân-
s›z.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
cem: toplama, toplanma, bir yere
getirme, biriktirme, y›¤ma.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
derc: toplama, biriktirme.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
enva: çeflitler, türler, neviler.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
ferd-i ferîd: efli, benzeri olmayan
fert, seçilmifl zat.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: as›l, esas.
hissiyat: hisler, duygular.
hizb: dilden düflmeyen dua, vird.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, aç›¤a ç›kma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kemalât-› insaniye: insana ait
mükemmellik ve olgunluklar.
kemal-i hayret: flaflk›nl›¤›n son
derecesi, çok fazla flaflk›nl›k.
kemal-i rahmet: rahmetin mü-
kemmelli¤i.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
maden-i hakikî: hakikî maden,
gerçek maden.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mele-i â’lâ: melekler âlemi, en
yüksek hey’et.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
menzil: yer, dünya, ev.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve meflgul
olunan fley.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli.
mübarek: hay›rl›, mutlu, u¤urlu.
mümkün: mümkün, olabilir, im-

1. Mübarek a¤aç. (Nur Suresi: 35.)
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kân dahilinde, kabil.
münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma, Onun manevî hu-
zurunda tazarru ve niyazda
bulunma.
müstesna: istisna olan, bafl-
kas›na benzemeyen, benzeri
olmayan, seçkin, mümtaz.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
flahs-› manevî: belli bir kifli

olmay›p bir cemaatten mey-
dana gelen manevî flah›s.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.
tefekkür: derin düflünme,
maksad› kavramak için zihni-
ni eflyan›n manas›n› anlama
haline yöneltme, eflyaya ait
bilgileri kalbe getirme.

tefeyyüz: feyizlenme.
temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk, ahbapl›k, arkadafll›k.
üstad-› küll: her çeflit ilimde,
her hususta çok ileri bilgisi
olan, herkesin üstad›.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
zat: kifli, flah›s, fert.



risalet-i Ahmediye ve hakikat-i Muhammediyenin cami
bir âyinesi olan Risale-i Nur ile Said Nursî, bir Said ola-
rak çürümüfl, erimifl; fakat manen bütün âlem-i ‹slâm
olarak tevellüt etmifl, beka bulmufltur. Ve tâ k›yamete ka-
dar Risale-i Nur bâkî kalacak ve daima tekemmül ede-
cektir. Hiç mümkün müdür ki; sinek kanad›n›n icad›ndan
lâkayt kalmayan ve o kanad›n zerrelerinde pek çok hik-
met ve maslahatlar› takip eden Sâni-i Zülcelâl, Risale-i
Nur ile onun telif edildi¤i menzillerle ve Nur müellifinin
kudsî vazifelerini gördü¤ü yerlerle alâkadar olmas›n ve
öyle kudsî hizmetlere hadim (hizmet eden) olan mekân-
lar ve Dershane-i Nuriyeler ve flecere-i mübarek, rahme-
tin kast-› tahsisinden hariç kals›n? Kat’iyen mümkün de-
¤ildir!

Said Nursî Hazretleri Barla’da iken, yaz aylar›nda ba-
zen Çam Da¤›na ç›kar, bir müddet yaln›z olarak orada
kal›rd›. Bulunduklar› da¤ hayli yüksekti. Barla dershane-i
nuriyesinin önündeki ç›nar a¤ac›n›n tepesindeki kulübe-
ci¤i gibi, Çam Da¤›n›n en yüksek tepesinde olan iki bü-
yük a¤aç üzerinde dershane-i Nuriye manas›nda birer
menzili vard›. Bu çam ve katran a¤açlar›n›n tepelerinde,
Risale-i Nur’la meflgul oluyordu. Hem ekser zamanlar,
Barla’dan, bu ormanl›k havaliye gelip giderdi. Ve derdi
ki: “Ben bu menzilleri, Y›ld›z Saray›na de¤iflmem.”

fiimdi sözü burada keserek, Üstad›n Risale-i Nur’u te-
lif etti¤i mezkûr Çam Da¤›nda ve Barla nahiyesindeki
hayat›na ve Risale-i Nur’un mahiyetine ait risale ve mek-
tuplardan birkaç›n› afla¤›ya derç ediyoruz.
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tün ölülerin dirilerek mahflerde
toplanmas›, varl›¤›n bozulup da-
¤›lmas›, kâinat›n ölümünden son-
ra, bütün ölülerin dirilip aya¤a
kalkmalar›, mahflerde toplanma-
lar›.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
lâkayt: kay›ts›z, ilgi göstermeyen,
ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mana: efl, benzer.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
mekân: yer, mahal.
menzil: yer, dünya, ev.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
müddet: vakit, zaman, süre, bir
fleyin devam etti¤i zaman parça-
s›.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
nahiye: bölge, küçük yer.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
Sani-i zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan ve her fleyi sanatla
yaratan, Allah (cc.).
flecere-i mübareke: mübarek,
kutlu a¤aç; mübarek sülâle, silsi-
le.
tekemmül: olgunlaflma, kemâle
do¤ru gitme, kemale erme, mü-
kemmelleflme.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça, çok küçük parça.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âyine: ayna, mirat.
bâkî: yok olmayan, sürekli ve
kal›c› olan, bütün varl›klar
yok olurken yok olmayan ve
bütün varl›klar yok olduktan
sonra da zat›yla var olacak
tek varl›k; Allah.
Barla: Isparta’n›n bir ilçesi.
Bediüzzaman Hazretlerinin
sekiz y›l sürgün olarak kald›¤›

ve Risale-i Nur’lar›n büyük bir
k›sm›n› telif etti¤i yer.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sa-
bit olmak.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
derc: toplama, biriktirme.
Dershane-i Nuriye: Nur ders-
hanesi, nur medresesi, Risale-
i Nur okunan ve okutulan
yerler.
ekser: en çok, daha ziyade.
hakikat-› Muhammediye: Hz

Peygamberin manevî flahsi-
yeti, ‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
havali: bölge.
hayli: oldukça, epeyce, çok
miktarda.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
k›yamet: dünyan›n sonu, bü-



Barla: Isparta’n›n bir ilçesi. Bedi-
üzzaman Hazretlerinin sekiz y›l
sürgün olarak kald›¤› ve Risale-i
Nur’lar›n büyük bir k›sm›n› telif
etti¤i yer.

hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.

ibadet: Allah’›n emrettiklerini
yerine getirme, Allah’a karfl›

kulluk vazifesini yapma.
medrese: ders okutulan yer.
muhteflem: ihtiflaml›, hafl-
metli, görkemli, debdebeli,
flanl›, ulu, yüce, büyük.

tefekkür: derin düflünme,
maksad› kavramak için zihni-
ni eflyan›n manas›n› anlama
haline yöneltme, eflyaya ait
bilgileri kalbe getirme.
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Üstad Hazretlerinin Barla’da 8,5 sene kald›¤› Nurun ilk medresesi önündeki
muhteflem ç›nar a¤ac› ile dallar aras›nda tefekkür ve ibadet etti¤i köflkü.
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Barla: Isparta’n›n bir ilçesi.
Bediüzzaman Hazretlerinin
sekiz y›l sürgün olarak kald›¤›
ve Risale-i Nur’lar›n büyük bir
k›sm›n› telif etti¤i yer.

hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
mesafe: uzakl›k, uzunluk.
tefekkür: derin düflünme,

maksad› kavramak için zihni-

ni eflyan›n manas›n› anlama

haline yöneltme, eflyaya ait

bilgileri kalbe getirme.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Barla’ya dört-befl saat mesafedeki
Çam Da¤›nda bulunduklar› zaman, üzerinde tefekkür ettikleri çam a¤ac›.



Dördüncü Mektup
2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1¯ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

3 √ôN=G ‹G ...Énªs«°pSn’ rºoµpfGnƒrNpG '¤Y o¬oJÉncnônH nh o¬oànªrMnQ nh $G oΩnÓ°nS
Aziz kardefllerim,

Ben flimdi Çam Da¤›nda, yüksek bir tepede, büyük bir
çam a¤ac›n›n tepesinde bir menzilde bulunuyorum. ‹ns-
ten tevahhufl ve vuhufla ünsiyet ettim. ‹nsanlarla sohbet
arzu etti¤im vakit, hayalen sizleri yan›mda bulur, bir has-
bihal ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mâni olmazsa,
bir iki ay burada yaln›z kalmak arzusunday›m. Barla’ya
dönsem, arzunuz veçhile sizden ziyade müfltak oldu¤um
flifahî bir musahabe çaresini arayaca¤›z. fiimdi bu çam
a¤ac›nda hat›ra gelen iki üç hat›ray› yaz›yorum.

• Birincisi: Bir parça mahrem bir s›rd›r. Fakat sen-

den s›r saklanmaz. fiöyle ki:

Ehl-i hakikatin bir k›sm› nas›l ki ism-i Vedûd’a mazhar-
d›rlar ve azamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcu-
dat›n pencereleriyle Vacibü’l-Vücud’a bak›yorlar; öyle
de, flu hiç ender hiç olan kardeflinize, yaln›z hizmet-i
Kur’ân’a istihdam› hengâm›nda ve o hazine-i bînihaye-
nin dellâl› oldu¤u bir vakitte, ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm
mazhariyetine medar bir vaziyet verilmifl. Bütün Sözler o
mazhariyetin cilveleridir. ‹nflaallah, o Sözler,
4 GkÒ/ã`nc Gkôr«nN n≈pJhoG rón≤na nánªrµp◊r G närDƒoj røne nh s›rr›na mazhard›rlar.

azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
aziz: muhterem, sayg›n.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme.
çare: bir engel veya s›k›nt›dan
kurtulabilmek için yap›lmas› ge-
reken, ç›k›fl yolu.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah’›n yüceli¤ini övme.
hasbihal: halleflme; görüflüp ko-
nuflma, sohbet.
hâsseten: hususî olarak, özellikle,
yaln›z, ayr›ca, bilhassa.
hat›r: zihin, fikir, haf›za; ak›lda
tutma melekesi, insan›n düflün-
me ve ak›lda tutma gücü.
hat›ra: an›.
hayalen: hayal olarak, hayâlî bir
flekilde, zihinde tasarlay›p canlan-
d›rarak.
hazine-i bînihaye: sonsuz, bit-
mez tükenmez hazine.
hengâm: zaman, devir, ça¤, s›ra,
vakit.
hiç ender hiç: hiç bir fley, bir hiç
kadar.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
ism-i Hakîm: Hakîm ismi; Cenab-
› Hakk›n hikmetle, faydalar› takip
ederek ifl gören manas›ndaki is-
mi.
ism-i Vedûd: seven ve sevilen
manas›nda Cenab-› Hakk›n bir is-
mi.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
kusur: eksiklik, noksan.
mahrem: gizli olan, herkese söy-
lenmeyen, gizli s›r vasf› olan.
mâni: engel, özür.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
menzil: yer, dünya, ev.
mertebe: derece, basamak.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
musâhabe: sohbet etme, sohbet,
söyleflme, konuflma, görüflme.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, ar›,
pak, tenzih edilmifl, uzak, berî.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
mütesellî: teselli bulan, avunan,
ac›y› unutur gibi olan, üzüntüsü
da¤›lan.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.

selâm: kullara gelen ay›p, ek-
siklik, kusur ve yokluktan sa-
lim olan, kendisi her türlü ek-
sikliklerden yüce oldu¤u gibi

yaratt›klar›na da selâmet ve-
ren Allah.
sohbet: görüflüp konuflma,
karfl›l›kl› hoflça konuflma.
flifahî: a¤›zdan, sözle, sözlü
olarak.
tevahhufl: yaln›zlaflma, vah-
flileflme, yabanc›laflma.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,

dostluk, ahbapl›k, arkadafll›k.
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.).
vuhûfl: vahflîler, yabanîler,
ehlileflmemifl olanlar.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. 
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› sizin ve kardefllerinizin, hassaten ... üzerine olsun.
4. Kime hikmet verilmiflse, ona pek çok hay›r verilmifltir. (Bakara Suresi: 269.)
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• ‹kincisi: Tarik-› Nakflî hakk›nda denilen,

Der tarik-› Nakflibendî lâz›m amed çâr terk;

Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hestî, terk-i terk.

olan f›kra-i rânâ birden hat›ra geldi. O hat›ra ile beraber,
birden flu f›kra tulû etti:

Der tarik-› aczmendî lâz›m amed çâr çîz:

Fakr-› mutlak, acz-i mutlak, flükr-i mutlak,

flevk-i mutlak ey aziz!

Sonra senin yazd›¤›n, “Bak kitab-› kâinat›n safha-i
rengînine, ilâahir,” olan rengin ve zengin fliir hat›r›ma
geldi. O fliirle seman›n yüzündeki y›ld›zlara bakt›m. “Kefl-
ke flair olsayd›m, bunu tekmil etseydim” dedim. Hâlbuki
fliir ve nazma istidad›m yokken, yine bafllad›m. Fakat na-
z›m ve fliir yapamad›m. Nas›l hutur etti ise, öyle yazd›m.
Benim vârisim olan sen, istersen nazma çevir, tanzim et.
‹flte birden hat›ra gelen flu:

Dinle de y›ld›zlar›, flu hutbe-i flîrînine;

Name-i nurîni, Hikmet, bak ne takrir eylemifl.

Hep beraber nutka gelmifl, hak lisan›yla derler:

Bir Kadîr-i Zülcelâl’in haflmet-i sultan›na, birer bürhan-›

nurefflan›z biz. 

Vücud-i Sânia, Hem vahdete, hem kudrete flahitleriz 

biz.
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kullan›lan sesli iflaretler sistemi.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma.
nazm: kafiyeli, vezinli söz.
nutuk: söz söyleme, konuflma.
rengin: güzel, lâtif, hofl, tabiata
hofl gelen.
safha-i rengîn: süslü sayfalar.
sema: gökyüzü, gök.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
flair: fliir yazan veya söyleyen
kimse.
flevk-i mutlak: kay›ts›z, flarts›z
flevk; tam mutluluk ve sevinç, her
hâl-ü kârda sevinç içinde olma.
flükr-i mutlak: mutlak flükür,
tam flükür; mutlak bir flükür için-
de olma.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tarik-› aczmendî: Cenab-› Hakka
karfl› acz ve fakr›n› hissetme ve
bunu bildirme yolu.
Tarik-› Nakflî: fieyh Bahaüddin
Nakflibendî’nin kurdu¤u tarikatin
yolu, Nakflibendî tarikati.
tekmil: tamamlama, noksanlar›n›
giderme, bitirme.
terk: bakmama, ihmal etme.
terk-i dünya: dünyay› terk etme,
dünya ile ilgilenmeme, dünyadan
vaz geçip bir köfleye çekilme.
terk-i hestî: varl›¤›, vücudu terk
etme.
terk-i terk: nesi var nesi yok, her
fleyini, bütün özelliklerini ve
emellerini terk edip Allah’a yö-
nelme, ucbe ve fahre girmemek
için yapt›¤› terki de düflünmeme.
terk-i ukba: ahiretteki mükâfat-
lar› terk etme, onlar› düflünme-
me.
tulû: zihne gelme, kalbe do¤ma.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vâris: ölen bir kimsenin mal ve
mülküne yak›nl›k veya vasiyet
yoluyla kanunen mirac› olan, mi-
rasç›.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
vücud-i sâni: her fleyi sanatla ya-
ratan Allah’›n varl›¤›.

âmed: gelme, gelifl, gelir, olur.
aziz: muhterem, sayg›n.
bürhan-› nurefflan: nur saçan
hüccet, parlak delil.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.
çâr-çiz: dört fley.
der: kelimeleri “-de” hâline
koyan veya “içinde” manas›
katan.
fakr-i mutlak: sonsuz fakirlik,
tam muhtaçl›k, mutlak çare-
sizlik, yoksulluk.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.

hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
haflmet-i sultan: sultan›n
haflmeti, padiflah›n büyüklü-
¤ü.
hat›r: zihin, fikir, haf›za; ak›lda
tutma melekesi, insan›n dü-
flünme ve ak›lda tutma gücü.
hikmet: yüksek bilgi 
hutûr: hat›ra gelme, akla gel-
me, hat›rlama.
ilââhir: sona kadar, sonuna
kadar.

inflaallah: Allah isterse, Allah
dilerse, Allah’›n emri olursa,
Allah izin verirse manalar›nda
kullan›lan bir dua.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük, haflmet ve kudret sa-
hibi, Allah.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
lisan: dil, anlaflma amac›yla



fiu zeminin yüzünü yald›zlayan, Nazenin mu’cizat› çün 
melek seyran›na,

fiu seman›n arza bakan, Cennete dikkat eden, binler 
müdakkik gözleriz biz. (HAfi‹YE)

Tuba-i hilkatten semavat fl›kk›na, hep Kehkeflan 
a¤san›na,

Bir Cemîl-i Zülcelâl’in dest-i hikmetiyle tak›lm›fl, pek 
güzel meyveleriz biz.

fiu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer 
hane-i devvar, birer ulvî afliyâne,

Birer misbah-› nevvar, birer gemi-i cebbar, birer 
tayyareleriz biz.

Bir Kadîr-i Zülkemal’in, bir Hakîm-i Zülcelâl’in birer 
mu’cize-i kudret, birer harika-i sanat-› Hâl›kane,

Birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur 
âlemiyiz biz.

Böyle yüz bin dil ile, yüz bin bürhan gösteririz; iflittiririz 
insan olan insana.

Kör olas› dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem 
iflitmez sözümüzü; hak söyleyen ayetleriz biz.

HAfi‹YE: Yani Cennet çiçeklerinin fidanl›k ve mezraac›¤› olan zeminin
yüzünde hadsiz mu’cizat-› kudret teflhir edildi¤inden; semavat âlemindeki
melaikeler o mu’cizat›, o harikalar› temafla ettikleri gibi, ecram-› semavi-
yenin gözleri hükmünde olan y›ld›zlar dahi, güya melaikeler gibi zemin
yüzündeki nazenin masnuat› gördükçe Cennet âlemine bak›yorlar ve o
muvakkat harikalar› bâkî bir surette Cennette dahi temafla ediyorlar gibi,
bir zemine, bir Cennete bak›yorlar; yani o iki âleme nezaretleri var de-
mektir.

a¤san: dallar, a¤ac›n dallar›, bu-
daklar.
âlem: insanlar, halk.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
arz: yer, dünya.
afliyâne: mesken, ev.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delâlet
eden fley.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
Cemîl -i Zülcelâl: büyüklük, izzet
ve azamet sahibi olan ve sonsuz
güzellik sahibi Allah.
çün: gibi, madem ki, çünkü, nas›l,
nice, misilli, niçin.
dâhîye-i hilkat: yarat›l›fltan dâhî
olan.
dest-i hikmet: hikmet eli, her fle-
yi hikmetle yapan el.
ecram-› semaviye: gök cisimleri,
y›ld›zlar, gezegenler.
gemi-i cebbar: büyük ve aza-
metli gemi.
güya: sanki, sözde.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi olan ve her fleyi hik-
metle yaratan, Allah.
hane-i devvar: y›ld›z.
harika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran, âdet ve
tabiat d›fl›nda olan fley.
harika-i sanat-› hâl›kane: yarat›-
c›ya yak›fl›r flekildeki sanat hari-
kas›, yarat›c›n›n yapm›fl oldu¤u
sanat harikas›.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, derkenar.
Kadîr-i Zülkemal: sonsuz kemal
ve kudret sahibi olan, Allah.
Kehkeflan: samanyolu, saman
u¤rusu, hac›lar yolu.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
melâike: melekler, ferifltehler;
nurdan yarat›lm›fl, f›tratlar› safi,
makamlar› sabit olan, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûklar.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
iradeleri, cinsiyetleri, yeme ve iç-
meleri olmayan, çeflitli flekillere
girebilen, göze her zaman görüle-
meyen, Allah’›n emirlerine tam
itaat eden mahlûk, feriflteh.
mescid-i seyyar: Gezici, seyyar
mescit.
mezraa: ziraat yap›lacak yer, tar-
la, ekilecek yer.
misbah-› nevvar: nurlu lamba.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
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lerin gösterebilecekleri bü-
yük harika ifller.
mu’cizat-› kudret: kudret
mu’cizeleri.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçi-
ci.
müdakkik: tetkik eden, ince-
leyen, araflt›ran, inceden in-

ceye araflt›ran, en ufak gizli
fleyleri gören.
nadire-i hikmet: bir gayeye
binaen benzersiz yarat›lan,
yarat›lm›fl.
nazenin: narin, ince yap›l›.
nezaret: bakma, bak›fl, etraf›,
görme, seyir, manzara.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
sema: gökyüzü, gök.

semavat: semalar, gökler.
seyran: bak›p seyretme.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
tayyare: uçak, uçucu alet.
temâflâ: bakma, bak›p sey-
retme.
teflhir: sergileme.
tuba-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
ulvî: yüksek, yüce.
zemin: yeryüzü.
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âbidâne: ibadet edene yak›-
fl›r surette, kullu¤a yarafl›r bir
flekilde.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
halka-i kübra: en büyük hal-
ka.
Kehkeflan: Samanyolu, sa-

man u¤rusu, hac›lar yolu.
meczup: cezbeye tutulmufl,
‹lâhî aflkla aklî dengesi de¤ifl-
mifl kimse, divane.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren.
müsebbih: tesbih çeken,
sübhanallah diyen.
sikke: Allah’›n, kendi müba-

rek isimlerine mazhar olmak-
la de¤erli k›ld›¤› mahlûklar›
üzerindeki, kendini tan›tan ve
gösteren, taklit edilmez alâ-
meti, iflareti, niflan›.

turra: mühür, damga, tu¤ra.

zikir: Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.

1. Bâkî olan yaln›z Allah't›r.

Sikkemiz bir, turram›z bir; Rabbimize musahhar›z, 
müsebbihiz, zikrederiz âbidâne .

Kehkeflan›n halka-i kübras›na mensup birer 
meczuplar›z biz.

1 ≈pbÉnÑrdG nƒog ≈pbÉnÑrdnG
Said Nursî
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Gayretli kardefllerim, hamiyetli arkadafllar›m ve dünya
denilen diyar-› gurbette medar-› tesellilerim.

Madem Cenab-› Hak sizleri, fikrime ihsan etti¤i mana-
lara hissedar etmifltir; elbette hissiyat›ma da hissedar ol-
mak hakk›n›zd›r. Sizleri ziyade müteessir etmemek için,
gurbetimdeki firkatimin ziyade elîm k›sm›n› tayyedip, bir
k›sm›n› sizlere hikâye edece¤im. fiöyle ki:

fiu iki üç ayd›r pek yaln›z kald›m. Bazen on befl yirmi
günde bir defa misafir yan›mda bulunur. Sair vakitlerde
yaln›z›m. Hem yirmi güne yak›nd›r, da¤c›lar yak›n›mda
yok, da¤›ld›lar.

‹flte gece vakti, flu garibâne da¤larda, sessiz, sedas›z,
yaln›z, a¤açlar›n hazinâne hemhemeleri içinde, kendimi
birbiri içinde befl muhtelif renkli gurbetlerde gördüm.

Birincisi, ihtiyarl›k s›rr›yla, hemen ekseriyet-i mutlaka
ile, akran ve ahbab›m ve akaribimden yaln›z ve garip kal-
d›m; onlar beni b›rak›p âlem-i berzaha gittiklerinden
nefl’et eden hazin bir gurbeti hissettim. ‹flte, flu gurbet 

ahbap: dost, dostlar, sevilen
dostlar.
akarip: akrabalar, h›s›mlar, yak›n-
lar.
akran: yafl› rütbe, mevki, v.s. hâl-
lerde birbirine eflit olanlar.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar kalacaklar› âlem; kabir âle-
mi.
berekât: bolluklar, bereketler,
iyilikler.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
diyar-› gurbet: gurbet diyar›, ya-
banc› memleket, gurbet ili.
ekseriyet-i mutlaka: bir fazlas›y-
la elde edilen ço¤unluk, çokluk,
kesin ço¤unluk.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
ferkadan: Kuzey Kutbuna yak›n
görünen, ‹kizler de denilen iki y›l-
d›z›n her birine verilen ad.
fikir: ak›l, haf›za.
firkat: hasret.
garibane: garipçesine, garip gibi,
garibe yak›fl›r flekilde.
garip: kimsesiz, zavall›.
gayret: çal›flma, çabalama.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah’›n yüceli¤ini övme.
hamiyet: insanda bulunan din,
millet, bayrak, vatan gibi mukad-
des de¤erler ile kendi aile ve ya-
k›nlar›n› koruma duygusu ve gay-
reti.
hazîn: keder meydana getiren,
ac› uyand›ran, hüzün veren.
hazinâne: keder veren, ac› uyan-
d›ran, hazîn.
hemheme: rüzgâr›n esmesi ile
a¤aç yapraklar›ndan ç›kan sesler.
hissiyat: hisler, duygular.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
kusur: eksiklik, noksan.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, ar›,
pak, tenzih edilmifl, uzak, berî.
müteessir: teessüre kap›lan, his-
leriyle oynanm›fl, üzülmüfl, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
neflet: meydana gelme, ileri gel-
me, has›l olma, oluflma.

noksan: eksiklik, azl›k, tam
olmay›fl.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
sada: ses, seda.

sair: di¤er, öteki, baflka.
selâm: kullara gelen ay›p, ek-
siklik, kusur ve yokluktan sa-
lim olan, kendisi her türlü ek-
sikliklerden yüce oldu¤u gibi
yaratt›klar›na da selâmet ve-
ren Allah.
tayy: ç›karma, atma.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Sübhanallah deme, Ce-
nab-› Hakk› (c.c.) flan›na lây›k
ifadelerle anma, Allah’a söz,
ifl, davran›fl ve kalple içten
ibadet etme.

ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Her türlü kusur ve noksanl›ktan 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›, gece ve gündüz devam ettikçe, sabah ve akflam gel-

dikçe, ay ve günefl döndükçe, ferkadan denilen iki y›ld›z do¤dukça ikinize ve kardefllerini-
ze olsun.
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içinde, ayr› di¤er bir daire-i gurbet aç›ld›. O da, geçen
bahar gibi alâkadar oldu¤um ekser mevcudat beni b›ra-
k›p gittiklerinden hâs›l olan firkatli bir gurbeti hissettim.
Ve flu gurbet içinde bir daire-i gurbet daha aç›ld› ki, va-
tan›mdan ve akaribimden ayr› düflüp yaln›z kald›¤›mdan
tevellüt eden firkatli bir gurbeti hissettim. Ve flu gurbet
içinde, gecenin ve da¤lar›n garibâne vaziyeti, bana rik-
katli bir gurbeti daha hissettirdi. Ve flu gurbetten dahi, flu
fânî misafirhaneden ebedülâbâd taraf›na harekete ama-
de olan ruhumu fevkalâde bir gurbette gördüm. Birden
“Fesübhanallah!” dedim. “Bu gurbetlere ve karanl›klara
nas›l dayan›l›r?” düflündüm. Kalbim feryat ile dedi:

Yâ Rab! Garibem, bîkesem, zaifem, nâtüvanem, 

alilem, âcizem, ihtiyarem.

Bîihtiyarem, el-amangûyem, afcûyem, medethahem;

zidergâhet ‹lâhî!

Birden nur-i iman, feyz-i Kur’ân, lütf-i Rahman imdad›-
ma yetifltiler. O befl karanl›kl› gurbetleri befl nuranî ünsiyet

dairelerine çevirdiler. Lisan›m
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *GÉnæoÑ°rùnM söy-

ledi kalbim 

nƒognh oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’pG n¬'dpG Bn’ *G n»pÑ°rùnM rπo≤na rƒsdnƒnJ r¿pÉna
2 pº«/¶n©rdG ¢pTrôn©rdG tÜnQ

ayetini okudu, akl›m dahi ›zt›rab›ndan ve dehfletinden
feryat eden nefsime hitaben dedi:
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türlü kusur, ay›p ve eksiklerden
tenzih ederim” manas›ndad›r.
fiaflk›nl›¤› anlatmak için kullan›l›r.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n feyzi,
Kur’ân’›n verdi¤i ilham, bereket
ve ilim bollu¤u.
firkat: hasret.
garibane: garipçesine, garip gibi,
garibe yak›fl›r flekilde.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hataender: kusur içinde.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek, birine yönelerek.
›zt›rap: üzüntü veren bir duru-
mun meydana getirdi¤i kuvvetli
ac›, afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
ibadet: tapma, tap›nma.
ilâh: tanr›, mabud.
‹lâhî: Ey Allah’›m!.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
kâfî: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
lütf-u Rahman: mahlûkat›na ha-
y›r ve rahmet irade eden Allah’›n
lütfu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
nefis: hayat, ruh, can.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nur-u iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
Rabb: efendi, sahip, her fleyin
maliki, malik.
rikkatli: rikkat sahibi olan, yufka-
l›k, incelik, merhamet sahibi.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme, gücünün yetmedi¤i
yerde Allah’tan bekleme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk,
ahbapl›k, arkadafll›k.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve r›zk›na
kefil olan, her fleyi idaresi alt›nda
bulunduran, kendisine dayan›lan,
gözeten, flahit ve koruyucu Allah
(c.c.).
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

akarip: akrabalar, h›s›mlar,
yak›nlar.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
amade: haz›r, haz›rlanm›fl.
Arfl: yüksekli¤i sebebiyle bü-
tün cisimleri içine alan ve Al-
lah’›n kudret ve hükmüyle is-

tiva etti¤i fley.
belâ ender: belâ içinde.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
daire-i gurbet: gariplik, ya-
banc›l›k dairesi.
dehflet: büyük korku hâli,

korkma, ürkme.
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî,
tükenmez, ebedî hayat, son-
suzluk.
ekser: en çok, daha ziyade.
fânî: ölümlü.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
Fesübhanallah: Allah’› her

1. Allah bize kâfidir. O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)

2. Ey Peygamber, e¤er insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: "Allah bana yeter. Ondan bafl-
ka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arfl›n Rabbi de Odur."
(Tevbe Suresi: 129.)



B›rak bîçare feryad›, belâdan k›l tevekkül. Zira feryat, 

belâ ender, hata ender belâd›r bil!

Belâ vereni buldunsa e¤er, safa ender, vefa ender, atâ 

ender belâd›r bil!

Madem öyle, b›rak flekvay›, flükret; çün belâbil, demâ 

keyfinden güler hep gül mül.

Ger bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fenâ ender, 

heba ender belâd›r bil!

Cihan dolu belâ bafl›nda varken, ne ba¤›r›rs›n küçücük 

bir belâdan, gel tevekkül k›l.

Tevekkül ile belâ yüzünde gül; tâ o da gülsün.

O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

Hem, üstatlar›mdan Mevlâna Celâleddin’in nefsine
dedi¤i gibi dedim:

nÓnH r¿nó«°pûnc râr°ù«p¸ ≈'∏nH pôrµo°T ≈'∏nH ≈pàrØoc ƒoJ nh oâr°ùndnG pârØoc hoG
1 Énænanh oôr≤na p¬ncrQnO p¿nR ¬n≤r∏nM rºnæne ≈pær©nj ¬pc râr°ù«p¸ nÓnH uô°pS

O vakit, nefsim dahi, “Evet, evet! Acz ve tevekkül ile,
fakr ve iltica ile nur kap›s› aç›l›r, zulmetler da¤›l›r.
2

pΩnÓr°Sp’rGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY $ oórªnërdnG ” dedi.

Meflhur Hikem-i Atâiye’nin flu f›kras›:

o√nónLnh røne nón≤na GnPÉnenh ¯ o√nón≤na røne nónLnh GnPÉne
Yani: “Cenab-› Hakk› bulan, neyi kaybeder? Ve Onu

kaybeden, neyi kazan›r?”

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
atâ ender atâ: lütuf içinde, ba¤›fl
içinde.
belâ: musibet, gam, keder, afet,
s›k›nt›.
belâbil: bülbüller.
cefa ender: s›k›nt› içinde, eziyet
içinde, cefa içinde.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
çün: gibi, madem ki, çünkü, nas›l,
nice, misilli, niçin.
demâ: her zaman, vaktaki.
fakr: varl›ktan geçme, yaln›z Al-
lah’a muhtaç olma.
fenaender: yokluk içinde.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
ger: e¤er.
iltica: s›¤›nma, bar›nma.
keyif: nefle, alkol veya uyuflturu-
cu maddelerin meydana getirdi¤i
hafif sarhoflluk.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
mül: flarap.
nefis: kendi, flah›s.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan

güç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
safaender: rahatl›k içerisinde,
zevk içinde.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-

bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.

tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me, baflka hale getirme, bafl-
ka flekil alma.

tevekkül: bir iflin gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere

baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma, neticeyi ondan
bilme, kadere raz› olma.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
vefaender: vefa içinde, vefa
ile.
zulmet: karanl›k.

1. O, "Ben senin Rabbin de¤il miyim?" dedi; "Evet Rabbimsin" dedim. "Evet" demenin flük-
rü nedir? "Belâ" çekmektir. Belân›n s›rr›n›n ne oldu¤unu bilir misin? O, Allah'a karfl› fakr›n›
hissetmenin ve Allah'a dayanmad›kça hiçli¤ini bilmenin yollar›d›r.

2. ‹man ve ‹slâmiyet nurundan dolay› Allah'a hamd olsun.
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Yani, “Onu bulan her fleyi bulur. Onu bulmayan hiçbir
fley bulmaz. Bulsa da, bafl›na belâ bulur,” ne derece âlî

bir hakikat oldu¤unu gördüm ve 
1 pABÉnHnôo¨r∏pd »'HƒoW hadisinin

s›rr›n› anlad›m, flükrettim. ‹flte kardefllerim, karanl›kl› bu
gurbetler çendan nur-i imanla nurland›lar; fakat yine
bende bir derece hükümlerini icra ettiler ve flöyle bir dü-
flünceyi verdiler:

“Madem ben garibim ve gurbetteyim ve gurbete gide-
ce¤im; acaba flu misafirhanedeki vazifem bitmifl midir?
Tâ ki sizleri ve Sözleri tevkil etsem ve bütün bütün alâ-
kam› kessem,” fikri hat›r›ma geldi. Onun için sizden sor-
mufltum ki, “Acaba yaz›lan Sözler kâfi midir, noksan› var
m›? Yani, vazifem bitmifl midir? Tâ ki rahat-› kalple ken-
dimi nurlu, zevkli, hakikî bir gurbete at›p, dünyay› unu-
tup, Mevlâna Celâleddin’in dedi¤i gibi,

≈pàr°ùngpR r¿nóo°TrOƒoN ≈pH rOnƒoH ¬p¸ p´Énªn°S ≈pfGnO
2 r¿nó«p°ûn¸ Én≤nH p¥rhnP r≥n∏r£oe piÉnæna rQnórfnG

deyip, ulvî bir gurbeti arayabilir miyim?” diye sizi o sual-
ler ile tasdi etmifltim.

3 ≈/bÉnÑrdG nƒog ≈/bÉnÑrdnG
Said Nursî

@
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hakikî: gerçek, sahici.
hamd: teflekkür, flükran.
hat›r: zihin, fikir, haf›za; ak›lda
tutma melekesi, insan›n düflün-
me ve ak›lda tutma gücü.
icra: yürütme, bir karar›, bir dü-
flünceyi gerçeklefltirme, bir ifli ye-
rine getirme, kuvveden fiile geçir-
me, yapma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kâfî: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
müjde: sevindirici haber, iyi ha-
ber, mufltu, beflaret.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nur-u iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
Rabb: efendi, sahip, her fleyin
maliki, malik.
rahat-› kalp: kalp rahatl›¤›, kalbin
huzurlu ve tasas›z oluflu.
sema: Mevlevî âyinlerinde tarikat
mensuplar›n›n musiki eflli¤inde
cezbe hâlinde ayakta dönme ha-
reketi.
sual: soru.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tasdî: rahats›z etme, s›kma, can
s›kma, taciz etme.
tevkil: vekil etme, edilme.
ulvî: yüksek, yüce.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
zevk: tatma, tat, lezzet, haz.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonu
olmama, bulundu¤u hâlde
kalma.

çendan: gerçi, o kadar, her ne
kadar, pek o kadar.
fenâ-i mutlak: sonsuz yok
olufl, mutlak yok olufl.
fikir: düflünme, düflünce.
garip: kimsesiz, zavall›.
gurbet: yabanc› yerlere git-
me.

hadis: Hz. Muhammed’e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.

hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.

1. O gariplere müjdeler olsun. (Keflfü'l-Hafa, 887.)
2. Seman›n ne oldu¤unu bilir misin? O, varl›ktan geçip fena-i mutlakta beka zevkini tatmak-

t›r.
3. Bâkî olan yaln›z Allah’t›r.



On Üçüncü Mektup
2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1¯ /¬pª°rSÉpH

3 i'ƒn¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓnª r̀dGnh ...i'óo¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓs°SnG

Aziz kardefllerim,

Hal ve istirahatimi ve vesika için adem-i mü-
racaat›m› ve hâl-i âlem siyasetine karfl› lâkaytl›-
¤›m› pek çok soruyorsunuz. fiu sualleriniz çok te-
kerrür etti¤inden, hem manen de benden soruldu-
¤undan, flu üç suale Yeni Said de¤il, belki eski
Said lisan›yla cevap vermeye mecbur oldum.

Birinci Sualiniz: ‹stirahatin nas›l? Hâlin nedir?

Elcevap: Cenab-› Erhamürrâhimîn’e yüz bin flükür edi-
yorum ki, ehl-i dünyan›n bana etti¤i enva-› zulmü, enva-›
rahmete çevirdi. fiöyle ki:

Siyaseti terk ve dünyadan tecerrüt ederek bir da¤›n
ma¤aras›nda ahireti düflünmekte iken, ehl-i dünya, zul-
men beni oradan ç›kar›p nefyettiler. Hâl›k-› Rahîm ve Ha-
kîm o nefyi bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlâ-
s› bozacak esbaba maruz o da¤daki inzivay› emniyetli, ih-
lâsl› Barla da¤lar›ndaki halvete çevirdi. Rusya’da esarette
iken niyet ettim ve niyaz ettim ki, ahir ömrümde bir 

adem-i müracaat: baflvurmama,
müracaat etmeme.
ahir: son, sonraki, en sonra.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
aziz: muhterem, sayg›n.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: inayet
ve rahmet, yard›m ve lütuf sahip-
lerinin en merhametlisi olan, fle-
ref ve azamet sahibi olan yüce
Allah (c.c.).
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
el-cevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k; söz veya yaz› ile cevap.
emniyet: eminlik, güvenlik, kor-
kusuzluk.
enva-› rahmet: rahmetin çeflitle-
ri.
enva-› zulüm: zulüm çeflitleri,
zülmün türlüsü.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
esbap: nedenler, sebepler.
hâl-i âlem: dünyan›n vaziyeti,
âlemin durumu.
halvet: ibadet, riyazet, zikir mak-
sad›yla bir hücreye kapanma.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah’›n yüceli¤ini övme.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
lâkayt: kay›ts›z, ilgi göstermeyen,
ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
alt›nda bulunan ve önünde engel
ve siper bulunmayan.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefiy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme; sür-
gün.
niyaz: rica, dua.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
siyaset: politika.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini

1. Allah'›n ad›yla.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Selâm, hüdaya (do¤ru yola) tabi olanlar›n üzerine olsun… K›nama ve kötüleme de hevaya

(nefsinin kötü arzular›na) uyanlara olsun.
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tan›ma ve ona karfl› minnet
duyma.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
tecerrüt: Her fleyden bofl ol-
ma, her fleyden uzak olma.
tekerrür: tekrarlanma.
terk: b›rakma, sal›verme,

vazgeçme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Sübhanallah deme, Ce-
nab-› Hakk› (c.c.) flan›na lây›k
ifadelerle anma, Allah’a söz,
ifl, davran›fl ve kalple içten
ibadet etme.
vesika: bir mal veya yiyece-

¤in halka eflit flekilde da¤›t›l-
mas› için hükümetçe verilen
izin kâ¤›d›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla,
zulmederek.



ma¤araya çekileyim. Erhamürrâhimîn, bana Barla’y› o
ma¤ara yapt›, ma¤ara faydas›n› verdi. Fakat s›k›nt›l› ma-
¤ara zahmetini, zaif vücuduma yüklemedi. Yaln›z Bar-
la’da, iki üç adamda bir vehhaml›k vard›. O vehhaml›k
sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlar›m, güya is-
tirahatimi düflünüyorlar. Hâlbuki o vehhaml›k sebebiyle
hem kalbime, hem Kur’ân’›n hizmetine zarar verdiler.
Hem ehl-i dünya bütün menfîlere vesika verdi¤i ve cani-
leri hapisten ç›kar›p affettikleri hâlde, bana, zulüm ola-
rak, vermediler. Benim Rabb-i Rahîmim, beni Kur’ân’›n
hizmetinde ziyade istihdam etmek ve Sözler nam›yla,
envar-› Kur’âniyeyi bana fazla yazd›rmak için, da¤da¤a-
s›z bir surette beni flu gurbette b›rak›p, bir büyük merha-
mete çevirdi. Hem, ehl-i dünya, dünyalar›na kar›flabile-
cek bütün nüfuzlu ve kuvvetli rüesalar› ve fleyhleri, kasa-
balarda ve flehirlerde b›rak›p akrabalar›yla beraber her-
kesle görüflmeye izin verdikleri hâlde, beni zulmen tecrit
etti, bir köye gönderdi. Hiç akraba ve hemflehrilerimi,
bir iki tanesi müstesna olmak üzere, yan›ma gelmeye
izin vermedi. Benim Hâl›k-› Rahîm’im, o tecridi, benim
hakk›mda bir azîm rahmete çevirdi. Zihnimi safî b›rak›p,
g›llug›fltan azade olarak Kur’ân-› Hakîmin Feyzini, oldu-
¤u gibi almaya vesile etti. Hem, ehl-i dünya, bidayette iki
sene zarf›nda iki adî mektup yazd›¤›m› çok gördü. Hatta
flimdi bile on veya yirmi günde veya bir ayda bir iki mi-
safirin s›rf ahiret için yan›ma gelmesini hofl görmediler,
bana zulmettiler. Benim Rabb-i Rahîm’im ve Hâl›k-›
Hakîm’im, o zulmü bana merhamete çevirdi ki, doksan 
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bundan baflka, kadar, bile, dahi,
hem de...” manalar›nda, cümle
bafllar›nda kullan›lan edatt›r.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
izin: izin, müsaade, ruhsat.
kasaba: flehirden küçük, köyden
büyük, henüz k›rsal özelliklerini
yitirmemifl olan yerleflim merke-
zi.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
menfi: nefyedilmifl, sürgün edil-
mifl, sürgün.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
müstesna: ayr› tutularak, hariç,
ayr›k.
nam: ad, isim.
nüfuz: söz geçirme.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
rüesa: reisler, baflkanlar.
sâfî: saf olan, duru, kat›ks›z, kat›-
fl›ks›z.
s›rf: ancak, sadece, yaln›z, salt.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
fleyh: tarikat kurucusu, bir tari-
katta en üst mertebeye ulaflm›fl
kimse; bir tekke veya zaviyede
ders veren ve müritleri bulunan
kimse.
tecrîd: ay›rma, bir tarafta tutma,
yaln›z b›rakma.
vehham: çok flüphe ve vesvese
eden, çok kuruntulu; vehimli, ku-
runtulu.
vesika: bir mal veya yiyece¤in
halka eflit flekilde da¤›t›lmas› için
hükümetçe verilen izin kâ¤›d›.
vesile: bir fleyle u¤raflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta.
zarf: bir fiilin, bir s›fat›n veya bafl-
ka bir zarf›n manas›na yer, za-
man, nitelik, nicelik, bak›mlar›n-
dan tamamlayan kelimeler; belir-
teç.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla, zul-
mederek.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

adî: al›fl›lm›fl olan, her zaman-
ki gibi, fevkalâde olmayan.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
akraba: yak›nlar, aralar›nda
soyca yak›nl›k bulunanlar, h›-
s›mlar.
azade: ba¤lardan kurtulmufl,
hür, serbest.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bidayet: bafllang›ç, ön, ilk.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›,

beyhude telâfl ve ›zd›rap.
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.
eziyet: büyük s›k›nt›, zahmet,
meflakkat.
feyz: ilim, irfan.
g›llüg›fl: gizli kin, kötü niyet.
gurbet: yabanc› memleket,
yabanc› yer, vatan d›fl›, do¤up
büyünülen ülke, flehir, köy d›-

fl›nda kalan yerler, yâd el.
güya: sanki, sözde.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
Hâl›k-› Hakîm: hikmetle ya-
ratan, yaratt›klar›nda hikmet-
li oldu¤unu gösteren yarat›c›,
Allah.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,



sene manevî bir ömrü kazand›racak flu fluhur-i selâsede,
beni bir halvet-i mergubeye ve bir uzlet-i makbuleye koy-

maya çevirdi. 
1 m∫ÉnM uπoc '¤nY $ oórªnërdnG .

‹flte hâl ve istirahatim böyle.

‹kinci Sualiniz: Neden vesika almak için müra-

caat etmiyorsun?

Elcevap: fiu meselede ben kaderin mahkûmuyum,
ehl-i dünyan›n mahkûmu de¤ilim. Kadere müracaat edi-
yorum. Ne vakit izin verirse, r›zk›m› buradan ne vakit ke-
serse, o vakit giderim. fiu manan›n hakikati fludur ki:

Bafla gelen her iflte iki sebep var: biri zahirî, di¤eri ha-
kikî. Ehl-i dünya zahirî bir sebep oldu, beni buraya getir-
di. Kader-i ‹lâhî ise, sebeb-i hakikîdir; beni bu inzivaya
mahkûm etti.

Sebeb-i zahirî zulmetti; sebeb-i hakikî ise adalet etti.
Zahirîsi flöyle düflündü: “fiu adam, ziyadesiyle ilme ve di-
ne hizmet eder, belki dünyam›za kar›fl›r” ihtimaliyle beni
nefyedip üç cihetle katmerli bir zulüm etti. Kader-i ‹lâhî
ise benim için gördü ki, hakk›yla ve ihlâsla ilme ve dine
hizmet edemiyorum. Beni bu nefye mahkûm etti. Onla-
r›n bu katmerli zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi. Ma-
dem ki nefyimde kader hakîmdir ve o kader âdildir; ona
müracaat ederim. Zahirî sebep ise, zaten bahane nev’in-
den bir fleyleri var. Demek onlara müracaat manas›zd›r.
E¤er onlar›n elinde bir hak veya kuvvetli bir esbap bulun-
sayd›, o vakit onlara karfl› da müracaat olunurdu.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
cihet: yan, yön, taraf.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
el-cevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k; söz veya yaz› ile cevap.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikî: gerçek, sahici.
halvet-i mergûbe: istenilen ve
ra¤bet edilen yaln›zl›k.
hamd: teflekkür, flükran.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
ilim: okuyarak ö¤renilen bilgi.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
izin: izin, müsaade, ruhsat.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
Kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
katmer: bir fleyin kat kat olmas›,
çok yaprakl› oluflu.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahkûm: kendisine hükmolu-
nan, birinin hükmü alt›nda olan.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
muzaaf: kat kat, iki kat, iki misli,
katmerli.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.

1. Her hâl için Allah’a hamd olsun. (Feyzü’l-Kadir, 1:368, hadis no: 662.)
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nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme; sürgün.

rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.

r›zk: Allah taraf›ndan her can-
l› için ayr›lm›fl ve takdir edil-
mifl olan nimet, yiyecek içe-
cek ve giyecek ile ilgili fleyler.

sebeb-i hakikî: gerçek sebep,
do¤ru ve gerçek olan neden,
bir fleyin hakikî sebebi.
sebeb-i zahirî: görünürdeki
sebep.
sual: soru.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
uzlet-i makbule: makbul yal-
n›zl›k.
vesika: bir mal veya yiyece-

¤in halka eflit flekilde da¤›t›l-
mas› için hükümetçe verilen
izin kâ¤›d›.
zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.
zaten: tabiî olarak, esasen,
asl›nda, as›l olarak, kendili¤in-
den.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



Bafllar›n› yesin, dünyalar›n› tamamen b›rakt›¤›m ve
ayaklar›na dolafls›n, siyasetlerini büsbütün terk etti¤im
hâlde düflündükleri bahaneler, evhamlar, elbette as›ls›z
oldu¤undan, onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat
vermek istemiyorum. E¤er uçlar› ecnebi elinde olan dün-
ya siyasetine kar›flmak için bir ifltiham olsayd›, de¤il se-
kiz sene, belki sekiz saat kalmayacak, tereflfluh edecekti,
kendini gösterecekti. Hâlbuki, sekiz senedir bir tek gaze-
te okumak arzum olmad› ve okumad›m. Dört senedir bu-
rada taht-› nezarette bulunuyorum; hiçbir tereflfluh gö-
rünmedi. Demek Kur’ân-› Hakîm’in hizmetinin bütün si-
yasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, ço¤u yalanc›l›ktan
ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor.

Adem-i müracaat›m›n ikinci sebebi fludur ki: Haks›zl›-
¤› hak zanneden adamlara karfl› hak dava etmek, bir ne-
vi haks›zl›kt›r. Bu nevi haks›zl›¤› irtikâp etmek istemem.

Üçüncü Sualiniz: Dünyan›n siyasetine karfl› ne

için bu kadar lâkayts›n? Bu kadar safahat-› âleme karfl›
tavr›n› hiç bozmuyorsun? Bu safahat› hofl mu görüyor-
sun? Veyahut korkuyor musun ki, sükût ediyorsun?

Elcevap: Kur’ân-› Hakîmin hizmeti, beni fliddetli bir
surette siyaset âleminden men etti. Hatta düflünmesini
de bana unutturdu. Yoksa, bütün sergüzeflt-i hayat›m fla-
hittir ki, hak gördü¤üm meslekte gitmeye karfl› korku eli-
mi tutup men edememifl ve edemiyor.
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Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâkayt: kay›ts›z, ilgi göstermeyen,
ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
meslek: gidifl, usül, tarz.
meydan: f›rsat, imkân, vakit.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.
safahat: safhalar, görünüfller.
safahat-› âlem: âlemin safhalar›,
âlemin de¤iflik bölüm ve k›s›mla-
r›, dünya hâdiseleri.
sergüzeflt-i hayat: hayat mace-
ras›, hayat hikâyesi.
siyaset: politika.
sual: soru.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
sükût: susma.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
taht-› nezaret: gözetim alt›nda.
tamamen: büsbütün.
tav›r: eflya, olaylar ve insanlar
karfl›s›nda tak›n›lan hâl, tutum,
durum, vaziyet.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yapma.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik, ululuk.
zan: zannetme, sanma, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

adem-i müracaat: baflvur-
mama, müracaat etmeme.
âlem: dünya, cihan.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
dava: mahkeme toplant›s›,
duruflma, celse.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
ecnebi: yabanc›, garip, al›fl-
mam›fl.

elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
el-cevap: sorulan fleye veri-
len karfl›l›k; söz veya yaz› ile
cevap.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu

fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
irtikap: kötü, fena ve günah
teflkil edecek bir ifl yapma,
kötü ifl iflleme.
ifltiha: istek, fazla istek, arzu.



Hem neden korkum olacak? Dünya ile, ecelimden
baflka bir alâkam yok. Çoluk çocu¤umu düflünece¤im
yok. Mal›m› düflünece¤im yok. Hanedan›m›n flerefini dü-
flünece¤im yok. Riyakâr bir flöhret-i kâzibeden ibaret
olan flan ve fleref-i dünyeviyenin muhafazas›na de¤il, k›-
r›lmas›na yard›m edene rahmet! Kald› ecelim. O, Hâl›k-›
Zülcelâl’in elindedir. Kimin haddi var ki, vakti gelmeden
ona iliflsin. Zaten izzetle mevti, zilletle hayata tercih
edenlerdeniz.

Eski Said gibi, birisi flöyle demifl:

1 oôrÑn≤rdG phnG nÚ/ªndÉn©rdG n¿hoO oQrós°üdG Énænd ¯ Énænær«nH n§t°SnƒnJ n’ ¢lSÉnfoG oørënfnh
Belki hizmet-i Kur’ân, beni hayat-› içtimaiye-i siyasi-

ye-i befleriyeyi düflünmekten menediyor. fiöyle ki:

Hayat-› befleriye bir yolculuktur. fiu zamanda, Kur’ân’›n
nuruyla gördüm ki, o yol bir batakl›¤a girdi. Mülevves ve
ufunetli bir çamur içinde, kafile-i befler düfle kalka gidiyor.
Bir k›sm› selâmetli bir yolda gider, bir k›sm› mümkün ol-
du¤u kadar çamurdan, batakl›ktan kurtulmak için baz› va-
s›talar› bulmufl. Bir k›sm-› ekseri, o ufunetli, pis, çamurlu
batakl›k içinde, karanl›kta gidiyor. Yüzde yirmisi, sarhofl-
luk sebebiyle, o pis çamuru misküamber zannederek yü-
züne gözüne bulaflt›r›yor; düflerek, kalkarak gider, tâ bo-
¤ulur. Yüzde sekseni ise, batakl›¤› anlar, ufunetli, pis oldu-
¤unu hisseder; fakat mütehayyirdirler, selâmetli yolu göre-
miyorlar. ‹flte bunlara karfl› iki çare var:

Birisi, topuz ile o sarhofl yirmisini ay›ltmakt›r.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
ecel: her mahlûkun ve canl›n›n
Allah taraf›ndan takdir edilen
ölüm vakti, insan ömrünün belli
vakti.
ecel: her mahlûkun ve canl›n›n
Allah taraf›ndan takdir edilen
ölüm vakti, insan ömrünün belli
vakti.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hânedân: kökten asil ve büyük
aile, köklü aile, ocak.
hayat-› içtimaiye-i siyasiye-i
befleriye: insan›n siyasetle ilgili
toplum hayat›.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
kafile-i befler: insan toplulu¤u,
insan kafilesi.
k›sm-› ekser: büyük ço¤unluk,
büyük k›s›m.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
mevt: ölüm, vefat.
misk ü amber: amber miski; hofl
ve güzel koku.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mülevves: kirli, pis, murdar.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-

tekâr.
sarhoflluk: kendinden geç-
mifllik.
selâmet: salimlik, eminlik;
dert, s›k›nt›, kusur, noksanl›k
ile korku ve endifleden uzak
olma.
flan: flan, flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
fleref-i dünyeviye: dünyaya

ait, dünya ile ilgili fleref.
flöhret-i kâzibe: geçici, yalan-
c› flöhret, aldat›c› ün.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.
topuz: bafl taraf› top fleklin-
de, sapl› eski bir savafl aleti.
ufunet: kötü ve pis koku, çü-
rük koku.

vas›ta: alet, araç.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.

zaten: tabiî olarak, esasen,
asl›nda, as›l olarak, kendili¤in-
den.

zillet: hakirlik, horluk, alçak-
l›k, afla¤›l›k, baya¤›l›k, adîlik.

1. Biz öyle insanlar›z ki, bizim için iflin ortas› yoktur. Biz ya her fleyin üstünde olur, ya da ölür
kabre gideriz. [Emir Ebu Firas el-Hemedanî’nin fliiri. (M. Bahaüddin el-Âmilî, eI-Keflkûl,
2:200.)]
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‹kincisi, bir nur göstermekle mütehayyirlere selâmet
yolunu irae etmektir.

Ben bak›yorum ki, yirmiye karfl› seksen adam, elinde
topuz tutuyor. Hâlbuki, o bîçare ve mütehayyir olan sek-
sene karfl› hakk›yla nur gösterilmiyor. Gösterilse de, bir
elinde hem sopa, hem nur oldu¤u için, emniyetsiz olu-
yor. Mütehayyir adam, “Acaba nurla beni celp edip to-
puzla dövmek mi istiyor?” diye telâfl eder. Hem de ba-
zen ar›zalarla topuz k›r›ld›¤› vakit, nur dahi uçar veya sö-
ner.

‹flte o batakl›k ise, gafletkârâne ve dalâletpifle olan se-
fihâne hayat-› içtimaiye-i befleriyedir. O sarhofllar, dalâ-
letle telezzüz eden mütemerritlerdir. O mütehayyir olan-
lar, dalâletten nefret edenlerdir, fakat ç›kam›yorlar; kur-
tulmak istiyorlar, yol bulam›yorlar; mütehayyir insanlar-
d›r. O topuzlar ise, siyaset cereyanlar›d›r. O nurlar ise,
hakaik-› Kur’âniyedir. Nura karfl› kavga edilmez, ona
karfl› adavet edilmez. S›rf fleytan-› racîmden baflka on-
dan nefret eden olmaz. ‹flte, ben de nur-i Kur’ân’› elde

tutmak için, 
1 pán°SÉn«°uùdGnh p¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpH oPƒoYnG deyip, siya-

set topuzunu atarak, iki elim ile nura sar›ld›m. Gördüm
ki, siyaset cereyanlar›nda, hem muvaf›kta, hem muhalif-
te o nurlar›n âfl›klar› var. Bütün siyaset cereyanlar›n›n ve
tarafgirliklerin çok fevkinde ve onlar›n garazkârâne
telâkkiyatlar›ndan müberra ve safî olan bir makamda ve-
rilen ders-i Kur’ân ve gösterilen envar-› Kur’âniyeden
hiçbir taraf ve hiçbir k›s›m çekinmemek ve ittiham etme-
mek gerektir.
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hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
irae: gösterme, göstererek ö¤ret-
me.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
muvaf›k: tarafl›.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl; müstesna, azade.
mütehayyir: hayrette kalan, flafl-
m›fl, flafl›rm›fl, flaflk›n.
mütemerrit: temerrüt eden, dik
bafll›l›k eden, dik bafll›, inatç›; kö-
tü fiilinde direnen, inatlaflan.
nefret: bir fleyden veya kimse-
den i¤renme, tiksinme, ikrah.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nur-u Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
sâfî: halis, temiz.
sefihâne: sefih olan kimseye ya-
k›fl›r yolda, sefihçe.
s›rf: ancak, sadece, yaln›z, salt.
siyaset: politika.
fleytan-› racim: recm edilmifl,
tafllanm›fl, lânetlenmifl, kovulmufl
fleytan.
tarafgir: bir taraf› tutan, bir taraf›
destekleyen, tarafl›.
telâkkiyât: telakkiler.
telâfl: tasa, endifle, kayg›.
telezzüz: lezzet, tad alma, hofl-
lanma, hofla gitme.

adavet: düflmanl›k, husumet.
ar›za: aksama.
âfl›k: birine, bir fleye tutkun,
çok afl›r› seven, fliddetli mu-
habbet besleyen.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
çare: bir engel veya s›k›nt›-

dan kurtulabilmek için yap›l-
mas› gereken, ç›k›fl yolu.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
dalâletpifle: dalâlet ve sap-
k›nl›¤› meslek hâline getirmifl.
emniyet: inanma, güvenme.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân
nurlar›, Kur’ân’›n saçt›¤› par›l-

t›lar, ›fl›klar.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
gafletkârane: gafletli bir bi-
çimde.
garazkârane: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.

1. fieytandan ve siyasetten Allah'a s›¤›n›r›m.



Me¤er dinsizli¤i ve z›nd›kay› siyaset zannedip ona ta-
rafgirlik eden insan suretinde fleytanlar ola veya befler
k›yafetinde hayvanlar ola...

Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüt sebebiyle, Kur’ân’›n
elmas gibi hakikatlerini propaganda-i siyaset ittiham› al-
t›nda cam parçalar›n›n k›ymetine indirmedim. Belki git-
tikçe o elmaslar k›ymetlerini her taifenin nazar›nda par-
lak bir tarzda ziyadelefltiriyor.

nipónàr¡næpd Ésæ`oc Énenh Gnò'¡pd Énæj'óng i/òsdG $G oórªnërdG GƒodÉnbnh
1 u≥nërdÉpH ÉnæuHnQ oπo°SoQ ränABÉnL rón≤nd *G Énæj'óng r¿nG B’ rƒnd

2 ≈/bÉnÑrdG nƒog ≈/bÉnÑrdnG
Said Nursî

®
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, hamd Allah’a aittir.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
hakikat: as›l, esas.
hamd: teflekkür, flükran.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
k›yafet: k›l›k; bir fleyin d›fl görü-
nüflü.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit

1. Ve onlar derler ki: "Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuflturan Allah'a hamd olsun. Allah hi-
dayet etmeseydi, biz kendili¤imizden buna eriflemezdik. Gerçekten, Rabbimizin peygam-
berleri bize hakk› getirdiler." (A'raf Suresi: 43.)

2. Baki olan yaln›z Allah't›r.
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edilen karfl›l›k, paha, bedel,
tutar.
me¤er: ama, fakat, lâkin.
nazar: itibar.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
propaganda-i siyaset: siya-
set propagandas›, siyasî fikir

ve düflünceleri baflkalar›na
tan›tmak, benimsetmek
amac›yla yap›lan faaliyet.
siyaset: politika.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
tarafgir: bir taraf› tutan, bir
taraf› destekleyen, tarafl›.

tarz: biçim, flekil, suret.
tecerrüt: Her fleyden bofl ol-
ma, her fleyden uzak olma.
zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
ziyade: Artma, ço¤alma.



Yirmi ‹kinci Lem’a
Isparta’n›n âdil valisine ve adliyesine ve zab›tas›na, en

mahrem ve en has ve halis kardefllerime mahsus olarak yirmi
iki sene evvel Isparta’n›n Barla nahiyesinde iken yazd›¤›m ga-
yet mahrem bu risaleci¤imi, Isparta milletiyle ve hükûmetiyle
alâkadarl›¤›n› gösterdi¤i için takdim ediyorum. E¤er münasip
görülse, ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nüsha ya-
z›ls›n ki, yirmi befl otuz senedir esrar›m› arayanlar ve tarassut
edenler de anlas›nlar ki, gizli hiçbir s›rr›m›z yok. Ve en gizli
bir s›rr›m›z iflte bu risaledir, bilsinler.

Said Nursî

‹flarat-› Selâse
On Yedinci Lem’an›n On Yedinci Notas›n›n Üçüncü Mese-

lesi iken, suallerinin fliddet ve flümulüne ve cevaplar›n›n kuv-
vet ve parlakl›¤›na binaen, Otuz Birinci Mektubun Yirmi ‹kinci
Lem’as› olarak Lemaata kar›flt›. Lem’alar bu Lem’aya yer ver-
melidirler. Mahremdir, en has ve halis ve sad›k kardefllerimi-
ze mahsustur.

W
p√pôrenG o≠pdÉnH %G s¿pG o¬oÑ°rùnM nƒo¡na $G n¤nY rπscnƒnànj rønenh

1 GkQrónb mArÀnT uπoµpd *G nπn©nL rónb
Bu mesele üç iflarettir.

B‹R‹NC‹ ‹fiARET

fiahs›ma ve Risale-i Nur’a ait mühim bir sual: Çoklar
taraf›ndan deniliyor ki, “Sen ehl-i dünyan›n dünyas›na 
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has olan.
millet: bir yerde bulunan kimse-
lerin bütünü, herkes.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasip: uygun, yerinde.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe; bu-
cak.
nüsha: bir kitaptan veya yaz›l› bir
fleyden ç›kar›lan suret.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
sual: soru.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme, havi olma.
takdim: arz etme, sunma.
tarassut: gözetme, gözleme, göz-
le takip etme, dikkatle bakma.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.

daktilo: yaz› makinesi.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bi-
linmeyen fleyler, akl›n ere-
meyece¤i fleyler.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.

gayet: çok, fazla, son derece.
hükümet: yönetim.
iflarat-› selâse: üç iflaret.
Lemeat: Risale-i Nur Külliya-
t›ndan bir eserin ad›.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken.
mahsus: baflkas›nda bulun-
mayan, bir fleye veya kifliye

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah emrini mutlaka gerçeklefltirir. Allah her fleye bir
ölçü takdir etmifltir. (Talak Suresi: 3.)



kar›flmad›¤›n hâlde, nedendir ki, her f›rsatta onlar senin
ahiretine kar›fl›yorlar? Hâlbuki hiçbir hükûmetin kanunu,
târikü’d-dünya ve münzevilere kar›flm›yor.”

Elcevap: Yeni Said’in bu suale karfl› cevab› sükûttur.
Yeni Said, “Benim cevab›m› kader-i ‹lâhî versin” der. Bu-
nunla beraber, mecburiyetle, emaneten istiare etti¤i Eski
Said’in kafas› diyor ki: Bu suale cevap verecek, Isparta
vilâyetinin hükûmetidir ve flu vilâyetin milletidir. Çünkü
bu hükûmet ve flu millet, benden çok ziyade bu sualin al-
t›ndaki mana ile alâkadard›rlar. Madem binler efrad› bu-
lunan bir hükûmet ve yüz binler efrad› bulunan bir millet
benim bedelime düflünmeye ve müdafaa etmeye mec-
burdur; ben neden lüzumsuz olarak müddeilerle konuflup
müdafaa edeyim?

Çünkü dokuz senedir ben bu vilâyetteyim; gittikçe da-
ha ziyade dünyalar›na arkam› çeviriyorum. Hiçbir hâlim
de mestur kalmam›fl. En gizli, en mahrem risalelerim da-
hi hükûmetin ve baz› mebuslar›n ellerine geçmifl. E¤er
ehl-i dünyay› telâfla ve endifleye düflürecek dünyevî bir
kar›flmak hâlim ve kar›flt›rmak teflebbüsüm ve fikrim ol-
sayd›, bu vilâyet ve kazalardaki hükûmet, dokuz sene
dikkat ve tecessüs ettikleri hâlde ve ben de çekinmeye-
rek yan›ma gelenlere esrar›m› beyan etti¤im hâlde, hü-
kûmet bana karfl› sükût edip iliflmediler. E¤er milletin ve
vatan›n saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kaba-
hatim varsa, dokuz seneden beri valisinden tut, köy
karakol kumandan›na kadar kendilerini mes’ul eder. On-
lar kendilerini mes’uliyetten kurtarmak için, hakk›mda 

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
bedel: karfl›l›k, karfl›.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
efrat: fertler, tek olanlar, birler.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
elcevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k; söz veya yaz› ile cevap.
emaneten: emanet yoluyla,
emanet olarak.
emir: ifl buyurma, buyruk.
endifle: düflünce, vesvese, kuflku,
kuruntu, merak, kayg›, keder,
gam, flüphe, korku.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
f›rsat: bir ifl için en uygun zaman
ve hâl.
fikir: düflünme, düflünce.
hükümet: yönetim.
istiare: baflkas›ndan kullanmak
üzere alma, ödünç alma, birinden
i¤reti bir fley alma.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kabahat: çirkin hareket, uygun-
suz ifl.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kâfî: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
karakol: asayifl ve güvenli¤i sa¤-
lamakla görevli gezici kuvvet, kol,
devriye.
kaza: ilçe.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu, zora tu-
tulma, zorunluluk.
mestur: örtülü, örtülmüfl, setro-
lunmufl, kapal›, gizli, perdeli.
mes’ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
mes’uliyet: mes’ul olma hâli,
mes’ullük, sorumluluk, yapt›¤› ifl
ve hareketten hesap vermeye
mecbur olufl.
müdafaa: savunma.
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müddei: dava eden, bir iddi-
ada bulunan, iddia sahibi, da-
vac›.
münzevi: bir köfleye çekilip
ibadetle u¤raflan, vaktini iba-
detle geçiren.
münzevi: köflesine çekilip
kimseyle görüflmeyen, her-
kesten uzaklafl›p yaln›z yafla-
yan.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: rahmeti bütün her-

kese yay›lan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›z›klar›n› ve geçim
flekillerini içine alan rahmetin
sahibi Allah.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
sükût: susma.
takdir: tayin etme, miktar›n›
belirleme.
târik-i dünya: dünyay› terk
eden, dünya ifllerinden elini
aya¤›n› çekip bir köflede otu-
ran.
tecessüs: iç yüzünü araflt›r-

ma, ayr›nt›s›n› ö¤renme, arafl-
t›rma merak›, araflt›r›c›l›k.
telâfl: tasa, endifle, kayg›.
teflebbüs: bir ifli yapmak için
harete geçme, bafllama, girifl-
me.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme, gücünün yet-
medi¤i yerde Allah’tan bekle-
me.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vilayet: il.
ziyade: çok, fazla, art›k.



habbeyi kubbe yapanlara karfl› kubbeyi habbe yap›p be-
ni müdafaa etmeye mecburdurlar. Öyle ise bu sualin ce-
vab›n› onlara havale ediyorum.

Amma flu vilâyetin milleti, umumiyetle benden ziyade
beni müdafaa etmek mecburiyetleri flundand›r ki, bu do-
kuz senedir hem kardefl, hem dost, hem mübarek olan
bu milletin hayat-› ebediyesine ve kuvvet-i imaniyesine
ve saadet-i hayatiyesine bilfiil ve maddeten tesirini gös-
teren yüzer risalelerle çal›flt›¤›m›z› ve hiçbir da¤da¤a ve
zarar, hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmedi¤i ve hiç-
bir garazkârâne tereflfluhat-› siyasiye ve dünyeviye görül-
medi¤i ve lillâhilhamd flu Isparta vilâyeti, eski zaman›n
fiam-› fierif’inin mübarekiyetini ve âlem-i ‹slâm›n medre-
se-i umumîsi olan M›s›r’›n Camiü’l-Ezher’i mübarekiyeti
nev’inden, kuvve-i imaniye ve salâbet-i diniye cihetinde
bir mübarekiyet makam›n› Risale-i Nur vas›tas›yla kaza-
narak bu vilâyette, iman›n kuvveti lâkaytl›¤a ve ibadetin
ifltiyak› sefahate hâkim olmas›n› ve umum vilâyetlerin
fevkinde bir meziyet-i dindarâneyi Risale-i Nur bu vilâye-
te kazand›rd›¤›ndan, elbette bu vilâyetteki umum insan-
lar, hatta faraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur’u
müdafaaya mecburdur. Onlar›n çok ehemmiyetli müda-
faa haklar› içinde, benim gibi vazifesini bitirmifl ve lillâ-
hilhamd, binlerle flakirtler benim gibi bir âcizin yerinde
çal›flm›fl ve çal›flt›¤› hengâmda, ehemmiyetsiz cüz’î hak-
k›m beni müdafaaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle da-
va vekilleri bulunan bir adam, kendi davas›n› kendi mü-
dafaa etmez.
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yerine getirme, Allah’a karfl› kul-
luk vazifesini yapma.
ifltiyak: flevklenme, görece¤i gel-
me, özleme, tahassür.
kuvve-i maneviye: iman kuvve-
ti.
lâkayt: kay›ts›z, ilgi göstermeyen,
ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
lillâhilhamd: ne kadar hamd ve
flükürler varsa ve olmuflsa, cüm-
lesi Allah’a mahsustur, Ona gider,
Ona aittir.
maddeten: sözde de¤il, fiilen.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu, zora tu-
tulma, zorunluluk.
meziyet-i dindarâne: dindarca
meziyet, dindarl›k fazileti ve üs-
tünlü¤ü.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mübarekiyet: mübareklik.
müdafaa: savunma.
saadet-i hayatiye: hayattaki
mutluluk.
salâbet-i diniye: din sa¤laml›¤›,
dinin emirlerini korumakta ve
tatbik etmekteki ciddiyet.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
sevk: yönlendirme.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fiam-› fierif: fiam; Suriye’nin bafl-
flehri.
tereflfluhat-› siyasiye ve dünye-
viye: siyasete ve dünyaya ait be-
lirtiler, arzular, gayeler.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
umumiyet: umumî olma hâli,
umumîlik, bir fleyin herkese ait
olmas›, genellik.
vas›ta: arac›l›k.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
vekil: baflkas›n›n yerine ve ad›na
hareket eden, konuflan.
vilayet: il.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
amma: ama, lâkin, ancak, öy-
le ki, flu kadar ki.
bilfiil: gerçek olarak, lâfla de-
¤il iflle.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz’î: küçük.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›,
beyhude telâfl ve ›zd›rap.

dava: mahkeme.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
faraza: farz edelim ki, farz
edin ki, sayal›m ki, ola ki.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
garazkârane: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
habbe: tane.
hâkim: sözünü geçiren, ege-
men.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
hayat-› ebediye: ahiret haya-
t›.
hengâm: zaman, devir, ça¤,
s›ra, vakit.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini



‹K‹NC‹ ‹fiARET

Tenkitkârâne bir suale cevapt›r.

Ehl-i dünya taraf›ndan deniliyor ki: “Sen neden bizden
küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin.
Bizden fliddetli flekva edip ’Bana zulmediyorsunuz’ diyor-
sun. Hâlbuki bizim bir prensibimiz var, bu asr›n mukte-
zas› olarak hususî düsturlar›m›z var. Bunlar›n tatbikini
sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden za-
lim olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ezcümle, bu asr-›
hürriyette ve bu yeni bafllad›¤›m›z cumhuriyetler devrin-
de, müsavat esas› üzerine tahakküm ve tagallübü kald›r-
mak düsturu bizim bir kanun-i esasîmiz hükmüne geçti¤i
hâlde, sen kâh hocal›k, kâh zahitlik suretinde teveccüh-i
ammeyi kazanarak, nazar-› dikkati kendine celp ederek,
hükûmetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-› içti-
maî elde etmeye çal›flt›¤›n, zahir hâlin ve eski zamanda-
ki macera-i hayat›n›n delâletiyle anlafl›l›yor. Bu hâl ise,
flimdiki tabirle, burjuvalar›n müstebidâne tahakkümleri
içinde hofl görünebilir. Fakat bizim tabaka-i avam›n inti-
bah›yla ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve
Bolflevizm düsturlar› bizim daha ziyade iflimize yarad›¤›
için o sosyalizm düsturlar›n› kabul etti¤imiz hâlde, senin
vaziyetin bize a¤›r geliyor. Prensiplerimize muhalif düflü-
yor. Onun için sana verdi¤imiz s›k›nt›dan flekvaya ve küs-
meye hakk›n yoktur.”

Elcevap: Hayat-› içtimaiye-i befleriyede bir ç›¤›r açan,
e¤er kâinattaki kanun-i f›trata muvaf›k hareket etmezse, 

asr-› hürriyet: hürriyyet asr›, ser-
bestlik asr›.
Bolflevizm: Lenin taraf›ndan ge-
lifltirilen komünist nazariye ve
uygulama, ihtilâl yoluyla prole-
tarya iktidar› kurma taraftarl›¤›,
bolfleviklik.
burjuva: zenginler, s›n›f›.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
delâlet: delil olma, gösterme.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
elcevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k; söz veya yaz› ile cevap.
esas: temel.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca, özel-
likle, bu cümleden olarak, bu da,
bu babdan.
galebe: galip gelme, yenme, üs-
tünlük.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir ye-
re has olan, herkese âid olmayan,
özel.
hükümet: yönetim.
intibah: uyanma, uyan›fl.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
serkefllik, emre karfl› gelip ayak-
lanma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kanun-› esasî: ana prensipler,
ana esaslar, ana kanun.
kanun-› f›trat: yarat›l›fl kanunu.
macera-y› hayat: hayat macera-
s›, hayat serüveni, hayat›n seyri.
makam-› içtimaî: sosyal hayatta-
ki mevki, makam.
muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
muktezâ: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden, gerekli
olan.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.
müsavat: ayn› hâl ve derecede
olma, her bak›mdan ayn› derece-
de olma, birinin di¤erinden imti-
yaz› ve üstünlü¤ü olmama, mü-
savilik, beraberlik , eflitlik.
müstebidâne: müstebitçe, müs-
tebit olana yak›fl›r flekilde, keyfî
olarak ve bask›c› flekilde.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nüfuz: bir kimsenin emir ve hü-
kümlerinin ifllemesi, geçerli olma-
s›.
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prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
sosyalizm: üretim araçlar›n›n
ferdî olmaktan ç›kar›l›p ka-
muya mal edilmesi ve gelir
paylafl›m›n›n düzenlenmesi
esaslar›na dayanan doktrin,
toplumculuk.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
sükût: susma.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
tabaka-i avam: avam taba-

kas›, halktan ilmi irfan› k›t
olanlar›n tabakas›, halk.
tabir: ifade, söz.
tagallüb: zorbal›k, zorla hü-
küm sürme.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
tatbik: yerine getirme, uygu-
lama.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
tezahür: zuhur etme, ortaya

ç›kma, meydana ç›kma, belir-
me, görünme.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

zahir: görünen, görünücü.

zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden, ac›mas›z ve haks›z dav-
ranan.

ziyade: çok, fazla, art›k.

zulüm: ifli yerli yerince yap-
mama, hak eden kimseye
hakk›n› vermeme, adalete
ayk›r› davranma, adaletsizlik.



hay›rl› ifllerde, terakkide muvaffak olamaz. Bütün hare-
keti fler ve tahrip hesab›na geçer. Madem kanun-i f›trata
tatbik-i harekete mecburiyet var; elbette f›trat-› befleriye-
yi de¤ifltirmek ve nev-i beflerin hilkatindeki hikmet-i esa-
siyeyi kald›rmakla, mutlak müsavat kanunu tatbik edile-
bilir. Evet, ben neseben ve hayatça avam tabakas›nda-
n›m. Ve meflreben ve fikren “müsavat-› hukuk” mesle¤i-
ni kabul edenlerdenim. Ve flefkaten ve ‹slâmiyetten ge-
len s›rr-› adalet ile, burjuva denilen tabaka-i havass›n is-
tibdat ve tahakkümlerine karfl› eskiden beri muhalefetle
çal›flanlardan›m. Onun için, bütün kuvvetimle adalet-i
tamme lehinde, zulüm ve tagallüp ve tahakküm ve istib-
dad›n aleyhindeyim. Fakat nev-i beflerin f›trat› ve s›rr-›
hikmeti, müsavat-› mutlaka kanununa z›tt›r. Çünkü Fâ-
t›r-› Hakîm, kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için,
az bir fleyden çok mahsulât ald›r›r ve bir sahifede çok ki-
taplar› yazd›r›r ve bir fley ile çok vazifeleri yapt›rd›¤› gibi,
befler nev’i ile de binler nev’in vazifelerini gördürür. ‹flte
o s›rr-› azîmdendir ki, Cenab-› Hak, insan nev’ini binler
nevileri sümbül verecek ve hayvanat›n sair binler nevile-
ri kadar tabakat gösterecek bir f›tratta yaratm›flt›r. Sair
hayvanat gibi, kuvalar›na, lâtifelerine, duygular›na had
konulmam›fl; serbest b›rak›p hadsiz makamatta gezecek
istidat verdi¤inden, bir nevi iken binler nevi hükmüne
geçti¤i içindir ki, arz›n halifesi ve kâinat›n neticesi ve zî-
hayat›n sultan› hükmüne geçmifltir.

‹flte, nev-i insan›n tenevvüünün en mühim mayesi ve
zembere¤i, müsabaka ile, hakikî imanl› fazilettir. Fazileti 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 287 BARLA HAYATI

kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kuva: kuvvetler, güçler, takatlar.
leh: hakk›nda, onun için, onun ta-
raf›na, ondan yana.
mahsulât: meydana gelen, elde
edilen fleyler.
makamat: makamlar.
mâye: maya, as›l ve gerekli mad-
de; temel, esas, as›l, öz.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
meflreben: meflrepçe, meflrep
olarak.
muhalefet: bir düflünce, fiil veya
harekete karfl› durma.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
müsabaka: yar›fl, yar›flma, karfl›-
laflma, birbirini yenmeye çal›flma.
müsavat: ayn› hâl ve derecede
olma, her bak›mdan ayn› derece-
de olma, birinin di¤erinden imti-
yaz› ve üstünlü¤ü olmama, mü-
savilik, beraberlik , eflitlik.
müsavat-› hukuk: hukuktaki
eflitlik.
müsavat-› mutlaka: mutlak eflit-
lik, kayda flarta ba¤l› olmayan
eflitlik.
neseben: nesepçe, soy bak›m›n-
dan, soyca, soyu itibariyle.
nev’i insan: insan çeflidi, insan
cinsi, insano¤lu.
sair: di¤er, öteki, baflka.
s›rr-› adalet: adalet s›rr›; hakka ri-
ayetkârl›k, adalet gerçe¤i.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› hikmet: hikmet s›rr›, herke-
sin bilmedi¤i gizli sebep.
flefkaten: flefkat ederek, flefkat
göstermek ve ac›mak suretiyle.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tabaka-i havas: havâs tabakas›,
yaflay›flça üstün ve zengin olan
sosyal s›n›f.
tabakat: tabakalar.
tagallüb: zorbal›k, zorla hüküm
sürme.
tahrip: harap etme, y›kma, k›r›p
dökme, bozma.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
tatbik-i hareket: hareket etme,
davranma.
tenevvü: çeflitlenme, çeflit çeflit
olma, çeflitlilik.
terakki: ilerleme, geliflme.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
zemberek: hareketi sa¤layan güç
kayna¤›, hareket yapt›ran alet.
z›t: karfl›t.
zîhayat: hayat sahibi.
zulüm: ifli yerli yerince yapma-
ma, hak eden kimseye hakk›n›
vermeme, adalete ayk›r› davran-
ma, adaletsizlik.

adalet-i tamme: tam ve ek-
siksiz olan adalet.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arz: yer, dünya.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan

Allah.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hare-
ket etmeye yönelten manevi
kuvvet, erdem.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
f›trat-› befleriye: insan›n ya-
rat›l›fl›, insan›n tabiat›.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.
had: s›n›r.
hakikî: gerçek, sahici.
hayvânât: hayvanlar.
hikmet-i esasiye: temel ve

as›l hikmet, gaye.
hilkat: yaratma, yarat›fl; yara-
t›lma, yarat›l›fl.
istibdat: hak ve hukuku tan›-
mama, keyfî uygulama, zu-
lüm ve tahakküm.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
kemal-i kudret ve hikmet:
Cenab-› Allah’›n hikmet ve
kudretindeki eksiksiz ve ku-
sursuz mükemmellik.



kald›rmak, mahiyet-i befleriyenin tebdiliyle, akl›n söndü-
rülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiy-
le olabilir. Evet, flu hürriyet perdesi alt›nda müthifl bir is-
tibdad› tafl›yan flu asr›n gaddar yüzüne çarp›lmaya lây›k
iken ve Hâlbuki o tokada müstahak olmayan gayet mü-
him bir zat›n yanl›fl olarak yüzüne savrulan kâmilâne flu
sözün,

Ne mümkün zulm ile, bîd’âd ile imha-i hürriyet?
Çal›fl, idraki kald›r, muktedirsen âdemiyetten!

sözünün yerine, bu asr›n yüzüne çarpmak için ben de
derim:

Ne mümkün zulm ile, bîd’âd ile imha-i hakikat?
Çal›fl, kalbi kald›r, muktedirsen âdemiyetten!

Veyahut,

Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imha-i fazilet?
Çal›fl, vicdan› kald›r, muktedirsen âdemiyetten!

Evet, imanl› fazilet, medar-› tahakküm olmad›¤› gibi,
sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüp etmek
faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim mefl-
rebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-› içtimaiye-i befleri-
yeye kar›flmak tarz›ndad›r. Lillâhilhamd, bu meflrep üs-
tünde hayat›m›z gitmifl ve gidiyor. Ben kendimde fazilet
var diye fahir suretinde dava etmiyorum. Fakat nimet-i
‹lâhiyeyi tahdis suretinde flükretmek niyetiyle diyorum ki:

Cenab-› Hak, fazl ve keremiyle, ulûm-i imaniye ve
Kur’âniyeye çal›flmak ve fehmetmek faziletini ihsan 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ademiyat: insaniyet, insanl›k,
adaml›k.
bîdâd: zulüm, iflkence.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
ehl-i fazilet: güzel huylu, üstün
ahlâkl›, fazilet sahibi, erdemli
olanlar.
fahr: övünme, böbürlenme, bü-
yüklenme, fleref, onur, k›vanç.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k, zü¤ürtlük.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevi kuvvet,
erdem.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
gaddar: çok fazla gadreden, zu-
lüm, haks›zl›k, merhametsizlik
eden.
gayet: çok, fazla, son derece.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hürriyet: iradenin ve seçme ka-
biliyetinin serbestçe kullan›lmas›.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
imha-y› fazilet: faziletin yok edil-
mesi; kifliyi, ahlâkl›, iyi yönde ha-
reket etmeye sevk eden manevî
kuvvetin yok edilmesi.
imha-y› hakikat: hakikatin imha-
s›, gerçe¤in ortadan kald›r›lmas›.
imha-y› hürriyet: özgürlük ve
serbestiyetin ortadan kald›r›lma-
s›, hürriyetin yok edilmesi.
istibdat: hak ve hukuku tan›ma-
ma, keyfî uygulama, zulüm ve ta-
hakküm.
kâmilane: kâmil bir flekilde, ol-
gunluk ve mükemmellik içinde.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl; bu vas›flara sahiplikten do-
¤an yard›m severlik, hay›r ve gü-
zel ifller.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
lillâhilhamd: ne kadar hamd ve
flükürler varsa ve olmuflsa, cüm-
lesi Allah’a mahsustur, Ona gider,
Ona aittir.
mahiyet-i befleriye: insanl›¤›n
mahiyeti, özelli¤i, vazifesi.
mahv: yok, etme, ortadan kald›r-
ma, harap etme, periflan etme.
medar-› tahakküm: zorbal›k se-
bebi, tahakküm vesilesi.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
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tutum, meslek.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten, güçlü, kuvvetli, ifl becere-
bilen.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n ni-
meti, Allah’›n lütfu, Allah’›n
ihsan›, Allah’›n bahfletti¤i her
türlü r›z›k.
niyet: maksat, meram.
sebeb-i istibdat: bask›, zorla-
ma nedeni.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,

k›yafet.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tagallüb: zorbal›k, zorla hü-
küm sürme.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
tahdis: nimete karfl› flükret-
me.
tebdil: de¤ifltirme, döndür-
me, dönüfltürme, baflka bir

hâle getirme.
tevazu: alçak gönüllülük, ki-
birsizlik, bir kimsenin baflka-
lar›n› kendinden küçük gör-
memesi, onlara sayg› ve sev-
gi göstermesi, mütevazilik.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zat: kifli, flah›s, fert.
zulüm: ifli yerli yerince yap-
mama, hak eden kimseye
hakk›n› vermeme, adalete
ayk›r› davranma, adaletsizlik.



etmifltir. Bu ihsan-› ‹lâhîyi bütün hayat›mda, lillâhilhamd,
tevfik-i ‹lâhî ile flu millet-i ‹slâmiyenin menfaatine, saade-
tine sarf ederek, hiçbir vakit vas›ta-i tahakküm ve tagal-
lüp olmad›¤› gibi, ekser ehl-i gafletçe matlûp olan tevec-
cüh-i nâs ve hüsn-i kabul-i halk dahi, mühim bir s›rra bi-
naen benim menfurumdur, onlardan kaç›yorum. Yirmi
sene eski hayat›m› zayi etti¤i için onlar› kendime muz›r
görüyorum. Fakat Risale-i Nur’u be¤enmelerine bir
emare biliyorum, onlar› küstürmüyorum.

‹flte, ey ehl-i dünya! Dünyan›za hiç kar›flmad›¤›m ve
prensiplerinizle hiçbir cihet-i temas›m bulunmad›¤› ve
dokuz sene esaretteki bu hayat›m›n flahadetiyle yeniden
dünyaya kar›flmaya hiçbir niyet ve arzum yokken, bana
eski bir mütegallip ve daima f›rsat› bekleyen ve fikr-i is-
tibdat ve tahakkümü tafl›yan bir adam gibi yap›lan bun-
ca tarassut ve tazyikiniz hangi kanun iledir? Dünyada
hiçbir hükûmet böyle fevkalkanun ve hiçbir ferdin
tasvibine mazhar olmayan bir muameleye müsaade et-
medi¤i hâlde, bana karfl› yap›lan bu kadar bed muame-
lelere, yaln›z de¤il benim küsmem, belki e¤er bilse nev-i
befler küser, belki kâinat küsüyor!

ÜÇÜNCÜ ‹fiARET

Ma¤latal›, divanecesine bir sual.

Bir k›s›m ehl-i hüküm diyorlar ki: “Madem sen bu
memlekette duruyorsun; flu memleketin cumhurî kanun-
lar›na ink›yat etmek lâz›m gelirken, sen neden inziva
perdesi alt›nda kendini o kanunlardan kurtar›yorsun? 
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lerinden vaz geçme, dünyadan
el-etek çekme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
ma¤lata: mugalâta, zihin kar›flt›-
racak saçma söz, bofl ve manas›z
söz, karfl›s›ndakini yan›ltmak için
söylenen bofl lak›rd›.
matlup: talep edilen, istenilen,
aran›lan fley.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
memleket: devlet.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
menfur: kendisinden nefret edi-
len, sevilmeyen, i¤renç.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muz›rr: zararl›, zarar veren, zara-
ra sebep olan, zarar› dokunan.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
mütegallip: hak ve hukuka hür-
met etmeden sahiplenen, kuvvet
kullanarak sahip olmaya çal›flan,
zorla elde eden, zorba.
nev’i befler: insano¤lu, insan so-
yu; insanlar.
prensip: temel fikir, temel bilgi,
esas, ilke.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sarf: kullanma.
sual: soru.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tarassut: gözetme, gözleme, göz-
le takip etme, dikkatle bakma.
tasvip: münasip görme, uygun
bulma, uygun sayma.
tazyik: zorlama, bask›.
teveccüh-i nas: insanlar›n ilgisi,
insanlar›n insana vermifl olduklar›
de¤er.
tevfik-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n in-
san› do¤ru yola lütfu ile sevk et-
mesi, baflar›l› k›lmas›.
vas›ta-i tahakküm ve tagallüb:
bask› ve zorbal›k vas›tas›.
zayi: yitik, zarar, ziyan.

arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
bed: fena, kötü, çirkin, yara-
maz.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
cihet-i temas: ba¤lant› yönü,
temas yönü.
cumhurî: cumhurla ilgili,
umuma ait, halk›n ço¤unlu-
¤uyla alâkal›.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.

divanece: deliler gibi, delice,
ak›l harici.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.
ekser: en çok, daha ziyade.
emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
esaret: esirlik, harp esirli¤i,
tutsakl›k.
fert: flah›s, kifli.

fevkalkanan: kanun üstü,
kanunun kabul etmedi¤i, ka-
nunun kar›flmad›¤›.
f›rsat: bir ifl için en uygun za-
man ve hâl.
hükümet: yönetim.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan; Ce-
nab-› Hakk›n mahlûkat›na ih-
san etti¤i bütün nimetler, ik-
ramlar, hediyeler, ba¤›fllar.
ink›yat: boyun e¤me, bafl e¤-
me.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-



Ezcümle, flimdiki hükûmetin kanununda, vazife haricin-
de bir meziyeti, bir fazileti kendine tak›p, onunla bir k›-
s›m millete tahakküm edip nüfuzunu icra etmek, müsa-
vat esas›na istinat eden cumhuriyetin bir düsturuna mü-
nafidir. Sen neden vazifesiz oldu¤un hâlde elini öptürü-
yorsun? Halk beni dinlesin diye hodfüruflâne bir vaziyet
tak›n›yorsun?”

Elcevap: Kanunu tatbik edenler, evvelâ kendilerine
tatbik ettikten sonra baflkas›na tatbik edebilirler. Siz ken-
dinize tatbik etmedi¤iniz bir düsturu baflkas›na tatbik et-
mekle, herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu k›-
r›yorsunuz ve karfl› geliyorsunuz. Çünkü bu müsavat-›
mutlaka kanununun bana tatbikini istiyorsunuz. Ben de
derim:

Ne vakit bir nefer, bir müflirin makam-› içtimaîsine ç›-
karsa ve milletin o müflire karfl› gösterdikleri hürmet ve
teveccühe ifltirak ederse ve onun gibi, o teveccüh ve hür-
mete mazhar olursa veyahut o müflir, o nefer gibi adîle-
flirse ve o neferin sönük vaziyetini al›rsa ve o müflirin va-
zife haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa; hem e¤er en
zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir
erkân-› harp reisi, en aptal bir neferle teveccüh-i amme-
de ve hürmet ve muhabbette müsavata girerse, o vakit
sizin bu müsavat kanununuz hükmünce bana flöyle diye-
bilirsiniz: “Kendine hoca deme! Hürmeti kabul etme! Fa-
ziletini inkâr et! Hizmetçine hizmet et! Dilencilere arka-
dafl ol!”

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
elcevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k; söz veya yaz› ile cevap.
esas: temel.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca, özel-
likle, bu cümleden olarak, bu da,
bu babdan.
fazilet: iyi ahlak, iffet, namus, iyi
huy.
halk: topluluk, insan toplulu¤u,
insanlar.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hükümet: yönetim.
hürmet: sayg›.
icra: yürütme, bir karar›, bir dü-
flünceyi gerçeklefltirme, bir ifli ye-
rine getirme, kuvveden fiile geçir-
me, yapma.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
istinat: dayanma.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
makam-› içtimaî: sosyal hayatta-
ki mevki, makam.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
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lük vasf›, de¤erlilik, yüksek
karekter, fazilet.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
muzafferiyet: muzafferlik,
üstünlük, düflmana üstün gel-
me, galibiyet.
münâfi: z›t, muhalif, uymaz,
ayk›r›.
müsavat: ayn› hâl ve derece-
de olma, her bak›mdan ayn›
derecede olma, birinin di¤e-
rinden imtiyaz› ve üstünlü¤ü
olmama, müsavilik, beraber-

lik , eflitlik.
müsavat-› mutlaka: mutlak
eflitlik, kayda flarta ba¤l› ol-
mayan eflitlik.
müflir: en yüksek askerî de-
rece, mareflal.
nefer: rütbesiz asker, er.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.
sebebiyet: sebep olma, icap
ettirme, gerektirme.

tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
tatbik: yerine getirme, uygu-
lama.
teveccüh: hofllanma, güler
yüz gösterme, iltifat etme.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.



E¤er deseniz: “Bu hürmet ve makam ve teveccüh, va-
zife bafl›nda oldu¤u vakte mahsustur ve vazifedarlara
hast›r. Sen vazifesiz bir adams›n; vazifedarlar gibi mille-
tin hürmetini kabul edemezsin.”

Elcevap: E¤er insan yaln›z bir cesetten ibaret olsa ve
insan dünyada lâyemutâne daimî kalsa ve kabir kap›s›
kapansa ve ölüm öldürülse, o vakit vazife yaln›z askerlik
ve idare memurlar›na mahsus kal›rsa; sözünüzde dahi bir
mana olurdu.

Fakat madem insan yaln›z cesetten ibaret de¤il; cese-
di beslemek için kalp, dil, ak›l, dima¤ kopar›l›p o cesede
yedirilmez. Onlar imha edilmez; onlar da idare ister.

Ve madem kabir kap›s› kapanm›yor ve madem kabrin
öbür taraf›ndaki endifle-i istikbal her ferdin en mühim
meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinat
eden vazifeler, yaln›z milletin hayat-› dünyeviyesine ait
içtimaî ve siyasî ve askerî vazifelere münhas›r de¤ildir.
Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife
oldu¤u gibi, ebed taraf›na giden yolculara da hem vesi-
ka, hem o zulümatl› yolda nur vermek öyle bir vazifedir
ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli de¤ildir. Böy-
le bir vazifenin inkâr›, ölümün inkâr›yla ve her gün
1 w≥nM oärƒnªrdnG davas›n›, cenazelerinin mührüyle imza edip

tasdik eden otuz bin flahidin flahadetini tekzip ve inkâr
etmekle olur.
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dinleme, al›nan emre göre hare-
ket etme.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
lâyemûtâne: ölmezlikle, ölüm-
süz.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, bir fleye veya kifliye has
olan.
mana: anlam; bir kelime, söz, ha-
reket veya iflaretin ifade etti¤i
anlam.
mesele: konu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mühr: mühür, bir kimsenin, bir
kuruluflun ad›n›n veya ünvan›n›n
tersine kaz›l› bulundu¤u, metal,
plâstik, a¤aç v.b. fleylerden yap›l-
m›fl araç, damga, kafle, imza.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
seyahat: yolculuk, uzun yolculuk.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tekzîb: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
vazifedar: vazifeli, vazifesi olan,
ifl gören.
zulümat: karanl›klar.

askerî: askere veya askerli¤e
ait, askere mahsus, askerle il-
gili.
cenaze: insan ölüsü.
ceset: ten, gövde, vücut, be-
den.
daimî: sürekli, devaml›.
dima¤: ak›l, fluur.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.

elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
elcevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k; söz veya yaz› ile ce-
vap.
endifle-i istikbal: gelecek dü-
flüncesi, gelecek kayg›s›.
fert: flah›s, kifli.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
ibaret: meydana gelen, olu-

flan, müteflekkil.
içtimaî: toplumla alâkal›, ce-
miyete ait, sosyal.
imha: bozma, yok etme,
mahvetme, ortadan kald›rma,
y›kma.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
istinat: dayanma.
itaat: boyun e¤me, uyma,

1. Ölüm kesin bir gerçektir.



Madem manevî hacat-› zaruriyeye istinat eden mane-
vî vazifeler var. Ve o vazifelerin en mühimmi, ebed yo-
lunda seyahat için pasaport varakas› ve berzah zulüma-
t›nda kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin anahtar›
olan imand›r ve iman›n ders ve takviyesidir. Elbette, o
vazifeyi gören ehl-i marifet, her hâlde, küfran-› nimet su-
retinde, kendine edilen nimet-i ‹lâhiyeyi ve fazilet-i ima-
niyeyi hiçe say›p, sefihler ve fas›klar›n makam›na sukut
etmeyecektir. Kendini, afla¤›lar›n bid’alar›yla, sefahatle-
riyle bulaflt›rmayacakt›r! ‹flte, be¤enmedi¤iniz ve müsa-
vats›zl›k zannetti¤iniz inziva bunun içindir.

‹flte bu hakikatle beraber, beni iflkence ile taciz eden
sizin gibi enaniyette ve bu kanun-i müsavat› k›rmakta fi-
ravunluk derecesinde ileri giden mütekebbirlere karfl› de-
miyorum. Çünkü mütekebbirlere karfl› tevazu, tezellül
zannedildi¤inden, tevazu etmemek gerektir. Belki ehl-i
insaf ve mütevazi ve adil k›sm›na derim ki:

Ben, felillâhilhamd, kendi kusurumu, aczimi biliyo-
rum. De¤il Müslümanlar üstünde mütekebbirâne bir
makam-› ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz ku-
surlar›m›, hiçli¤imi görüp, isti¤far ile teselli bulup, halk-
lardan ihtiram de¤il, dua istiyorum. Hem zannederim,
benim bu mesle¤imi, benim bütün arkadafllar›m biliyor-
lar. Yaln›z bu kadar var ki, Kur’ân-› Hakîm’in hizmeti
esnas›nda ve hakaik-› imaniyenin dersi vaktinde, o haka-
ik hesab›na ve Kur’ân flerefine, o makam›n iktiza etti¤i
izzet ve vakar-› ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip,
bafl›m› ehl-i dalâlete e¤memek için, o izzetli vaziyeti 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar, az-
g›n ve sapk›n kimseler.
ehl-i insaf: insaf sahipleri, mer-
hametli olanlar, orta yolu tutan-
lar.
ehl-i marifet: bilim, hüner ve
sanat sahibi kifliler; usta ve mahir
olanlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
enaniyet: gurur, benlik.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit,
zaman, hengâm.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket eden, günahkâr.
fazilet-i imaniye: iman›n fazileti,
iman›n kazand›rd›¤› güzellikler.
firavunluk: nefsini ve benli¤ini fi-
ravun gibi ilâh seviyesine ç›kara-
cak derecede büyük görme.
hâcât-› zaruriye: zorunlu ihtiyaç-
lar, gerekli ihtiyaçlar.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ih-
tiyaç hissedilme.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› is-
teme.
istinat: dayanma.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
kanun-i müsavat: eflitlik kanunu,
eflitlik prensibi.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-› Hakk›n
ihsan etti¤i nimetleri bilmemek,
hürmetsizlikte bulunmak, nimet-
lere flükürsüzlük.
makam-› ihtiram: hürmet edile-
cek makam, karfl›s›ndakine de¤er
verme makam›.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
meslek: tarz, davran›fl.
muhafaza: koruma, saklama.
müsavat: ayn› hâl ve derecede
olma, her bak›mdan ayn› dere-
cede olma, birinin di¤erinden im-
tiyaz› ve üstünlü¤ü olmama,
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müsavilik, beraberlik , eflitlik.
mütekebbir: tekebbür eden,
kibirlenen, kendini be¤enmifl,
kibirli, büyüklük taslayan,
büyüklenen.
mütekebbirane: mütekebbir
olana yak›fl›r flekilde, kibir-
lilikle, kibirlenerek, kendini
be¤enmifllikle.
mütevâz›: tevâzu eden, alçak
gönüllü olan, kibirsiz, gös-
teriflsiz.
nihayet: son, uç, bitim, en-
cam.

nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n
nimeti, Allah’›n lütfu, Allah’›n
ihsan›, Allah’›n bahfletti¤i her
türlü r›z›k.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sefih: süse, gösterifle, zevk ve
e¤lenceye afl›r› düflkün olan.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.

taciz: rahats›z etme, huzur-
suz k›lma, s›kma.

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.

tevazu: alçak gönüllülük,
kibirsizlik.

tezellül: kendini hor ve hakir
gösterme.

vakar-› ilmiye: ilimden gelen
onurluluk, ilmî izzet, ilimden
gelen a¤›rbafll›l›k.

varaka: yaz›l› kâ¤›t.

zan: sanma, san›.



muvakkaten tak›n›yorum. Zannederim, ehl-i dünyan›n ka-
nunlar›n›n haddi yoktur ki, bu noktalara karfl› ç›kabilsin!

CÂY-I HAYRET B‹R TARZ-I MUAMELE

Malûmdur ki, her yerde ehl-i maarif, marifet ve ilim
noktas›nda muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve
ilmi görse, meslek itibar›yla ona karfl› bir dostluk ve bir
hürmet besler. Hatta düflman bir hükûmetin bir profesö-
rü bu memlekete gelse, ehl-i maarif, onun ilim ve mari-
fetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet eder-
ler.

Hâlbuki ‹ngilizin en yüksek meclis-i ilmiyesinin, Mefli-
hat-› ‹slâmiyeden sordu¤u alt› sualin cevab›n› alt› yüz ke-
lime ile Meflihat-› ‹slâmiyeden istedikleri zaman, bura
maarifinin hürmetsizli¤ine u¤rayan bir ehl-i marifet, o al-
t› suale alt› kelime ile, mazhar-› takdir olmufl bir cevap
veren ve ecnebilerin en mühim ve hükemalar›n en esasl›
düsturlar›na hakikî ilim ve marifetle muaraza edip gale-
be çalan ve Kur’ân’dan ald›¤› kuvvet-i marifet ve ilme is-
tinaden Avrupa feylesoflar›na meydan okuyan ve hürri-
yetten alt› ay evvel ‹stanbul’da hem ulemay› ve hem de
mekteplileri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sor-
madan suallerine noksans›z olarak do¤ru cevap veren
(HAfi‹YE) ve bütün hayat›n› bu milletin saadetine hasreden 
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lar.
hükümet: yönetim.
hürmet: sayg›.
hürmeten: hürmet olsun diye;
hürmet, sayg› ve ikram mak-
sad›yla.
hürriyet: 1908 de II. Meflrutiyetin
ilân› ile birlikte gerçekleflen yeni
sistemin halk aras›ndaki ad›.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak, güvenerek, delil kabul
ederek.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kuvvet-i marifet ve ilim: ilim ve
marifet kuvveti.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
marifet: bilgi.
mazhar-› takdir: be¤enilmifl,
de¤eri anlafl›lm›fl, takdir edilmifl.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu, ilim ve irfan ö¤renilen yer,
okul.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
Meflihat-› ‹slâmiye: ‹slâmî ifllerin
ilmî meseleleri ile u¤raflan devlet
dairesi, fieyhülislâml›k makam›.
muaraza: birbirine karfl› gelme.
muhakeme: düflünme, ak›l
yürütme, ak›l yürütüp do¤ru bir
netice elde edebilme, bir konuyu
ak›l süzgecinden geçirme, tartma,
de¤erlendirme.
muvakkaten: geçici olarak, az bir
zaman için.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
noksan: eksik.
saadet: mutluluk, kutluluk, bah-
tiyarl›k, mes’ut olma.
sual: soru.
tarz-› muamele: muamele flekli,
davran›fl tarz›.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ziyaret: görmeye gitme, bir yeri
veya kimseyi görmeye gitme.

HAfi‹YE: Yeni Said diyor ki: fiu makamda Eski Said'in iftiharkârane söy-
ledi¤i flu sözlere ben ifltirak etmiyorum. Bu risalede sözü ona verdi¤im
için susturam›yorum. Enaniyetlilere karfl› bir parça enaniyetini göstersin
diye sükût ediyorum.

cây-› hayret: hayret edilecek
yer veya fley, hayrete de¤er.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
ecnebi: baflka milletten olan.
ecnebi: yabanc›, garip, al›fl-
mam›fl.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i maarif: ilim, irfan sahip-
leri, bilgili ve kültürlü kifliler.
ehl-i marifet: bilim, hüner ve

sanat sahibi kifliler; usta ve
mahir olanlar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
galebe: galip gelme, yenme,
üstünlük.
had: yetki.
hakikî: gerçek, sahici.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus

k›lma, yaln›z bir fleye kullan-
ma.

hafliye: bir kitab›n say-
falar›n›n kenar›na veya alt›na
yaz›lan aç›klay›c› yaz›, der-
kenar.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.

hükema: âlimler, çok bilgili
kimseler, feylesoflar, filozof-



ve yüzer risale, o milletin Türkçe olan lisan›yla neflredip
o milleti tenvir eden; hem vatandafl, hem dindafl, hem
dost, hem kardefl bir ehl-i marifete karfl› en ziyade s›k›n-
t› veren ve hakk›nda adavet besleyen ve belki hürmetsiz-
lik eden, bir k›s›m maarif dairesine mensup olanlarla az
bir k›s›m resmî hocalard›r.

‹flte, gel bu hâle ne diyeceksin? Medeniyet midir? Ma-
arifperverlik midir? Vatanperverlik midir? Milliyetper-
verlik midir? Cumhuriyetperverlik midir? Hafla! Hafla!
Hiç, hiçbir fley de¤il. Belki bir kader-i ‹lâhîdir ki, o ka-
der-i ‹lâhî, o ehl-i marifet adam›n dostluk ümit etti¤i yer-
den adavet gösterdi ki, hürmet yüzünden ilmi riyaya gir-
mesin ve ihlâs› kazans›n.

®

adavet: düflmanl›k, husumet.
cumhuriyetperverlik: cumhuri-
yetçilik, cumhuriyetçi olan.
ehl-i marifet: bilim, hüner ve sa-
nat sahibi kifliler; usta ve mahir
olanlar.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir vakit.
hürmet: sayg›.
iftiharkârane: övünürcesine.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
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ifltirak: kat›lma, benimseme.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
lisan: dil, anlaflma amac›yla
kullan›lan sesli iflaretler siste-
mi.
maarif: e¤itim bakanl›¤›.
maarifperver: maarifin yay›l-
mas›na, maarife ait fleyleri
muhafaza eden, e¤itim ö¤re-
tim iflini seven.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
mensup: bir fleye veya kim-

seye nispeti olan, alâkas› bu-
lunan, bir fleyle ilgili olan.
milliyetperver: milletini se-
ven, ulusçu, milliyetçi.
neflr: yay›m, yay›n.
resmî: devlet ad›na olan.
riya: insanlara, kendisinde iyi
veya övgüye de¤er bir tak›m
özellikler bulundu¤unu gös-
terme ve böylelikle onlar›n
gönlünde sevgi kazanmaya
çal›flma temayülü, e¤ilimi.
sükût: susma.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi

verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.

ümit: umut, umma, ümit; ba-
z› fleylerin istedi¤i yönde ol-
mas› konusunda beslenen
his.

vatandafl: bir devlet teba-
as›ndan olan, yurttafl.

vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.

ziyade: çok, fazla, art›k.



Hatime
Kendimce cây-› hayret ve medar-› flükran bir taarruz:

Bu fevkalâde enaniyetli ehl-i dünyan›n enaniyet iflinde
o kadar hassasiyet var ki, e¤er fluuren olsa idi, keramet
derecesinde veyahut büyük bir deha derecesinde bir mu-
amele olurdu. O muamele de fludur:

Kendi nefsim ve akl›m bende hissetmedikleri bir par-
ça riyakârane enaniyet vaziyetini, onlar enaniyetlerinin
hassasiyet mizan›yla hissediyorlar gibi, fliddetli bir suret-
te, ben hissetmedi¤im enaniyetimin karfl›s›na ç›k›yorlar.
Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var
ki, onlar›n zalimâne bana karfl› muamelelerinin vukuun-
dan sonra, kader-i ‹lâhîyi düflünüp, “Ne için bunlar› ba-
na musallat etti?” diye nefsimin desiselerini ar›yordum.
Her defada, ya nefsim fluursuz olarak enaniyete f›trî
meyletmifl veyahut bilerek beni aldatm›fl, anl›yorum. O
vakit, kader-i ‹lâhî, o zalimlerin zulmü içerisinde hakk›m-
da adalet etmifl derdim.

Ezcümle, bu yaz›n arkadafllar›m güzel bir ata beni bin-
dirdiler. Bir seyrangâha gittim. fiuursuz olarak, nefsimde
hodfüruflâne bir keyif arzusu uyanmakla, ehl-i dünya öy-
le fliddetli o arzumun karfl›s›na ç›kt›lar ki, yaln›z o gizli ar-
zuyu de¤il, belki çok ifltihalar›m› kestiler. Hatta, ezcüm-
le, bu defa Ramazan’dan sonra, eski zamanda gayet 
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keyif: zevk, e¤lence.
medar-› flükran: flükrü gerek-
tiren, flükre sebep.
meyil: bir tarafa do¤ru yönelme.
mizan: ölçü.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir dav-
ran›flta bulunma.
musallat: fazlas›yla üzerine
giden, rahats›z eden, afl›r› dere-
cede sataflan, s›k s›k rahats›zl›k
veren.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
riyakârane: riyakâr olana yak›fl›r
flekilde, riyakârca, riyakârl›kla,
ikiyüzlülükle.
seyrangâh: seyir yeri, e¤lence ve
gezme yeri.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü; anlay›fl, idrak.
fluuren: fluur ile, fluur olarak.
taarruz: düflman kuvvetlerini
geriletmek, kaç›rtmak için
yap›lan sald›r›, hücum.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›nav,
imtihan.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
vuku: olma, meydana gelme, or-
taya ç›kma, olufl.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.
zalimane: zalim olana yak›fl›r
flekilde, zulmeder surette, zalim-
ce.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz veril-
mesi, hakkaniyet, âdillik.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
belki: hatta.
cây-› hayret: hayret edilecek
yer veya fley, hayrete de¤er.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
desise: hile, oyun, aldatmaca,
düzen, entrika, dolap.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-

meyen.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca,
özellikle, bu cümleden olarak,
bu da, bu babdan.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki,
do¤ufltan olan.
gayet: çok, fazla, son derece.
hassasiyet: ihtimaml›l›k, dik-
katlilik.

hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
ifltiha: istek, fazla istek, arzu.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
keramet: ermiflçesine
yap›lan ifl, hareket veya söy-
lenen söz, fikir.



büyük, kudsî bir imam›n bize karfl› gaybî kerametiyle il-
tifat›ndan sonra kardefllerimin takva ve ihlâslar› ve
ziyaretçilerin hürmet ve hüsnüzanlar› içinde –ben bilme-
yerek– nefsim müftehirâne, güya müteflekkirâne perde-
si alt›nda riyakârâne bir enaniyet vaziyetini almak istedi.
Birden bu ehl-i dünyan›n hadsiz hassasiyetle ve hatta ri-
yakârl›¤›n zerrelerini de hissedebilir bir tarzda, birden
bana ilifltiler. Ben Cenab-› Hakka flükrediyorum ki, bun-
lar›n zulmü bana bir vas›ta-i ihlâs oldu.
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âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, kab-
ul eyle!” anlam›nda duan›n
sonunda söylenir.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ehl-i dalâlet ve tu¤yan: sap›k ve
azg›n kimseler.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
gaybî: gayba ait, göze görün-
meyenlere ait, gaypla ilgili, haz›r-
da olmayan.
güya: sanki, sözde.
had: s›n›r.
hassasiyet: ihtimaml›l›k, dikkat-
lilik.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›fl-
taki ‹lâhî gaye.
hürmet: sayg›.
hüsnüzan: iyi zan, güzel kanaat.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
iltifat: güler yüzle muamele,
nazik davranma, gönlü hofl etme,
teveccüh etme, iyilik etme.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
müftehirâne: iftiharla, iftihar
ederek, övünerek, gururlu bir
flekilde.
müteflekkirâne: müteflekkir
olarak, teflekkürle, iyilik bilirlikle,
iyili¤e karfl› nazik davran›flla.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
noksan: eksiklik, azl›k, tam ol-
may›fl.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
riyakârane: riyakâr olana yak›fl›r
flekilde, riyakârca, riyakârl›kla,
ikiyüzlülükle.
fler: kötülük.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
takva: Allah’tan korkma, Allah
korkusuyla dinin yasak etti¤i fley-
lerden kaç›nma, Allah’›n emir-
lerini tutup azab›ndan korunma,
Allah’›n yasaklar›ndan kaç›nmada
azamî titizlik gösterme.
tarz: biçim, flekil, suret.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü eksik
ve noksandan uzak ve yüce tut-

1. De ki: "Ey Rabbim, fleytanlar›n vesveselerinden Sana s›¤›n›r›m. • Onlar›n yan›mda bulun-
malar›ndan da, yâ Rabbi, Sana s›¤›n›r›m." (Mü'minun Suresi: 97-98.)

2. Ey koruyan, ey koruyucular›n en hay›rl›s› olan Allah'›m! Beni ve arkadafllar›m› nefis ve fley-
tan›n flerrinden, ehl-i dalâlet ve tu¤yan›n flerrinden muhafaza eyle. Âmin, âmin, âmin.

3. Seni her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim
bilgimiz yoktur. fiüphesiz  Alîm (herfleyi hakk›yla bilen) ve Hakîm (her ifli hikmetle yapan)
ancak sensin. (Bakara Suresi: 32.)
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ma, münezzeh sayma.
vas›ta-i ihlâs: ihlâs vas›tas›,
ihlâs› kazand›ran vas›ta.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

vesvese: flüphe, iflkil, kurun-
tu, tereddüt; kalbe gelen as›l-
s›z kötü ve sinsi düflünce.

yâ Rabbi: ey Rabbim, ey Al-
lah’›m.

zerre: pek ufak parça, en
küçük parça, çok küçük par-
ça.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



Yirmi Alt›nc› Lem’an›n Alt›nc› Ricas›
Bir zaman, elîm bir esaretimde, insanlardan tevahhufl

edip Barla Yaylas›nda, Çam Da¤›n›n tepesinde yaln›z
kald›m. Yaln›zl›kta bir nur ar›yordum. Bir gece, o yüksek
tepenin bafl›ndaki yüksek bir çam a¤ac›n›n üstündeki üs-
tü aç›k odac›kta idim. Üç dört gurbeti birbiri içinde ihti-
yarl›k bana ihtar etti. Alt›nc› Mektupta izah edildi¤i gibi,
o gece, ›ss›z, sessiz, yaln›z, a¤açlar›n h›fl›rt›lar›ndan ve
hemhemelerinden gelen hazin bir seda, bir ses, rikkati-
me, ihtiyarl›¤›ma, gurbetime ziyade dokundu. ‹htiyarl›k
bana ihtar etti ki: Gündüz nas›l flu siyah bir kabre tebed-
dül etti, dünya siyah kefenini giydi; öyle de, senin ömrü-
nün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah ge-
cesine ve hayat›n yaz› dahi ölümün k›fl gecesine ink›lâp
edece¤ini kalbimin kula¤›na söyledi. Nefsim bilmecburi-
ye dedi:

Evet, ben vatan›mdan garip oldu¤um gibi, bu elli sene
zarf›ndaki ömrümde zeval bulan sevdiklerimden ayr› düfl-
tü¤ümden ve arkalar›nda onlara a¤layarak kald›¤›mdan,
bu, vatan gurbetinden daha ziyade hazin ve elîm bir gur-
bettir. Ve bu gece ve da¤›n garibâne vaziyetindeki hazin
gurbetten daha ziyade hazin ve elîm bir gurbete yak›nla-
fl›yorum ki, bütün dünyadan birden müfarakat zaman›
yak›nlaflt›¤›n› ihtiyarl›k bana haber veriyor.
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kefen.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›lma,
ayr›l›k.
nefis: hayat, ruh, can.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
ömür: ömür, yaflama, yaflay›fl,
hayat.
rikkat: merhamet, ac›ma, baflka-
lar›n›n düfltü¤ü durumdan dolay›
müteessir olma hasleti.
sada: ses, seda.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme,
baflka hale getirme, baflka flekil
alma.
tevahhufl: yaln›zlaflma, vahflilefl-
me, yabanc›laflma.
vatan: bir kimsenin do¤up büyü-
dü¤ü yer, üzerinde yaflan›lan ül-
ke, yurt.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zeval: ölme, ölüm.
ziyade: çok, fazla, art›k.

berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer.

bilmecburiye: mecburiyetle,
mecbur kalarak, mecburen,
zorunlu olarak.

Çam Da¤›: Isparta’n›n Barla il-
çesinin birkaç saatlik yak›n›n-
da bulunan da¤›n ad›. Bediüz-
zaman Said Nursî’nin Barla’da
kald›¤› y›llarda u¤rak yerlerin-
dendir.

elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.

esaret: esirlik, harp esirli¤i,
tutsakl›k.
garibane: garipçesine, garip
gibi, garibe yak›fl›r flekilde.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
hemheme: rüzgâr›n esmesi
ile a¤aç yapraklar›ndan ç›kan
sesler.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda
hat›rlatma yapma.

ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle
geçme, hâl de¤ifltirme, de¤i-
flim, dönüflüm.
izah: aç›kça ortaya koyma,
aç›klama yapma, bir konuyu
ayr›nt›lar›yla ortaya koyma,
eksiksiz anlatma.
kabir: ölüleri defnetmek için
kaz›lan çukur, mezar, sin,
merkad. büyük, ulu.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,



Bu gurbet gurbet içinde ve bu hüzün hüzün içindeki
vaziyetten bir rica, bir nur arad›m. Birden iman-› billâh
imdada yetiflti. Öyle bir ünsiyet verdi ki, bulundu¤um
muzaaf vahflet bin defa tezauf etse idi, yine o teselli kâfi
gelirdi.

Evet, ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem Rahîm bir Hâ-
l›k’›m›z var; bizim için gurbet olamaz. Madem O var; bi-
zim için her fley var. Madem O var; melâikeleri de var.
Öyle ise bu dünya bofl de¤il; hâli da¤lar, bofl sahralar Ce-
nab-› Hakk›n ibad›yla doludur. Zîfluur ibad›ndan baflka,
Onun nuruyla, Onun hesab›yla tafl› da, a¤ac› da birer
munis arkadafl hükmüne geçer, lisan-› hâl ile bizimle ko-
nuflabilirler ve e¤lendirirler.

Evet, bu kâinat›n mevcudat› adedince ve bu büyük ki-
tab-› âlemin harfleri say›s›nca vücuduna flahadet eden ve
zîruhlar›n medar-› flefkat ve rahmet ve inayet olabilen ci-
hazat› ve mat’umat› ve nimetleri adedince rahmetini
gösteren deliller, flahitler, bize Rahîm, Kerîm, Enis, Ve-
dûd olan Hâl›k’›m›z›n, Sâniimizin, Hamî’mizin dergâh›n›
gösteriyorlar. O dergâhta en makbul bir flefaatçi, acz ve
zaaft›r. Ve acz ve zaaf›n tam zaman› da, ihtiyarl›kt›r. Böy-
le bir dergâha makbul bir flefaatçi olan ihtiyarl›ktan küs-
mek de¤il, sevmek lâz›md›r.

Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihazat: cihazlar, kendilerine ihti-
yaç duyulan maddî manevî alet-
ler, lüzumlu aletler, azalar, organ-
lar.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
dergâh: makam.
Enis: dost, arkadafl; yar, sevgili,
yoldafl.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hâli: tenha, ›ss›z.
Hamî: himaye edici, himaye
eden, koruyucu, koruyan, sahip
ç›kan, gözeten.
ibad: abdler, kullar, ibadet eden-
ler.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ihtiyare: yafll›, ihtiyar kad›n.
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
kâfî: yeter, yetecek; elveren, ye-
tiflen.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
kitab-› âlem: âlem kitab›, bir ki-
tap hüviyetinde olan âlem, kâ-
inat.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
matumat: yenecek fleyler.
melâike: melekler, ferifltehler;
nurdan yarat›lm›fl, f›tratlar› safi,
makamlar› sabit olan, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûklar.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
mûnis: insandan kaçmayan, insa-
na yak›n, cana yak›n, kan› s›cak.
muzaaf: kat kat, iki kat, iki misli,
katmerli.
nimet: servet, varl›k.
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nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
rica: umma, ümit etme.
sahra: genifl ve susuz arazi,
çöl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik,

tan›kl›k.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k.
flefaat: birinden baflkas›n›n
ad›na bir ricada bulunma, ku-
surlar›n›n veya suçunun ba-
¤›fllanmas›n› dileme.
teselli: avunma.
tezauf: iki kat olma, iki misli
olma, katlanma.

ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk, ahbapl›k, arkadafll›k.
vahflet: ›ss›zl›k, tenhal›k, yal-
n›zl›k.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
Vedûd: çok flefkatli olan ve
çok sevgi beslenen, seven ve
sevilen Allah (c.c.).
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
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Üstat Hazretlerinin yaz aylar›nda Çam da¤lar›nda E¤irdir Gölüne naz›r 
tepedeki katran a¤ac›.



300 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎBARLA HAYATI

Be
di

üz
za

m
an

sa
id

N
ur

sî
H

az
re

tle
rin

in
Ba

rla
'd

a
Y

irm
iS

ek
iz

in
ci

Sö
zü

te
lif

et
tik

le
ri,

"C
en

ne
t

Ba
hç

es
i"

ile
te

sm
iy

e
ol

un
an

,S
ül

ey
m

an
'›n

ba
hç

es
i.



BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ’N‹N B‹R KAÇ MEKTUBU VE

NUR R‹SALELER‹N‹N TEL‹F‹ ZAMANLARINDA R‹SALE-‹

NUR’U EL YAZILARIYLA NEfiREDENLERDEN

BAZILARININ FIKRALARIDIR

Yirmi Sekizinci Mektubun Üçüncü
Meselesinin Tetimmesi Olabilir Küçük

ve Hususî Bir Mektuptur.
Ahiret kardefllerim ve çal›flkan talebelerim Hüsrev

Efendi ve Re’fet Bey,

Sözler nam›ndaki envar-› Kur’âniyede üç keramet-i
Kur’âniyeyi hissediyorduk. Sizler dahi, gayret ve flevki-
nizle bir dördüncüsünü ilâve ettirdiniz. Bildi¤imiz üç ise:

Birincisi: Telifinde fevkalâde sühulet ve sür’attir. Hat-

ta befl parça olan On Dokuzuncu Mektup, iki üç günde
ve her günde üç dört saat zarf›nda (mecmuu on iki saat
eder) kitaps›z, da¤da, ba¤da telif edildi. Otuzuncu Söz,
hastal›kl› bir zamanda, befl alt› saatte telif edildi. Yirmi
Sekizinci Söz olan Cennet bahsi bir veya iki saatte, Sü-
leyman’›n Dere Bahçesinde telif edildi; ben ve Tevfik ile
Süleyman, bu sür’ate hayrette kald›k. Ve hakeza...
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ve heves.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
bir fleyin tam olmas› için gereken
fley; ek.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
bahis: konu, mesele.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân
nurlar›, Kur’ân’›n saçt›¤› par›l-
t›lar, ›fl›klar.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.
gayret: çal›flma, çabalama.
hâkezâ: benzeri.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir
yere has olan, herkese âid ol-
mayan, özel.
ilâve: ekleme, katma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kemal-i ifltiyak: istek ve ar-
zunun son derecesi, tam bir

istek ve arzu.
keramet-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n kerameti.
mecmu: bütün hepsi.
meflgale: ifl güç, ifl, u¤rafl,
meflguliyet, meflgul olunan
fley.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad, isim.
neflr: yay›m, yay›n.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek



Telifinde bu keramet-i Kur’âniye oldu¤u gibi,

‹kincisi: Yazmas›nda dahi fevkalâde bir sühulet, bir

ifltiyak ve usanmamak var. fiu zamanda ruhlara, ak›llara
usanç veren çok esbap içinde, bu Sözlerden biri ç›kar,
birden çok yerlerde kemal-i ifltiyakla yaz›lmaya bafllan›-
yor. Mühim meflgaleler içinde, onlar her fleye tercih edi-
liyor. Ve hakeza...

Üçüncü keramet-i Kur’âniye: Bunlar›n okun-

mas› dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse,
okundukça zevk al›n›yor, usan›lm›yor.

‹flte, siz dahi dördüncü bir keramet-i Kur’âniyeyi ispat
ettiniz: Hüsrev gibi, kendine tembel diyen ve befl senedir
Sözleri iflitti¤i hâlde yazmaya cidden tembellik edip bafl-
lamayan bir kardeflimiz, bir ayda on dört kitab› güzel ve
dikkatli yazmas›, flüphesiz dördüncü bir keramet-i esrar-›
Kur’âniyedir. Hususan Otuz Üçüncü Mektup olan Otuz
Üç Pencerelerin k›ymeti tamamen takdir edilmifl ki, ga-
yet dikkatle ve güzel yaz›lm›fl. Evet o risale, Marifetullah
ve iman-› billâh için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir.
Yaln›z bafltaki pencereler gayet icmal ve ihtisar ile gidil-
mifltir. Fakat gittikçe inkiflaf eder, daha ziyade parlar. Za-
ten sair telifata muhalif olarak, ekser Sözlerin bafllar›
mücmel bafllar, gittikçe genifllenir, tenevvür eder.

® ® ®
cidden: flaka olmayarak, gerçek-
ten, ciddî olarak.
ekser: en çok, daha ziyade.
gayet: çok, fazla, son derece.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
icmal: ihtisar etme, k›saltma,
özetleme, ayr›nt›lar›na girmeme.
ihtisar: sözü ve yaz›y› k›saltma,
özetleme.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
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lah’›, onun kâinatta tecelli
eden bütün s›fat ve isimleriy-
le beraber kabul ederek Ona
inanma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma,
görülme, aç›¤a ç›kma, mey-
dana ç›kma.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
keramet-i esrar-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n s›rlar›n›n kerameti.
keramet-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n kerameti.

k›ymet: de¤er, bir fley için
tespit edilen karfl›l›k, paha,
bedel, tutar.
Marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
sair: di¤er, öteki, baflka.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›y-
metini, lüzumunu anlama.
tamamen: eksiksiz ve tam
olarak, mükemmel biçimde.

telifat: telifler.

tembel: çal›flmay› sevmeyen,
çaba göstermekten s›k›nt›dan
kaçan, a¤›r davranan kimse,
haylaz.

tenevvür: nurlanma, parla-
ma, par›ldama, ›fl›ldama, ay-
d›nl›k.

zaten: tabiî olarak, esasen,
asl›nda, as›l olarak, kendili¤in-
den.

zevk: manevî haz.

ziyade: çok, fazla, art›k.



Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci Meselesi

W
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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-› Hakk›n
emridir; O Rahîm’dir ve Hakîm’dir.” Birden o hâlette
iken, bakt›m ki mühim bir zat, bana amirâne 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,
benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet oldu¤umu
anlad›m.
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hikmet sahibi Allah.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
i’caz: mu’cize gösterme, kimse-
nin yapamayaca¤› fleyleri yapma.
infilâk: patlama, fliddetli patlama.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
lütuf: iyi muamele, iyilik, iyi, yu-
muflak, dostça davran›fl.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
müdafaa: savunma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
namzet: bir fleyi yapmaya aday.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
s›rr-› inayet: çok cömert olan Al-
lah’›n ihsanlar›n›n, yard›m ve lut-
funun s›rr›.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
tahdîs-i nimet: ‹lâhî nimeti flük-
rederek anlatma, Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla nail oldu¤u
nimeti anma, onunla sevincini ve
flükrünü bildirme, verilen nimeti
izhar etme.
vak›a-i sad›ka: sad›k olay, do¤ru-
lu¤u flüphesiz hâdise, olay.
valide: ana, anne.
zat: kifli, flah›s, fert.
z›rh: savafllarda ok, k›l›ç, süngü
gib silâhlardan korunmak için gi-
yilen, demir ve tel levhalardan
yap›lm›fl giysi.

1. De ki, ancak Allah'›n lütfuyla ve rahmetiyle ferahlans›nlar. Bu, onlar›n dünyada toplay›p

durduklar›ndan daha hay›rl›d›r. (Yunus Suresi: 58.)

amirâne: emrederek, emre-
der gibi, emredercesine,
amirmifl gibi.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dehflet: büyük korku hâli,

korkma, ürkme.
emir: ifl buyurma, buyruk,
buyrultu (a¤›zdan veya yaz›
ile.
Eski Harb-i Umumî: 1914-
1918 y›llar› aras›nda cereyan
eden Birinci Dünya Savafl›.
evail: ilk vakitler, evvel za-
manlar, eski, geçmifl zaman-
lar, iptidalar, önceler, bafllan-

g›çlar, [z›dd› “evahir”].
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk önce.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
had: s›n›r.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
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Madem i’caz-› Kur’ân’› bir derece beyan, Sözler’le ol-
du. Elbette o i’caz›n hesab›na geçen ve onun reflahat› 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 adapta 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 risalelerdeki hakaik
Kur’ân’›n mal›d›r ve hakikatleridir ve madem Kur’ân-›

Hakîm ekser surelerde hususan 'ôyd G ’larda, yº'M ’lerde ken-

di kendini kemal-i haflmetle gösteriyor, kemalât›n› söylü-
yor, lây›k oldu¤u methi kendi kendine ediyor; elbette
Sözler’de in’ikâs etmifl Kur’ân-› Hakîm’in lemaat-› i’cazi-
yesinden ve o hizmetin makbuliyetine alâmet olan ina-
yat-› 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. Hatta Onuncu Söz, yü-
zer âyât-› Kur’âniyeden süzülmüfl baz› kataratt›r; sair ri-
saleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum
ve madem ben fânîyim, gidece¤im; elbette bâkî olacak
bir fley ve bir eser, benimle ba¤lanmamak gerektir ve
ba¤lanmamal›. Ve madem ehl-i dalâlet ve tu¤yan, iflleri-
ne gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri 

alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
berekât: bolluklar, bereketler.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
ehl-i dalâlet ve tu¤yan: sap›k ve
azg›n kimseler.
ekser: en çok, daha ziyade.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
eser: bir kimsenin meydana ge-
tirdi¤i, ortaya koydu¤u mahsul.
fânî: ölümlü.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: as›l, esas.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
i’caz: mu’cize gösterme, kimse-
nin yapamayaca¤› fleyleri yapma.
imam: önde ve ileride olan, delil,
rehber.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayet-i Rabbanîye: Allah’›n
mahlûkat›n terbiye, tedbir ve ida-
resinde onlara yapm›fl oldu¤u lü-
tuflar, himayeler, yard›mlar.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ittibaen: tâbi olarak, ittiba ede-
rek, uyarak, yolundan giderek.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
katarat: katreler, damlalar.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
kemal-i haflmet: haflmetin son
derecesi, mükemmel büyüklük
ve heybet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.

lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›-
fl›r.
lemeât-› i’caziye: mu’cizâne
par›lt›, insanlar› âciz b›rakan
par›lt›lar, mu’cizevî parlay›fl-
lar.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
meth: övme, birinin iyi fleyle-
rini söyleme, sena, sitayifl.
mükellef: bir fleyi yapmaya,

bir fleyi ödemeye mecbur
olan, vazifeli, muvazzaf.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
reflahat: damlalar, s›z›nt›lar,
serpintiler.
sahip: bir fley yapan, meyda-
na getiren, üreten.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: tarz, yol, gidifl; usul,

metot, uslûp.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yap-
ma.
tevazu: alçak gönüllülük, ki-
birsizlik, bir kimsenin baflka-
lar›n› kendinden küçük gör-
memesi, onlara sayg› ve sev-
gi göstermesi, mütevazilik.
umumen: umumî olarak, bü-
tün, hep, herkese oldu¤u gibi.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
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çürütmek âdetleridir; elbette sema-i Kur’ân’›n y›ld›zlar›y-
la ba¤lanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkida-
ta medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile
ba¤lanmamal›. Hem madem örf-i nasta, bir eserdeki
mezâyâ, o eserin mastar› ve menba› zannettikleri müel-
lifin etvar›nda aran›l›yor ve bu örfe göre, o hakaik-› âli-
yeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve on-
lar›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 reflahat-› meziyyat›na mazhar olduklar›n› izhar
etmeye mecburum.

Evet, lezzetli üzüm salk›mlar›n›n hasiyetleri kuru çubu-
¤unda aran›lmaz. ‹flte ben de öyle bir kuru çubuk hük-
mündeyim.

DÖRDÜNCÜ SEBEP: Bazen tevazu küfran-› nimeti is-
tilzam ediyor, belki küfran-› nimet olur. Bazen de tahdis-i
nimet iftihar olur. ‹kisi de zarard›r. Bunun çare-i yegâne-
si ki, ne küfran-› nimet ç›ks›n, ne de iftihar olsun- mezi-
yet ve kemalâtlar› ikrar edip, fakat temellük etmeyerek,
Mün’im-i Hakikî’nin eser-i in’am› olarak göstermektir.

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: “Hâflâ! Ben neyim?
Hiç! Bu nedir, nerede güzellik?” O vakit küfran-› nimet 

lük.
mastar: kaynak, temel.
maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mezâyâ: meziyetler, üstünlük
vas›flar›.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
murassâ: k›ymetli tafllarla, mü-
cevherlerle, s›rmalarla süslenmifl,
cevherle bezenmifl, mücevherli.
müflis: iflâs etmifl, her fleyini kay-
betmifl, mal›n›-mülkünü kaybet-
mifl, var›n›-yo¤unu elinden ç›kar-
m›fl.
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,
süslenmifl, süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
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›.
tahdîs-i nimet: ‹lâhî nimeti flük-
rederek anlatma, Cenab-› Hakka
karfl› flükrünü eda etme ve teflek-
kür etme maksad›yla nail oldu¤u
nimeti anma, onunla sevincini ve
flükrünü bildirme, verilen nimeti
izhar etme.
temellük: sahiplenme, kendine
mâl etme, mülk edinme, sahip ol-
ma.
tenkîdât: tenkidler, elefltiriler.
tevazu: alçak gönüllülük, kibirsiz-
lik, bir kimsenin baflkalar›n› ken-
dinden küçük görmemesi, onlara
sayg› ve sevgi göstermesi, müte-
vazilik.
tevazukârane: alçak gönüllü ola-
na yak›fl›r flekilde, alçak gönüllü-
lükle.
zan: zannetme, sanma, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
bazen: zaman zaman, ara s›-
ra, her zaman de¤il.
cevahir-i galiye: yüksek de-
receli, k›ymetli cevherler.
çare-i yegâne: tek çare, tek
ç›kar yol.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
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, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
halk: topluluk, insan toplulu-
¤u, insanlar.
hasiyet: hususî fayda.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir va-
kit.
iftihar: övünme, kendi yapt›-
¤› ifllerden övgüyle söz etme,

koltuk kabartma.
ikrar: tasdik ve kabul etme,
do¤rulama.
istilzam: gerektirme.
itirazat: itirazlar.
izhar: gösterme, belirtme.
kemalât: faziletler, iyilikler,
kemaller, olgunluklar, mü-
kemmellikler.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-›
Hakk›n ihsan etti¤i nimetleri
bilmemek, hürmetsizlikte bu-
lunmak, nimetlere flükürsüz-



olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karfl› hür-
metsizlik olur.

E¤er müftehirâne desen: “Evet ben çok güzelim, be-
nim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz.”
O vakit, ma¤rurâne bir fahirdir.

‹flte, fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki:
“Evet ben güzellefltim. Fakat, güzellik libas›nd›r ve dola-
y›s›yla libas› bana giydirenindir, 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¤ildir-
ler; Kur’ân-› Kerîm’in hakaik›ndan telemmu etmifl flu-
alard›r.”
1 mósªnëoªpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ'dnh @ »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóne Énenh
düsturuyla derim ki:

p¿'Grôo≤rdÉpH ≈/JÉnªp∏nc oârMnóne røpµ'dnh @ ≈/JÉnªp∏nµpH n¿'Grôo≤rdG oârMnóne Énenh
Yani, “Kur’ân’›n hakaik-› i’caz›n› ben güzellefltireme-

dim, güzel gösteremedim; belki Kur’ân’›n güzel hakikat-
leri, benim tabiratlar›m› da güzellefltirdi, ulvîlefltirdi.”

Madem böyledir; hakaik-› Kur’ân’›n güzelli¤i nam›na,
Sözler nam›ndaki âyinelerinin güzelliklerini ve o âyine-
darl›¤a terettüp eden inayat-› ‹lâhiyeyi izhar etmek, mak-
bul bir tahdis-i nimettir.

âyine: ayna, mirat.
âyinedar: ayna tutan.
bahis: bahseden, araflt›ran, anla-
tan.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
fahr: övünme, böbürlenme, bü-
yüklenme, fleref, onur, k›vanç.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hulle: elbise, k›yafet.
hürmet: sayg›.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
lâkin: ama, fakat, ancak, flu kadar
var ki.
libas: elbise, giyilecek fley, giysi.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,

1. Ben Hazret-i Muhammed'i sözlerimle methedemedim. Lâkin, sözlerimi ondan bahsederek

övmüfl ve güzellefltirmifl oldum.
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...den dolay›, böyle ise, hele.
ma¤rurâne: gururlu bir flekil-
de, kendini be¤enerek.
mahir: maharetli, hünerli,
elinden ifl gelir, becerikli.
makbul: kabul edilmifl olan,
al›nan, reddedilmeyen.
meth: övme, birinin iyi fleyle-
rini söyleme, sena, sitayifl.
müftehirane: iftiharla, iftihar

ederek, övünerek, gururlu bir
flekilde.
nam: ad, isim.
sanatkâr: usta.
tabirat: tabirler, ifadeler, te-
rimler, deyimler.
tahdîs-i nimet: ‹lâhî nimeti
flükrederek anlatma, Cenab-›
Hakka karfl› flükrünü eda et-
me ve teflekkür etme maksa-

d›yla nail oldu¤u nimeti an-
ma, onunla sevincini ve flük-
rünü bildirme, verilen nimeti
izhar etme.

telemmu: par›ldama, ›fl›lda-
ma.

terettüp: sonuç olarak ç›k-
ma.

ulvî: yüksek, yüce.



BEfi‹NC‹ SEBEP: Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten
iflittim ki, o zat, eski velîlerin gaybî iflaretlerinden istihraç
etmifl ve kanaati gelmifl ki, “fiark taraf›ndan bir nur zu-
hur edecek, bid’alar zulümat›n› da¤›tacak.” Ben, böyle
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-›
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-› acile ve bir vas›ta-i teflvik olan
inayat-› Rabbaniye, bir muvaffak›yettir. Muvaffak›yet ise
izhar edilir.

Muvaffak›yetten 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›flma-
dan bir keramet-i Kur’âniye olur; biz mazhar olmufluz.
Bu nevi ihtiyars›z ve habersiz gelen bir kerametin izhar›,
zarars›zd›r.

E¤er adî 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 izhar› i’caz 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 307 BARLA HAYATI

keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kerameti.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
muvaffak›yet: Allah’›n yard›m›y-
la baflar›l› olma, muvaffak olma,
baflarma.
mükâfat-› âcile: âcil, peflin, acele
bir mükâfat.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
fiark: do¤u yönünde yer alan yer-
ler, do¤u bölgeleri.
flule: ›fl›k.
flükr-i manevî: insan›n duygu ve
azalar›yla etti¤i flükür, manevî flü-
kür.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
vas›ta: arac›l›k.
vas›ta-i teflvik: teflvik vas›tas›,
teflvik etme vas›tas›.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
zat: kifli, flah›s, fert.
zemin: yer.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.
zulümat: karanl›klar.

adî: al›fl›lm›fl olan, her zaman-
ki gibi, fevkalâde olmayan.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.

fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
gaybî: gayba ait, göze görün-
meyenlere ait, gaypla ilgili,
haz›rda olmayan.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
i’caz: mu’cize gösterme, kim-
senin yapamayaca¤› fleyleri
yapma.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ihzar: has›rlama.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram

ve ihsan›.
inayet-i Rabbanîye: Allah’›n
mahlûkat›n terbiye, tedbir ve
idaresinde onlara yapm›fl ol-
du¤u lütuflar, himayeler, yar-
d›mlar.
intizar: bekleme, gözleme.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›-
karma, sonuç ç›karma, mana
ç›karma.
kanaat: görüfl, fikir.
keramat: kerametler, ermifl-
lerin, velîlerin ola¤an üstü
sözleri ve hâlleri.



hesab›na geçer, hiç medar-› fahir ve gurur olamaz; belki
medar-› hamd ve flükrand›r.

YED‹NC‹ SEBEP: Nev-i insan›n yüzde sekseni ehl-i tah-
kik de¤ildir ki, hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat
tan›y›p kabul etsin. Belki, surete, hüsn-i zanna binaen,
makbul ve mutemet insanlardan iflittikleri mesaili takli-
den kabul ederler. Hatta, kuvvetli bir hakikati zay›f bir
adam›n elinde zay›f görür ve k›ymetsiz bir meseleyi k›y-
mettar bir adam›n elinde görse, k›ymettar telâkki eder.

‹flte, ona binaen, benim gibi zay›f ve k›ymetsiz bir bî-
çarenin elindeki hakaik-› imaniye ve Kur’âniyenin 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. Öyle ise, 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, “tevafukat”t›r.

beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilmecburiye: mecburiyetle,
mecbur kalarak, mecburen, zo-
runlu olarak.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
delil: flahit, belge, tan›k.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hariç: d›flta b›rak›lmak üzere.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hadisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayet-i Rabbanîye: Allah’›n
mahlûkat›n terbiye, tedbir ve ida-
resinde onlara yapm›fl oldu¤u lü-
tuflar, himayeler, yard›mlar.
istihdam: bir hizmette kullanma,
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hizmete alma, hizmet ettir-
me, bir iflte çal›flt›rma, çal›flt›r-
ma.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
makbul: kabul edilmifl olan,
al›nan, reddedilmeyen.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.

mesail: meseleler.
mesele: ehemmiyetli, önemli
ifl.
mu’temed: kendine güveni-
len, itimat edilen, güvenilir,
emin kimse.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nâs: insanlar, topluluk, halk,
herkes.
nev’i insan: insan çeflidi, in-
san cinsi, insano¤lu.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.

nüfuz: geçme, ulaflma.

suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.

fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü; anlay›fl, id-
rak.

takliden: taklit ederek, taklit
olarak, benzerini yaparak.

telâkki: kabul etme, alma.

teshilât: kolaylaflt›rmalar.

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



Ezcümle, Mu’cizat-› Ahmediye Mektubat›nda, Üçüncü
‹flaretinden tâ On Sekizinci ‹flaretine kadar altm›fl sahife,
habersiz, bilmeyerek —bir müstensihin nüshas›nda iki
sahife müstesna olmak üzere mütebaki bütün sahifeler-
de— kemal-i muvazenetle, iki yüzden ziyade “Resul-i Ek-
rem Aleyhissalâtü Vesselâm” kelimeleri birbirine bak›-
yorlar. Kim insaf ile iki sahifeye dikkat etse, tesadüf ol-
mad›¤›n› tasdik edecek. Hâlbuki tesadüf, olsa olsa bir sa-
hifede kesretli emsal kelimeleri bulunsa, yar› yar›ya teva-
fuk olur, ancak bir iki sahifede tamamen tevafuk edebi-
lir. O hâlde böyle umum sahifelerde “Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm” kelimesi, iki olsun, üç olsun,
dört olsun veya daha ziyade olsun, kemal-i mizan ile bir-
birinin yüzüne baksa; elbette tesadüf olmas› mümkün de-
¤ildir. Hem sekiz ayr› ayr› müstensihin bozamad›¤› bir te-
vafukun, kuvvetli bir iflaret-i gaybiye, içinde oldu¤unu
gösterir.

Nas›l ki ehl-i belâgatin kitaplar›nda, belâgatin dereca-
t› bulundu¤u hâlde; Kur’ân-› Hakîm’deki belâgat, dere-
ce-i i’caza ç›km›fl. Kimsenin haddi de¤il ki, ona yetiflsin.
Öyle de, Mu’cizat-› Ahmediyenin bir âyinesi olan On
Dokuzuncu Mektup ve mu’cizat-› Kur’âniyenin bir tercü-
man› olan Yirmi Beflinci Söz ve Kur’ân’›n bir nevi tefsi-
ri olan Risale-i Nur eczalar›nda tevafukat, umum kitapla-
r›n fevkinde bir derece-i garabet gösteriyor. Ve ondan
anlafl›l›yor ki, mu’cizat-› Kur’âniye ve mu’cizat-› Ahmedi-
yenin bir nevi kerametidir ki, o âyinelerde tecelli ve te-
messül ediyor.
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hit imamlar taraf›ndan gayba ait
verilen haberler, iflaret yolu ile
yap›lan aç›klamalar.
kemal-i mizan: ölçünün tam ve
kusursuz oluflu, tam ölçü, mü-
kemmel ölçü.
kemal-i muvazenet: dengenin
ve ölçünün kusursuzlu¤u, mü-
kemmel derecede ölçülü ve den-
geli olma.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mu’cizat-› Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) gösterdi¤i
mu’cizeler.
mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n suretini, kopyas›n› ç›karan,
yaz›l› bir metnin suretini ç›kara-
rak ço¤altan, kopya eden.
müstesna: ayr› tutularak, hariç,
ayr›k.
mütebâkî: bâkî kalan, geri kalan,
geriye kalan, artan, küsur.
nüsha: bir kitaptan veya yaz›l› bir
fleyden ç›kar›lan suret.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sahife: sayfa.
tamamen: büsbütün.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça or-
taya ç›kma, ayd›nlanma.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
tercüman: tercüme eden, baflka
bir dilde yaz›lm›fl veya söylenmifl
bir fleyi yine baflka dile çeviren,
çevirici, dilmaç.
tesadüf: rastgelme, rastlant›; ön-
ceden bilinmeyeni, hesaplanma-
yan karfl›laflma.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
ziyade: çok, fazla, art›k.

Aleyhissalâtü Vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun,” anlam›nda Peygamberi-
miz Hz. Muhammed’in
(a.s.m.)ismini duyunca söy-
lenmesi sünnet olan dua.

âyine: ayna, mirat.

belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.

derecat: dereceler, basamak-

lar, kademeler, yükseklikler,
mertebeler.
derece-i garabet: hayret ve-
ricilik derecesi, gariplik dere-
cesi.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i belâgat: güzel, kusursuz
söz söyleyenler, edipler, ede-
biyatç›lar.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.

emsal: efl, benzer.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca,
özellikle, bu cümleden olarak,
bu da, bu babdan.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
had: yetki.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili
iflaret; Hz. Peygamber, müçte-



‹kinci ‹flaret
Hizmet-i Kur’âniyeye ait inayat-› Rabbaniyenin ikinci-

si fludur ki:

Cenab-› Hak, benim gibi kalemsiz, yar›m ümmî, di-
yar-› gurbette, kimsesiz, ihtilâttan menedilmifl bir tarzda;
kuvvetli, ciddî, samimî, gayyur, fedakâr ve kalemleri bi-
rer elmas k›l›ç olan kardeflleri bana muavin ihsan etti.
Zay›f ve âciz omuzuma çok a¤›r gelen vazife-i Kur’âniye-
yi, o kuvvetli omuzlara bindirdi. Kemal-i kereminden, yü-
kümü hafiflefltirdi.

O mübarek cemaat ise, —Hulûsî’nin tabiriyle— telsiz
telgraf›n ahizeleri hükmünde ve —Sabri’nin tabiriyle—
Nur Fabrikas›n›n elektriklerini yetifltiren makineler hük-
münde ayr› ayr› meziyetleri ve k›ymettar muhtelif hasi-
yetleriyle beraber, —yine Sabri’nin tabiriyle— bir tevafu-
kat-› gaybiye nev’inden olarak, flevk ve sa’yügayret ve
ciddiyette birbirine benzer bir surette esrar-› Kur’âniyeyi
ve envar-› imaniyeyi etrafa neflretmeleri ve her yere erifl-
tirmeleri ve flu zamanda —yani hurufat de¤iflmifl, mat-
baa yok, herkes envar-› imaniyeye muhtaç oldu¤u bir za-
manda— 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 keramet-i Kur’âniye ve
zahir bir inayet-i ‹lâhiyedir.

Evet, velâyetin kerameti oldu¤u gibi, niyet-i halisenin
dahi kerameti vard›r: Samimiyetin dahi kerameti vard›r.

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
ahize: al›c›, nakledici alet; elektrik
enerjisini mekanik enerjiye dö-
nüfltüren alet.
cemaat: topluluk, bir yere top-
lanm›fl insanlar, tak›m, bölük.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
ciddî: gerçek, hakikat.
ciddiyet: ciddîlik.
diyar-› gurbet: gurbet diyar›, ya-
banc› memleket, gurbet ili.
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›rla-
r›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
gayyur: çok gayretli, çok çal›fl-
kan.
hasiyet: bir fleye has vas›f.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
hurufat: harfler.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
inayet-i Rabbanîye: Allah’›n
mahlûkat›n terbiye, tedbir ve ida-
resinde onlara yapm›fl oldu¤u lü-
tuflar, himayeler, yard›mlar.
kemal-i kerem: ihsan›n mükem-
meli, tam bir ikram edicilik.
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.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
matbaa: bas›m evi; kitap, dergi,
gazete v.b. fleylerin bas›ld›¤› yer.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
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meziyet: bir kifliyi baflkalar›n-
dan ay›ran veya yücelten va-
s›f, üstünlük vasf›, de¤erlilik,
yüksek karekter, fazilet.
muavin: muavenette bulu-
nan, yard›m eden, yard›mc›.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, farkl›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-

lu, u¤urlu.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
niyet-i halise: halis olan ni-
yet, her türlü hileden, riya-
dan, kötülükten uzak olan ni-
yet, samimî olan gaye.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
samimîyet: samimîlik, içten-
lik.
sa’y ü gayret: çal›flma ve ça-
balama.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,

k›yafet.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
tabir: ifade, söz.
tarz: biçim, flekil, suret.
tevâfukât-› gaybiye: gaybla
ilgili raslant›lar.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vazife-i Kur’âniye: Kur’ân’la
ilgili vazife, Kur’ân vazifesi.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
zahir: aç›k, belli, meydanda.



Bahusus lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardefl-
lerin içinde, ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri
olabilir. Hatta flöyle bir cemaatin flahs-› manevîsi bir ve-
lî-i kâmil hükmüne geçebilir; inayata mazhar olur.

‹flte ey kardefllerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadafl-
lar›m! Bir kal’ay› 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-
riniz ile hâs›l olan fütuhattaki inayat›, benim gibi bir bî-
çareye veremezsiniz! Elbette, böyle mübarek bir cemaat-
te, tevafukat-› gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir ifla-
ret-i gaybiye var; ve ben görüyorum, fakat herkese ve
umuma gösteremiyorum.

Üçüncü ‹flaret
Risale-i Nur eczalar›, bütün mühim hakaik-› imaniye

ve Kur’âniyeyi hatta en muannide karfl› dahi parlak bir
surette ispat›, çok kuvvetli bir iflaret-i gaybiye ve bir ina-
yet-i ‹lâhiyedir. Çünkü, hakaik-› imaniye ve Kur’âniye
içinde öyleleri var ki; en büyük bir dahî 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 hakaik›, 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 sahifede,
meflhur Mukaddemat-› ‹sna Afler nam›yla telvih nam ki-
tab›nda ancak halletti¤i ve ancak havassa bildirdi¤i ayn› 
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hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
havas: okumufllar, bilginler, âlim-
ler.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hizmeti.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
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.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir kusurunu söyleme, kendisi
için iyi say›lmayacak bir hâli giz-
lemeyip söyleme.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nam: ad, isim.
sahife: sayfa.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
s›rr-› kader: kader s›rr›, kaderin
hikmeti.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
flahs-› manevî: ; belli bir kifli ol-
may›p bir cemaatten meydana
gelen manevî flah›s.
fleref: onur, haysiyet.
telâkki: kabul etme, alma.
telvih: aç›klama, belli etme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
tevâfukât-› gaybiye: gaybla ilgili
raslant›lar.
uhuvvet: kardefllik.
umum: herkes, bütün insanlar,
bütün halk.
veliyy-i kâmil: kemale ermifl ev-
liya.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulüm: ifli yerli yerince yapma-
ma, hak eden kimseye hakk›n›
vermeme, adalete ayk›r› davran-
ma, adaletsizlik.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
allâme: pek çok konuda ihti-
sas sahibi büyük bilgin, ilmî
seviyesi çok yüksek olan
âlim, üstad-› azam.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cemaat: topluluk, bir yere
toplanm›fl insanlar, tak›m, bö-
lük.

ciddî: gerçek, hakikat.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
çavufl: çavufl, onbafl›dan son-
ra gelen ve görevi manga ko-
mutanl›¤› olan erbafl rütbesi.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k, deha sahibi.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-

lar.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
fehm: anlama, anlay›fl, kavra-
y›fl, idrak, zekâ, ak›l.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
ganimet: savaflta düflman-
dan ele geçirilen mal, para
veya esir.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hall: çözme, çözülme, kar›fl›k
bir meselenin içinden ç›kma.



mesaili, kadere dair olan Yirmi Alt›nc› Sözde, ‹kinci
Mebhas›n iki sahifesinde tamam›yla hem herkese bildire-
cek bir tarzda beyan›, eser-i inayet olmazsa nedir?

Hem, bütün ukulü hayrette b›rakan ve hiçbir felsefe-
nin eliyle keflfedilemeyen ve s›rr-› hilkat-i âlem ve t›ls›m-›
kâinat denilen ve Kur’ân-› Azîmüflflan’›n i’caz›yla keflfe-
dilen o t›ls›m-› müflkülküfla ve o muamma-i hayretnüma,
Yirmi Dördüncü Mektup ve Yirmi Dokuzuncu Sözün
ahirindeki remizli nüktede ve Otuzuncu Sözün tahavvü-
lât-› zerrat›n alt› adet hikmetinde keflfedilmifltir. Kâinatta-
ki faaliyet-i hayretnüman›n t›ls›m›n› ve hilkat-i kâinat›n
ve ak›betinin muammas›n› ve tahavvülât-› zerrattaki ha-
rekât›n s›rr-› hikmetini keflif ve beyan etmifllerdir; mey-
dandad›r, bak›labilir.

Hem, s›rr-› ehadiyet ile, fleriksiz vahdet-i rububiyeti,
hem nihayetsiz kurbiyet-i ‹lâhiye ile, nihayetsiz bu’diyeti-
miz olan hayretengiz hakikatleri kemal-i vuzuh ile On Al-
t›nc› Söz ve Otuz ‹kinci Söz beyan ettikleri gibi, kudret-i
‹lâhiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi oldu¤unu ve
haflr-i azamda umum zîruhun ihyas›, bir nefsin ihyas› ka-
dar o kudrete kolay oldu¤unu ve flirkin hilkat-i kâinatta
müdahalesi imtina derecesinde ak›ldan uzak oldu¤unu
kemal-i vuzuh ile gösteren Yirminci Mektuptaki
1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒog nh kelimesi beyan›nda ve üç temsili ha-

vi onun zeyli, flu azîm s›rr-› vahdeti keflfetmifltir.

Hem hakaik-› imaniye ve Kur’âniyede öyle bir genifl-
lik var ki, en büyük zekâ-i beflerî ihata edemedi¤i hâlde, 

ak›bet: nihayet, son, bitim.
azîm: büyük, yüce, ulu.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bu’diyet: uzakl›k.
eser-i inayet: lütuf eseri; ihsan,
iyilik, yard›m alâmeti.
faaliyet-i hayretnüma: hayret
uyand›ran bir faaliyet, hayranl›k
veren faaliyet, hayret veren gay-
ret, çal›flma.
felsefe: hikmet bilgisi.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
harekât: hareketler.
haflr-› azam: k›yamet koptuktan
sonraki en büyük haflir, toplan-
ma.
hayretengiz: hayret veren, hay-
ret verici, hayret içinde b›rak›c›,
flafl›rt›c›.
hikmet: yüksek bilgi.
i’caz: âciz b›rakma, acze düflür-
me, âciz hâle getirme.
ihata: tam kavray›fl, zihnen, ak-
len ve bilgiyle kavray›fl, mükem-
mel bir flekilde anlama.
ihya: canland›rma, hayat verme,
yeniden hayata döndürme.
imtina: imkâns›zl›k, olamay›fl.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
kurbiyet-i ‹lâhiye: Allah’a yak›n-
l›k.
mesail: meseleler.
muamma: Anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl.
muamma-y› hayretnüma: hay-
ret uyand›ran s›r ve gizlilikler.
müdahale: kar›flma, el atma, ara-
ya girme, sokulma.
nefis: hayat, ruh, can.
nispeten: nispet olarak, nispetle,
k›yaslayarak, öncekine göre, bir
dereceye kadar.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana, ancak dikkat edildi¤in-
de anlafl›lan ince söz ve mana.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaretle
ifade etme, ima.
seyyarat: gezegenler.
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-

1. O her fleye kadirdir. (Hûd Suresi: 4; Rum Suresi: 50.)
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s›ndaki hikmet, amaç, gaye.
s›rr-› vahdet: Cenab-› Allah’›n
umum eflyada birden tecelli
eden birli¤inin s›rr›.
flerik: ortak, hissedar.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
tahavvülât-› zerrat: zerrele-
rin de¤iflmesi, atomlardaki bir
hâlden baflka bir hâle geçme,
de¤ifliklik.

tarz: üslûp, eda.
temsil: bir fleyin ayn›n› yap-
ma.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r, bilmece.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.
t›ls›m-› müflkilküfla: aç›lmas›
ve anlafl›lmas› zor fleyleri çö-
züme kavuflturan t›ls›m.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
umum: hep, bütün, herkes.

vahdet-i rububiyet: Allah’›n
birli¤i, terbiye ve idare edici
Cenab-› Hakk›n birli¤i.

zekâ-y› beflerî: insana ait ze-
kâ, insan zekâs›.

zerrat: zerreler, çok ufak par-
çalar, moleküller, atomlar.

zeyl: ek, ilâve.

zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.



benim gibi zihni müflevvefl, vaziyeti periflan, müracaat
edilecek kitap yokken, s›k›nt›l› ve sür’atle yazan bir
adamda, o hakaik›n ekseriyet-i mutlakas› dekaik›yla zu-
huru, do¤rudan do¤ruya Kur’ân-› Hakîm’in i’caz-› mane-
vîsinin eseri ve inayet-i Rabbaniyenin bir cilvesi ve kuv-
vetli bir iflaret-i gaybiyedir.

Döndüncü ‹flaret
Elli altm›fl risaleler (HAfi‹YE) öyle bir tarzda ihsan edilmifl

ki, de¤il benim gibi az düflünen ve zuhurata 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. Çünki, bütün bu risa-
lelerde, bütün derin hakaik, temsilât vas›tas›yla, en âmî
ve ümmî olanlara kadar ders veriliyor. Hâlbuki, o haka-
ik›n ço¤unu, büyük âlimler, “Tefhim edilmez” deyip, de-
¤il avama, belki havassa da bildiremiyorlar.

‹flte en uzak hakikatleri en yak›n bir tarzda, en âmî bir
adama ders verecek derecede, benim gibi Türkçesi az,
sözleri mu¤lâk, ço¤u anlafl›lmaz ve zahir hakikatleri dahi
müflküllefltiriyor diye eskiden beri ifltihar bulmufl ve eski
eserleri o suiifltihar› tasdik etmifl bir flahs›n elinde bu ha-
rika teshilât ve sühulet-i beyan, elbette bilâflüphe bir
eser-i inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur’ân-› Ke-
rîm’in i’caz-› manevîsinin bir cilvesidir ve temsilât-›
Kur’âniyenin bir temessülüdür ve in’ikâs›d›r.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 313 BARLA HAYATI

du¤u lütuflar, himayeler, yard›m-
lar.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
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.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, flöhret kazanma, tan›nma, ün
salma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
mu¤lâk: anlafl›lmaz, kar›fl›k, aç›k
olmayan, çaprafl›k söz.
müracaat: her hangi bir eserden
yararlanma.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
belirsiz, kar›fl›k, düzensiz, karma-
kar›fl›k.
müflkül: güç, zor, çetin.
periflan: da¤›n›k, kar›fl›k.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf etme.
sühulet-i beyan: anlatmadaki,
bildirmedeki kolayl›k.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
flah›s: kifli, kimse, fert.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tebaiyet: tâbilik, tâbi olma, uy-
ma.
tefhim: anlatma, aç›klama.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
temsilât: temsiller, örnekler.
temsilât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
verdi¤i temsiller, misaller.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vas›ta: arac›l›k.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zekâ: insan›n düflünme, ak›l yü-
rütme, anlama, yarg›lama, çözme
ve sonuç ç›karma kabiliyetlerinin
tamam›.
zihin: anlama, bilme, kavrama
gücü, anlay›fl, kavray›fl.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.
zuhurat: hesapta olmayan du-
rumlar, umulmad›k, beklenmedik
hâller.

HAfi‹YE: Bu bahis yay›ld›¤›nda bu kadard›. fiimdi yüz otuzdur.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
âmî: cahil.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; kaba ve cahil
halk tabakas›, ayak tak›m›.
bilâflüphe: flüphesiz, tered-
dütsüz, kuflkusuz.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.
ehl-i tetkik: dikkatle araflt›-
ranlar, titizlikle inceleyenler.
ekseriyet-i mutlaka: bir faz-
las›yla elde edilen ço¤unluk,

çokluk, kesin ço¤unluk.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
eser: bas›lma kitap.
eser-i inayet: lütuf eseri; ih-
san, iyilik, yard›m alâmeti.
gayret: büyük faaliyet, al›fl›l-
m›fl›n üstünde çal›flma, u¤rafl-
ma.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.

hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hârika: ola¤anüstü.
havas: okumufllar, bilginler,
âlimler.
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k, maharet.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.
inayet-i Rabbanîye: Allah’›n
mahlûkat›n terbiye, tedbir ve
idaresinde onlara yapm›fl ol-



Beflinci ‹flaret
Risaleler umumiyetle pek çok intiflar etti¤i hâlde, en

büyük âlimden tut, tâ en âmî adama kadar ve ehl-i kalp
büyük bir velîden tut, tâ en muannit dinsiz bir feylesofa
kadar olan tabakat-› nâs ve taifeler o risaleleri gördükle-
ri 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 keramet-i Kur’âniye oldu¤u gibi, çok tetkikat ve
taharriyat›n neticesiyle ancak husul bulan o çeflit risale-
ler, fevkalâde bir sür’atle, hem idrakimi ve fikrimi müflev-
vefl eden s›k›nt›l› ink›baz vakitlerinde yaz›lmas› dahi, bir
eser-i inayet 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, her gün iki üç sa-
atte ve mecmuu on iki saatte, hiçbir kitaba müracaat
edilmeden yaz›lmas›, hatta 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›l-
m›fl. Ve Otuzuncu Söz gibi mühim ve dakik bir risale, al-
t› saat içinde, bir ba¤da yaz›lm›fl. Ve Yirmi Sekizinci Söz,
Süleyman’›n bahçesinde bir, nihayet iki saat içinde ya-
z›lmas› gibi, ekser risaleler böyle olmas›, ve eskiden beri
s›k›nt›l› ve munkab›z oldu¤um zaman, en zahir hakikat-
leri dahi beyan edemedi¤imi, belki bilemedi¤imi yak›n 

aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun,” anla-
m›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.)ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
âmî: cahil.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
derece: mertebe, kademe.
ehl-i kalp: maneviyata çok k›y-
met veren, kalben Cenab-› Hakka
çok yak›nl›k hissedip çok hikmet-
lerden anlayan zat.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
eser-i inayet-i Rabbaniye: Al-
lah’›n lütfunun, ihsan›n›n eseri.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
fikir: ak›l, haf›za.
hakikat: as›l, esas.
hatem-i nübüvvet: Peygamber-
lik mührü.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
husûl: has›l olma, meydana gel-
me, peydâ olma.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme, anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
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intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
keramet-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n kerameti.
lâfz-› Resul-i Ekrem: Hz. Pey-
gamberin sözü.
mecmu: bütün hepsi.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
munkab›z: s›k›nt›l›, s›k›lm›fl.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

müracaat: her hangi bir eser-
den yararlanma.
müstensih: istinsah eden, bir
yaz›n›n suretini, kopyas›n› ç›-
karan, yaz›l› bir metnin sure-
tini ç›kararak ço¤altan, kopya
eden.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ra-
m›fl, belirsiz, kar›fl›k, düzensiz,
karmakar›fl›k.
netice: sonuç.
nihayet: en sonunda.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
tabakat-› nâs: insan s›n›flar›,

insan katmanlar›.
taharriyat: araflt›rmalar, ara-
malar, incelemeler, tahkik et-
meler.
taife: kavim, kabile.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
umumiyet: umumî olma hâli,
umumîlik, bir fleyin herkese
ait olmas›, genellik.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
zahir: aç›k, belli, meydanda.



dostlar›m biliyorlar. Hususan o s›k›nt›ya hastal›k da ilâve
edilse, daha ziyade beni dersten, teliften menetmekle be-
raber, en mühim Sözler ve risaleler, en s›k›nt›l› ve hasta-
l›kl› zaman›mda, en sür’atli bir tarzda yaz›lmas›, do¤ru-
dan do¤ruya bir inayet-i ‹lâhiye ve bir ikram-› Rabbanî ve
bir keramet-i Kur’âniye olmazsa, nedir?

Hem, hangi kitap olursa olsun, böyle hakaik-› ‹lâhiye-
den ve imaniyeden bahsetmifl ise, alâküllihâl, bir k›s›m
mesaili, bir k›s›m insanlara zarar verir; ve zarar verdikle-
ri için, her mesele herkese neflredilmemifl; Hâlbuki, flu ri-
saleler ise, flimdiye kadar hiç kimsede —çoklardan sordu-
¤um hâlde— suitesir ve aksülamel ve tahdifl-i ezhan gibi
bir zarar vermedikleri, do¤rudan do¤ruya bir iflaret-i gay-
biye 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
bir tarzda geçmifl ve öyle garip bir surette ona cereyan
verilmifl; tâ Kur’ân-› Hakîme hizmet edecek olan bu nevi
risaleleri netice versin. Âdeta bütün hayat-› ilmiyem, mu-
kaddemat-› ihzariye hükmüne geçmifl. Ve Sözler ile
i’caz-› Kur’ân’›n izhar›, onun neticesi olacak bir surette
olmufltur. Hatta flu yedi sene nefyimde ve gurbetimde ve
sebepsiz ve arzumun hilâf›nda tecerrüdüm ve meflrebime
muhalif, yaln›z bir köyde imrar-› hayat etmekli¤im ve
eskiden beri ülfet etti¤im hayat-› içtimaiyenin çok 
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mahlûkat›n terbiye, tedbir ve ida-
resinde onlara yapm›fl oldu¤u lü-
tuflar, himayeler, 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.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye kudreti yeten.(Allah).
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kerameti.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
mesail: meseleler.
mesele: ehemmiyetli, önemli ifl.
meflrep: su içme yeri.
muhakkak: hakîkat› ve gerçe¤i
belli olmufl, do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz, mutlak.
muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
mukaddemat-› ihzariye: bir fleyi
haz›rlamak için önceden yap›lan
ifller.
nefy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme; sür-
gün.
neflr: herkese duyurma, tamim.
netice: bir iflin, bir fiilin sonunda
elde edilen fley, semere.
netice: sonuç.
su’-i tesir: etkinin kötülü¤ü; kötü
tesir, etki.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
sür’at: çabukluk, h›z, acele.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü; anlay›fl, idrak.
tahdifl-i ezhan: zihinleri kurcala-
ma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tecerrüt: Her fleyden bofl olma,
her fleyden uzak olma.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
ülfet: al›flma, kaynaflma, iyi ge-
çinme, gönüllerin birleflmesi.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âdeta: sanki, düpedüz, baya-
¤›, bas baya¤›.
aksülamel: tepki, reaksiyon.
alâküllihâl: ister istemez, ol-
du¤u kadar, flöyle böyle.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bam-
baflka.
gurbet: yabanc› yerlere git-
me.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.

hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.

hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.

hayat-› ilmiye: ilmî hayat,
ilimle ilgili çal›flmalardan olu-
flan hayat.

hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
hizmet: birinin iflini görme,
bir kimsenin hesab›na veya
menfaatine ifl görme.
hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
iktidar: güç yetme, yapabil-
me, bir ifli gerçeklefltirmek
için gereken kuvvet.
ilâve: ekleme, katma.
imrar-› hayat: hayat geçir-
me.
inayet-i Rabbanîye: Allah’›n



rab›talar›ndan ve kaidelerinden nefret edip terk etmekli-
¤im, do¤rudan do¤ruya bu hizmet-i Kur’âniyeyi halis, sa-
fî bir surette yapt›rmak için bu vaziyet verildi¤ine flüp-
hem kalmam›flt›r. Hatta 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 es-
rar›na hasr-› fikir ettirmek ve nazar› da¤›tmamak için ya-
p›lm›flt›r kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalâaya çok
müfltak oldu¤um hâlde, bütün bütün sair kitaplar›n mü-
talâas›ndan 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’âniyenin üstad-› mutlak olmalar› içindir.

Hem, yaz›lan eserler, risaleler, ekseriyet-i mutlakas›,
hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüt
eden bir hacete binaen, ani 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
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.

anî: bir an içinde, hemen o anda,
derhal.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
dest-i inayet: inayet eli, dikkat,
gayret, ihsan, iyilik eli.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
ekseriyet-i mutlaka: bir fazlas›y-
la elde edilen ço¤unluk, çokluk,
kesin ço¤unluk.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eser: bas›lma kitap.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
hacet: ihtiyaç, lüzum, muhtaçl›k.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
halis: temiz.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hasr-› fikir: bir fleye bütün fikrini
verme, fikir hasretme, baflka fley-
le meflgul olmadan bütün fikrî ça-
l›flmay› bir fley üzerinde toplama.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ilâc: derde devâ olan fley.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
kaide: usul, kural, erkân, nizam,
düzen, yol.
kanaat: görüfl, fikir.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
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engelleme, esirgeme, verme-
me, önleme.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
mücanebet: bir fleyden çe-
kinme, sak›nma, uzak durma.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
nazar: dikkat.
nefret: bir fleyden veya kim-
seden i¤renme, tiksinme, ik-

rah.
netice-i kudsiye: kutsal , mu-
kaddes netice, kutsal sonuç.
rab›ta: ilgi, alâka, ba¤.
sâfî: saf olan, duru, kat›ks›z,
kat›fl›ks›z.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sergüzeflt-i hayat: hayat ma-
ceras›, hayat hikâyesi.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü; anlay›fl, id-
rak.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar, s›k›flt›rmalar.

terk: b›rakma, sal›verme,
vazgeçme.

tetebbuat: etrafl›ca araflt›r-
malar ve incelemeler.

tevellüt: do¤ma, do¤um.

ulûm: ilimler.

üstad-› mutlak: ilimde üs-
tünlü¤ü ve ö¤reticili¤i tart›fl-
mas›z olan üstat.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

zulmen: zulümle, haks›zl›kla,
zulmederek.



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’âniyeyi gözümüzle gördük. Bir k›sm›n›
On Alt›nc› Mektupta iflaret ettik, bir k›sm›n› Yirmi Alt›n-
c› 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. Daimî arkadafl›m Süleyman Efendi çoklar›n›
biliyor. Hususan Sözler’in ve risalelerin neflrinde ve tas-
hihat›nda ve yerlerine yerlefltirmekte ve tesvid ve tebyi-
zinde, fevkalme’mul kerametkârâne bir teshilâta mazhar
oluyoruz; keramet-i Kur’âniye oldu¤una flüphemiz kal-
m›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
iflaret-i gaybiyedir ki, biz istihdam olunuyoruz: hem r›za
dairesinde, hem inayet alt›nda bize hizmet-i Kur’âniye
yapt›r›l›yor.
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hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
husus: mevzu, konu.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i Rabbaniye: Allah’›n
mahlûkat›n terbiye, tedbir ve ida-
resinde onlara yapm›fl oldu¤u lü-
tuflar, himayeler, yard›mlar.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
iflaret-i gaybiye: gaypla ilgili ifla-
ret; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler.
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kerameti.
kerametkârâne: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
maiflet: yaflama, yaflay›fl.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
r›za: raz›l›k, raz› olma, hoflnutluk,
memnunluk.
Sahib-i ‹nayet: gerçek ihsan, iyi-
lik sahibi olan Allah.
salât: Hz. Peygambere dua; Hz.
Muhammed’e, Ashab›na, ailesine
Allah’›n rahmet ve ma¤firetini,
meleklerin isti¤far›n› ve mümin-
lerin dualar›n› dileme.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
tatmin: doyma, doygunluk.
tebyiz: müsveddeyi temize çek-
me, beyaza çekme.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tesvid: yaz› ile karalama, müs-
vedde yapma.
vesile: bir fleyle u¤raflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta.

arzu-i kalp: kalbin arzusu,
kalbin iste¤i.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bilâmübalâ¤a: abartmaks›-
z›n, abart›s›z.

daimî: sürekli, devaml›.
eser-i ikram-› ‹lâhî: Allah’›n
lütfunun, ihsan›n›n eseri.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cö-
mertlik.
fevkalme’mul: umulan›n üs-

tünde, umulandan çok fazla.
hakeza: benzeri.
hamd: Allah’a karfl› olan flük-
ran ve memnuniyetini onu
överek bildirme, Allah’›n yü-
celi¤ini övme.

1. Allah'a hamd olsun. Bu ancak Rabbimin fazl›ndand›r.

2. Seni her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim
bilgimiz yoktur. fiüphesiz  Alîm (herfleyi hakk›yla bilen) ve Hakîm (her ifli hikmetle yapan)
ancak sensin. (Bakara Suresi: 32.) 

3. Allah'›m! Efendimiz Muhammed'e, onun Al ve Ashab›na, Senin r›zana ve onun hakk›n›n
ödenmesine vesile olacak flekilde çok salât ve selâm eyle. Âmin.



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 yaz-
d›¤›n Sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve
ariflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazen bir sat›rda
bir sahife kadar kuvvet var; bir sahifede bir kitap kadar
tesir bulunuyor?”

Elcevap: fieref i’caz-› Kur’ân’a ait oldu¤undan ve ba-
na 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, fluhuttur; taklit de¤il, tahkiktir; iltizam de-
¤il, iz’and›r; tasavvuf de¤il, hakikattir; dava de¤il, dava
içinde bürhand›r. fiu s›rr›n hikmeti budur ki:

Eski zamanda, esasat-› imaniye mahfuzdu; teslim kavi
idi. Teferruatta, ariflerin 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-› Kerîm’in en parlak mazhar-› i’caz›ndan
olan temsilât›ndan bir flulesini, acz ve zaaf›ma, fakr ve 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahir: son, sonraki, en sonra.
arif: çok irfanl›, bilgi sahibi.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bilâperva: korkusuzca, çekinme-
den.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
dalâlet-i fenniye: fenden, ilim-
den gelen sapk›nl›k, ilmî dalâlet.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
ekseriyet: en büyük k›s›m, çok-
luk, ço¤unluk.
elcevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k; söz veya yaz› ile cevap.
erkân: rükünler, esaslar.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi gaye ve
hikmetlerle yaratan, çok çok
merhametli, Allah.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep; gizli, bilinmeyen nokta.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
raftarl›k yapma, tarafgirlik.
iz’an: inanç, gönülden yönelme,
gönülden inanma.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kavi: kuvvetli, güçlü, dayan›kl›,
metin, muhkem.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
mahfuz: h›fz olunmufl saklanm›fl.
mahrem: gizli olan, herkese söy-
lenmeyen, gizli s›r vasf› olan.
mahremce: hususiyet arz eden,
samimî olarak.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
marifet: bilme, ilim, danifl.
mazhar-› î’câz: mu’cizeli¤in gö-
ründü¤ü yer.
mevki: yer, mekân.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
münasip: uygun, yerinde.
müstensih: istinsah eden, bir ya-
z›n›n suretini, kopyas›n› ç›karan,
yaz›l› bir metnin suretini ç›kara-
rak ço¤altan, kopya eden.
nadiren: ender olarak, az olarak,
pek az bulunarak.
sahife: sayfa.
s›rr-› inayet: çok cömert olan Al-
lah’›n ihsanlar›n›n, yard›m ve lut-
funun s›rr›.
sual: soru.
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flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
fieref: manevî büyüklük, yük-
seklik, yücelik, ululuk, seçkin-
lik.
fluhut: gözle görme, müflahe-
de.
flule: ›fl›k.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rma, hakikatini araflt›r-
ma, araflt›r›p soruflturma.
taklit: baflkas›n›n fikir ve gö-
rüfllerine körü körüne uyma,
onun gibi hareket etme.

tasavvuf: ‹slâmiyetin temel
prensiplerine dayanarak, nef-
si dünya alâkalar›ndan ve
sevgisinden kesip Allah’a
ulaflma yolundaki kalbe, ah-
lâka, nefse, ruha, marifete,
makama ve bât›na ait bilgiler,
mutasavv›flar›n ilmi, Allah’a
ulaflma bilgisi ve yaklafl›m›.

tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, tasarlama, kur-
ma.

tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini

kabul etme.
teferruat: ayr›nt›lar, as›ldan
ayr›lan ikinci derecede bö-
lümler, dallar, bölümler, flu-
beler.
temsilât: temsiller, örnekler.
tesir: etki.
teslim: do¤rulama, do¤ru ol-
du¤unu kabul etme.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik,
dermans›zl›k, ar›kl›k.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.



ihtiyac›ma merhameten, hizmet-i Kur’ân’a ait yaz›lar›-
ma ihsan etti.

Felillâhilhamd, s›rr-› temsil dürbünüyle, en uzak haki-
katler gayet yak›n gösterildi. Hem, s›rr-› temsil cihetül-
vahdetiyle, en da¤›n›k meseleler toplatt›r›ld›. Hem, s›rr-›
temsil merdiveniyle, en yüksek hakaika kolayl›kla yetifl-
tirildi. Hem, s›rr-› temsil penceresiyle, hakaik-› gaybiye-
ye, esasat-› ‹slâmiyeye fluhuda yak›n bir yakin-i imaniye
hâs›l oldu. Ak›lla beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve
heva teslime mecbur oldu¤u gibi, fleytan dahi teslim-i si-
lâha mecbur oldu.

Elhâs›l, yaz›lar›mda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa,
ancak temsilât-› Kur’âniyenin lemaat›ndand›r. Benim
hissem, yaln›z fliddet-i ihtiyac›mla taleptir ve gayet ac-
zimle tazarruumdur. Dert benimdir, deva Kur’ân’›nd›r.

®
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merhameten: ac›yarak, merha-
met ederek.
mesele: ehemmiyetli, önemli ifl.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
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: isteme, dileme, istek, arzu.
tazarru: yalvarma, Allah’a huflû
içinde yalvarma.
temsilât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
verdi¤i temsiller, misaller.
tesir: etki.
teslim: karfl›s›ndakinin hükmü al-
t›na girme, boyun e¤me, r›za gös-
terme.
teslim-i silâh: silâh b›rakma, silâ-
h›n› teslim etme.
vehim: zan, flüphe.
yakîn-i imaniye: flüphesiz, sa¤-
lam iman; iman›n kesin ve sa¤-
lam bilgiye dayanmas›.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
cihetülvahdet: birlik ciheti.
deva: ilâç, çare, tedbir.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, sonuç olarak, özetle, sözün
k›sas›, uzatmayal›m, k›sacas›.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k, zü¤ürtlük.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› gaybiye: gizli olan
ve bilinmeyen gerçekler.
hakikat: gerçek, hayalî olma-

yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.

hâs›l: peyda olan, ç›kan,
meydana gelen, ortaya ç›kan,
beliren.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.

heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük, nef-
sin zararl› ve günah olan ar-

zular›.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hizmet-i Kur’ân: Kur’ân hiz-
meti.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk
hâli, muhtaç olufl.
lemeat: lem’alar, par›lt›lar,
parlay›fllar.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.



(Yirmi Sekizinci Mektuptan)

Yedinci Meselenin Hatimesidir
Sekiz inayet-i ‹lâhiye suretinde gelen iflarat-› gay-
biyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evha-
m› izale etmek ve bir s›rr-› azîm-i inayeti beyan
etmeye dairdir.

fiu Hatime Dört Nüktedir.

B‹R‹NC‹ NÜKTE: Yirmi Sekizinci Mektubun Yedinci
Meselesinde yedi sekiz küllî ve manevî inayat-› ‹lâhiye-
den hissetti¤imiz bir iflaret-i gaybiyeyi, “Sekizinci ‹nayet”
nam›yla “tevafukat” tabiri alt›ndaki nak›flta o iflarat›n cil-
vesini gördü¤ümüzü iddia etmifltik. Ve iddia ediyoruz ki,
bu yedi sekiz küllî inayatlar, o derece kuvvetli ve kat’îdir-
ler ki, her birisi tek bafl›yla o iflarat-› gaybiyeyi ispat eder.
Farz-› muhal olarak, bir k›sm› zay›f görülse, hatta inkâr
edilse, o iflarat-› gaybiyenin kat’iyetine halel vermez. O
sekiz inayat› inkâr edemeyen, o iflarat› inkâr edemez.
Fakat, tabakat-› nâs muhtelif oldu¤u, hem kesretli taba-
ka olan tabaka-i avam, gözüne daha ziyade itimat etti¤i
için, o sekiz inayat›n içinde en kuvvetlisi de¤il, belki en
zahirîsi tevafukat oldu¤undan -çendan ötekiler daha kuv-
vetli, fakat bu daha umumî oldu¤u için- ona gelen evha-
m› def etmek maksad›yla, bir muvazene nev’inden, bir
hakikati beyan etmeye mecbur kald›m. fiöyle ki:

beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
çendan: gerçi, o kadar, her ne ka-
dar, pek o kadar.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
halel: bozukluk, eksiklik.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
iddia: bir fikri ›srarla savunma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
inayat: lütuflar, ihsanlar, iyilikler,
yard›mlar.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
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.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
izale: ortadan kald›rma.
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kat’î: kesip atan, flüpheye ve
tereddüde mahal b›rakma-
yan, kesin, flüphesiz.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
küllî: çok, büyük, çok miktar-
da.
maksat: kastedilen, istenilen
fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mecbur: icbar edilmifl, zorla

bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
muvazene: ölçü, k›yas, mu-
kayese.
nam: ad, isim.
s›rr-› azîm-i inayet: Cenab-›
Allah’›n inayetinin, ihsan›n›n,
iyili¤inin ihsanlar›n›n, insanlar
taraf›ndan akledilmeyen bü-
yük hikmeti.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tabaka-i avam: avam taba-

kas›, halktan ilmi irfan› k›t
olanlar›n tabakas›, halk.
tabakat-› nâs: insan s›n›flar›,
insan katmanlar›.
tabir: ifade, söz.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.
zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.
ziyade: çok, fazla, art›k.



O zahirî inayet hakk›nda demifltik: Yazd›¤›m›z risaleler-
de, “Kur’ân” kelimesi ve “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü
Vesselâm” kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünü-
yor, hiçbir flüphe b›rakm›yor ki; bir kas›t ile tanzim edi-
lip, muvazi bir vaziyet verilir. Kas›t ve irade ise, bizlerin
olmad›¤›na delilimiz, üç dört sene sonra muttali oldu¤u-
muzdur. Öyle ise, bu kas›t ve irade, bir inayet eseri ola-
rak gaybîdir. S›rf i’caz-› Kur’ân ve i’caz-› Ahmediyeyi te-
yit suretinde ve iki kelimede tevafuk suretinde o garip va-
ziyet verilmifltir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti, i’caz-›
Kur’ân ve i’caz-› Ahmediyeye bir hatem-i tasdik olmakla
beraber; sair misil kelimeleri dahi, ekseriyet-i azîme ile
tevafuka mazhar etmifller. Fakat, onlar birer sahifeye
mahsus; flu iki kelime bir iki risalenin umumunda ve ek-
ser risalelerde görünüyor. Fakat, mükerrer demifliz: Bu
tevafukun asl›, sair kitaplarda da çok bulunabilir; amma
kas›t ve irade-i âliyeyi gösterecek bu derece garabette
de¤ildir. fiimdi bu davam›z› çürütmek kabil olmad›¤› hâl-
de, zahir nazarlarda çürümüfl gibi görmekte, bir iki cihet
olabilir:

Birisi: “Sizler düflünüp, böyle bir tevafuku rast getir-
miflsiniz” diyebilirler. “Böyle bir fley yapmak kas›t ile ol-
sa, rahat ve kolay bir fleydir.”

Buna karfl› deriz ki: Bir davada iki flahid-i sad›k kâfidir.
Bu davam›zdaki kas›t ve irademiz taallûk etmeyerek, üç
dört sene sonra muttali oldu¤umuza yüz flahid-i sad›k bu-
lunabilir.
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haberdar.
muvâzî: paralel, bir yönde ve ay-
n› aç›kl›kta bulunan veya uzanan,
birbirine denk.
mübarekiyet: mübareklik.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tekrar
olunmufl, iki veya daha fazla ya-
p›lm›fl, tekrarl›.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sahife: sayfa.
sair: di¤er, öteki, baflka.
s›rf: ancak, yaln›z.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
taallûk: iliflik, ilgi.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
tevafukat: tevafuklar, uygunluk-
lar, raslant›lar, birbirine uygun ge-
lifller.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zahir: görünen, görünücü.

amma: ama, lâkin, ancak, öy-
le ki, flu kadar ki.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
delil: flahit, belge, tan›k.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
ekseriyet-i azîme: büyük ço-
¤unluk.
garabet: tuhafl›k.
garip: hayret verici.
gaybî: gayba ait, göze görün-
meyenlere ait, gaypla ilgili,

haz›rda olmayan.
hatem-i tasdik: tasdik müh-
rü, onaylama ve kabul müh-
rü.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konu-
sunda karar verebilme ve bu
karar› yerine getirme gücü.
irade-i âliye: bir fleyi yapmak
veya yapmamak konusunda
karar verebilme ve bu karar›
yürütebilme kudretine sahip
yüksek irade.

kabil: olan, olabilir, mümkün,
ihtimal dairesinde.
kâfî: yeter, yetecek; elveren,
yetiflen.
kasd: niyet, kurma.
mahsus: baflkas›nda bulun-
mayan, bir fleye veya kifliye
has olan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muttali: bir iflten haberli, ha-
ber alm›fl, ö¤renmifl, bilgili,



Bu münasebetle bir nokta söyleyece¤im: Bu kera-
met-i i’caziye, Kur’ân-› Hakîm belâgat cihetinde dere-
ce-i i’cazda oldu¤u nev’inden de¤ildir. Çünkü, i’caz-›
Kur’ân’da, kudret-i befler o yolda giderek o dereceye ye-
tiflemiyor. fiu keramet-i i’caziye ise, kudret-i beflerle ola-
m›yor; kudret o ifle kar›flam›yor. (HAfi‹YE)

ÜÇÜNCÜ NÜKTE: ‹flaret-i hassa, iflaret-i amme müna-
sebetiyle bir s›rr-› dakik-› rububiyet ve rahmaniyete iflaret
edece¤iz:

Bir kardeflimin güzel bir sözü var; o sözü bu meseleye
mevzu edece¤im. Sözü de fludur ki:

Bir gün güzel bir tevafukat› ona gösterdim.

Dedi: “Güzel! Zaten her hakikat güzeldir. Fakat bu söz-
lerdeki tevafukat ve muvaffak›yet daha güzeldir.”

Ben de dedim: “Evet, her fley ya hakikaten güzeldir, ya
bizzat güzeldir, veya neticeleri itibar›yla güzeldir. Ve bu
güzellik, rububiyet-i ammeye ve flümul-i rahmete ve te-
celli-i ammeye bakar. Dedi¤in gibi, bu muvaffak›yetteki
iflaret-i gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu, rahmet-i hassa-
ya ve rububiyet-i hassaya ve tecelli-i hassaya bakar bir
surettedir.”

HAfi‹YE: On Dokuzuncu Mektubun On Sekizinci ‹flaretinde, bir nüsha-
da, bir sahifede dokuz "Kur'ân" tevafuk suretinde bulundu¤u hâlde birbi-
rine hat çektik; mecmuunda Muhammed lâfzı çıktı. O sahifenin mukabi-
lindeki sahifede sekiz “Kur'ân” tevafukla beraber, mecmuunda lâfzullah
çıktı. Tevafukatta böyle bedî fleyler çok var.

Bu hafliyenin mealini gözümüzle gördük.
Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said.

bedî: efli ve benzeri olmayan, efl-
siz güzel; yeni, garip, eflsiz.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
derece: mertebe, kademe.
derece-i i’caz: mu’cizelik derece-
si.
fehm: anlama, anlay›fl, kavray›fl,
idrak, zekâ, ak›l.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, derkenar.
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 hassa: hususî iflaret, özel
iflaret, özel alâmet.
keramet-i i’caziye: Kur’ân’›n i’ca-
z›na ait keramet, Kur’ân-› Ke-
rîm’in i’caz›n›n, mu’cizeli¤inin ve-
sile oldu¤u keramet.
keramet-i i’caziye: Kur’ân’›n i’ca-
z›na ait keramet, Kur’ân-› Ke-
rîm’in i’caz›n›n, mu’cizeli¤inin ve-
sile oldu¤u keramet.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
kudret-i befler: insan gücü, kuv-
veti.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâfz: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
lâfzullah: Allah lâfz›.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
mecmu: bütün hepsi.
mesele: konu.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, bahis, konu.
mukabil: karfl› karfl›ya gelen, bir
fleyin karfl›s›nda bulunan.
muvaffak›yet: Allah’›n yard›m›y-
la baflar›l› olma, muvaffak olma,
baflarma.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
netice: sonuç.
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nüsha: bir kitaptan veya ya-
z›l› bir fleyden ç›kar›lan suret.
rahmet-i hassa: Allah’›n hu-
susî rahmeti.
rububiyet-i amme: Cenab-›
Allah’›n her fleyi içine alan
terbiye edicili¤i.
rububiyet-i hassa: ‹lâhî terbi-
yenin hususî yönü.
sahife: sayfa.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
flümul-i rahmet: rahmetin
ihatas›, Allah’›n (c.c.) rahmeti-

nin her fleyi içine almas›, kap-
lamas›.

takrip: yaklaflt›rma, yanaflt›r-
ma.

tecelli-i âmme: umumî tecel-
li; raz›kiyet, ihya, imâte gibi
Cenab-› Hakk›n bütün mahlû-
kat› kuflatan isimlerine ait bü-
yük tecelliler.

tecelli-i hâssa: hususî tecelli;
Cenab-› Hakk›n seçkin kullar›-
na veya çaresizlik içindeki
mahlûkat›na karfl› hususî yar-
d›mlar›, lütûflar›, ihsanlar›, hi-

mâyeleri.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
zaten: tabiî olarak, esasen,
asl›nda, as›l olarak, kendili¤in-
den.



Bunu bir temsil ile fehme takrip edece¤iz. fiöyle ki:

Bir padiflah›n umumî saltanat› ve kanunuyla, merha-
met-i flahanesi umum efrad-› millete teflmil edilebilir. Her
fert, do¤rudan do¤ruya o padiflah›n lütfuna, saltanat›na
mazhard›r. O suret-i umumiyede, efrad›n çok münase-
bat-› hususiyesi vard›r.

‹kinci cihet, padiflah›n ihsanat-› hususiyesidir ve eva-
mir-i hassas›d›r ki, umumî kanunun fevkinde, bir ferde
ihsan eder, iltifat eder, emir verir.

‹flte bu temsil gibi, Zat-› Vacibü’l-Vücud ve Hâl›k-› Ha-
kîm ve Rahîm’in umumî rububiyet ve flümul-i rahmeti
noktas›nda her fley hissedard›r. Her fleyin hissesine isa-
bet eden cihette, hususî Onunla münasebettard›r. Hem
kudret ve irade ve ilm-i muhitiyle her fleye tasarrufat›,
her fleyin en cüz’î ifllerine müdahalesi, rububiyeti vard›r.
Her fley, her fle’ninde Ona muhtaçt›r; Onun ilim ve hik-
metiyle iflleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiat›n haddi var
ki, o daire-i tasarruf-i rububiyetinde saklans›n ve tesir sa-
hibi olup müdahale etsin; ve ne de tesadüfün hakk› var
ki, o hassas mizan-› hikmet dairesindeki ifllerine kar›fls›n.
Risalelerde, yirmi yerde, kat’î hüccetlerle tesadüfü ve ta-
biat› nefyetmifliz ve Kur’ân k›l›c›yla idam etmifliz, müda-
halelerini muhal göstermifliz. Fakat, rububiyet-i amme-
deki daire-i esbab-› zahiriyede, ehl-i gafletin nazar›nda
hikmeti ve sebebi bilinmeyen ifllerde, tesadüf nam›n› ver-
mifller. Ve hikmetleri ihata edilmeyen baz› ef’al-i ‹lâhiye-
nin kanunlar›n›, tabiat perdesi alt›nda gizlenmifl, göre-
memifller, tabiata müracaat etmifller.
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mahlûkuna hususî ihsanlar›, ik-
ramlar›.
ilm-i muhit: her fleyi ihata edici,
kuflat›c› ilim.
iltifat: güler yüzle muamele, na-
zik davranma, gönlü hofl etme,
teveccüh etme, iyilik etme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
isabet: uygunluk, yerine oturma,
yerini bulma, tam zaman›nda ve
yerinde olma.
kat’î: kesip, flüphesiz.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lütuf: iyi muamele, iyilik, iyi, yu-
muflak, dostça davran›fl.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl.
mizan-› hikmet: hikmet terazisi.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan, olmaz, olmayacak.
muhtaç: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen.
müdahale: güç kullanma.
münasebat-› hususîye: özel ilgi-
ler, özel yak›nl›klar, özel iliflkiler.
münasebettar: ilgili, alâkal›, bir
fleye uygun ve yak›n olan.
müracaat: dan›flma; baflvuru.
nam: ad, isim.
nazar: düflünme, fikir, bak›fl.
nefiy: inkâr etme.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye, tedbir ve malikiyeti ve
besleyicili¤i keyfiyeti.
rububiyet-i amme: Cenab-› Al-
lah’›n her fleyi içine alan terbiye
edicili¤i.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
suret-i umumiye: genel tarz, ge-
nel görünüfl.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
flümul-i rahmet: rahmetin ihata-
s›, Allah’›n rahmetinin her fleyi içi-
ne almas›, kaplamas›.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tasarrufat: tasarruflar.
temsil: benzetme.
tesadüf: bir fleyin kendili¤inden
meydana gelmesi.
teflmil: yayma, geniflletme, flü-
mullendirme.
umum: hep, bütün, herkes.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
Zat-› Vacibü’l-Vücut: varl›¤› mut-
laka gerekli olan zat, Cenab-› Al-
lah.

cihet: yan, yön, taraf.
cüz’î: küçük.
daire-i esbab-› zahiriye: gö-
rülebilen, görünür sebepler
dairesi.
daire-i tasarruf-› rububiyet:
‹lâhî irade ve terbiyenin ta-
sarruf dairesi, makam›.
efrad-› millet: milletin fertle-
ri.
efrat: bireyler.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.

evamir-i hassa: hususî emir-
ler, özel ifller.
fert: birey, flah›s, kifli.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
had: yetki.
Hâl›k-› Hakîm-i Rahîm: Ra-
hîm ve hakîm olan yarat›c›,
Allah.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir
yere has olan, herkese âid ol-
mayan, özel.

hüccet: delil, ispat, burhan;
bir iddiân›n do¤rulu¤unu is-
pat için gösterilen vesika, se-
net.

ihata: tam kavray›fl, zihnen,
aklen ve bilgiyle kavray›fl,
mükemmel bir flekilde anla-
ma.

ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.

ihsanat-› hususiye: hususî
ihsanlar, özel hediye ve ik-
ramlar; Cenab-› Hakk›n her bir



‹kincisi, hususî rububiyetidir ve has iltifat ve imdad-›
Rahmanîsidir ki, umumî kanunlar›n tazyikat› alt›nda ta-
hammül edemeyen fertlerin imdad›na Rahmanü’r-Ra-
hîm isimleri imdada yetiflirler, hususî bir surette muave-
net ederler, o tazyikattan kurtar›rlar. Onun için, her zî-
hayat, hususan insan, her anda Ondan istimdat eder ve
medet alabilir. ‹flte bu hususî rububiyetindeki ihsanat›,
ehl-i gaflete karfl› da tesadüf alt›na gizlenmez ve tabiata
havale edilmez.

‹flte bu s›rra binaendir ki, ‹’caz-› Kur’ân ve ‹’caz-› Ah-
mediyedeki iflarat-› gaybiyeyi, hususî bir iflaret telâkki ve
itikat etmifliz. Ve bir imdad-› hususî ve muannitlere kar-
fl› kendini gösterecek bir inayet-i hassa oldu¤unu yakin
ettik ve s›rf lillâh için ilân ettik. Kusur etmiflsek Allah af-
fetsin. Âmin.
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âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
fert: flah›s, kifli.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir ye-
re has olan, herkese âid olmayan,
özel.
ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba¤›fl-
lar, yard›mlar, nimetler, lütuflar.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
iltifat: güler yüzle muamele, na-
zik davranma, gönlü hofl etme,
teveccüh etme, iyilik etme.
imdad-› hususî: hususî, özel yar-
d›m.
imdad-› Rahmanî: Cenab-› Hak-
k›n Rahman ismiyle mahlûkat›n›n
hiç birisini hariç b›rakmayarak,
her birisine yapm›fl oldu¤u lütuf-
lar, yard›mlar, korumalar.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
inayet-i hassa: Özel yard›m, özel
himaye, hususî lütuf; Cenab-›
Hakk›n sevdi¤i kullar›na yapm›fl
oldu¤u hususî himayesi ve yard›-
m›.
istimdat: aman dileme, merha-
met ve yard›m›na s›¤›nma.
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.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
kusur: suç, kabahat.
medet: inayet, yard›m, imdat,

nusret.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muavenet: yard›m, yard›m
etme, yard›mc›l›k, teâvün.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
Rahmanürrahim: çok flefkat-
li, çok merhametli olan Allah.

rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
s›rf: ancak, sadece, yaln›z,
salt.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar, s›k›flt›rmalar.
telâkki: kabul etme, alma.

tesadüf: bir fleyin kendili¤in-
den meydana gelmesi.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak bilme, son derece
emin olarak bilme, do¤ru ve
kuvvetle bilme.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Ey Rabbimiz, unutarak veya yan›larak bir kusur ifllersek, bizi onunla hesaba çekme. (Baka-
ra Suresi: 286.)
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Kardefllerim,

Size, Üstat ve talebeler ve ders arkadafllar› içinde fay-
da verecek bir fikrimi beyan edece¤im. fiöyle ki:

Sizler —haddimin fevkinde— bir cihette talebemsiniz
ve bir cihette ders arkadafllar›ms›n›z ve bir cihette muin
ve müflavirlerimsiniz.

Aziz kardefllerim! Üstad›n›z lâyuhti de¤il; onu hatas›z
zannetmek hatad›r. Bir bahçede çürük bir elma bulun-
makla bahçeye zarar vermez, bir hazinede silik para bu-
lunmakla hazineyi k›ymetten düflürtmez. Hasenenin on
say›lmas›yla, seyyienin bir say›lmak s›rr›yla; insaf odur ki,
bir seyyie bir hata görünse de, sair hasenata karfl› kalbi
buland›r›p itiraz etmemektir. Hakaika dair mesailde, kül-
liyatlar› ve bazen de tafsilâtlar› sünuhat-› ilhamiye nev’in-
den oldu¤undan, hemen umumiyetle flüphesizdir,
kat’îdir...

Biliniz, kardefllerim ve ders arkadafllar›m, benim hata-
m› gördü¤ünüz vakit serbestçe bana söyleseniz mesrur
olaca¤›m. Hatta bafl›ma vursan›z, “Allah raz› olsun” di-
yece¤im. Hakk›n hat›r›n› muhafaza için, baflka hat›rlara
bak›lmaz. Nefs-i emmarenin enaniyeti hesab›na, Hakk›n
hat›r› olan, bilmedi¤imiz bir hakikati müdafaa de¤il, aler-
re’si velayn kabul ederim...
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tereddüde mahal b›rakmayan,
kesin, flüphesiz.
k›ymet: de¤er.
külliyat: bir fleyin bütünü, bir fle-
yin tamam›, hepsi.
lâyuhti: hatas›z, hata ifllemez, ya-
n›lmaz, yanl›fl yapmaz.
mesail: meseleler.
mesrur: sevinçli, memnun, flen,
sürurlu.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
müdafaa: savunma.
müflavir: istiflare edilen, fikrine
müracaat edilen, kendisine dan›-
fl›lan kimse.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis, insana kötü ve
günah olan ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
sair: di¤er, öteki, baflka.
seyyie: fenal›k, kötülük, çirkinlik.
sünuhat-› ilhamiye: ilham olan
hat›rlay›fllar, ilhamla akla gelen-
ler, ilham olarak kalbe do¤anlar.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildirmeler.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
umumiyet: umumî olma hâli,
umumîlik, bir fleyin herkese ait
olmas›, genellik.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
zan: zannetme, sanma, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

alerre’sivelayn: bafl ve göz
üstüne.
aziz: muhterem, sayg›n.
bazen: zaman zaman, ara s›-
ra, her zaman de¤il.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,

üzeri.
fikir: düflünme, düflünce.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hasene: güzel ve hay›rl› ifl.
hata: suç, günah, kabahat.
hat›r: gönül, kalp, his.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,

bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
hazine: para, alt›n gibi k›y-
metli fleylerin sakland›¤› sa¤-
lam yer.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
itiraz: bir fikri, hükmü veya
durumu kabul etmeyip çü-
rütmeye kalk›flma, karfl› ç›k-
ma, karfl› durma.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve



Bilirsiniz ki, flu zamanda, flu vazife-i imaniye çok mü-
himdir; benim gibi zay›f, fikri çok cihetlerle ink›sam
etmifl bir bîçareye yükletmemeli, elden geldi¤i kadar
yard›m etmeli... Cenab-› Hak, kemal-i rahmetinden, iki
senedir ciddî hakaika nispeten yemifller, fâkiheler nev’in-
den tevafukat-› lâtife ile ezhan›m›z› taltif etti, zihnimizi
neflelendirdi; kemal-i merhametinden, o tevafukat-› lâti-
fe meyveleriyle ciddî bir hakikat-i Kur’âniyeye zihnimizi
sevk etti ve ruhumuza o meyveleri g›da ve kut yapt›.
Hurma gibi hem fâkihe, hem kut oldu; hem hakikat,
hem ziynet ve meziyet birleflti.

Kardefllerim, bu zamanda, dalâlet ve gaflete karfl› pek
çok manevî kuvvete muhtac›z. Maatteessüf, ben flahs›m
itibar›yla çok zay›f ve müflisim. Harika kerametim yok ki
bu hakaik› onunla ispat edeyim ve kudsî bir himmetim
yok ki onunla kulûbu celp edeyim. Ulvî bir deham yok ki
onunla ukulü teshir edeyim. Belki, Kur’ân-› Hakîm’in
dergâh›nda bir dilenci hadim hükmündeyim. Bu muan-
nit ehl-i dalâletin inad›n› k›rmak ve insafa getirmek için
Kur’ân-› Hakîm’in esrar›ndan bazen istimdat ederim.
Keramat-› Kur’âniye olarak, tevafukatta bir ikram-› ‹lâhî
hissettim; iki elimle sar›ld›m.

Evet, Kur’ân’dan tereflfluh eden ‹flaratü’l-‹’caz ve Risa-
le-i Haflir’de kat’î bir iflaret hissettim. Emsalleri bulunsun
bulunmas›n, bence bir keramet-i Kur’âniyedir.

@ @ @

bazen: zaman zaman, ara s›ra,
her zaman de¤il.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
ciddî: mühim, önemli.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve an-
lay›fll›l›¤›n son derecesi.
dergâh: makam.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
emsal: efl, benzer.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
ezhan: zihinler, insanda ak›l, fikir,
zekâ, haf›za, anlay›fl, kavray›fl
kudretleri.
fakihe: yemifl, meyve.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hâdim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n as-
l›, mahiyeti.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
hurma: hurma a¤ac›n›n meyvesi.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram ve
ihsan›.
ink›sam: parçalanma.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemal-i merhamet: merhametin
son derecesi, tam bir merhamet,
mükemmel ve kusursuz merha-
met ile.
kemal-i rahmet: rahmetin mü-
kemmelli¤i.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keramet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kerameti.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kulûb: kalpler, gönüller.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kut: yaflatacak g›da, yaflamak
için yenen fley, yiyecek, r›z›k.
maatteessüf: teessüfle, esefle,
yaz›k ki, üzülerek belirteyim ki.
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manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›n-
dan ay›ran veya yücelten va-
s›f, üstünlük vasf›, de¤erlilik,
yüksek karekter, fazilet.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
müflis: iflâs etmifl, her fleyini

kaybetmifl, mal›n›-mülkünü
kaybetmifl, var›n›-yo¤unu
elinden ç›karm›fl.
nispeten: nispet olarak, nis-
petle, k›yaslayarak, öncekine
göre, bir dereceye kadar.
sevk: yönlendirme.
taltif: iltifat etme, gönül ok-
flama, iyilikle gönül alma.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yap-
ma.
teshir: cezbetme, kendine
ba¤lama.
tevafukat: tevafuklar, uy-

gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.

tevâfukât-› latîfe: hofl ve tat-
l› uygunluklar, rast gelmeler,
rastlaflmalar, birbirini tutma-
lar, münasebetler.

ukul: ak›llar, zihinler, uslar.

ulvî: yüksek, yüce.

vazife-i imaniye: imanla ilgili
vazife, iman vazifesi.

zihin: bilinç, dima¤.

ziynet: süs, bezek.



Aziz, s›dd›k, çal›flkan kardeflim,

Senin gördü¤ün vazife-i Kur’âniyenin hepsi mübarek-
tir. Cenab-› Hak sizi muvaffak etsin, fütur vermesin,
flevkinizi artt›rs›n. Uhuvvet için bir düstur beyan edece-
¤im; o düsturu cidden nazara almal›s›n›z.

Hayat, vahdet ve ittihad›n neticesidir. ‹mtizaçkârâne
ittihat gitti¤i vakit, manevî hayat da gider.
1 rºoµoëj/Q nÖngrònJ nh Gƒo∏n°ûrØ`nà`na GƒoYnRÉnænJ n’nh iflaret etti¤i gibi, te-

sanüt bozulsa cemaatin tad› kaçar.

Bilirsiniz ki, üç elif ayr› ayr› yaz›lsa k›ymeti üçtür, tesa-
nüd-i adedî ile yaz›lsa yüz on bir k›ymetinde oldu¤u gibi;
sizin gibi üç-dört hadim-i Hak, ayr› ayr› ve taksimü’l-
a’mal olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetleri üç-
dört adam kadard›r. E¤er hakikî bir uhuvvetle birbirinin
faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle, birbirinin ayn›
olmak derecede bir tefânî s›rr›yla hareket etseler, o dört
adam, dört yüz adam kuvvetinin k›ymetindedirler. Sizler,
koca Isparta de¤il, belki büyük bir memleketi tenvir ede-
cek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz... Makine-
nin çarklar› birbirine muavenete mecburdur; birbirini k›s-
kanmak de¤il, belki bilâkis birbirinin fazla kuvvetinden
memnun olurlar. fiuurlu farz etti¤imiz bir çark, daha kuv-
vetli bir çark› görse, memnun olur; çünkü, vazifesini tah-
fif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur’ân ve iman›n hizmeti
olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlar›nda tafl›yan zatlar,
kuvvetli omuzlar alt›na girdikçe, iftihar eder, minnettar
olur, flükreder. Sak›n birbirinize tenkit kap›s›n› açmay›n›z.
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hazine-i âliye: ulvî, yüce hazine.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
iftihar: övünme, kendi yapt›¤› ifl-
lerden övgüyle söz etme, koltuk
kabartma.
‹htilâf: anlaflmazl›k, uyuflmazl›k,
bir konuda farkl› görüfl ve düflü-
nüfl, fikir ayr›l›¤›.
imtizaçkârâne: ba¤dafl›rcas›na,
kar›flm›fl gibi.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma, bir olma, birlik oluflturup iki-
li¤i ortadan kald›rma, birlik.
k›ymet: de¤er.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini el-
de edemeyen, bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
muavenet: yard›m, yard›m etme,
yard›mc›l›k, teâvün.
muvaffak: ifli rast gitmifl olan
kimse, Allah’›n yard›m›na nail ol-
mufl kifli.
mübarek: feyizli, bereketli.
nazar: dikkat.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
fluur: kendi varl›¤›ndan haberi ol-
ma hissi, bilinç.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tefânî: birbirinde fani olma, fik-
ren arkadafl›n›n meziyet ve hissi-
yat› ile yaflama.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesanüd-i adedî: say›lar›n daya-
n›flmas›. (‹ki tane 1 rakam›n›n
toplam›n›n 2 etmesi, yanyana ya-
z›ld›¤›nda ise 11 olmas› gibi.).
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
uhuvvet: kardefllik.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vazife: ifl, memuriyet.
vazife-i Kur’âniye: Kur’ân’la ilgili
vazife, Kur’ân vazifesi.
zat: kifli, flah›s, fert.

aziz: yüksek dereceli, çok de-
¤erli.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bilâkis: aksine, tersine, tam
tersi, tersine olarak.
cemaat: topluluk, bir yere
toplanm›fl insanlar, tak›m, bö-
lük.
cidden: flaka olmayarak, ger-
çekten, ciddî olarak.

cihet: yan, yön, taraf.
çark: bir eksenin döndürdü¤ü
tekerlek biçimindeki makine
parças›.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
elif: Arap alfabesinin ilk harfi.
farz: bir netice elde etmek
için ihtimalli veya gerçek ola-
rak kabul edilen bir tahminde
bulunma, sayma, tutma, bir

hususu bir davaya mevzu ve
as›l k›lma.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
hâdim-i Hak: Allah’›n hizmet-
çisi.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hakikî: gerçek, sahici.
hariç: d›flta b›rak›lmak üzere.

1. ‹htilâfa düflmeyin; sonra cesaretiniz k›r›l›r, kuvvetiniz de elden gider. (Enfal Suresi: 46.)



Tenkit edilecek, kardefllerinizden hariç dairelerde çok
var. Ben nas›l meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyet-
lerden ben mahrum kald›kça sizde bulundu¤undan mem-
nun oluyorum, kendimindir telâkki ediyorum; siz de Üs-
tad›n›z›n nazar›yla birbirinize bakmal›s›n›z, âdeta her bi-
riniz, ötekinin faziletlerine naflir olunuz.

Bediüzzaman

@ @ @
Sevgili ve muhterem Üstad›m,

Sözler’inizin, yani risalelerinizin her biri, birer deva-i
azîmdir. Sözler’inizden pek çok feyiz al›yorum. O kadar
ki; okudukça, tekrar etmeyi istiyorum ve tekrar›nda duy-
du¤um ‹lâhî bir zevki tarif edemeyece¤im. Bugün Söz-
ler’inizden de¤il hepsini, bir tanesini alan insafla okursa,
hakk› teslime; ve münkir ise, gitti¤i yolu terke; fas›k ise,
tevbeye mecbur olaca¤›na kat’iyen ümitvar›m...

Hüsrev

Nur Risalelerine çok müfltak ve onlar›n mütalâ-
as›ndan intibaha gelen bir doktora yaz›lan mek-
tuptur.

Merhaba ey kendi hastal›¤›n› teflhis edebilen bahtiyar
doktor, samimi ve aziz dostum!

Senin hararetli mektubunun gösterdi¤i intibah-› ruhî,
flayan-› tebriktir.

âdeta: sanki, düpedüz, baya¤›,
bas baya¤›.
aziz: yüksek dereceli, çok de¤er-
li.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mes’ut ,
mutlu.
Bediüzzaman: son devrin büyük
‹slâm alimi, müçtehit, allâme;
ça¤dafl Kurân tefsiri Risâle-i
Nur’un yazar› Said Nursî Hazretle-
rinin yayg›n olarak bilinen ön ad›.
“Zaman›n, ça¤›n eflsiz güzelli¤i”
anlam›na gelmektedir.
deva-i azîm: büyük çare, ilâç.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket eden, günahkâr.
feyiz: ilim, irfan.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
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intibah: uyanma, uyan›fl.
intibah-› ruhî: ruhî uyan›fl,
ruha ait uyanma.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
memnun: hoflnut, raz›.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, aziz, sayg›n.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› ka-
bul ve tasdik etmeyen, iman-
s›z, dinsiz.

müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
naflir: da¤›tan, yayan, neflre-
den, saçan, açan.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
samimÎ: zf. içli d›fll›, senli ben-
li.
flayan-› tebrik: tebrik etme-
ye, kutlamaya de¤er.
tarif: bir kavram› kelimelerle
ifade etme.
telâkki: kabul etme, alma.

terk: b›rakma, sal›verme,
vazgeçme.
teslim: do¤rulama, do¤ru ol-
du¤unu kabul etme.
teflhis: hastal›¤›n mahiyetini
anlama.
tevbe: günah ifllemekten ve
kötülük yapmaktan vaz geç-
me.
ümitvar: ümitli, umutlu,
uman, ümidi olan.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
zevk: manevî haz.



Biliniz ki, mevcudat içinde en k›ymettar, hayatt›r. Ve
vazifeler içinde en k›ymettar, hayata hizmettir. Ve hide-
mat-› hayatiye içinde en k›ymettar, hayat-› fâniyenin ha-
yat-› bâkiyeye ink›lâp etmesi için sa’y etmektir. fiu haya-
t›n bütün k›ymeti ve ehemmiyeti ise, hayat-› bâkiyeye çe-
kirdek ve mebde ve menfle cihetindedir. Yoksa, hayat-›
ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda flu hayat-›
fâniyeye hasr-› nazar etmek, anî bir flimfle¤i sermedî bir
günefle tercih etmek gibi bir divaneliktir.

Hakikat nazar›nda herkesten ziyade hasta olan, mad-
dî ve gafil doktorlard›r.

E¤er eczahane-i kudsiye-i Kur’âniyeden tiryak-misal
imanî ilâçlar› alabilseler, hem kendi hastal›klar›n›, hem
befleriyetin yaralar›n› tedavi ederler. ‹nflaallah, senin flu
intibah›n, senin yarana bir merhem olaca¤› gibi, seni da-
hi doktorlar›n maraz›na bir ilâç yapar.

Hem bilirsin, me’yus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir
teselli, bazen bin ilâçtan daha nafidir. Hâlbuki, tabiat ba-
takl›¤›nda bo¤ulmufl bir tabip, o bîçare marizin elîm
ye’sine bir zulmet daha katar. ‹nflaallah, bu intibah›n, se-
ni öyle bîçarelere medar-› teselli ve nurlu bir tabip yapar.

Bilirsin ki, ömür k›sad›r, lüzumlu ifller pek çoktur. Aca-
ba, benim gibi sen dahi kafan› teftifl etsen, malûmat›n
içinde ne kadar lüzumsuz, faydas›z, ehemmiyetsiz odun
y›¤›nlar› gibi camit fleyleri bulursun? Çünkü, ben teftifl et-
tim, çok lüzumsuz fleyleri buldum. ‹flte, o fennî malûma-
t›, o felsefî maarifi faydal›, nurlu, ruhlu yapmak çaresini 
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gayret gösterme, çabalama.
ilâc: tedbir, çare, tavsiye, derman.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm.
inflaallah: Allah isterse, Allah
dilerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kul-
lan›lan bir dua.
intibah: uyanma, uyan›fl.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
lüzum: lâz›m olma hâli, ifle yara-
ma, gerekme.
maarif: tahsille elde edilen bilgi.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
malûmat: bilgi.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
mariz: marazl›, hasta, hastal›kl›.
mebde: ilk unsur, prensip.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
menfle: esas, kök, bir fleyin ç›k-
t›¤›, neflet etti¤i yer, beslenip
yetiflilen yer.
merhem: melhem, deriye,
yaraya sürülen ilâç.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
me’yus: ümitsiz, yeise düflmüfl,
ümidi kesilmifl, kederli.
nafi: faydal›, kârl›, menfaat sa¤-
lay›c›.
ömür: ömür, yaflama, yaflay›fl,
hayat.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf etme.
sermedî: ebedî, sürekli, daimî,
ölümsüz.
tabiat: maddî âlem.
tabip: hasta tedavi eden kimse,
hekim, doktor.
tarz: biçim, flekil, suret.
teftifl: kontrol etme, muayene.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme,
daha çok be¤enme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme,
güzel sözler söyleyerek rahatlat-
ma.
tiryakmisal: ilâç gibi, ilâca ben-
zeyen.
ümit: umut, umma, ümit; baz›
fleylerin istedi¤i yönde olmas›
konusunda beslenen his.
vazife: ifl, memuriyet.
ye’s: ümitsizlik.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulmet: karanl›k.

anî: bir an içinde, hemen o
anda, derhal.
bazen: zaman zaman, ara s›-
ra, her zaman de¤il.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
camit: cans›z.
cihet: yan, yön, taraf.
çare: vas›ta.
çekirdek: bir fleyin esas›, özü,
nüvesi.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.
eczahane-i kudsiye-i

Kur’âniye: Kur’ân-› Kerîm’in
kudsî eczanesi.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
felsefî: felsefeye mensup, fel-
sefe ile ilgili.
fennî: fenne mensup, fenle il-
gili olan.
gafil: gaflette bulunan, ihmal
eden.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu

fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hasr-› nazar: sadece bir fleye
bak›p ona dikkat etme.
hayat-› bak›ye: bâkî olan,
bitmeyen sonsuz hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat.
hayat-› fânîye: fânî hayat,
sonu olan hayat.
hidemat-› hayatiye: hayata
ait vazifeler.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için



aramak lâz›md›r. Sen dahi Cenab-› Haktan bir intibah is-
te ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâl’in hesab›na çevirsin,
o odunlara bir atefl verip nurland›rs›n. Lüzumsuz maarif-i
fenniyen, k›ymettar maarif-i ‹lâhiye hükmüne geçsin.

Zeki dostum,

Kalp çok arzu ederdi, ehl-i fenden, envar-› imaniyeye
ve esrar-› Kur’âniyeye ifltiyak derecesinde ihtiyac›n› his-
setmek cihetinde Hulûsî Beye benzeyecek adamlar ileri
at›ls›n. Hem madem Sözler senin vicdan›nla konuflabilir-
ler; her bir Sözü, flahs›mdan de¤il, belki Kur’ân’›n dellâ-
l›ndan sana bir mektuptur ve eczahane-i kudsiye-i
Kur’âniyeden birer reçetedir farz et. Gaybubet içinde,
hâz›râne bir musahabe dairesini onlarla aç. Hem arzu et-
ti¤in vakit bana mektup yaz. Ben cevap vermesem de
gücenme. Çünkü, eskiden beri mektuplar› pek az
yazar›m. Hatta üç senedir kardeflimin çok mektuplar›na
karfl› bir tek cevap yazd›m.

Said Nursî

* * *

Risale-i Nur tesvidinde çok hizmeti sebkat eden
temiz kalpli, ihlâsl› bir haf›z, müdakkik bir hoca
olan Haf›z Halid’in bir f›kras›d›r.

Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman, nadire-i cihan,
hadim-i Kur’ân Said Nursî (r.a.) hakk›nda hissiyat›mdan
binden birini beyan ediyorum:

arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
Bediüzzaman: son devrin büyük
‹slâm alimi, müçtehit, allâme;
ça¤dafl Kurân tefsiri Risâle-i
Nur’un yazar› Said Nursî Hazret-
lerinin yayg›n olarak bilinen ön
ad›. “Zaman›n, ça¤›n eflsiz güzel-
li¤i” anlam›na gelmektedir.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
eczahane-i kudsiye-i Kur’âniye:
Kur’ân-› Kerîm’in kudsî eczanesi.
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›r-
lar›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
farz: bir netice elde etmek için
ihtimalli veya gerçek olarak kab-
ul edilen bir tahminde bulunma,
sayma, tutma, bir hususu bir
davaya mevzu ve as›l k›lma.
fikir: düflünme, düflünce.
gaybubet: kaybolma, yokluk, göz
önünde olmay›fl, haz›rda olmay›p,
baflka yerde olma.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi olan ve her fleyi hik-
metle yaratan, Allah.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle bafl-
lar›nda kullan›lan edatt›r.
haz›rane: karfl›s›nda bulunup,
görürcesine.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
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ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk
hâli, muhtaç olufl.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kalp: insan›n manevî bün-
yesindeki hislerin ve duy-
gular›n merkezi; gönül, dil.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.

maarif-i fenniye: teknik
e¤itim (teknoloji).
maarif-i ‹lâhîye: ‹lâhî bilgiler.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise,
hele.
musâhabe: sohbet etme,
sohbet, söyleflme, konuflma,
görüflme.
müdakkik: tetkik eden, in-
celeyen, araflt›ran, inceden
inceye araflt›ran, en ufak gizli
fleyleri gören.
nadire-i cihan: dünyada en-

der, dünyada az bulunan.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.

reçete: bir hasta veya has-
tal›k için yaz›lan ilâç listesi.

sebkat: geçme, ilerleme.

flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.

tesvid: yaz› ile karalama,
müsvedde yapma.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.



Üstad›m, kendisi Nur ism-i celîline mazhard›r. Bu
ism-i flerif, kendileri hakk›nda bir ism-i azamd›r. Kendi
karyesinin ad› Nurs, validesinin ismi Nuriye, Kadirî üsta-
d›n›n ismi Nureddin, Nakflî üstad›n›n ismi Seyyid Nur
Mehmed, Kur’ân üstatlar›ndan Haf›z Nuri, hizmet-i
Kur’âniyede hususî imam› Zinnureyn, fikrini ve kalbini
tenvir eden ayet-i Nur olmas› ve müflkül mesailini izaha
vas›ta olan nur temsilât› gayet k›ymettard›r. Resailin
mecmuuna “Risale-i Nur” tesmiyesi, Nur ismi onun hak-
k›nda ism-i azam oldu¤unu teyit etmektedir. “Risale-i
Nur” adl› harika telifat›n›n bir k›sm› Arabî olmakla bera-
ber, Risale-i Nur eczalar› flimdiye kadar yüz on dokuza
bali¤ olmufltur. (HAfi‹YE) Her bir risale kendi mevzuunda
harikad›r. Gayet yüksek olmakla beraber “Onuncu Söz”
ismiyle ifltihar eden, haflre ait olan risalesi pek harikad›r,
camidir. Ulemaca s›rf naklî olan haflri ve neflri, gayet
kuvvetli ve kat’î delâil-i akliye ile ispat etmifltir. Onunla
çoklar› iman›n› kurtarm›fl, 

1 GkQƒof nônªn≤rdGnh kAÉn«°pV ¢nùrªs°ûdG nπn©nL i/òsdG nƒog
ayetinin s›rr›yla diyebilirim ki: Risale-i Nur, bir kamer-i
marifettir ki, flems-i hakikat olan Kur’ân-› Mu’cizülbe-
yan’dan nurunu istifaza eylemifl ki,

2 ¢pùrªs°ûdG nøpe lOÉnØnà°rùoe pônªn≤rdG oQƒof
olan meflhur kaziye-i felekiyeye mâsadak olmufltur. Hem
diyebilirim ki: Üstad›m, Kur’ân hakk›nda bir kamer 
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Hakk›n büyüklü¤ü ve kudretiyle
her fleyi hükmüne boyun e¤dir-
di¤ini ifade eden ismi.
ism-i flerif: flerefli isim.
istifaza: feyz alma, feyz bulma,
feyizlenme.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma, flöhret kazanma, tan›nma, ün
salma.
Kadirî: Abdülkadir-i Geylânî haz-
retlerinin yolunda olan, onun
tarikatine mensup olan.
karye: köy.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve
tereddüde mahal b›rakmayan,
kesin, flüphesiz.
kaziye-i felekiye: astronomi ile
ilgili hüküm.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan: aç›k-
lamalar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-›
Kerîm; beyan› befler takatinin
haricinde olan Kur’ân-› Kerîm.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl,
kavuflmufl.
mecmu: toplam, tüm.
mesail: meseleler.
mevzu: ele al›nan, üzerinde
durulan husus, bahis, konu.
müflkül: güç, zor, çetin.
naklî: nakil ve rivayete dayanan,
anlat›ma dayanan, nakil ile ö¤-
renilen; akla dayanmayan.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend’in kur-
du¤u tarikat ve bu tarikata men-
sup olan.
neflr: k›yamet günü bütün ölü-
lerin dirilmesi.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
resail: risaleler.
s›rf: tamam›yla, büsbütün, bafl-
tan afla¤›.
flems-i hakikat: hakikat günefli,
gerçe¤in parlakl›¤›.
telifât: telifler.
temsilât: temsiller, örnekler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
valide: ana, anne.
vas›ta: arac›.

1. Günefli bir ›fl›k, ay› bir nur yapan Odur. (Yunus Suresi: 5.)
2. Ay ›fl›¤›n› güneflten almaktad›r.

HAfi‹YE: fiimdi yüz otuza bali¤ olmufltur.

ait: bir kimse veya bir fleyle
ilgili olan.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
ayet-i Nur: Nur ayeti; Nur
Suresi 35. ayet.
bali¤: eriflmifl, vas›l olmufl,
belli bir dereceyi bulmufl,
yetiflmifl.
cami: ihtiva eden, kaplayan.

delâil-i akliye: ak›l ile bulu-
nan deliller, akla ait deliller,
ak›lla anlafl›labilen deliller.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
fikir: ak›l, haf›za.
haflr: k›yametten sonra
bütün insanlar›n bir yere top-
lanmalar›, Allah’›n, ölüleri
diriltip mahflere ç›karmas›,

k›yamet.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hizmeti.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir
yere has olan, herkese âid ol-
mayan, özel.
imam: önde ve ileride olan,
delil, rehber.
ism-i âzam: en büyük isim.
ism-i celîl: Celîl ismi, Cenab-›



hükmünde olup, sema-i risaletin flemsi olan Resul-i Ek-
rem Aleyhissalâtü Vesselâmdan nuru istifade edip “Risa-
le-i Nur” fleklinde tezahür etmifl.

Üstad›m, baflkalar›nda nadiren bulunan mümtaz has-
letlerin zahirî tavr›n›n pek fevkinde bir vaziyet gösteriyor.
Zahir hale bak›lsa; ilmihali bilmiyor gibi görünür; birden
bakars›n bir derya kesiliyor. Mezun oldu¤u miktar› Re-
sul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan istifade derecesi
nispetinde söyler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm-
dan istifadesi olmad›¤› vakitlerde, yeni ay gibi mahviyet
gösterir; “Bende nur yok, k›ymet yok” der. Bu hasleti de

tam tevazudur. 
1 *G o¬n©nanQ n™n°VGnƒnJ røne nh hadisiyle, tam amil

olmas›d›r.

‹flte, bu haslet icabat›ndand›r ki, bizim gibi talebelerin-
den, baz› mesail-i ilmiyede muhalefet bulunsa, onlar›n
sözlerini içinde arar; hak buldu¤u vakit kemal-i tevazu ile
ve lezzetle kabul ederek teslim eder; “Maflaallah, siz ben-
den daha iyi bildiniz. Allah raz› olsun” der. Hak ve haki-
kati, nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih eder.
Hatta, ben baz› meselelerde muhalefet ediyordum; bana
karfl› gayet mültefit, memnunâne bir tav›r al›r; e¤er yan-
l›fl yapsam, güzelce, damar›ma dokunmayarak beni ikaz
eder, e¤er güzel bir fley söylemifl isem çok memnun olur.

Üstad›m, bilhassa hikmet-i hakikîye fenninde, yani
hikmet-i fieriat ve ‹slâmiyet noktas›nda pek harikad›r ve
hikmet-i befleriyede dahi çok ileridir; hatta, o ilimde 

aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun,” anla-
m›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.)ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
derya: deniz, bahr.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
gurur: kendini yüksek ve de¤erli
tutma hissi.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hikmet-i hakikî: gerçek hikmet.
icabat: icaplar, gerekenler, lâz›m
gelenler; bir ifl için gerekli olanlar.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
kamer: Ay.
k›ymet: de¤er.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme, hiçe say-
ma, fazla tevazu, kendine ehem-
miyet vermeyifl.
maflaallah: Allah nazardan sakla-
s›n, ne güzel, Allah korusun.
memnun: hoflnut, raz›.
mesele: konu.
mezun: yetkili, salâhiyetli.
miktar: kadir, k›ymet, ölçü, de-
¤er, derece.
muhalefet: uygun olmama, ayk›-
r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muhaliflik.
mültefit: ilgi gösterip iyi davra-
nan.
mümtaz: meziyetleriyle baflkala-
r›ndan ayr›lan, seçkin.
nadiren: ender olarak, az olarak,
pek az bulunarak.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.

nispet: oran.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-
kat eden, hoflnut olan.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
sema-y› risalet: peygamber-
lik semas›, gö¤ü.
flems: günefl.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.

tav›r: eflya, olaylar ve insan-
lar karfl›s›nda tak›n›lan hâl,
tutum, durum, vaziyet.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.
teslim: do¤rulama, do¤ru ol-
du¤unu kabul etme.
tevazu: alçak gönüllülük, ki-
birsizlik, bir kimsenin baflka-
lar›n› kendinden küçük gör-
memesi, onlara sayg› ve sev-

gi göstermesi, mütevazilik.
tezahür: zuhur etme, ortaya
ç›kma, meydana ç›kma, belir-
me, görünme.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
zahir: görünen, görünücü.
zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.

1. Kim tevazu gösterirse, Allah onu yükseltir. (Müslim, Birr: 69; Tirmizî, Birr: 82; Müsned, 2:386.)
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Eflâtun ve ‹bni Sina’y› geçmifl diyebilirim. Bundan on üç
sene evvel, Dârülhikmeti’l-‹slâmiye azas›ndan iken, kü-
çükten beri, flimdiye kadar izn-i ‹lâhî ile onun bir muini
ve nâs›r› ve muhaf›z› olan kutb-i Rabbanî ve kandil-i nu-
ranî Abdülkadir-i Geylânî (r.a.) Hazretlerinin Fütuhu’l-
Gayb risalesini tefeülen açt›¤› esnada,

1 n∂nÑr∏nb i/hGnóoj ÉkÑ«/ÑnW rÖo∏ r̀WÉna pánªrµpërdG pQGnO ≈/a nârfnG 
ibaresi ç›kt›. O ibare, onun hakk›nda pek manidar ola-
rak, Eski Said’i Yeni Said’e çevirmesine sebebiyet ver-
mifltir.

Eski Said oldu¤u zamanlarda, ‹ngilizlerin dinî sualleri-
ne gayet lâtif ve müskit bir cevap vermifltir. Ve ilm-i man-
t›kta, ‹bni Sina’n›n telifat›n› geçecek Talikat nam›nda ha-
rika bir risalesi var. ‹flkâl-i mant›k›yeyi “k›yas-› istikraî” ci-
hetiyle on bine kadar iblâ¤ edip, hiçbir âlimin yetifleme-
di¤i bir derece-i ihata göstermifl. Sünuhat isminde bir ri-
salesinde gördüm ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesse-
lâm âlem-i manada bir medresede ona ders verdi¤ini
görmüfl. O ders-i manevîye binaen, ‹flaratü’l-‹’caz na-
m›ndaki harika tefsiri yazm›fl. Bana bir gün dedi ki:

"Harb-i Umumî hadisat ve netaiçleri mâni olmasayd›,
‹flaratü’l-‹’caz’›, A1lah’›n izniyle altm›fl cilt yazacakt›m.
‹nflaallah, Risale-i Nur, ahiren, o mutasavver harika tef-
sirin yerini tutacak."
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yin do¤rusunu bilme.
ilm-i mant›k: mant›k ilmi, do¤ru
muhakeme ve do¤ru düflüncenin
esaslar›n› ve kaidelerini konu
alan ilim.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
‹flaratü’l-‹’caz: i’caza dair iflaret-
ler, bir fleyin mu’cize oldu¤una
dair var olan belirtiler.
iflkâl-i mant›k›ye: mant›kla ilgili
müflkül, mant›k ilmi aç›s›ndan çö-
zümü zor kabul edilen konular.
izin: izin, müsaade, ruhsat.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kandil-i nuranî: nuranî kandil,
nurlu kandil.
k›yas-› istikraî: ayr› ayr› hâdise-
lerden yola ç›karak bir genelleme
yapma, istikra yoluyla yap›lan k›-
yas, tüme var›m.
kutb-i Rabbanî: Allah taraf›ndan
terbiye edilen büyük bir kutup,
âlim.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel, nazik,
narin.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
muhâf›z: koruyan, saklayan, mu-
hafaza eden, gözleyen, bekleyen.
muîn: yard›mc›, muavin.
mutasavver: tasavvur edilmifl,
tasarlanm›fl, düflünülmüfl, zihinde
canland›r›lm›fl.
müskit: susturan, susturucu, kar-
fl›l›¤a meydan vermeyen, konu-
flamayacak hâle getiren.
nam: ad, isim.
nâs›r: yard›mc›, yard›m eden,
muin.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.
sual: soru.
tabip: hasta tedavi eden kimse,
hekim, doktor.
Talikat: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin mant›k ilmi üzerine telif et-
ti¤i bir eserinin ad›.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, Kur’ân’›n flerhi.

ahiren: sonradan.
âlem-i mana: manevîyat bü-
yüklerince bilinen âlem, ma-
nevî olarak bilinen âlem.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
aza: bir kurulufla mensup,
üye.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
cihet: yan, yön, taraf.

derece-i ihata: anlama, kav-
rama derecesi.
ders-i manevî: manevî ders.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit,
zaman, hengâm.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
hâdisat: yeni olan fleyler, ha-
diseler, olaylar.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl; 1914-1918 y›l-
lar› aras›nda cereyan eden Bi-

rinci Dünya Savafl›.
harika: her zaman rastlan-
mayan, ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, âdet ve tabiat d›-
fl›nda olan fley.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
ibare: cümle.
iblâ¤: ulaflt›rma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fle-

1. Sen Darülhikmettesin. Kalbini tedavi edecek bir tabip ara.



Üstad›mla yedi-sekiz sene musahabetim esnas›nda

mühim meflhudat›m çoktur. Fakat, 
1 pôrënÑrdG n¤nY t∫oónJ oInôr£n≤rdnG

mucibince, deryaya delâlet maksad›yla, bu f›kra kâfi gö-
rüldü. Çünkü, Üstad›mdan iftirak zaman› idi; acele yaz-

d›m. Üstad›m 
2 pÖræné r̀dÉpH pÖpMÉs°üdGnh ayetinin s›rr›yla, çok

defa yanlar›nda beni musahip bulmak hakk›n› ve tevec-
cüh duas›yla yerine getireceklerine eminim.

Haf›z Halid

acele: çabuk, çabukluk.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
delâlet: yol göstermek, k›lavuz-
luk.
derya: deniz, bahr.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit, za-

man, hengâm.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tama-
men ezberleyen ve okuyan
kimse.
iftirak: hicran, ayr›l›k.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruh-
te eden, ihtiyac› karfl›layan.
maksat: kastedilen, var›lmak

istenen nokta, niyet, meram.
meflhudat: görünenler, gözle
görülen fleyler, müflahede
edilenler.
mucibince: gere¤ince.
musahabet: sohbetler, ko-
nuflmalar.
musahip: sohbet eden, birbi-

riyle sohbet eden, arkadafl.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

teveccüh: yüzünü bir yöne
çevirme, yönelme, yönelifl.

üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.

1. Damla denizi gösterir.

2. Yan›n›zdaki arkadafla [iyilik edin]... (Nisâ Suresi: 36.)
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Üçüncü K›s›m

Eskiflehir Hayat›

Risale-i Nur’un gittikçe inkiflaf etti¤ini, iman ve ‹slâ-
miyetin kuvvetlenmeye bafllad›¤›n› anlayan gizli

din düflmanlar›, “Bediüzzaman; gizli cemiyet kuruyor, re-
jim aleyhindedir; rejimin temel nizamlar›n› y›k›yor” gibi
uydurma ve hükûmeti aldat›c› tertip ve ittihamlarla 1935
senesinde Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesinde, idam
kast›yla ve muhakkak surette mahkûm edilmesi direkti-
fiyle hakk›nda dava açt›r›l›yor. Bunun üzerine, Dahiliye
Vekili ve Jandarma Umum Kumandan›, teçhiz edilmifl
askerî bir k›t’a ile birlikte Isparta’ya geliyorlar. Isparta-Af-
yon yolu boyunca süvari askerleri yerlefltiriliyor. Isparta
vilâyeti ve civar› askerî birliklerle kontrol alt›nda bulundu-
ruluyor.

Bir sabah vakti, masum ve mazlum Bediüzzaman inzi-
vagâh›ndan ç›kar›larak, talebeleriyle beraber, elleri ke-
lepçeli olarak kamyonlarla Eskiflehir’e sevk ediliyor. Yol-
da, Bediüzzaman ve talebelerine yak›n bir alâka duyan
Müfreze Kumandan› Ruhi Bey, kelepçeleri çözdürüyor.
Bu suretle, namazlar kazaya b›rak›lmadan yola devam
ediliyor. Hakikati ve Bediüzzaman’›n masumiyetini idrak 
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kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
masumiyet: masumluk, kaba-
hatsizlik, suçsuzluk.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
muhakkak: her hâlde, ne olursa
olsun.
müfreze: müstakil vazife yap-
mak için ordudan ayr›lm›fl askerî
birlik.
nizam: düzen.
rejim: devletin flekli ve hükümet
tarz›.
suret: tarz, yol, gidifl.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
teçhîz: cihazlama, lüzumlu fleyle-
ri tamamlama, donatma, haz›rla-
ma.
tertip: hile, komplo.
umum: umumî, genel olma, her-
kese ait olma.
vilayet: il.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aleyh: karfl›, karfl›t.
askerî: askere veya askerli¤e
ait, askere mahsus, askerle il-
gili.
Bediüzzaman: son devrin bü-
yük ‹slâm alimi, müçtehit, al-
lâme.
cemiyet: topluluk, birlik.
civar: çevre, yöre, etraf.
dava: mahkeme toplant›s›,
duruflma, celse.
direktif: üst makamlardan,
tutulacak yol üzerine verilen

emirle, talimat, emir.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hükümet: devlet.
idam: öldürme.
idrak: anlay›fl, ak›l erdirme,
anlama, kavrama kabiliyeti.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
inkiflaf: geliflme.
inzivagâh: inziva yeri.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›n-

da olma.
jandarma: yurt içinde iç gü-
venli¤i ve asayifli sa¤lamak
gayesiyle meydana getirilen
askerî teflkilât.
kasd: niyet, kurma.
kaza: vakit ç›kt›ktan sonra
namaz›n k›l›nmas› veya za-
man›nda yap›lmayan ibadet-
lerin yerine getirilmesi.
kelepçe: tutuklular›n kaçma-
s›n› önlemek için bileklerine
tak›lan demir halka, kelepçe.
k›t’a: askerî birlik, müfreze.



eden Müfreze Kumandan›, Bediüzzaman ve talebelerinin
bir dostu olmufltur…

Yüz yirmi talebesiyle Eskiflehir Hapishanesine getiri-
len Said Nursî, tam bir tecrid-i mutlak içerisine al›narak,
kendisine ve talebelerine dehfletli iflkenceler tatbikine
bafllan›yor. Bediüzzaman Said Nursî, kendisine yap›lan
bu iflkence ve azaplara ra¤men, Otuzuncu Lem’a ve Bi-
rinci ve ‹kinci fiualar› telif ediyor. Hapisteki birçok kim-
seler Üstat Bediüzzaman hapse girdikten sonra ›slah-›
nefs ederek mütedeyyin bir hale geliyorlar.

Gizli dinsizler, Isparta havalisinde “Bediüzzaman ve tale-
beleri idam edilecek” diye propagandalar yapt›rarak, kor-
ku ve dehflet saç›yorlar. (HAfi‹YE) Di¤er taraftan Bediüzza-
man’›n hapse konulmas›ndan mütevellit muhtemel bir is-
yan hareketinin vukuundan korkan istibdat ve ceberut dev-
rinin hükûmet reisi, fiark vilâyetlerine seyahate ç›k›yor.

Hâlbuki, Bediüzzaman, ömrü boyunca müspet
hareket etmeyi düstur edinmifl, “Birkaç adam›n hatas›y-
la yüzer adamlar›n zarar görmesine sebep olunamaz” 

HAfi‹YE: Evet, zulmün sonu, zalimin mahv›na olarak öyle tecelli eder ve
etmifltir ki; o plânlar› yapanlar, flimdi ölümün idam-› ebedîsine mahkûm
bir vaziyette Cehennemin esfel-i safilînine yuvarlanmakta, tam ma¤lûbi-
yet ve Cehennem azab›ndan daha fledit azaplar içerisinde flevketi sönmüfl
olarak zelilâne bir ömür geçirmektedirler. 

Bediüzzaman ise, iman ve ‹slâmiyetin bahad›r ve kahraman bir hadimi
olarak, ‹slâmî bir izzet ve imanî bir flehametle hâlâ yaflamakta, Kur’ân ve
iman hizmetini devam ettirmekte ve ‹slâmî zaferleriyle Müslüman Türk
milletine ve âlem-i ‹slâma manevî bayramlar idrak ettirmektedir.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
azap: eziyet, iflkence.
bahad›r: cesur, yi¤it, kahraman.
ceberut: afl›r› büyüklük, pek ziya-
de kibir.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
hâdim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hareket: bir gaye u¤runa yap›lan
faaliyet, ak›m.
hata: suç, günah, kabahat.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hükümet: devlet.
idam: öldürme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
‹slâmî: ‹slâma uygun.
istibdat: hak ve hukuku tan›ma-
ma, keyfî uygulama, zulüm ve ta-
hakküm.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
serkefllik, emre karfl› gelip ayak-
lanma.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
ma¤lûbiyet: yenilme, yenilgi, bo-
yun e¤me, bir kuvvetlinin idaresi
alt›nda bulunufl.
mahkûm: mecbur.
mahv: batma, bitme, yok olma.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
muhtemel: ihtimal dahilinde
olan, umulur, beklenir, olabilir, ol-
mas› mümkün, olmayacak fley
de¤il.
müfreze: müstakil vazife yap-
mak için ordudan ayr›lm›fl askerî
birlik.
müspet: menfi olmayan, pozitif,
olumlu.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar, dine
ba¤l›.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
ömür: ömür, yaflama, yaflay›fl,
hayat.
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plân: bir fleyi gerçeklefltirmek
için yap›lan düzenleme.
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.
ra¤men: oldu¤u hâlde, yine
de, ise de.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.
seyahat: yolculuk, uzun yol-
culuk.
fiark: do¤u.

fledit: fliddetli, sert, kat›.
flehamet: zekâ ve ak›ll›l›kla
beraber olan cesaret, yi¤itlik.
flevket: büyüklük, heybet ,
azamet, debdebe, haflmet.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tatbik: yerine getirme, uygu-
lama.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecrîd-î mutlak: hücre hapsi.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
vilayet: il.
vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.
zafer: muvaffak olma, mak-
sada erme, baflarma, baflar›.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden, ac›mas›z ve haks›z dav-
ranan.
zelilâne: zelil olarak, zelilce,
afla¤›lanarak, alçakça.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



demifltir. Bunun içindir ki, yap›lan o kadar gaddarâne zu-
lümler esnas›nda bir tek hâdise meydana gelmemifl ve
Bediüzzaman Said Nursî, talebelerine daima sab›r ve ta-
hammül ve yaln›z iman ve ‹slâmiyete çal›flmay› tavsiye
etmifltir. Ve bu gibi evhamlar›n dinsizlik hesab›na, mak-
sad-› mahsusla husule getirildi¤ini herkes anlam›flt›r.

Bediüzzaman, yüz yirmi talebesiyle beraber 1935’te
Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesine sevk ediliyor. Ani ya-
p›lan araflt›rmalarla elde edilen bütün risale ve mektup-
lar meydanda oldu¤u hâlde, mahkûmiyetlerini intaç ede-
cek bir delile rast gelinememifl ve neticede kanaat-i vic-
daniye ile keyfî bir surette Said Nursî’ye on bir ay; ve on
befl arkadafl›na da alt›flar ay ceza vererek, mütebaki ka-
lan yüz befl kifliyi beraat ettirmifltir. Hâlbuki isnat edilen
suç sabit olsayd›, Bediüzzaman Said Nursî’nin idam›na
ve arkadafllar›n›n da hiç olmazsa a¤›r hapsine hükmedi-
lecekti. Nitekim, bu yersiz karara Bediüzzaman itiraz et-
mifl ve bu cezan›n bir beygir h›rs›z›na veya bir k›z kaç›r›-
c›s›na lay›k oldu¤unu belirterek, kendisinin ya beraatine
veya idam›na veyahut yüz bir sene hapse mahkûmiyeti-
ne hükmedilmesini ›srarla istemifltir.

Burada, harika bir hâdiseyi nakletmeden geçemeyece-
¤iz. fiöyle ki:

Bediüzzaman hapiste iken, bir gün o zaman›n Eskifle-
hir müdde-i umumîsi Üstad› çarfl›da görür. Hayret ve ta-
accüple ve vazifesine son verece¤i ihtar›yla, hapishane
müdürüne:
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gösterme, sözü söyleyene nispet
etme, bir söz ve haberin birisine
ait oldu¤unu belirtme.
itiraz: bir mahkemenin görüfl ve
karar›na karfl› bir görüfl öne sürü-
lerek de¤ifltirilmesini isteme.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî ka-
naat, vicdana ait fikir.
keyfî: kanun ve nizama uygun
olmayarak, yol ve usûle ayk›r›,
keyfe, arzuya, iste¤e ba¤l›, keyif-
le ilgili.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
maksat-› mahsus: özel maksat,
özel gaye.
müddeiumumî: savc›.
nakl: anlatma, söyleme, hikâye
etme.
netice: sonuç.
nitekim: nas›l ki, gerçekten, haki-
katen.
sab›r: bafla gelen üzücü olaylara,
belâ ve âfetlere veya bir haks›zl›-
¤a katlanma, tahammül göstere-
rek Allah’a tevekkül edip s›k›nt›-
lara gö¤üs germe.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
sevk: önüne kat›p sürme, öne,
ileri sürme, gönderme.
suret: tarz, yol, gidifl.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tavsiye: ö¤ütleme.
vazife: ifl, memuriyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

anî: bir an içinde, hemen o
anda, derhal.
beraat: aklanma.
beygir: at, yük tafl›mak için
kullan›lan at, i¤difl edilmifl at.
ceza: suç, kusur, veya yanl›fl
hareket sonunda tatbik edi-
len müeyyide.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan,
beyyine.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit,

zaman, hengâm.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
gaddarane: zalimce, gaddar-
ca, merhametsizce, haincesi-
ne.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hârika: ola¤anüstü.
husûl: has›l olma, meydana

gelme, peydâ olma.
hüküm: bir dâvan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar.
›srar: ayak direme.
idam: öldürme.
ihtar: dikkatini çekme, ten-
bih, uyarma, uyar›.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
intaç: netice verme, sonuç
do¤urma, sonuçlanma, sebep
olma.
isnat: bir fleyi bir kimseye ait



“Ne için Bediüzzaman’› çarfl›ya ç›kard›n›z? fiimdi çar-
fl›da gördüm,” der. Müdür de:

“Hay›r, efendim. Bediüzzaman hapishanede, hatta
tecrittedir; bak›n›z” diye cevap verir.

Bakarlar ki, Üstad yerindedir. Bu harika vak›a adliye-
de flayi olur. Hâkimler, “Bu hâle ak›l erdiremiyoruz” di-
ye birbirlerine naklederler. (HAfi‹YE)

* * *

HAfi‹YE: Aynen bunun gibi bir vak›a da, Bediüzzaman Denizli hapsinde
iken olmufltur. Üstad›, halk, iki-üç defa muhtelif camilerde sabah nama-
z›nda görür. Savc› iflitir; hapishane müdürüne pürhiddet, “Bediüzzaman’›
sabah namaz›nda d›flar›ya, camie ç›karm›fls›n›z” der. Tahkikat yapar ki,
Üstad hapishaneden d›flar›ya kat’iyen ç›kar›lmam›fl.

Eskiflehir Hapishanesinde iken de, bir Cuma günü, hapishane müdü-
rü, katip ile otururken bir ses duyuyor:

“Müdür Bey! Müdür Bey!”

Müdür bak›yor; Bediüzzaman yüksek bir sesle:

“Benim mutlaka bugün Ak Camide bulunmam lâz›m.”

Müdür, “Peki Efendi Hazretleri” diye cevap veriyor. Kendi kendine,
“Her hâlde Hoca Efendi kendisinin hapiste oldu¤unu ve d›flar›ya ç›kama-
yaca¤›n› bilemiyor” diye söylenir ve odas›na çekilir.

Ö¤le vakti, Bediüzzaman’›n gönlünü alay›m, Ak Camie gidemeyece¤i-
ni izah edeyim düflüncesiyle Üstad›n ko¤ufluna gider. Ko¤ufl penceresin-
den bakar ki, Bediüzzaman içeride yok! Hemen jandarmaya sorar.

“‹çeride idi; hem, kap› kilitli” cevab›n› al›r.

Derhal camie koflar. Bediüzzaman’›n ileride, birinci safta, sa¤ tarafta
namaz k›ld›¤›n› görür. Namaz›n sonlar›nda Bediüzzaman’› yerinde göre-
meyip, hemen hapishaneye döner; Hazret-i Üstad›n “Allahü Ekber” di-
yerek secdeye kapand›¤›n› hayretler içerisinde görür. (Bu hâdiseyi bizzat
o zamanki hapishane müdürü anlatm›flt›r.)

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
Allahü Ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hâkim: yarg›ç.
hârika: ola¤anüstü.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazretleri,
Bediüzzaman Said Nursî.
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izah: aç›kça ortaya koyma,
aç›klama yapma, bir konuyu
ayr›nt›lar›yla ortaya koyma,
eksiksiz anlatma.

kâtip: bir kuruluflta yaz› iflle-
riyle görevli kimse, sekreter,
yazman.

kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.

ko¤ufl: hastahane, k›flla, ha-
pishane gibi umumî binalarda
çok say›da kiflinin oturmas›na
veya yatmas›na mahsus bü-
yük oda.

muhtelif: türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, farkl›.
mutlaka: ne olursa olsun, ke-
sin, muhakkak.
nakl: anlatma, söyleme, hikâ-
ye etme.
pürhiddet: çok k›zg›n, çok
h›rsl›.
saf: camide cemaatin olufl-
turdu¤u s›ra.
savc›: devlet ad›na ve yarar›-
na davalar açan, kamu hakla-
r›n› ve hukukunu yerine ge-
tirmek üzere yarg›ç kat›nda

san›klar› kovuflturan görevli,
müddeiumumî.

secde: namazda, al›nla bera-
ber burnu yere koyma flek-
lindeki ibadet vaziyeti.

flayi: duyulmufl, iflitilmifl, her-
kesçe bilinmifl, halk›n diline
düflmüfl.

tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.

tecrîd: hücre hapsi.

vak›a: vuku bulan, olan, ge-
çen fley.



BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ’N‹N ESK‹fiEH‹R
MAHKEMES‹ MÜDAFAATINDAN B‹R KISMI

1935

Eskiflehir Mahkemesinde, Said Nursî’nin siyasî fleylerle
meflgul olmad›¤› tahakkuk etmifl, sadece bir ayet-i kerîmeyi
tefsir eden bir risalesinden dolay› ceza verilmifltir ki; ayet-i
kerîme tefsirinden dolay› bir müfessiri cezaland›rmak, dün-
yan›n hiçbir mahkemesinde görülmemifltir. Elbette ve elbet-
te büyük bir adlî hatad›r. O müdafaadan bir parça:

Ey heyet-i hâkime!

Beni dört-befl madde ile ittiham edip tevkif ettiler.

B‹R‹NC‹ MADDE: ‹rtica fikriyle dini alet edip, emni-
yet-i umumiyeyi ihlâl edebilecek bir teflebbüs niyeti oldu-
¤u ihbar edilmifl.

Elcevap: Evvelâ, imkânat baflkad›r, vukuat baflkad›r.
Her bir fert, çok adamlar› öldürebilmesi mümkündür. Bu
imkân-› katil cihetiyle mahkemeye verilir mi? Her bir kib-
rit, bir haneyi yakmas› mümkündür. Bu yang›n imkân›y-
la kibritler imha edilir mi?

Saniyen: Yüz bin defa hâflâ! ‹fltigal etti¤imiz ulûm-i
imaniye, r›za-i ‹lâhiyeden baflka hiçbir fleye alet olamaz.
Evet, günefl kamere peyk ve tâbi olmad›¤› gibi, saadet-i
ebediyenin nuranî ve kudsî anahtar› ve hayat-› uhreviye-
nin bir günefli olan iman dahi, hayat-› içtimaiyenin aleti
olamaz. Evet, bu kâinat›n en muazzam meselesi ve flu 
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lirlik.
imkânat: imkânlar› olabilirlilikler,
olmas› ve olmamas› ihtimal dahi-
linde olanlar.
irtica: gericilik.
ifltigal: bir ifl iflleme, bir iflle u¤-
raflmak, bir ifl üzerinde çal›flma,
meflgul olma.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kâinat: dünya.
kamer: Ay.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
mesele: konu.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muazzam: ehemmiyetli, önemli.
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan,
k›sa bir fleyi geniflletip anlam›n›
ortaya koyan, kapal› söylenmifl
bir fleyi aç›p anlatarak anlam›n›
ve maksad›n› aç›¤a ç›karan.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
niyet: maksat, meram.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
peyk: her hareketinde birine
ba¤l› bulunan, bir baflkas›na ba¤-
l›l›¤› bulunan.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
saniyen: ikinci derecede, ikinci
olarak.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
tâbi: ba¤l›.
tahakkuk: gerçek olarak meyda-
na ç›kma, bir fleyin do¤rulu¤unun
meydana ç›kmas›, gerçekli¤inin
anlafl›lmas›.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
tevkif: cezaî tahkikat s›ras›nda,
zanl›n›n mahkeme karar›na ka-
dar geçici olarak hapsedilmesi.
ulûm-i imaniye: iman ilimleri,
imanla ilgili ilimler.
vukuat: vak’alar, vuku bulan fley-
ler, hâdiseler, olaylar.

adlî: adaletle ilgili.
alet: vas›ta.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti.
ceza: suç, kusur, veya yanl›fl
hareket sonunda tatbik edi-
len müeyyide.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
emniyet-i umumîye: genel
güvenlik.
evvelâ: birinci olarak, her

fleyden önce, ilk önce.
fert: flah›s, kifli.
fikir: düflünme, düflünce.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir va-
kit.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
heyet-i hâkime: hâkimler

heyeti, hakimler kurulu.
ihbar: haber verme, bildirme,
anlatma, duyurma.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.
iman: hak dini kabul etme,
‹slâm dinini kabul etme, ‹slâ-
m›n gerekli olan esaslar›na
inanma, Allah’a inanma.
imha: bozma, yok etme,
mahvetme, ortadan kald›rma,
y›kma.
imkân: olabilecek hâlde bu-
lunma, mümkün olma, olabi-



hilkat-i âlemin en büyük muammas› olan s›rr-› imandan
daha ehemmiyetli bir mesele-i kâinat yoktur ki, bu me-
sele-i s›rr-› iman ona alet olsun.

Ey heyet-i hâkime! E¤er bu iflkenceli tevkifim yaln›z
hayat-› dünyeviyeme ve flahs›ma ait olsa idi, emin olunuz
ki, on seneden beri sükût etti¤im gibi yine sükût edecek-
tim. Fakat, tevkifim çoklar›n hayat-› ebediyelerine ve
muazzam t›ls›m-› kâinat›n keflfini tefsir eden Risale-i
Nur’a ait oldu¤undan, yüz bafl›m olsa ve her gün biri ke-
silse, bu s›rr-› azîmden vazgeçmeyece¤im. Ve sizin eliniz-
den kurtulsam, elbette ecel pençesinden kurtulamayaca-
¤›m. Ben ihtiyar›m, kabir kap›s›nday›m. ‹flte o müthifl t›l-
s›m-› kâinat keflflaf› olan Kur’ân-› Hakîm’in o muazzam
keflfini göze gösterir bir surette tefsir eden Risale-i
Nur’un o t›ls›ma ait yüzer meselelerinden, bu herkesin
bafl›na gelecek olan ecele ve kabre ait yaln›z bu s›rr-›
imana bak›n›z ki:

Acaba, bu dünyan›n bütün muazzam mesail-i siyasiye-
si, ölüme, ecele inanan bir adama daha büyük olabilir mi
ki, bunu ona alet etsin? Çünkü, vakit muayyen olmad›-
¤›ndan, her vakit bafl kesebilen ecel, ya idam-› ebedîdir
veyahut daha güzel bir âleme gitmeye terhis tezkeresidir.
Hiçbir vakit kapanmayan kabir, ya hiçlik ve zulümat-›
ebediye kuyusunun kap›s›d›r, veyahut daha daimî ve da-
ha nuranî bâkî bir dünyan›n kap›s›d›r.

‹flte, Risale-i Nur, keflfiyat-› kudsiye-i Kur’âniyenin fey-
ziyle, iki kere iki dört eder derecesinde kat’iyetle gösterir 

âlem: dünya, cihan.
alet: vas›ta.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
daimî: sürekli, devaml›.
ecel: her mahlûkun ve canl›n›n
Allah taraf›ndan takdir edilen
ölüm vakti, insan ömrünün belli
vakti.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
emin: flüpheye düflmeyen, kesin
olarak bilen.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› ebediye: ahiret hayat›.
heyet-i hâkime: hâkimler heyeti,
hakimler kurulu.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keflfiyat-› kudsiye-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n kudsî keflifleri.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
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keflflaf: keflfeden, keflif sahibi,
gizli bir fleyi meydana ç›ka-
ran, keflifçi.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mesele: konu.
mesele-i kâinat: kâinat me-
selesi.
mesele-i s›rr-› iman: iman›n
s›rr› meselesi.
muayyen: tayin edilmifl, belli,
belirli.
muazzam: ulu, muhteflem.

müthifl: flaflk›nl›k uyand›ran,
hayret edilecek, flafl›lacak ka-
dar de¤iflik.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› iman: iman s›rr›, iman
hakikati.
suret: tarz, yol, gidifl.
sükût: susma.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
tefsîr: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.

terhis: izin verme, müsaade
etme, serbest b›rakma.

tevkif: cezaî tahkikat s›ras›n-
da, zanl›n›n mahkeme karar›-
na kadar geçici olarak hapse-
dilmesi.

tezkere: k›sa yaz›, pusula.

t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r, bilmece.

t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.

zulümat-› ebediye: ebedî,
sonsuz karanl›klar.



ki, eceli idam-› ebedîden terhis vesikas›na ve kabri dipsiz
hiçlik kuyusundan müzeyyen bir bahçe kap›s›na çevir-
meleri, flüphesiz, kat’î bir çaresi var. ‹flte bu çareyi bul-
mak için bütün dünya saltanat› benim olsa, bilâtereddüt
feda ederim. Evet, hakikî akl› bafl›nda olan feda eder.

‹flte, efendiler, bu mesele gibi yüzer mesail-i imaniyeyi
keflf ve izah eden Risale-i Nur’a evrak-› muz›rra gibi 
—hâflâ yüz bin defa hâflâ!— siyaset cereyanlar›na alet
edilmifl garazkâr kitaplar nazar›yla bakmak, hangi insaf
müsaade eder, hangi ak›l kabul eder, hangi kanun iktiza
eder? Acaba istikbal nesl-i atisi ve hakikî istikbal olan
ahiretin ehli ve Hâkim-i Zülcelâli, bu suali müsebbiplerin-
den sormayacaklar m›?

Hem, bu mübarek vatanda bu f›traten dindar millete
hükmedenler, elbette dindarl›¤a taraftar olmas› ve teflvik
etmesi, vazife-i hâkimiyet cihetiyle lâz›md›r. Hem ma-
dem, lâik cumhuriyet prensibiyle bîtarafâne kal›r ve o
prensibiyle dinsizlere iliflmez; elbette dindarlara dahi ba-
hanelerle iliflmemek gerektir.

Salisen: Bundan on iki sene evvel Ankara reisleri, ‹n-
gilizlere karfl› Hutuvat-› Sitte nam›ndaki mücahedat›m›
takdir edip, beni oraya istediler. Gittim. Gidiflatlar›, be-
nim ihtiyarl›k hissiyat›ma uygun gelmedi.

“Bizimle çal›fl” dediler.

Dedim: “Yeni Said öteki dünyaya çal›flmak istiyor, si-
zinle çal›flamaz; fakat size de iliflmez.”
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hakikî: gerçek, sahici.
Hâkim-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan, her fle-
ye hükmeden, Allah (c.c).
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir vakit.
hissiyat: hisler, duygular.
Hutuvât-› Sitte: ‹stanbul’u iflgal
eden ‹ngilizlerin Müslüman halk›
Osmanl› idaresinden so¤utmak,
halk› k›flk›rtmak, halka ümitsizlik
afl›lamak için girifltikleri hileli fa-
aliyetleri yok etmek için Bediüz-
zaman Said Nursî’nin yazd›¤› bir
risâle.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
lâik: dünya ifllerini din ifllerinden
ay›ran, din ifllerini devlet ifllerine
kar›flt›rmayan, lâdinî, seküler.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
mesele: konu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mücahedat: mücahedeler, savafl-
malar.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müsebbip: sebep olan, ortaya
ç›kmas›na yol açan.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
nam: ad, isim.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nesli ati: gelecek nesil.
prensip: temel fikir, temel bilgi,
esas, ilke.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir toplu-
lu¤un en üst idarecisi.
salisen: üçüncü olarak.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
siyaset: politika.
sual: soru.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
terhis: izin verme, müsaade et-
me, serbest b›rakma.
vazife-i hâkimiyet: hakimiyet
vazifesi.
vesika: inan›lacak, dayan›lacak,
güvenilecek sa¤lam delil, hüccet,
belge.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alet: vas›ta.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
bîtarafâne: tarafs›zca, her-
hangi bir taraf›, kimseyi ve
yan› tutmaks›z›n.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
cihet: sebep, vesile, mucip,

bahane.

cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-
mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.

dindar: dinî kaidelere hakk›y-
la riayet eden, dininin emirle-
rini yerine getiren, mütedey-
yin.

ecel: her mahlûkun ve canl›-
n›n Allah taraf›ndan takdir
edilen ölüm vakti, insan öm-
rünün belli vakti.

ehil: bir yerde oturan.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-
rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
garazkâr: kinli, düflmanl›k
güden, garaz› olan, kötü kas›t
sahibi.



Evet, iliflmedim ve iliflenlere de ifltirak etmedim. Çün-
kü, an’anat-› milliye-i ‹slâmiye lehinde istimal edilebilir
bir deha-i askerîyi, an’ane aleyhine çevirmeye maattees-
süf bir vesile oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, husu-
san Reisicumhurda bir deha hissettim ve dedim:

“Bu dehay›, kuflkuland›rmakla an’anat aleyhine çe-
virmek caiz de¤ildir. Onun için, ne kadar elimden gel-
miflse, dünyalar›ndan çekindim, kar›flmad›m. On üç se-
neden beri siyasetten çekildim. Hatta bu yirmi bayram-
d›r, bir-ikisinden baflka umumlar›nda, bu gurbette, kendi
odamda yaln›z, mahpus gibi geçirdim; tâ ki siyasete bu-
laflmam tevehhüm edilmesin. Hükûmetin ifllerine iliflme-
di¤ime ve kar›flmak istemedi¤ime delâlet eden,

B‹R‹NC‹ DEL‹L: On üç senedir, siyaset lisan› olan gazete-
leri bu müddet zarf›nda hiç okumad›¤›m, dokuz sene
oturdu¤um Barla köyünde, dokuz ay ikamet etti¤im Is-
parta’da dostlar›m biliyorlar. Yaln›z, Isparta tevkifhane-
sinde, gayet insafs›z bir gazetecinin dinsizcesine, Risale-i
Nur’un talebelerine hücumunun bir f›kras›, istemedi¤im
hâlde kula¤›ma girdi.

‹K‹NC‹ DEL‹L: On senedir Isparta vilâyetinde bulunuyor-
dum. Dünyan›n çok tahavvülât› içinde siyasete kar›flmak
teflebbüsüne dair hiçbir emare, hiçbir tereflfluhat görül-
medi¤idir.

ÜÇÜNCÜ DEL‹L: Hiçbir hat›ra gelmeyen, anî olarak be-
nim ikametgâh›m bast›r›ld›, tam taharri edildi. On sene-
den beri en mahrem evrak›m› ve kitaplar›m› ald›lar.

aleyh: karfl›, karfl›t.
an’anat: an’aneler, gelenekler.
an’anat-› milliye-i ‹slâmiye: ‹slâ-
m›n millî gelenekleri.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
anî: bir an içinde, hemen o anda,
derhal.
Barla: Isparta’n›n bir ilçesi. Bedi-
üzzaman Hazretlerinin sekiz y›l
sürgün olarak kald›¤› ve Risale-i
Nur’lar›n büyük bir k›sm›n› telif
etti¤i yer.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve an-
lay›fll›l›¤›n son derecesi.
deha-i askerî: askerî deha, asker-
likle ilgili alanda üstün zekâl›l›k.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
evrak: kâ¤›t yapraklar›, kitap say-
falar›, yapraklar, kâ¤›tlar.
f›kra: k›sa hikâye, masal, k›ssa.
gayet: çok, fazla, son derece.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hükümet: devlet.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
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insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
istimâl: kullanma.
ifltirak: kat›lma, benimseme.
leh: hakk›nda, onun için,
onun taraf›na, onun faydas›-
na veya zarar›na, ondan ya-
na.
lisan: dil, anlaflma amac›yla
kullan›lan sesli iflaretler siste-
mi.
maatteessüf: teessüfle, esef-
le, yaz›k ki, üzülerek belirte-
yim ki.

mahpus: hapsedilmifl olan,
mevkuf.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken.
müddet: vakit, zaman, süre,
bir fleyin devam etti¤i zaman
parças›.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
siyaset: politika.
taharri: arama, araflt›rma, in-
celeme, tahkik etme.

tahavvülât: tahavvüller, de-
¤iflmeler.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tereflfluhat: kulaktan dolma,
kesin olmayan haberler.
teflebbüs: bir ifli yapmak için
harete geçme, bafllama, girifl-
me.
tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma.
tevkifhane: tutuklu evi.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.



Hem vali dairesi, hem polis dairesi, bu kitaplar›mda si-
yaset-i hükûmete iliflecek hiçbir maddeyi bulamad›klar›n›
itiraf etmeleridir. Acaba, on sene de¤il, belki on ay be-
nim gibi sebepsiz nefyedilen ve merhametsizce zulüm
gören ve iflkenceli tazyik ve tarassut edilen bir adam›n en
mahrem evrak› meydana ç›ksa, zalimlerin yüzlerine sav-
rulacak on madde ç›kmaz m›?

E¤er denilse: “Yirmiden ziyade mektuplar›n yakalan-
d›.”

Ben de derim: “O mektuplar birkaç sene zarf›nda ya-
z›lm›fllar. Acaba, on sene zarf›nda on dosta, on ve yirmi
ve yüz mektup çok mu? Madem muhabere serbesttir ve
dünyan›za iliflmezler; bin olsa da, bir suç teflkil etmezler.”

DÖRDÜNCÜ DEL‹L: Müsadere edilen bütün kitaplar›m›
görüyorsunuz ki, siyasete arkalar›n› çevirip, bütün kuv-
vetleriyle imana ve Kur’ân’a, ahirete müteveccih olmala-
r›d›r. Yaln›z iki-üç risalelerde, Eski Said sükûtu terk ede-
rek baz› gaddar memurlar›n iflkencelerine karfl› hiddet et-
mifl; hükûmete de¤il, belki vazifesini sû-i istimal eden o
memurlara itiraz eylemifl, mazlumâne flekvas›n› yazm›fl.
Fakat, yine o iki-üç risaleyi mahrem deyip neflrine izin
vermedim. Has bir k›s›m dostlar›ma münhas›r kalm›fllar-
d›r. Hükûmet ele bakar ve zâhire dikkat eder. Kalbe bak-
mak, gizli ve hususî ifllere bakmak hakk› yoktur ki, her-
kes kalbinde ve hanesinde istedi¤ini yapabilir ve padi-
flahlar› zemmeder, be¤enmez.
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etmek, bîçarelere yard›mda bu-
lunmak, esirgemek.
muhabere: haberleflme, mektup-
laflma, yaz›flma.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-
redilmesi.
müteveccih: teveccüh eden, bir
tarafa, bir cihete dönen, yönelen.
nefy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
neflr: yay›m, yay›n.
padiflah: büyük flah, hükümdar,
hükümdarlar hükümdar›, sultan,
melik.
serbest: hareketi her hangi bir
flekilde engellenmeyen, engelsiz.
siyaset: politika.
siyaset-i hükümet: hükümetin
siyaseti, bir memleketi idare
edenlerin memleketi idare tarz›.
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
sükût: susma.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
tarassut: gözetme, gözleme, göz-
le takip etme, dikkatle bakma.
tazyik: zorlama, bask›.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vazife: ödev, bir kimsenin yap-
mak zorunda bulundu¤u ifl.
zahir: görünen, görünücü.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
daire: devlet ifllerini gören
kurulufllardan her biri.
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan,
beyyine.
evrak: kâ¤›t yapraklar›, kitap
sayfalar›, yapraklar, kâ¤›tlar.
gaddar: çok fazla gadreden,
zulüm, haks›zl›k, merhamet-
sizlik eden.
hane: ev, mesken, beyt, ika-

met edilen yer.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir
yere has olan, herkese âid ol-
mayan, özel.
hükümet: devlet.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
iflkence: eziyet, azap, bir kim-
seye verilen maddî-manevî
s›k›nt›, zulüm.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i
gizli bir kusurunu söyleme,

kendisi için iyi say›lmayacak
bir hâli gizlemeyip söyleme.
itiraz: bir fikri, hükmü veya
durumu kabul etmeyip çü-
rütmeye kalk›flma, karfl› ç›k-
ma, karfl› durma.
izin: izin, müsaade, ruhsat.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, iyilik



Ezcümle: Yedi sene evvel, daha yeni ezan ç›kmadan,
bir k›s›m memurlar sar›¤›ma, hem hususî fiafiîce ibadeti-
me müdahale etmek istemelerine mukabil, bir k›sa Risa-
le yaz›ld›. Bir zaman sonra yeni ezan ç›kt›; ben o risale-
yi mahrem dedim, intiflar›n› men ettim. Hem, ezcümle,
Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede bulundu¤um zaman, tesettür
ayeti aleyhinde Avrupa’dan gelen itiraza karfl› bir cevap
yazm›flt›m. Bundan bir sene evvel, eski matbu risalele-
rimden al›nan ve On Yedinci Lem’a nam›ndaki risalenin
bir meselesi olarak kaydedilmifl ve sonra Yirmi Dördün-
cü Lem’a ismini alan k›sac›k Tesettür Risalesi, ilerideki
kanunlara temas etmemek için, o Tesettür Risalesini set-
rettim. Her nas›lsa, yanl›fll›kla bir yere gönderilmifl. Hem
o Risale, medeniyetin, Kur’ân’›n ayetine etti¤i itiraza
karfl›, müskit ve ilmî bir cevapt›r. Bu hürriyet-i ilmiye,
Cumhuriyet zaman›nda elbette kay›t alt›na al›namaz.

BEfi‹NC‹ DEL‹L: Dokuz senedir, bir köyde inzivay› ihtiyar
etti¤im; ve hayat-› içtimaiyeden ve siyasetten s›yr›lmak
istedi¤im; ve bu defa gibi, müteaddit bafl›ma gelen bütün
iflkencelere tahammül edip, dünya siyasetine kar›flma-
mak için bu on senede hiç müracaat etmedi¤imdir. E¤er
müracaat etseydim, Barla yerine ‹stanbul’da oturabilir-
dim. Ve belki, bu defadaki gaddarâne tevkifimin sebebi,
müracaats›zl›ktan küsen ve gururlar›na dokunan Isparta
Valisinin ve hükûmetin baz› memurlar›n›n garazlar›ndan
veya iktidars›zl›klar›ndan habbeyi kubbe yap›p, Dahiliye
Vekâletini evhamland›rmas›d›r.

aleyh: karfl›, karfl›t.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
Barla: Isparta’n›n bir ilçesi. Bedi-
üzzaman Hazretlerinin sekiz y›l
sürgün olarak kald›¤› ve Risale-i
Nur’lar›n büyük bir k›sm›n› telif
etti¤i yer.
dahiliye vekâleti: iç iflleri bakan-
l›¤›.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
ezan: Müslümanlar› ibadete ça-
¤›rmak için çok defa minareden,
“tekbir, flahadet” gibi, bilinen be-
lirli kelimeleri söylemek suretiyle
yüksek sesle okunan sözler, iba-
dete ça¤r› amac›yla yüksek sesle
yap›lan davet.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca, özel-
likle, bu cümleden olarak, bu da,
bu babdan.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
habbe: yuvarlak ve ufak tane.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir ye-
re has olan, herkese âid olmayan,
özel.
hükümet: devlet.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
iktidar: güç yetme, yapabilme,
bir ifli gerçeklefltirmek için gere-
ken kuvvet.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
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kanun: devletin yasama kuv-
veti taraf›ndan herkesçe
uyulmak üzere konulan her
türlü kaide, yasa.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl
(dergi, kitap, gazete.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir

fleyi diri¤ etme, bir fleyin ya-
p›lmas›n› engelleme, esirge-
me, vermeme, önleme.
mukabil: bir fleye karfl› yap›-
lan.
müdahale: kar›flma, el atma,
araya girme, sokulma.
müskit: susturan, susturucu,
karfl›l›¤a meydan vermeyen,
konuflamayacak hâle getiren.
müteaddit: ço¤alan, çok, bir-
çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
nam: ad, isim.

setr: örtme, kapanma, gizle-
me, setretme.
siyaset: politika.
fiafiî: fiafiî mezhebinden olan
kimse.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
tesettür: örtünme, kapanma.
tevkif: cezaî tahkikat s›ras›n-
da, zanl›n›n mahkeme karar›-
na kadar geçici olarak hapse-
dilmesi.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.



Elhâs›l: Benimle temas eden bütün dostlar›m bilirler
ki, siyasete de¤il kar›flmak, de¤il teflebbüs, belki düflün-
mesi dahi esas maksad›ma ve ahval-i ruhiyeme ve hiz-
met-i kudsiye-i imaniyeme muhaliftir ve olam›yor. Bana
nur verilmifl, siyaset topuzu verilmemifl. Bu hâlin bir hik-
meti fludur ki: Hakaik-› imaniyeye müfltak ve memuriyet
mesle¤ine giren birçok zatlar›, bu hakaika, endifleli ve
tenkitkârâne bakt›rmamak, onlardan mahrum etmemek
için, Cenab-› Hak kalbime siyasete karfl› fliddetli bir ka-
ç›nmak ve bir nefret vermifltir kanaatindeyim.

.........

Binbafl› Merhum As›m Bey istiçvap edildi. E¤er do¤ru
dese, Üstad›na zarar gelir ve e¤er yalan dese k›rk sene-
lik namuskârâne ve müstakimâne askerli¤inin haysiyeti-
ne çok a¤›r gelir diye düflünüp, “Ya Rab, can›m› al!” di-
yerek, on dakikada teslim-i ruh eyledi, istikamet flehidi
oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemeyece¤i bir
muavenet-i hayriyeye ve bir tasdike hata tevehhüm
edenlerin çirkin hatalar›na kurban oldu.

Evet, Risale-i Nur’dan tam ders alan, bir su içer gibi,
kolayca terhis tezkeresi telâkki etti¤i ecel flerbetini içer.
E¤er benden sonra dünyada kalan kardefllerimin teel-
lümlerini düflünmeseydim, ben de, âlicenap kardeflim
As›m Bey gibi “Yâ Rab! Can›m› da al” diyecektim. Her
ne ise...

Benim sebeb-i ittiham›mdan olan,
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mur olma hâli.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muavenet-i hayriye: hay›rda
yard›mlaflma.
müstakimane: müstakim olana
yak›fl›r flekilde, namuslulukla,
do¤rululukla, ahlâkl›l›kla.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
namuskârane: namuslu olarak,
haysiyetli, dürüst bir flekilde, na-
muslulukla.
nefret: bir fleyden veya kimse-
den i¤renme, tiksinme, ikrah.
nur: ilim.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
sebeb-i ittiham: suçlanma, itham
edilme sebebi.
siyaset: politika.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
teellüm: elemlenme, tasalanma,
dertlenme, üzülme, üzüntü duy-
ma.
telâkki: kabul etme, alma.
tenkîdkârâne: tenkit edene ya-
k›fl›r flekilde, tenkit edercesine.
terhis: izin verme, müsaade et-
me, serbest b›rakma.
teslim-i ruh: ruhu teslim etme,
ölme.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma.
tezkere: resmî izin kâ¤›d›.
topuz: bafl taraf› top fleklinde,
sapl› eski bir savafl aleti.
zat: kifli, flah›s, fert.

ahval-i ruhiye: ruh hâlleri,
psikolojik hâller ve durumlar.
âlicenap: flerefli, haysiyetli
kimse.
Cenab-› Hak: Allah.
ecel: her mahlûkun ve canl›-
n›n Allah taraf›ndan takdir
edilen ölüm vakti, insan öm-
rünün belli vakti.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, sonuç olarak, özetle, sözün
k›sas›, uzatmayal›m, k›sacas›.
endifle: düflünce, vesvese,
kuflku, kuruntu, merak, kayg›,

keder, gam, flüphe, korku.
esas: temel.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hata: suç, günah, kabahat.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
isticvap: cevap isteme, sor-
guya çekme, ifadesini alma,
söyletme, konuflturma.

kanaat: görüfl, fikir.
kanun: devletin yasama kuv-
veti taraf›ndan herkesçe
uyulmak üzere konulan her
türlü kaide, yasa.
kurban: bir gaye u¤runda fe-
da olma.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini
elde edemeyen, bir fleye sa-
hip olamayan, yoksun.
maksat: kastedilen, istenilen
fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.
memuriyet: memurluk, me-



ÜÇÜNCÜ MADDE: Risale-i Nur’un müsaade-i hükû-
met al›nmadan intiflar› ve hissiyat-› imaniyeyi kuvvetlefl-
tirmesiyle, ileride belki hükûmetin serbestâne prensiple-
rine sed çeker ve emniyet-i umumiyeyi ihlâl eder.

Elcevap: Risale-i Nur, nurdur. Nurdan zarar gelmez.
Siyaset topuzunu on üç seneden beri elinden atm›flt›r. Ve
bu vatan›n ve bu milletin hayatlar›n›n temel tafllar› olan
hakikat-i kudsiyeyi tespit eder. Ve bu mübarek milletin
yüzde doksan dokuzuna zarars›z menfaati oldu¤una, ec-
zalar›n› okuyan bütün zatlar› iflhat edebilirim.

Haydi biri ç›ks›n, desin: “Bunda bir zarar gördüm.”

Ve saniyen: Benim matbaam yok ve müteaddit kâtip-
lerim yok. Birisini zorla bulabilirim. Ve hüsn-i hatt›m
yok. Yar›m ümmîyim, bir saatte ancak bir sahifeyi çok
noksan yaz›mla yazabilirim. Merhum As›m Bey gibi baz›
zatlar, benim için bir yadigâr olarak, güzel yaz›lar›yla yar-
d›m ettiler. Benim çok hazin gurbetimdeki hat›rat›m›
yazd›lar. Sonra, o envar-› imaniyeyi derdine tam derman
bulan bir k›s›m zatlar, onlar› okumak istediler ve okudu-
lar; hayat-› ebediyelerine tam bir tiryak oldu¤unu hakkal-
yakîn gördüler, kendilerine istinsah ettiler. Elinize geçen
ve nazar-› teftiflinizde bulunan Fihriste Risalesi gösteriyor
ki, Risale-i Nur’un her bir cüz’ü, bir ayet-i Kur’âniyenin
hakikatini tefsir eder. Ve hususan erkân-› imaniyeye da-
ir ayetleri öyle vuzuhla tefsir eder ki, Avrupa feylesofla-
r›n›n bin seneden beri Kur’ân aleyhinde haz›rlad›klar›
hücum plânlar›n› ve esaslar›n› bozuyor. fiimdilik elinizde 

aleyh: karfl›, karfl›t.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
ayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ayeti.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
derman: çare.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
emniyet-i umumîye: genel gü-
venlik.
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
esas: temel.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›, do¤up bü-
yünülen ülke, flehir, köy d›fl›nda
kalan yerler, yâd el.
hakikat: as›l, esas.
hakkalyakin: imanî meselelerin
hakikatini tam olarak anlama.
hât›rât: hat›ralar, hat›rda kalan
fleyler.
hayat-› ebediye: ahiret hayat›.
hazîn: keder meydana getiren,
ac› uyand›ran, hüzün veren.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hükümet: devlet.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤lam-
l›¤›na zarar verme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istinsah: nasihat alma, ö¤üt iste-
me. nüshas›n› yazma, örne¤ini ç›-
karma, kopya etme.
iflhat: flahit gösterme, tan›k getir-
me.
kâtip: yazan, yaz›c›.
matbaa: bas›m evi.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
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karfl›l›¤› olan fley.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
müsaade-i hükümet: devleti
idare edenlerin, hükümetin
izni, uygun görmesi.
müteaddit: ço¤alan, çok, bir-
çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
noksan: kusurlu, nak›s.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.

plân: bir fleyin, bir eserin dü-
zeni, tertibi, program›.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
sahife: sayfa.
saniyen: ikinci derecede,
ikinci olarak.
serbestâne: serbestçe, ser-
best bir flekilde.
siyaset: politika.
tefsîr: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.
tespit: sa¤lamca yerlefltirme,
sabit hale getirme, yerlefltir-

me, oturtma.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
topuz: bafl taraf› top fleklin-
de, sapl› eski bir savafl aleti.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vatan: bir kimsenin do¤up
büyüdü¤ü yer, üzerinde ya-
flan›lan ülke, yurt.
vuzuh: vaz›h olma hali, aç›k-
l›k.
yadigâr: yak›n bir dosttan ge-
len arma¤an.
zat: kifli, flah›s, fert.



‹htiyar Risalesinin On Birinci Ricas›nda binler imanî ve
tevhidî bürhanlardan bir tek bürhan var. Numune için
ona bak›n›z, dikkat ediniz; davam do¤ru mudur, yanl›fl
m›d›r, anlars›n›z.

Hem, bu vatana ve bu millete ne kadar menfaatli ol-
du¤unu, numune için Risale-i Nur’un eczalar›ndan olan
‹ktisat Risalesi ve hastalara imandan gelen yirmi befl de-
val› Risale ve ihtiyarlara imandan gelen on üç rica ve te-
selli risaleleri bu mübarek milletin yar›s›ndan ziyade bir
yekûn teflkil eden fakirler, hastalar, ihtiyarlar taifelerine
gayet k›ymettar bir hazine-i servet ve tiryak ve ziyâ oldu-
¤unu insaf ile bakan herkes kabul eder kanaatindeyim.

Hem, vazife-i tahkikat›n›za yard›m için derim: Fihriste
Risalesi yirmi senelik risalelerimin bir k›sm›n›n fihristesi-
dir. ‹çindeki risalelerin bir k›sm›n›n as›llar› Dârülhikmet-
ten bafllar. Fihriste’deki numaralar, telif tertibiyle de¤il-
dirler. Meselâ, Yirmi ‹kinci Söz, Birinci Sözden daha ev-
vel telif edilmifl ve Yirmi ‹kinci Mektup, Birinci Mektup-
tan daha evvel yaz›lm›fl. Bunlar gibi çok var...

Salisen: ‹man ilminden ibaret olan Risale-i Nur ecza-
lar›, emniyet ve asayifli temin ve tesis ederler. Evet, gü-
zel seciyelerin ve iyi hasletlerin menfle ve menba› olan
iman, elbette emniyeti bozmaz, temin eder. ‹mans›zl›kt›r
ki, seciyesizli¤i ile emniyeti ihlâl eder.

Hem, bunu biliniz ki, yirmi-otuz sene evvel bir gazete
gördüm ki, ‹ngilizlerin bir müstemlekât naz›r› demifl:
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tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
menfle: esas, kök, bir fleyin ç›kt›-
¤›, neflet etti¤i yer, beslenip yeti-
flilen yer.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müstemlekât naz›r›: sömürge
bakan›, sömürgelerden sorumlu
bakan.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
salisen: üçüncü olarak.
seciye: yarat›l›fl, huy, tabiat, ka-
rakter, cibilliyet.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›rka.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
temîn: sa¤lama.
tertip: s›ra, dize, düzen.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme,
güzel sözler söyleyerek rahatlat-
ma.
tesis: kurma, meydana getirme.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tevhidî: tevhide dair, tevhitle ilgi-
li.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vatan: bir kimsenin do¤up büyü-
dü¤ü yer, üzerinde yaflan›lan ül-
ke, yurt.
vazife-i tahkikat: gerçe¤i araflt›r-
ma vazifesi, inceleme vazifesi.
yekûn: toplam, tutar.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
ziyade: çok, fazla, art›k.

asayifl: rahat, huzur.
bürhan: delil, ispat, tan›k,
hüccet.
dava: takip edilen fikir, iddia,
ülkü.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.

fakir: muhtaç, düflkün, yok-
sul.
fihriste: bir kitapta veya bir
dükkânda bulunan fleyleri s›-
rayla gösteren liste.
gayet: çok, fazla, son derece.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hazine-i servet: zenginlik ha-
zinesi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,

yafll›.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
kanaat: görüfl, fikir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
menba: kaynak, her hangi bir
fleyin ç›kt›¤› yer.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-



”Bu Kur’ân Müslümanlar›n elinde varken, biz onlara
hakikî hâkim olamay›z. Bunun kald›r›lmas›na ve çürütül-
mesine çal›flmal›y›z.” ‹flte, bu kâfir muannidin bu sözü,
otuz senedir nazar›m› Avrupa feylesoflar›na çevirmifl ol-
du¤undan, nefsimden sonra onlarla u¤rafl›yorum. Dahi-
liyeye pek bakam›yorum ve dahildeki kusuru, Avru-
pa’n›n hatas›, ifsad›d›r derim. Avrupa feylesoflar›na hid-
det ediyorum, onlar› vuruyorum. Felillâhilhamd, Risale-i
Nur, o muannit kâfirin hülyas›n› k›rd›¤› gibi, maddiyyun,
tabiiyyun feylesoflar›n› tam susturur bir vaziyete girmifl-
tir. Dünyada, hangi flekilde olursa olsun, hiçbir hükûmet
yoktur ki, kendi memleketinin böyle mübarek mahsulü-
nü ve sars›lmaz bir maden-i kuvve-i maneviyesini yasak
etsin ve naflirini mahkûm eylesin! Avrupa’da rahiplerin
serbestiyeti gösteriyor ki, hiçbir kanun, tarik-i dünya
olanlara ve ahirete ve imana kendi kendine çal›flanlara
iliflmez.

Elhâs›l: On sene kadar sebepsiz bir nefye mahkûm;
ihtilâttan, muhabereden memnu, gurbetzede bir ihtiyar
adam›n, saadet-i ebediyenin anahtar› olan iman›na dair
hat›rat-› ilmiyesini yazmas›n›, dünyada hiçbir kanun ona
yasak diyemez ve demez kanaatindeyim. Ve flimdiye ka-
dar hiçbir âlim taraf›ndan tenkit edilmemesi, elbette o
hat›rat ayn-› hak ve mahz-› hakikat oldu¤unu ispat eder.

Benim ittiham›m ve tevkifime sebep gösterilen,

DÖRDÜNCÜ MADDE: Devletçe yasak edilen tarikat
dersini vermekle ihbar edilmifl olmakl›¤›md›r.

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in tâ
kendisi.
dahiliye: ülkenin iç içiflleri, dahilî
durumu.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, so-
nuç olarak, özetle, sözün k›sas›,
uzatmayal›m, k›sacas›.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gurbetzede: gurbet görmüfl, gur-
bete düflmüfl olan, memleketinin
d›fl›nda kalan, gurbetçi.
hakikî: gerçek, sahici.
hâkim: sözünü geçiren, egemen.
hât›rât: an›lar.
hât›rât-› ilmiye: ilmî hat›ralar,
ilimle ilgili hat›ralar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap, h›-
fl›m.
hükümet: yönetim.
hülya: hayal.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
düzensizlik meydana getirme.
ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kanaat: görüfl, fikir.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kusur: suç, kabahat.
lillâhilhamd: ne kadar hamd ve
flükürler varsa ve olmuflsa, cüm-
lesi Allah’a mahsustur, Ona gider,
Ona aittir.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar.
maden-i kuvve-i manevîye: mo-
ral kayna¤›, yürek gücünün kay-
na¤›, insanda psikolojik ve moral
gücünün kayna¤›.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahsul: husul bulan, has›l olan,
meydana gelen fley.
memnu: yasaklanm›fl, menedil-
mifl, mâni olunmufl, yasak edil-
mifl, yasak.
muannit: inatç›, ayak direyen.
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muhabere: haberleflme,
mektuplaflma, yaz›flma.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
naflir: eser neflreden, yay›nla-
yan.
nazar: dikkat.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-

de ikamet etmeye mecbur
etme.
rahip: H›ristiyan din adam› ve
bilgini, papaz, keflifl.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
tabiiyyun: tabiatç›lar.
tarik: vas›ta, vesile.
tarikat: Allah’a ulaflmak için,
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve

yolu, seyir ü sülûk s›ras›nda
tutulan yol.

târik-i dünya: dünyay› terk
eden, dünya ifllerinden elini
aya¤›n› çekip bir köflede otu-
ran.

tenkît: elefltirme, elefltiri.

tevkif: cezaî tahkikat s›ras›n-
da, zanl›n›n mahkeme karar›-
na kadar geçici olarak hapse-
dilmesi.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.



Elcevap: Evvelâ, elinizdeki bütün kitaplar›m flahittirler
ki, ben hakaik-› imaniye ile meflgulüm. Hem müteaddit
risalelerde yazm›fl›m ki: “Tarikat zaman› de¤il, belki ima-
n› kurtarmak zaman›d›r. Tarikatsiz Cennete giden pek
çok; fakat imans›z Cennete girecek yok. Onun için, ima-
na çal›flmak zaman›d›r” diye beyan etmiflim.

Saniyen: On senedir Isparta vilâyetinde bulunuyorum.
Biri ç›ks›n, “Bana, tarikat dersi vermifl” desin. Evet, ba-
z› has ahiret kardefllerime ulûm-i imaniye ve hakaik-› âli-
ye dersini hocal›k itibar›yla vermiflim. Bu, tarikat talimi
de¤il, belki hakikat tedrisidir. Yaln›z bu kadar var: Ben
fiafiîyim, namazdan sonraki tesbihat›m Hanefî tesbiha-
t›ndan biraz farkl›d›r. Hem, akflam namaz›ndan yats› na-
maz›na kadar ve fecirden evvel, hiç kimseyi kabul etme-
mek flart›yla, kendi kendime günahlar›mdan isti¤far ve
ayetler okumak gibi fleylerle meflguliyetim var. Zannede-
rim, dünyada hiçbir kanun bu hâle yasak diyemez.

Bu mesele-i tarikat münasebetiyle hükûmet ve mahke-
me memurlar› taraf›ndan benden soruluyor: 

Ne ile yafl›yorsun?”

Elcevap: Dokuz sene ikamet etti¤im Barla halk›n›n
müflahedesiyle, fliddet-i iktisat berekât›yla, tam kanaat
hazinesiyle, ekser günlerde her bir gün yüz para ile, ba-
z› daha az bir masrafla yaflad›¤›m› benimle temas eden
dostlar›m bilirler. Hatta yedi sene zarf›nda, elbise, pabuç
gibi fleylere yedi banknot ile idare ettim.
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hükümet: devlet.
idare: tutum, yerinde harcama.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
kanaat: k›smete raz› olma, elin-
dekiyle yetinme, göz toklu¤u,
elindekini yeterli görüp fazlas›n›
istememe.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
masraf: bir ifl görmek veya birfley
almak için harcanan para.
mesele-i tarikat: tarikat mesele-
si.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
meflguliyet: meflgul olma, bir ifl
yapma.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
müteaddit: ço¤alan, çok, birçok,
türlü türlü, çeflitli, birden fazla.
pabuç: ayakkab›, kundura.
saniyen: ikinci derecede, ikinci
olarak.
fiafiî: fiafiî mezhebinden olan
kimse.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
fliddet-i iktisat: iktisad›n, tutum-
lulu¤un fliddeti.
talim: bir ifli ö¤renmek veya al›fl-
t›rmak için yap›lan çal›flma, al›fl-
t›rma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için, fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu, se-
yir ü sülûk s›ras›nda tutulan yol.
tedrîs: okutma, ö¤retme, ders
verme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
ulûm-i imaniye: iman ilimleri,
imanla ilgili ilimler.
vilayet: il.
zan: zannetme, sanma, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
banknot: kâ¤›t para.
Barla: Isparta’n›n bir ilçesi.
Bediüzzaman Hazretlerinin
sekiz y›l sürgün olarak kald›¤›
ve Risale-i Nur’lar›n büyük bir
k›sm›n› telif etti¤i yer.
berekât: bolluklar, bereket-
ler.

beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk önce.
hakaik-› âliye: yüce gerçek-
ler, ulu hakikatler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.

Hanefî: ‹mam-› zam Ebu Ha-
nife’nin mezhebinden olan.

Hanefî: ‹mam-› zam Ebu Ha-
nife’nin kurdu¤u dört büyük
ehl-i sünnet mezhebinden bi-
ri.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.

hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.



Hem, elinizde bulunan Tarihçe-i Hayat’›m›n flahade-
tiyle, bütün hayat›mda halklar›n hediye ve sadakalar›n-
dan istinkâf edip, en sad›k dostlar›m›n hat›rlar›n› rencide
ederek hediyesini reddetmiflim. E¤er mecburiyetle hedi-
ye alm›fl isem, mukabilini vermek flart›yla ald›¤›m›, bana
hizmet eden dostlar›m bilirler. Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede
ald›¤›m maafltan ço¤unu, o zaman yazd›¤›m kitaplar›n
tab’›na sarf ettim; az bir k›sm›n› hacca gitmek için sakla-
d›m. ‹flte o cüz’î para, iktisat ve kanaat berekât›yla on se-
ne bana kâfi geldi ve yüz suyumu döktürmedi. Daha o
mübarek paradan biraz var. 

Ey heyet-i hâkime! 
Bu uzun ifadat›m› dinlemekten usanmamak gerektir.

Çünkü, yirmi-otuz kitap, benim tevkifnamemin evrak›
içine girmifller. Bu kadar itham evrak›ma karfl›; elbette
bu uzun ifade k›sa kal›r. Ben, on üç senedir dünya siya-
setine kar›flmad›¤›mdan, kanunlar› bilmiyorum. Hem,
kendimi müdafaa için aldatmaya tenezzül etmedi¤ime
tarihçe-i hayat›m flahittir. Ben, hakikat-i hâli oldu¤u gibi
beyan ettim. Sizin vicdan›n›z var ve kanunlar›n gadirsiz
vech-i tatbiklerini bilirsiniz; hakk›mda hükmünüzü verir-
siniz. 

Bunu da biliniz ki: Baz› iktidars›z memurlar›n iktidar-
s›zl›klar›ndan veya evhamlar›ndan veya keçi ve kurt ba-
hanesi nev’inden veya kendilerine paye vermek veya hü-
kûmete yaranmak fikriyle, yeni serbestî kanunlar›n›n tat-
biklerine zemin haz›rlamak entrikalar›ndan, hakk›mda 

bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
berekât: bolluklar, bereketler.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cüz’î: küçük.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
evrak: kâ¤›t yapraklar›, kitap say-
falar›, yapraklar, kâ¤›tlar.
fikir: düflünme, düflünce.
hakikat-i hâl: durumun gerçek
yönü.
hat›r: gönül, kalp, his.
hediye: birine karfl›l›ks›z olarak
verilen fley, ba¤›fllanan fley, ar-
ma¤an.
heyet-i hâkime: hâkimler heyeti,
hakimler kurulu.
hizmet: birinin iflini görme, bir
kimsenin hesab›na veya menfa-
atine ifl görme.
hüküm: bir davan›n veya bir me-
selenin tetkik edilmesinden son-
ra var›lan karar.
hükûmet: devlet.
ifadat: ifadeler.
ifade: sorgu s›ras›nda verilen bil-
gi.
iktisat: tutum, biriktirme, art›r-
ma, tasarruf.
istinkâf: kabul etmeme, reddet-
me.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kanaat: k›smete raz› olma, elin-
dekiyle yetinme, göz toklu¤u,
elindekini yeterli görüp fazlas›n›
istememe.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu, zora tu-
tulma, zorunluluk.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müdafaa: savunma.
paye: rütbe, derece, mertebe.
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red: reddetme, geri verme,
geri çevirme, kabul etmeme.
rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,
kalbi k›r›lm›fl, gücendirilmifl,
gücenmifl.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m, farz olmad›¤› hâlde
kiflinin fakirlere verdi¤i para,
mal vs. gibi fleyler.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
sarf: harcama, masraf etme,
gider.

serbestî: serbestlik, hürriyet.
siyaset: politika.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
Tarihçe-i Hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap.

tatbik: kanunu veya madde-
yi uygulama.

tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.

tevkifname: tutuklama bildi-
risi, tutuklama yaz›s›.

vech-i tatbik: uygulanma
tarz›, uygulama vesilesi, uy-
gulama yönü.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.



—dürbün ile bakarak— habbeyi kubbe gösterdiler. Siz-
lerden ümidimiz fludur ki: ‹ktidar›n›zdan, onlar›n evham-
lar›n›n kubbesinin habbe oldu¤unu göstermektir: Yani
onlar›n dürbünlerini aksine çevirip bakars›n›z... 

Hem, bir ricam var: Müsadere edilen kitaplar›m›n bin
liradan ziyade bence k›ymetleri var; bana iade ediniz.
Onlar›n mühim bir k›sm› on iki sene evvel Ankara Kü-
tüphanesine iftihar ve teflekkür ile kabul edildi¤ini, Kü-
tüphane naz›r› gazete ile ilân etmifltir. 

fiimdilik hayat›ma hükümleri geçen heyetinizin reyi ile
bu ifademin bir suretini müdde-i umumîye verip beni bu
zarara sokanlar aleyhinde ikame-i dava etmek ve bir su-
retini Dahiliye Vekâletine ve bir suretini de Meclis-i Me-
busana vermek istiyorum.

* * *

YUKARIDAK‹ MÜDAFAATIMIN 
B‹R‹NC‹ TET‹MMES‹ 

Beni istintak eden zat›n ve heyet-i hâkimenin nazar-›
dikkatlerine! Evvelki ifademe üç maddeyi ilâve ediyorum.

B‹R‹NC‹ MADDE:

Bizi hayrette b›rakan ve gayet flafl›rtan ve bir garaz› ih-
sas eden ve bililtizam hiçten bir sebeb-i ittiham icat et-
mek nev’inden, mus›rrâne, bir cemiyet ve teflkilât varm›fl
gibi soruyorlar, “Bu teflkilât› yapmak için nereden para
al›yorsunuz?” diyorlar.
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halka bildirme, herkese duyurma.
ilâve: ekleme, katma.
istintak: sorguya çekme.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti zaman›n-
da halk taraf›ndan seçilen me-
buslar›n meclisi, Millet Meclisi.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
bir flekilde.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
müddeiumumî: savc›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-
redilmesi.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
naz›r: vekil, bakan.
rey: düflünce, fikir, müflahede,
mütalâa, görüfl, oy.
rica: dileme, isteme.
sebeb-i ittiham: suçlanma, itham
edilme sebebi.
suret: nüsha, kopya.
teflekkür: yap›lan bir iyilik karfl›-
s›nda minnet, memnuniyet ve
flükür ifade etme, flükretme.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
bir fleyin tam olmas› için gereken
fley.
ümit: umut, umma, ümit.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.

aks: ters, karfl›t, z›t.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bililtizam: bile bile.
cemiyet: topluluk, birlik.
dahiliye vekâleti: iç iflleri ba-
kanl›¤›.
dürbün: uzak gören, uza¤›
gösteren.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
garaz: kötü kas›t, düflmanca

niyet, kin.
gayet: çok, fazla, son derece.
habbe: yuvarlak ve ufak ta-
ne.
heyet: bir toplulu¤u meyda-
na getiren kiflilerin bütünü,
komite.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
hüküm: emir, buyruk, ku-
manda, nüfuz.
iade: geri gönderme, gönde-
rilme, geri çevirme, geri ver-
me, geri döndürme.

icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
ifade: sorgu s›ras›nda verilen
bilgi.
ihsas: hissettirme, sezdirme,
üstü kapal› olarak dile getir-
me, aç›ktan söylememe, du-
yurulma.
ikame-i dava: dava açma.
iktidar: bir toplulukta veya
kuruluflta idareyi elde bulun-
durma.
ilân: bir durumu bas›n, radyo,
televizyon, afifl vs. yoluyla



Elcevap: Evvelâ, ben dahi soranlardan soruyorum:
“Böyle bir cemiyet-i siyasiyenin bizim taraf›m›zdan vücu-
duna dair hangi vesika, hangi emareler var ve para ile
teflkilât yapt›¤›m›za hangi delil, hangi hüccet bulmufllar
ki, bu kadar mus›rrâne soruyorlar?” 

Ben, on senedir Isparta vilâyetinde fliddetli tarassut al-
t›nda bulunmuflum. Bir-iki hizmetkâr ve on günde bir-iki
yolcudan baflka adamlar› görmeyen garip, kimsesiz,
dünyadan usanm›fl, siyasetten gayet fliddetle nefret etmifl
ve kuvvetli siyasî muhalif cemiyetlerin ne kadar aksüla-
meller ile zararl› ve akim kald›¤›n› mükerrer müflahedat-
la görmüfl ve kendi kavim ve binler dostlar› içinde, en
mühim f›rsatta, siyasî cemiyet ve cereyanlar› reddetmifl
ve kar›flmam›fl ve iman-› tahkikinin gayet kudsî ve hiçbir
fleyle zedelenmesi caiz olmayan hizmeti bozmak ve a¤-
raz-› siyasî ile çürütmeyi en büyük bir cinayet telâkki ede-
rek, fleytandan kaçar gibi siyasetten kaçan ve on sene-

den beri 
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eden ve hileyi hilesizlikte bulan, asabî ve bilâperva esra-
r›n› fafl eden, on sene koca Isparta vilâyetinin hassas ve
cessas memurlar›na böyle teflkilât sezdirmeyen bu
adamdan, “Böyle bir teflkilât var ve siyasî bir dolab› çe-
viriyorsunuz” diyenlere karfl›, yaln›z ben de¤il, belki Is-
parta vilâyeti ve bütün beni tan›yanlar, belki bütün ehl-i
ak›l ve vicdan, onlar›n iftiralar›n› nefretle karfl›lar ve “Ga-
razkâr plânlar ile onu itham ediyorsunuz” diyecekler.

a¤raz-› siyaset: siyasî hedefler,
amaçlar, maksatlar.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aksülamel: tepki, reaksiyon.
asabî: sinirli, öfkeli.
bilâperva: korkusuzca, çekinme-
den.
caiz: yap›lmas›nda sak›nca olma-
yan, yap›ld›¤›nda günah teflkil et-
meyen, yap›lmas› veya yap›lma-
mas› konusunda emir bulunma-
y›p kiflinin kendi iste¤ine b›rak›-
lan.
cemiyet: topluluk, birlik.
cemiyet-i siyasiye: siyasî cemi-
yet, siyasî teflkilât, siyasî amaçlar-
la kurulmufl cemiyet, örgüt.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cessas: merakl›.
cinayet: bu derecede a¤›r suç.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
delil: flahit, belge, tan›k.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
fafl: meydana ç›kma, aç›¤a vur-
ma, dile verme.
f›rsat: bir ifl için en uygun zaman
ve hâl.
garip: kimsesiz, zavall›.
gayet: çok, fazla, son derece.
hassas: çok çabuk hisseden, hissi
galip olan.
hile: aldatmaya, kand›rmaya yö-
nelik tertip, düzen, desise.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hüccet: delil, ispat, burhan.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
kavim: millet, aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
muhalif: iktidara ve iktidar gö-

rüfllerine z›t düflüncede bulu-
nan.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›s-
rarl› bir flekilde.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tek-
rar olunmufl, iki veya daha
fazla yap›lm›fl, tekrarl›.
müflahedat: gözlemler.
nefret: bir fleyden veya kim-

seden i¤renme, tiksinme, ik-
rah.
redd: reddetme, geri verme,
geri çevirme, kabul etmeme.
siyaset: politika.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-
yasetle ilgili, siyasete ait.
tarassut: gözetme, gözleme,
gözle takip etme, dikkatle
bakma.
telâkki: kabul etme, alma.

teflkilât: bir iflin görülmesi ve
yürütülmesi için meydana
getirilen yap›, kurulufl, örgüt.

vesika: inan›lacak, dayan›la-
cak, güvenilecek sa¤lam delil,
hüccet, belge.

vilayet: il.

vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.

1. fieytandan ve siyasetten Allah’a s›¤›n›r›m.
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Saniyen: Meselemiz imand›r. ‹man uhuvvetiyle bu
memlekette ve Isparta’n›n yüzde doksan dokuz adamla-
r› ile uhuvvetimiz var. Hâlbuki cemiyet ise, ekser içinde
ekalliyetin ittifak›d›r. Bir adama karfl›, doksan dokuz
adam cemiyet olmaz. Me¤er, gayet insafs›z bir dinsiz,
herkesi —hâflâ— kendi gibi dinsiz tevehhüm edip, bu
mübarek ve dindar milleti tahkir etmek niyetiyle böyle
iflaa eder. 

Salisen: Benim gibi, pek ciddî bir muhabbetle Türk
milletini seven ve Kur’ân’›n senas›na mazhariyetleri ci-
hetiyle Türk milletini pek çok takdir eden ve alt› yüz se-
neden beri bütün dünyaya karfl› koyan ve Kur’ân’›n bay-
raktar› olan bu millete karfl› gayet fliddetli taraftar bulu-
nan; ve bin Türkün flahadetiyle, bin milliyetçi Türkçüler
kadar Türk milletine bilfiil hizmet eden; ve k›ymettar
otuz-k›rk Türk gençleri, namazs›z otuz bin hemflehrileri-
ne tercih etmekle bu gurbeti ihtiyar eden; ve hocal›k
haysiyetiyle izzet-i ilmiyeyi muhafaza eden ve hakaik-›
imaniyeyi pek vaz›h bir surette ders veren bir insan›n, on
sene ve belki yirmi-otuz sene zarf›nda, yirmi-otuz de¤il,
belki yüz, belki binler talebesi, s›rf iman ve hakikat ve
ahiret noktas›nda onunla fedakârâne ba¤lansa ve ahiret
kardefli olsalar çok mudur ve zarar› m› var? Hiç ehl-i vic-
dan ve insaf, bunlar› tenkide cevaz verir mi? Ve bunlara
cemiyet-i siyasiye nazar›yla bakabilir mi?

Rabian: On sene zarf›nda yüz banknot ile idare eden
ve günde bazen k›rk para ile geçinen ve yetmifl yamal›
bir abay› yedi sene giyen bir adam hakk›nda, “Nereden 
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hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hâflâ: Allah göstermesin, uzak ol-
sun.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme, bühtan, ifk.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
iflaa: haber yayma, herkese du-
yurma.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
ittifak: birleflme, birlik.
izzet-ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i vakar, haysiyet, fleref
ve a¤›rbafll›l›k.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
me¤er: ama, fakat, lâkin.
memleket: flehir, il, kasaba.
mesele: ehemmiyetli, önemli ifl.
muhabbet: sevgi.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nefret: bir fleyden veya kimse-
den i¤renme, tiksinme, ikrah.
niyet: maksat, meram.
plân: bir fleyi gerçeklefltirmek
için yap›lan düzenleme.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci derecede, ikinci
olarak.
senâ: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih.
s›rf: ancak, sadece, yaln›z, salt.
suret: tarz, yol, gidifl.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tahkir: afla¤› ve alçak addetme,
afla¤›lama.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tenkit: elefltiri.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma.
uhuvvet: kardefllik.
vaz›h: aç›k, ayan, aflikâr, besbelli,
kapal› olmayan.
zarf›nda: içerisinde.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
bayraktar: bayrak tafl›yan,
alemdar.
bilfiil: gerçek olarak, lâfla de-
¤il iflle.
cemiyet: topluluk, birlik.
cemiyet-i siyasiye: siyasî ce-
miyet, siyasî teflkilât, siyasî
amaçlarla kurulmufl cemiyet,
örgüt.
cevaz: caiz olma, izin, müsa-
ade, ruhsat, yasak olmama,

yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan amel, ifl.
ciddî: gerçek, hakikat.
cihet: yan, yön, taraf, sebep,
vesile.
dindar: dinî kaidelere hakk›y-
la riayet eden, dininin emirle-
rini yerine getiren, mütedey-
yin.
ehl-i ak›l ve vicdan: ak›l ve
vicdan sahipleri.
ehl-i vicdan ve insaf: vicdan
ve insaf sahibi olanlar.

ekalliyet: azl›k, az›nl›k.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
fedakârane: fedâkâr olana
yak›flacak surette, can›n› feda
edercesine.
garazkâr: kinli, düflmanl›k
güden, garaz› olan, kötü kas›t
sahibi.
gayet: çok, fazla, son derece.
gurbet: gayeye eriflmek için
vatandan uzaklaflma.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: as›l, esas.



para al›p yafl›yorsun ve teflkilât yap›yorsun?” diyenler ne
kadar insaftan uzak düfltüklerini, ehl-i insaf anlar.

‹K‹NC‹ MADDE:

Menemen Hâdisesinin bir yalanc› taklidini yap›p, mil-
lete dehflet verip, serbestî kanunlar› kolayca tatbik etmek
desisesiyle hükûmeti i¤fal ederek, güya “Hükûmetin ser-
bestî kanunlar›n› kabul ettirmesine yard›m ediyoruz” ent-
rikas›yla, beni Barla’dan Isparta’ya cebren celp ettiler.
Bakt›lar, ben öyle fitnelere alet olam›yorum ve öyle her
cihetçe vatana, millete, dine zararl› olan akim teflebbüs-
lere hiçbir meylim yoktur anlad›lar ki; o vakit, plânlar›n›
de¤ifltirdiler. Benim be¤enmedi¤im bir flöhret-i kâzibem-
den istifade edip, hiç hat›r ve hayalimize gelmeyen ent-
rikalarla bafl›m›za Menemen hâdise-i vak›as›n›n bir mev-
hum taklidini geçirdiler. Hem millete, hem hükûmete,
hem masum, mevkuf birçok efrad-› millete büyük zarar
verdiler. fiimdi yalanlar› meydana ç›kt›kça, kurdun keçi-
ye bahane bulmas› nev’inden bahaneleri bulup, memu-
rîn-i adliyeyi flafl›rtmak istiyorlar. Adliye memurlar›n›n bu
meselede çok dikkate ve ihtiyata muhtaç olduklar›n› mü-
dafaa-i milliye hukukum noktas›nda hat›rlat›yorum. As›l
ittiham edilecek onlard›r ki, hükûmetin baz› erkân›na
dalkavukluk edip ve sahtekârl›kla, bir yalanc› cemiyet
maskesi alt›nda, baz› safdil masumlar›, bîçareleri tehyiç
ederek küçük bir hâdise ç›kar›r; sonra fleytan gibi habbe-
yi kubbe gösterip, hükûmeti flafl›rt›r, çok masumlar› ezdi-
rir, memlekete büyük zarar verir, kabahati baflkalara yük-
ler. ‹flte bu meselemiz aynen böyledir.

aba: bu kumafltan yap›lm›fl üst-
lük, h›rka.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
alet: vas›ta.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
banknot: kâ¤›t para.
bazen: zaman zaman, ara s›ra,
her zaman de¤il.
cebren: zorla, cebirle, kuvvet kul-
lanarak, mecburî, zoraki.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
cemiyet: topluluk, birlik.
cihet: yan, yön, taraf.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve ya-
rar sa¤layacak olan kimselere
afl›r› sayg› ve hayranl›k göstere-
rek yaranmak isteyen kimse,
flaklaban, yaltakç›.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
desise: hile, oyun, aldatmaca, dü-
zen, entrika, dolap.
efrad-› millet: milletin fertleri.
ehl-i insaf: insaf sahipleri, merha-
metli olanlar, orta yolu tutanlar.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
erkân: reisler, ileri gelenler.
fitne: kar›fl›kl›k.
güya: sanki, sözde.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hadise-i vak›a: gerçekleflmifl
olay.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hayâl: asl› esas› olmadan zihinde
kurulan fley.
hukûk: haklar , kanunun verdi¤i
haklar.
hükümet: devlet.
idare: yetinme.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihtiyat: ileriyi düflünme, ilerisini
düflünerek davranma, gelece¤i
düflünerek tedbirli hareket etme.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
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masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
memurin-i adliye: adliye
memurlar›.
mesele: konu.
mevhum: vehim ve hayalde
meydana getirilen, evham
ürünü olan, hakikatte olma-
yan, vehim.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
meyil: e¤ilim.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-

sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
müdafaa-i milliye: millî sa-
vunma, millî müdafaa.
nev’: tür, çeflit.
plân: bir fleyi gerçeklefltirmek
için yap›lan düzenleme.
rabian: dördüncü olarak, dör-
düncü derecede.
safdil: hile, oyun bilmeyen,
kolay aldat›lan, bön.
sahtekâr: düzenbaz, hilekâr.

serbestî: serbestlik.

flöhret-i kâzibe: geçici, yalan-
c› flöhret, aldat›c› ün.

taklit: benzer.

tatbik: kanunu veya madde-
yi uygulama.

teflebbüs: bir ifli yapmak için
harete geçme, bafllama, girifl-
me.

teflkilât: bir iflin görülmesi ve
yürütülmesi için meydana
getirilen yap›, kurulufl, örgüt.

zarf›nda: içerisinde.



ÜÇÜNCÜ MADDE:

Hükûmetin daireleri içinde en ziyade hürriyetini mu-
hafaza etmeye ve tesirat-› hariciyeden en ziyade bîtara-
fâne, hissiyats›z bakmakla mükellef olan, elbette mahke-
medir. Ben mahkemenin hürriyet-i tammesine istinaden,
hürriyetle, hukuk-i hürriyetimi bu suretle müdafaa etme-
ye hakk›m vard›r. Evet, her yerde, adliyede mal ve can
meseleleri var. E¤er hâkim flahsî hiddet edip bir katili
katletse, o hâkim katil olur. Demek adliye memurlar›,
hissiyattan ve tesirat-› hariciyeden bütün bütün azade ve
serbest olmazsa, sureten adalet içinde müthifl günahlara
girmek ihtimali var. Hem, canilerin, kimsesizlerin ve mu-
haliflerin dahi bir hakk› var. Ve hakk›n› aramak için, ga-
yet bîtarafâne bir merci isterler. Adalet noktas›ndan ta-
rafgirlik fikrini verip, adaletin mahiyetini zulme çeviren,
hakk›mda sarf edilen bir tabirdir ki, Isparta’da ve burada
baz› istiçvaplarda ismim Said Nursî iken, her tekrar›nda
“Said Kürdî” ve “Bu Kürt” diye beni öyle yad ediyorlar.
Bununla, hem ahiret kardefllerimin hamiyet-i milliyeleri-
ne iliflip aleyhime bir his uyand›rmak, hem mahkeme ve
adaletinin mahiyetine bütün bütün z›t ve muhalif bir ce-
reyan vermektir.

Evet, hâkim ve mahkeme tarafgirlik flaibesinden mü-
berra ve gayet bîtarafâne bakmas› birinci flart-› adalet
oldu¤una dair binler vukuat-› tarihiyeden, Hazret-i Ali
Radiyallahü Anh›n hilâfeti zaman›nda bir Yahudî ile
mahkemede beraber oturmalar› ve çok padiflahlar›n adî
adamlar ile mahkeme-i adalette görülmesi gibi çok 
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hürriyet-i tamme: tam hürriyet.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
isticvap: cevap isteme, sorguya
çekme, ifadesini alma, söyletme,
konuflturma.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak, güvenerek, delil kabul
ederek.
kabahat: kusur, suç, töhmet.
katil: adam öldüren, insan öldü-
ren kimse, cani.
katl: öldürme, katletme.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
merci: merkez, kaynak, bafl vuru-
lacak yer, müracaat edilecek yer,
dönülecek yer, s›¤›n›lacak yer.
mesele: konu.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhalif: iktidara ve iktidar gö-
rüfllerine z›t düflüncede bulunan.
müdafaa: savunma.
mükellef: bir fleyi yapmaya, bir
fleyi ödemeye mecbur olan, vazi-
feli, muvazzaf.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
sarf: kullanma.
serbest: hareketi her hangi bir
flekilde engellenmeyen, engelsiz.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bar›yla, flekilce, flekil olarak.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendine
ait, flah›sla ilgili, hususî.
tabir: ifade, söz.
tarafgir: bir taraf› tutan, bir taraf›
destekleyen, tarafl›.
tehyîc: heyecanland›rma, heye-
cana getirme, coflturma, coflkun-
luk verme.
tesirat-› hariciye: d›fltan gelen
etkiler, d›fl tesirler.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra ge-
tirme.
z›t: karfl›t.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulüm: ifli yerli yerince yapma-
ma, hak eden kimseye hakk›n›
vermeme, adalete ayk›r› davran-
ma, adaletsizlik.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
aleyhime: benim hakk›mda,
benim zarar›ma.
aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,
hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
azade: ba¤lardan kurtulmufl,

hür, serbest.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bîtarafâne: tarafs›zca, her-
hangi bir taraf›, kimseyi ve
yan› tutmaks›z›n.
cani: cinayet ifllemifl, kimse.
cereyan: geçifl, gidifl.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
fikir: düflünme, düflünce.
gayet: çok, fazla, son derece.
habbe: yuvarlak ve ufak ta-
ne.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa

olan, meydana ç›kan hâl.
hâkim: yarg›ç.
hamiyet-i milliye: millî duy-
gu ve hislerin muhafaza edil-
mesi için yap›lan çaba.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
his: duygu.
hissiyat: hisler, duygular.
hukuk-i hürriyet: hürriyetin
getirdi¤i haklar.
hükümet: devlet.
hürriyet: ba¤›ms›zl›k; ser-
bestlik, hür olufl.



hadisat-› tarihiye varken, benim hakk›mda bir yabanîlik
hissini veren ve nazar-› adaleti flafl›rtmak isteyen adamla-
ra derim: 

Ey efendiler!

Ben, her fleyden evvel Müslüman›m ve Kürdistan’da
dünyaya geldim. Fakat, Türklere hizmet ettim ve yüzde
doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere olmufl ve en
çok hayat›m Türkler içinde geçmifl ve en sad›k ve en ha-
lis kardefllerim Türklerden ç›km›fl. Ve ‹slâmiyet ordular›-
n›n en kahraman› Türkler oldu¤undan, meslek-i Kur’âni-
yem cihetiyle, her milletten ziyade Türkleri sevmek ve
taraftar olmak kudsî hizmetimin muktezas› oldu¤undan,
bana Kürt diyen ve kendini milliyetperver gösteren
adamlar›n bini kadar Türk milletine hizmet etti¤imi, ha-
kikî ve civanmert bin Türk gençlerini iflhat edebilirim. 

Hem, heyet-i hâkimenin ellerinde bulunan otuz-k›rk
kitab›m›, hususan ‹ktisat, ‹htiyarlar, Hastalar Risaleleri’ni
iflhat ediyorum ki; Türk milletinin beflten dört k›sm›n›
teflkil eden musibetzede, fakirler ve hastalar ve dindar
müttakîler taifelerine bin Türkçü kadar hizmet eden o
kitaplar, Kürtlerin ellerinde de¤il, belki Türk gençlerinin
ellerindedirler.

Heyet-i hâkimenin müsaadesiyle, bizi bu belâya sokan
ve hükûmetin mühim baz› erkân›n› i¤fal eden ve 

adî: baya¤›, basit.
bîtarafâne: tarafs›zca, herhangi
bir taraf›, kimseyi ve yan› tut-
maks›z›n.
cihet: yan, yön, taraf.
civanmert: sözünde sa¤lam, iyi-
lik sever, kahraman.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fakir: muhtaç, düflkün, yoksul.
gayet: çok, fazla, son derece.
hâdisat-› târîhiye: tarihte mey-
dana gelmifl olan çeflitli olaylar,
geçmiflte olmufl önemli hadiseler.
hakikî: gerçek, sahici.
hâkim: yarg›ç.
halis: temiz.
heyet-i hâkime: hâkimler heyeti,
hakimler kurulu.
hilâfet: halifelik, Hz. Peygamberin
vekilli¤i, Hz. Peygambere vekil
olarak Müslümanlar› ve ‹slâml›¤›
koruma görevi.
hizmet: birinin iflini görme, bir
kimsenin hesab›na veya menfa-
atine ifl görme.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
‹slâmiyet: Müslümanl›k, semavî
dinlerin sonuncusu.
iflhat: bir dava hakk›nda delil ola-
rak flahit gösterme.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
Kürdistan: Osmanl› devleti zama-
n›nda bir co¤rafî bölge ad›.
Kürt: Ön Asya’da yaflayan bir
topluluk ve bu topluluktan olan
kimse.
mahkeme: hüküm yeri: davala-
r›n görülüp hükme ba¤land›¤›
yer.
mahkeme-i adalet: adalet mah-
kemesi, hakka riayet edilen mah-
keme, do¤rulu¤un benimsenip
uyguland›¤› yer.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
meslek-i Kur’âniye: Kur’ân mes-
le¤i, Kur’ân yolu.
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milliyetperver: milletini se-
ven, ulusçu, milliyetçi.
muktezâ: iktiza eden, gere-
ken, lâz›m gelen, icap eden,
gerekli olan.
musibetzede: musibet gör-
müfl, felâkete u¤ram›fl, belâ-
ya, kazaya u¤rayan.
müberra: temize ç›km›fl, ak-
lanm›fl.
müttakî: ittika eden, sak›nan,
çekinen, günah ve haramdan
uzak duran, takva sahibi.
nazar-› adalet: adalet terazi-

si, kefesi.
Rad›yallahü Anh: Sahabe ve-
ya ‹slâm büyüklerinin ad›
geçti¤inde söylenilen “Allah
ondan raz› olsun” manas›nda
dua. Tek erkek için söylenir.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
flaibe: flek, flüphe.
flart-› adalet: adaletin flart›.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka.
tarafgir: bir taraf› tutan, bir
taraf› destekleyen, tarafl›.

taraftar: tarafl›, birinin veya
bir grubun taraf›n› tutan, bir
taraf› destekleyen.
teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.
vukuat-› tarihiye: tarihî va-
kalar, tarihte olup biten olay-
lar.
yabanî: görgüsü olmayan,
kaba.
Yahudi: ‹branî ve ‹srailî de
denilen, Sami kavimlerinden
bir ›rk.
ziyade: çok, fazla, art›k.



milliyetperverlik perdesi alt›nda entrikalar› çeviren mül-
hit zalimlere derim: 

Ey efendiler! Benim hakk›mda tespit edilmeyen ve
tespit edilse dahi bir suç teflkil etmeyen ve suç olsa bile
yaln›z beni mes’ul eden bir madde yüzünden, k›rktan
fazla Türkün en k›ymettar gençlerini ve en muhterem ih-
tiyarlar›n›, büyük bir cinayet ifllemifller gibi bu belâya at-
mak, milliyetperverlik midir? Evet, sebepsiz böyle iflken-
celi tevkife düflenler içinde Türk gençlerinin medar-› ifti-
har› olacak bir k›s›m zatlar var ki; (HAfi‹YE) uzaktan k›yme-
tini hissedip, ona yaln›z bir selâm veya imanî bir risale
göndermemle, onu bir cani gibi çoluk ve çocuklar› için-
den al›p bu belâya atmak milliyetçilik midir? Ben ki, si-
zin nazar›n›zda yabanî millettenim diyorum; bu mevkuf
olan civanmert ve muhterem Türk gençleri ve ihtiyarlar›
içinde öyleleri var ki, onlar›n bir tanesini, kendi milletim-
den yüz adama de¤ifltirmem. ‹çinde öyleleri var ki, on
sene bana zulüm eden memurlara, befl seneden beri on-
lar›n hat›rlar› için, o zalimlere bedduay› b›rakt›m. Ve on-
lar›n içinde öyleleri var ki, âlî seciyelerin en halis numu-
nelerini o âlicenap Türk arkadafllarda kemal-i hayret ve
takdirle gördüm. Ve Türk milletinin s›rr-› tefevvukunu
onlarla anlad›m. Ben, vicdan›mla, mevcut ve çok emare-
lerle temin ederim ki; e¤er bu masum mevkuflar adedin-
ce vücutlar›m bulunsayd› veyahut onlar›n umumuna 
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men’i muhakeme: muhakemeyi
durdurma, muhakemeye lüzum
görmeyip menetme.
mes’ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutulmufl,
zanl› olarak hapsedilmifl, tutuklu.
milliyetperver: milletini seven,
ulusçu, milliyetçi.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-
kir.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nazar: huzur, kat, yan, ön, nez-
dinde.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
seciye: yarat›l›fl, huy, tabiat, ka-
rakter, cibilliyet.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma, sal›verme.
tespit: bir hâli flüpheye yer b›rak-
mayacak flekilde görüp göster-
me.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tevkif: cezaî tahkikat s›ras›nda,
zanl›n›n mahkeme karar›na ka-
dar geçici olarak hapsedilmesi.
yabanî: görgüsü olmayan, kaba.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.
zat: kifli, flah›s, fert.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

HAfi‹YE: O zatlar, men-i mahkeme ile, iki ayl›k s›k›nt›l› tevkiften sonra
tahliye edilmifllerdir.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
âlicenap: flerefli, haysiyetli
kimse.
beddua: inkisar, ilenç, bir
kimsenin kötü olmas› için
dua, kötü dua.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
cani: ac›mas›z, gaddar. can-
dan sevilen, aziz.
cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.
civanmert: sözünde sa¤lam,
iyilik sever, kahraman.

entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
erkân: reisler, ileri gelenler.
halis: temiz.
hat›r: gönül, kalp, his.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
hükümet: devlet.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflü-
rerek kand›rma, yanl›fl ifl yap-
t›rma, aldatma, aldat›lma.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,

yafll›.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
iflkence: eziyet, azap, bir kim-
seye verilen maddî-manevî
s›k›nt›, zulüm.
kemal-i hayret: flaflk›nl›¤›n
son derecesi, çok fazla flafl-
k›nl›k.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.



gelen her nevi meflakkatlerini alabilseydim, kasem ede-
rim ki, müftehirâne, o k›ymettar zatlara bedel çekmek
isterdim. Benim bunlara karfl› bu hissim, onlar›n k›y-
met-i zatiyeleri içindir; yoksa flahs›ma karfl› faydas› do-
kunmas› de¤ildir. Çünkü, bir k›sm›n› yeni görüyorum.
Bir k›sm›, belki o benden fayda görmüfl, ben ondan za-
rar görmüflüm. Fakat binler zarar görsem, yine onlar›n
k›ymeti nazar›mda tenzil etmez.

‹flte, ey Türkçülük dava eden mülhit zalimler! Türk
Milletinin medar-› iftihar› olabilecek bu kadar zatlar› ga-
yet adî ve ehemmiyetsiz bahaneler ile —sizin tabiriniz-
le— benim gibi bir Kürt yüzünden periflan etmek, tezlil
etmek milliyetçilik midir? Türkçülük müdür? Vatanper-
verlik midir? Haydi, o insafs›z vicdan›n›za havale ediyo-
rum. 

‹flte mahkeme-i âdile, onlar›n masumiyetini anlamak-
la çoklar›n› tahliye etti. E¤er ortada bir suç varsa, o suç
benimdir. Onlar, ulüvv-i cenaplar›ndan, benim gibi garip
bir ihtiyar hocaya soba yakmak, su getirmek, yemek pi-
flirmek ve kendime mahsus bir risalemi tebyiz etmek gi-
bi cüz’î ifllerimi s›rf lillâh için yapm›fllar ve benim hat›r›m
için hat›ra defterim hükmünde olan o iki risalemin ahir-
lerinde, bir hat›ra olmak üzere imzalar›n› atm›fllar. Aca-
ba, dünyada, böyleleri böyle bahanelerle muaheze ede-
cek bir kanun, bir usul ve bir maslahat var m›?

‚è

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
ahir: son, sonraki, en sonra.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
bedel: karfl›l›k, karfl›.
cüz’î: küçük.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
garip: kimsesiz, zavall›.
gayet: çok, fazla, son derece.
hat›r: gönül, kalp, his.
hat›ra: an›.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hükmünde: niteli¤inde.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
imza: bir fleyin alt›na ismini yaz-
ma.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kasem: yemin, and, ahdetme.
k›ymet: de¤er.
k›ymet-i zatiye: birinin kendi öz
de¤eri, k›ymeti.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
Kürt: Ön Asya’da yaflayan bir
topluluk ve bu topluluktan olan
kimse.
mahkeme-i âdile: adaletle ifl gö-
ren mahkeme.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, bir fleye veya kifliye has
olan.
maslahat: ifl, emir, husus, madde,
keyfiyet.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
masumiyet: masumluk, kaba-
hatsizlik, suçsuzluk.
medar-› iftihar: iftihar sebebi,
övünme sebebi.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutulmufl,
zanl› olarak hapsedilmifl, tutuklu.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
müftehirane: iftiharla, iftihar
ederek, övünerek, gururlu bir fle-
kilde.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
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Allah’a ve dine inanmayan,
Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nev’î: tür, çeflit.
periflan: kederli, hüzünlü, üz-
gün.
s›rf: ancak, yaln›z.
s›rr-› tefevvuk: üstün olma-
n›n s›rr›, üstünlü¤ün s›rr›.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
tabir: ifade, söz.

tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma, sal›verme.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tebyîz: müsveddeyi temize
çekme, beyaza çekme.
temîn: güvenlik, emniyet his-
si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.
tenzil: indirme, peyderpey,
yavafl yavafl indirme.
tezlil: afla¤›lama, küçük dü-
flürme, horlama.
ulüvv-i cenap: âlicenapl›k,

cömertlik, büyüklük.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
usûl: tertip, düzen.
vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden, ac›mas›z ve haks›z dav-
ranan.
zat: kifli, flah›s, fert.



MÜDAFAATIMIN ‹K‹NC‹ TET‹MMES‹
Ey heyet-i hâkime! Gelecek beyanat›mda, belki vazife-

nizce lüzumsuz fleyler bulunacak. Fakat, bu meseleler ile
umum memleket, belki dünya alâkadard›r. Yaln›z siz de-
¤il, onlar dahi manen dinliyorlar. Hem, beyanat›mda in-
tizams›zl›k göreceksiniz. Sebebi ise, mühim bir hakk›m
bana verilmedi. Benim hüsn-i hatt›m yok. Çok rica ettim
ki, bu hayat-memat meselesidir, bir yaz›c› bana veriniz;
tâ hakk›m› müdafaa için bir istida yazd›ray›m. Vermedi-
ler. Belki beni iki ay, gayet insafs›zcas›na bütün bütün
konuflmaktan menettiler. Onun için, gayet noksan ve
müflevvefl yaz›mla intizaml› yazamad›m. ‹flte ahir beya-
nat›m budur: 

E¤er farz-› muhal olarak, müfsitlerin, muhbirlerin ih-
bar ettikleri gibi, Risale-i Nur, hükûmetin birtak›m siya-
setiyle ve baz› kanunlar›yla tevfik edilmiyor, muaraza edi-
yor; belki baflka siyasî kanaatlerdir ve ayr› ayr› fikirlerdir;
ve umum risaleler, imandan de¤il, belki siyasetten bah-
seder diye, gayet zâhir bir iftira farz ve kabul edilse, ce-
vaben derim:

Madem hürriyetin en genifl flekli cumhuriyettir. Ve ma-
dem hükûmet ise cumhuriyetin en serbest suretini kabul
etmifltir. Elbette hakikî ve kat’î ve reddedilmez kanaat-i il-
miyeyi ve efkâr-› saibeyi, asayifle dokunmamak flart›yla,
cumhuriyetin hürriyeti, o hürriyet-i ilmiyeyi istibdat alt›-
na alamaz ve onu bir suç tan›maz. Evet, dünyada hiçbir
hükûmet var m›d›r ki, bütün bir tek kanaat-i siyasiyede
bulunsun?
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olmadan yönetme, keyfî idare
sistemi, uyruklar›na hiç bir hak ve
özgürlük tan›mayan s›n›rs›z mo-
narfli, despotluk, despotizm, bas-
k›.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n›, yerine getirilmesini
istemek maksad›yla yaz›lan yaz›,
dilekçe, arzuhal.
kanaat: görüfl, fikir.
kanaat-i ilmiye: ilmî kanaat, ilmî
fikir, ilme ait görüfl.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
lüzum: lâz›m olma hâli, ifle yara-
ma, gerekme.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
memat: ölüm, vefat, irtihal, ahire-
te göç etme.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
men: yasak etme, mâni olma, b›-
rakmama, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme.
mesele: konu; ehemmiyetli,
önemli ifl.
muaraza: birbirine karfl› gelme.
muhbir: haber veren, haberci.
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
mühim: lüzumlu, gerekli, önemli.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
belirsiz, kar›fl›k, düzensiz, karma-
kar›fl›k.
noksan: kusurlu, nak›s.
redd: tan›mama, inkâr etme, çü-
rütme.
rica: dileme, isteme.
serbest: bir fleye ba¤l› olmayan,
istedi¤i gibi hareket edebilen, ba-
fl› bofl.
siyaset: politika.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
bir fleyin tam olmas› için gereken
fley.
tevfik: uygun düflürme, bir fleyi
uygun duruma getirme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vazife: ifl, memuriyet.
zahir: aç›k, belli, meydanda.

ahir: en son, en sondaki.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
asayifl: düzen, nizam.
bahsetme: konu etme.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
efkâr-› saibe: isabetli görüfl-
ler.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
farz: bir hususu bir davaya
mevzu ve as›l k›lma.

farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
fikir: düflünme, düflünce.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikî: gerçek, sahici.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
hükümet: devlet.
hürriyet: iradenin ve seçme
kabiliyetinin serbestçe kulla-
n›lmas›.
hürriyet-i ilmiye: ilim hürri-
yeti.

hüsn-i hat: güzel yaz›.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme, bühtan,
ifk.
ihbar: haber verme, bildirme,
anlatma, duyurma.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
intizam: düzgün olma, düz-
gün dizilme, düzgünlük, ter-
tipli olma.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç
bir nizama ve kanuna ba¤l›



Haydi, farz›muhal olarak, ben, perde alt›nda kendi
kendime kanaat-i siyasiyemi yazm›fl›m ve bir k›s›m has
dostlar›ma göstermiflim; bunda suç var diyen kanunlar›
iflitmemiflim. Hâlbuki Risale-i Nur, iman nurundan bah-
seder, siyaset zulmetine sukut etmemifl ve tenezzül et-
mez.

E¤er faraza, lâik cumhuriyetin mahiyetini bilmeyen bir
dinsiz dese: “Senin risalelerin kuvvetli bir dinî cereyan
veriyor, lâdinî cumhuriyetin prensiplerine muaraza edi-
yor.”

Elcevap: Hükûmetin lâik cumhuriyeti, dini dünyadan
ay›rmak demek oldu¤unu biliyoruz. Yoksa, hiçbir hat›ra
gelmeyen dini reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak
demek oldu¤unu, gayet ahmak bir dinsiz kabul eder.
Evet, dünyada hiçbir millet dinsiz olarak yaflamad›¤› gibi,
Türk milleti misillü bütün as›rlarda mümtaz olarak, bütün
aktâr-› cihanda nerede Türk varsa Müslümand›r. Sair
anas›r-› ‹slâmiyenin, küçük de olsa, yine bir k›sm› ‹slâmi-
yet haricindedir. Böyle pek ciddî ve hakikî dindar ve bin
sene kadar hak dininin kahraman ordusu olarak zemin
yüzünde, mefahir-i milliyesini milyonlar menabi-i diniye
ile çakan ve k›l›çlar›n›n uçlar›yla yazan bu mübarek mil-
leti, “dini reddeder veya dinsiz olur” diye itham eden ya-
lanc› dinsizler ve milliyetsizler, öyle bir cinayet iflliyorlar
ki, Cehennemin esfel-i safilîn tabakas›nda ceza görmeye
müstahak olurlar.

ahmak: pek ak›ls›z, sersem, bu-
dala, kal›n kafal›, flaflk›n, zekaca
geliflmemifl.
aktâr-› cihan: her taraf, dünyan›n
dört bir yan›.
anas›r-› ‹slâmiye: Müslüman un-
surlar, milletler.
as›r: yüzy›l.
bahsetme: konu etme.
cereyan: bir tarafa do¤ru ak›fl,
ak›nt›, ak›m.
ciddî: gerçek, hakikat.
cinayet: bu derecede a¤›r suç.
cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
dinî: dine ait, din ile ilgili.
faraza: farz edelim ki, farz edin ki,
sayal›m ki, ola ki.
farz›muhal: imkâns›z› farz etme,
olmayacak bir fleyi olacakm›fl gi-
bi düflünme.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikî: gerçek, sahici.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
has: halis, samimi, gerçek.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hükümet: yönetim.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
‹slâmiyet: Müslümanl›k, semavî
dinlerin sonuncusu.
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itham: kabahatli görme, töh-
metlendirme, suçlu görme,
suçlama, suç isnat etme.
kanaat-› siyasiye: siyasî dü-
flünce, siyasî fikir.
kanun: devletin yasama kuv-
veti taraf›ndan herkesçe
uyulmak üzere konulan her
türlü kaide, yasa.
lâdinî: din d›fl›, dinsiz, dinle
alâkas› olmayan.
lâik: dünya ifllerini din ifllerin-
den ay›ran, din ifllerini devlet
ifllerine kar›flt›rmayan, lâdinî,

seküler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
hakikat›, iç yüzü, bir fleyi ta-
yin eden aslî unsur, neden
ibaret oldu¤u, nitelik.
mefahir-i milliye: millî fleref-
ler, millî iftihar vesileleri.
menabi-i diniye: dinî kay-
naklar.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›,
benzer gibi, efl kabilinden.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-

lu, u¤urlu.
mümtaz: meziyetleriyle bafl-
kalar›ndan ayr›lan, seçkin.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
redd: tan›mama, inkâr etme.
sair: di¤er, öteki, baflka.
siyaset: politika.
sukut: düflme, alçalma.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
zemin yüzü: yeryüzü, dünya.
zulmet: karanl›k.



Hâlbuki Risale-i Nur, hayat-› içtimaiyenin kanunlar›n›
da ihata eden dinin genifl dairesinden bahsetmez; belki
as›l mevzuu ve hedefi, dinin en has ve en yüksek k›sm›
olan iman›n erkân-› azîmesinden bahseder.

Hem, ekseriyetle muhatab›m, evvel kendi nefsim,
sonra Avrupa feylesoflar›d›r. Böyle mesail-i kudsiyeden,
do¤ru olmak flart›yla, zarar tevehhüm eden, yaln›z fley-
tanlar olabilir tasavvurunday›m. Yaln›z üç-dört Risale,
tenkitkârâne flekva suretinde bir k›s›m memurlara bak-
m›fl. Fakat o risaleler hükûmetle mübareze ve tenkit için
de¤il, belki bana zulmeden ve memuriyetini sû-i istimal
eden bir k›s›m memurlara karfl›d›r. Hem sonra da sû-i te-
fehhüme medar olmamak için, o üç-dört risalelere
“mahremdir” deyip, neflrini men etmifliz. Sair risalelerin
ekser-i mutlakas› dört-befl sene evvel ve bir k›sm› sekiz
sene evvel, bir k›sm› on üç sene evvel telif edilmifllerdir.
Yaln›z ‹ktisat ve ‹htiyarlar ve Hastalar risaleleri geçen se-
ne telif edilmifller. Ve bununla beraber, risaleler, hükûme-
tin kanunlar›na mugayir olmad›¤› ve asayifli ihlâl ve hal-
k› idlâl mahiyetinde bulunmad›¤›n› ve bilâkis hükûmetçe
takdirlerle karfl›lanmas› lâz›m gelece¤ini, zerre miktar ak-
l› bulunan, risaleleri bîtarafâne tetkik eden, tasdik eder.
Ve e¤er, farz›muhal olarak, hükûmetin nokta-i nazar›na
çok noktalar› muhalif olsa bile, 28 Temmuz 1933
tarihinde evvelki cürümlerin bu k›s›mlar›n› affetmekte
olan ve ahiren neflredilen Af Kanunu mucibince, o risa-
leleri takibe mahal kalmad›¤›n› iddia edip, bize edilen 
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iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kanun: yol, usul, nizam, yasa.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahrem: gizli olan, herkesçe bi-
linmemesi gereken.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
memuriyet: memurluk, memur
olma hâli.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
mesail-i kudsiye: kudsî mesele-
ler.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, bahis, konu.
mucibince: gere¤ince.
mugayir: z›t, karfl›t, muhalif, ayk›-
r›, farkl›, baflka türlü.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
muhâtab: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen, konuflulan
kimse.
mübareze: kavga, dövüflme, vu-
ruflma, çat›flma.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nefis: kendi, flah›s.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme, yay›n.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›.
sair: di¤er, öteki, baflka.
su-i istimal: bir fleyi kötüye kul-
lanma.
su-i tefehhüm: yanl›fl anlama.
suret: biçim, tarz.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
tabaka: s›ralar hâlinde üst üste
konulmufl fleylerden her biri, kat,
katman.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tasavvur: düflünce, tasar›.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tenkîdkârâne: tenkit edene ya-
k›fl›r flekilde, tenkit edercesine.
tenkit: elefltirme, elefltiri.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça, çok küçük parça.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

ahiren: sonradan.
asayifl: düzen, nizam.
bahsetme: konu etme.
bilâkis: aksine, tersine, tam
tersi, tersine olarak.
bîtarafâne: tarafs›zca, her-
hangi bir taraf›, kimseyi ve
yan› tutmaks›z›n.
ceza: karfl›l›k, azap.
cürüm: kabahat, kusur, hata,
günah, kanun hilâf›na hare-
ket.
ekser-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk.

ekseriyetle: daha ziyadesiy-
le, çoklukla, ço¤unlukla.
erkân-› azîme: önemli esas-
lar, büyük rükünler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›, Cehennemin en afla¤›
tabakas›.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
farz›muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.

hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.
hedef: emel, var›lmak iste-
nen nokta, ulafl›lmak istenen
gaye.
hükümet: devlet.
idlâl: dalâlete düflürme, do¤-
ru yoldan ç›karma, sapt›rma,
azd›rma.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevir-
me, sarma, kuflatma.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.



haks›zl›¤›n bir an evvel def edilmesi ve risalelerin iade
olunmas›n› talep ederim.

E¤er insaniyetin mahiyetini, hayvaniyetin en bedbaht
ve en afla¤› derecesinde telâkki ve dünyay› daimî ve lâ-
yezal tevehhüm ve insan› bâkî ve lâyemut tahayyül eden
bir sarhofl vicdans›z taraf›ndan denilse: “Senin bütün ri-
salelerin, imanî pek kuvvetli ders veriyor; dünyadan so-
¤utuyor, nazar› ahirete çeviriyor. Biz ise, bütün kuvvet ve
dikkat ve zihnimizle dünya hayat›na müteveccih olma-
m›zla bu zamanda yaflayabiliriz. Çünkü flimdi yaflamak
ve düflmanlardan sak›nmak çok müflkülleflmifltir.”

Elcevap: ‹man-› tahkikinin dersleri, gerçi nazar› ahire-
te bakt›r›yor; fakat, dünyay› o ahiretin mezraa ve çarfl›s›
ve bir fabrikas› göstermekle, daha ziyade dünya hayat›-
na çal›flt›r›r. Hem, imans›zl›ktaki müthifl bir surette k›r›-
lan kuvve-i maneviyeyi, gayet kuvvetli bir tarzda kazan-
d›r›r; ve me’yusiyet içinde atalet ve lâkaytl›¤a düflenleri
flevk ve gayrete, sa’ye sevk eder, çal›flt›r›r. Acaba, bu
dünyada yaflamak isteyenler, böyle, hayat-› dünyeviyenin
lezzetini, hem çal›flmaya flevki, hem hadsiz musibetleri-
ne karfl› dayanmaya medar kuvve-i maneviyesini temin
eden ve itiraz kabul etmeyen delillerle ispat edilen iman-›
tahkikinin derslerine yasak denecek bir kanunun vücudu-
nu kabul ederler mi ve öyle bir kanun olabilir mi?

E¤er idare-i millet ve asayifl-i memleketin hakikî esas-
lar›n› bilmeyen bir cahil hamiyetfürufl dese: “Senin
risalelerin, asayifli bozanlara ve idareyi kar›flt›ranlara bir 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
asayifl-i memleket: ülkenin hu-
zur ve güvenli¤i.
atalet: tembellik, iflsizlik, hare-
ketsizlik, durgunluk, bofl durma,
çal›flmama.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
bedbaht: kötü, fena.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
daimî: sürekli, devaml›.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
delil: flahit, belge, tan›k.
esas: temel.
gayret: çal›flma, çabalama.
gerçi: öyle ise de, her ne kadar.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek, sahici.
hamiyetfürufl: kendini be¤ene-
rek hamiyetli oldu¤unu iddia
eden, hamiyetli oldu¤unu göster-
meye çal›flan.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayvaniyet: hayvanl›k.
iade: geri gönderme, gönderilme,
geri çevirme, geri verme, geri
döndürme.
idare-i millet: kamu yönetimi,
millet idaresi.
iddia: bir fikri ›srarla savunma.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
insaniyet: insanl›k mahiyeti, in-
san olma hâli, insana yak›fl›r dav-
ran›fl.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
lâkayt: kay›ts›z, ilgi göstermeyen,
ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
lâyemut: ölmez, mahvolmaz, ha-
yat› sona ermez, sonu olmayan,
ölümsüz.
lâyezal: zevalsiz, bitimsiz, zeval
bulmaz, ebedî, sonu gelmez.
mahal: yer.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
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medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mezraa: ziraat yap›lacak yer,
tarla, ekilecek yer.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müflkül: güç, zor, çetin.
müteveccih: teveccüh eden,
bir tarafa, bir cihete dönen,
yönelen.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-
kunç.

nazar: dikkat, bakma, bak›fl.
sa’y: çal›flma, çabalama, gay-
ret etme, ifl görme, emek sarf
etme.
sevk: yönlendirme.
suret: biçim, tarz.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma, zihin-
de canland›rma, tasavvur et-
me.
takip: suç araflt›rma, kovala-
ma.

talep: isteme, dileme, istek,
arzu.

tarz: biçim, flekil, suret.

telâkki: bir görüflle bakma.

temîn: sa¤lama.

tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma.

vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.

zihin: anlama, bilme, kavra-
ma gücü, anlay›fl, kavray›fl; bi-
linç, dima¤.

ziyade: çok, fazla, art›k.



medar olabilir cihetiyle ve sen dahi ihtiyats›zl›k edip ida-
re-i hâz›raya itiraz etsen, risalelerin kuvvetiyle bir gaile
açmak ihtimaliyle sana ilifliyoruz.”

Elcevap: Risale-i Nur’dan ders alan, elbette çok ma-
sumlar›n kan›n› ve hukukunu zayi eden fitnelere girmez
ve bilhassa tecrübeleriyle, mükerreren akim ve zararl›
kalan fitnelere hiçbir cihetle yanaflmaz. Ve bu on sene-
deki on fitnelere, Risale-i Nur’un flakirtlerinin ondan bi-
risi, belki asla hiçbirisi kar›flmad›¤› gösterir ki, risaleler bu
fitnelere z›t ve asayifli temine medard›rlar. Acaba, idare-
ce ve asayifli muhafazaca, bin imanl› adam m›, yoksa on
dinsiz serseri mi daha kolayd›r? Evet, iman, güzel seciye-
ler vermekle hem merhamet hissini, hem zarar vermek-
ten sak›nmak meylini verir.

Amma benim ihtiyats›zl›¤›m ise, bu on üç senedir im-
kân dairesinde ne kadar elimden gelmiflse, hükûmetin
nazar-› dikkatini celp etmemek ve onunla u¤raflmamak
ve ifllerine kar›flmamak için, Isparta vilâyetine malûm
olan harika bir surette, münzeviyâne ve merdümgirizâne
ve müflfikkârâne ve siyasetten müçtenibâne yaflad›¤›m›
bu memleket bilir.

Ey beni bu belâya sevk eden insafs›zlar! Anlafl›l›yor ki,
asayifl aleyhinde hareket etmedi¤imden, benden k›zd›-
n›z, hiddet ettiniz; asayifle düflmanl›k damar›yla beni tev-
kif ettirdiniz. Evet, asayifli bozmak ve idareyi kar›flt›rmak
isteyenler, benim hakk›mda hükûmeti i¤fal ederek,
adliyeyi lüzumsuz iflgal edip beni tevkif ettirenlerdir.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 363 ESK‹fiEH‹R HAYATI

lunma, mümkün olma, olabilirlik.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
memleket: flehir, il, kasaba.
merdümgirizane: insanlardan s›-
k›l›p yaln›zl›k isteyerek.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
meyil: e¤ilim.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
müçtenibane: sak›narak, çekine-
rek, bir fleye kar›flmayarak.
mükerreren: mükerrer olarak,
tekrar olarak, tekrar be tekrar.
münzeviyane: münzevi bir flekil-
de, inzivaya çekilerek, bir köfleye
çekilerek.
müflfikkârane: müflfik olana ya-
k›fl›r flekilde, flefkatlice, flefkat
göstererek.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
seciye: yarat›l›fl, huy, tabiat, ka-
rakter, cibilliyet.
serseri: ötede beride bafl› bofl ge-
zen, iflsiz, güçsüz.
sevk: önüne kat›p sürme, öne,
ileri sürme, gönderme, ulaflt›rma.
siyaset: politika.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tecrübe: yaflayarak elde edilen
iyi veya kötü kazan›mlar, dene-
yim.
temîn: sa¤lama.
tevkif: cezaî tahkikat s›ras›nda,
zanl›n›n mahkeme karar›na ka-
dar geçici olarak hapsedilmesi.
vilayet: il.
zayi: yitik, zarar, ziyan.
z›t: muhalif.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
amma: ama, lâkin, ancak, öy-
le ki, flu kadar ki.
asayifl: düzen, nizam.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
belki: hatta.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
celp: çekme, çekifl, kendine

çekmek.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
fitne: kar›fl›kl›k.
gaile: s›k›nt›, musibet, felâ-
ket.
hârika: ola¤anüstü.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
his: duygu.
hukûk: haklar , kanunun ver-
di¤i haklar.

hükümet: devlet.
idare: yönetim.
idare-i hâz›ra: günümüz ida-
resi, flimdiki yönetim.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflü-
rerek kand›rma, yanl›fl ifl yap-
t›rma, aldatma, aldat›lma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,
gerçekleflebilirlik.
ihtiyats›zl›k: tedbirsizlik.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
imkân: olabilecek hâlde bu-



Onlar›n hakk›nda, de¤il yaln›z biz, belki memleket nam›-
na baflta müddeiumumî olarak, heyet-i hâkimeye dava
etmelidir.

E¤er denilse: “Sen vazifesizsin, milletin hürmetini ka-
bul edip vazifedarlar gibi dinî ders veremezsin. Hem, di-
nî ders verecek resmî bir daire var; onun müsaadesi lâ-
z›md›r.”

Elcevap: Evvelâ, benim matbaam ve kâtiplerim yoktur
ki vazife-i neflri yaps›n. Bizimki hususîdir. Hususî ifllere,
hususan imanî ve vicdânî olsa, hürriyet-i vicdan düsturu,
onun serbestiyetini temin eder.

Saniyen: Hükûmet-i ‹ttihadiye, ittifaklar›yla Dârülhik-
meti’l-‹slâmiyede Avrupa’ya karfl› hakaik-› ‹slâmiyeyi is-
pat edecek ve millete ders verecek bir vazifeyle tavzif et-
meleri ve Diyanet Riyasetinin Van’da beni vaiz tayin et-
mesi ve flimdiye kadar yüz risaleden ziyade eserlerim ule-
ma ellerinde gezmesi ve tenkit edilmemesi ispat eder ki,
millete ders vermeye hakk›m var.

Salisen: E¤er kabir kap›s› kapansayd› ve insan dünya-
da lâyemut kalsayd›, o vakit vazifeler yaln›z askerî ve ida-
rî ve resmî olurdu. Madem her gün lâakal otuz bin flahit,

cenazeleriyle 
1 w≥nM oärƒnªrdnG davas›n› imza ediyorlar; elbet-

te dünyaya ait vazifelerden daha ehemmiyetli imanî va-
zifeler var. ‹flte Risale-i Nur, o vazifeleri Kur’ân’›n emriy-
le ifa ediyor. Madem Risale-i Nur amirinin, hâkiminin
kumandan› olan Kur'ân, üç yüz elli milyona hükmedip 

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
amir: büyük memur, memurun
üstü.
askerî: askere veya askerli¤e ait,
askere mahsus, askerle ilgili.
cenaze: insan ölüsü.
daire: devlet ifllerini gören kuru-
lufllardan her biri.
dava: takip edilen fikir, iddia, ül-
kü.
dinî: dine ait, din ile ilgili.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
eser: telif.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
gerçekleri, ‹slâma ait hakikatler.
heyet-i hâkime: hâkimler heyeti,
hakimler kurulu.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir ye-
re has olan, herkese âid olmayan,
özel.
Hükümet-i ‹ttihadiye: ittihat ve
terakkî hükümeti.
hürmet: sayg›.
hürriyet-i vicdan: vicdan hürri-
yeti:.
idarî: idare ile alâkal›, idare ile il-
gili.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
imza: bir fleyin alt›na ismini yaz-
ma.
iflgal: meflgul etme, iflten al›koy-
ma, u¤raflt›rma.
ittifak: bir konuda, ortak bir ga-
yede anlaflma, fikir birli¤i etme,
uyuflma, ba¤daflma.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kâtip: yazan, yaz›c›.
lâakal: en az›ndan, daha afla¤› ol-
maz, en az, hiç olmazsa.
lâyemut: ölmez, mahvolmaz, ha-
yat› sona ermez, sonu olmayan,
ölümsüz.
matbaa: bas›m evi.
müddeiumumî: savc›.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nam: ad, isim.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
salisen: üçüncü olarak.

saniyen: ikinci derecede,
ikinci olarak.

serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.

flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, tan›k.

tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme, ifle alma, ifl verme.

tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
temîn: sa¤lama.
tenkit: elefltirme.
tevkif: cezaî tahkikat s›ras›n-
da, zanl›n›n mahkeme karar›-
na kadar geçici olarak hapse-
dilmesi.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vaiz: vaaz eden, nasihat

eden, dinî meseleler üzerinde
ö¤üt vererek irflat eden.
vazife: ifl, memuriyet.
vazifedar: vazifeli, vazifesi
olan, ifl gören.
vazife-i neflir: yay›n vazifesi,
yay›nlama vazifesi.
vicdanî: vicdanla ilgili, vicda-
na ait, iç duygu ile ilgili, kalbî
his ile ilgili.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Ölüm hakt›r.
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talimat yapt›r›yor ve her gün lâakal befl defa, beflten dör-
dünün ellerini dergâh-› ‹lâhiyeye açt›r›yor ve bütün cami-
lerde ve cemaatlerde, namazlarda, kudsî, semavî fer-
manlar›n› hürmetle okutturuyor; elbette onun hakikî tef-
siri ve o güneflin bir nuru ve onun bir memuru olan Ri-
sale-i Nur, o vazife-i imaniyesini, biiznillâh, sadmelere
u¤ratmayarak görecektir. Öyle ise, ehl-i dünya ve ehl-i
siyaset onunla mübareze de¤il, belki ondan istifade et-
meye pek çok muhtaçt›rlar. Evet, flu t›ls›m-› kâinat›n
mu¤lâk›n› keflfeden ve mevcudat›n nereden, nereye ve
ne olacaklar›n›n t›ls›m›n› açan Risale-i Nur’un eczalar›n-
dan Yirmi Dokuzuncu Söz; ve tahavvülât-› zerrat›n mu-
ammas›n› keflfeden Otuzuncu Söz; ve kâinatta mütema-
diyen fenâ ve zeval içindeki faaliyet ve hallâk›yet-i umu-
miye t›ls›m-› acibini hall ve keflfeden Yirmi Dördüncü
Mektup; ve Tevhidin en derin ve en mühim muammas›-
n› keflf ve hall ve izah eden ve haflr-i beflerî bir sinek ih-
yas› kadar kolay oldu¤unu ispat eden Yirminci Mektup;
ve tabiatperestlerin fikr-i küfürlerini esas›yla bozan ve
tahrip eden “Tabiat Risalesi” nam›ndaki Yirmi Üçüncü
Lem’a gibi Risale-i Nur’un çok cüz’leri var. Bunlar›n yal-
n›z birisindeki muammay› keflfeden bir âlim, bir edip, bir
profesör, hangi hükûmette olsa, takdirle mükâfat ve ik-
ramiye verilece¤ini, bu risaleleri dikkatle mütalâa eden
tasdik eyler.

Bu beyanat›ma, sadetten hariç tafsilât nazar›yla bak-
mamak gerektir. Çünkü, Risale-i Nur’un yüzden ziyade
risaleleri benim evrak-› tevkifiyem hükmüne geçmifl 
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istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
keflif: açma, meydana ç›karma.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kumandan: komutan.
lâakal: en az›ndan, daha afla¤› ol-
maz, en az, hiç olmazsa.
mevcudat: mevcutlar, var›klar.
muamma: anlafl›lmas› güç.
mu¤lâk: kapal›, kilitli, anlafl›lmas›
zor.
mübareze: kavga, dövüflme, vu-
ruflma, çat›flma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
nam: ad, isim.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sadet: konuflulan madde, as›l ko-
nu, esas mana.
sadme: darbe, y›k›c› müdahale-
ler.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
tabiatperest: her fleyin kendi
kendine oldu¤unu veya tabiat›n
meydana getirdi¤ini iddia eden,
tabiatç›.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildirmeler.
tahavvülât-› zerrat: zerrelerin
de¤iflmesi, atomlardaki bir hâl-
den baflka bir hâle geçme, de¤i-
fliklik.
tahrip: harap etme, y›kma, k›r›p
dökme, bozma.
takdir: be¤enme.
talimat: bir ifl görülmesi için üst
makam taraf›ndan verilen yaz›l›
veya sözlü emir, direktif.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, Allah’›n varl›¤›n›, birli¤ini,
dengi ve orta¤› bulunmad›¤›n› ka-
bul etme.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r, bilmece.
t›ls›m-› acip: Garip, anlafl›lmas›
güç, flafl›rt›c› s›r, bilmece.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›m›,
evrenin gizli s›rr›.
vazife-i imaniye: imanla ilgili va-
zife, iman vazifesi.
zeval: ölüm, ölme.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
biiznillah: Allah’›n izni ile.
cemaat: topluluk.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-

meyen.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
faaliyet: aktivite, etkinlik,
canl›l›k.
fenâ: yok olma, yokluk, geçip
gitme, son bulma, ölümlülük.
ferman: emir, buyruk.
fikr-i küfür: inkâr fikri.
hakikî: gerçek, sahici, do¤ru.
hâkim: sözünü geçiren, ege-
men.
hallâk›yet-i umumiye: bü-

tün her fleyi ilgilendiren yara-
t›c›l›k.
haflr-i beflerî: insanlar›n yeni-
den dirilmesi.
hüküm: hakim olma, emret-
me, kumanda etme.
hükümet: devlet.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihya: diriltme, hayat verme,
yeniden hayata döndürme.
ikramiye: ikram olarak veri-
len para, çal›flanlar› flevklen-
dirmek için verilen ücret d›fl›
para.



oldu¤undan, hem heyet-i hâkime tetkik ile mükelleftir,
hem ben izah ve cevap vermeye Kur’ân’a ve âlem-i ‹slâ-
ma ve istikbale alâkadarl›¤› cihetiyle mecburum. Madem
bir meselenin tam tenevvürü, her halde uzak ve yak›n
bütün ihtimalleri beyan etmekle olur; meselemize ait
uzak bir ihtimali beyan etmeye ihtiyaç var. fiöyle ki: 

E¤er dinsizli¤i ve küfrü kendine meslek ittihaz eden
bedbaht bir k›s›m adamlar, bir maksad-› siyasînin perde-
si alt›nda hükûmetin baz› erkân›na hulûl edip i¤fal etse-
ler veya memuriyet mesle¤ine girseler ve Risale-i Nur’u
desiselerle imha ve beni tehditleriyle susturmak için de-
seler: “Taassup zaman› geçti; maziyi unutmak ve istikba-
le bütün kuvvetimizle müteveccih olmak lâz›m gelirken,
senin irticakârâne bir surette dinî ve imanî kuvvetli ders
vermen iflimize gelmez.”

Elcevap: Evvelâ, o mazi zannedilen zaman ise istikba-
le ink›lâp etmifl. Ve hakikî istikbal odur. Ve oraya gidece-
¤iz. 

Saniyen: Risale-i Nur, tefsir oldu¤u haysiyetiyle,
Kur’ân-› Hakîm ile ba¤lan›n›fl; Kur’ân ise, küre-i arz› Ar-
fla ba¤layan cazibe-i umumiye gibi bir hakikat-i cazibe-
dard›r. Asya’da hükmedenler, Kur’ân’›n Risale-i Nur gibi
tefsirleriyle mübareze edemezler; belki musalâha ederler,
ondan istifade ederler ve himaye ederler.

Amma benim susmam ise, madem adî bir keflif yolun-
da ve ehemmiyetsiz bir fikr-i siyasî peflinde ve dünyevî
bir haysiyet yüzünden çok ehl-i izzetin bafllar› feda 

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Arfl: yüksekli¤i sebebiyle bütün
cisimleri içine alan ve Allah’›n kud-
ret ve hükmüyle istiva etti¤i fley.
bedbaht: bahts›z, baht› kara, ta-
lihsiz.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cazibe-i umumîye: umumî bir
cazibe, genel çekim gücü.
cihet: yan, yön, taraf.
desise: hile, oyun, aldatmaca, dü-
zen, entrika, dolap.
dinî: dine ait, din ile ilgili.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evrak-› tevkifiye: tutuklama, al›-
koyma evrak›.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
fikr-i siyasî: siyasî düflünce.
hakikat-› câzibedâr: asl› ve esa-
s›yla çekici olan hakikat, cazibeli
gerçek.
hakikî: gerçek, sahici.
haysiyet: k›ymet, derece.
heyet-i hâkime: hâkimler heyeti,
hakimler kurulu.
himaye: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
hulûl: girme, dahil olma, içine so-
kulma.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
hükümet: devlet.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
imha: bozma, yok etme, mahvet-
me, ortadan kald›rma, y›kma.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm.
irticakârâne: geri dönmeyi ister-
cesine, irticaî bir flekilde.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
ittihaz: edinme, alma.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
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küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, Ona yak›fl-
mayacak s›fatlar yükleme.
küre-i arz: arz küresi, yer yu-
varla¤›, dünya, yer küre.
maksat-› siyasî: siyasî gaye,
siyasî amaç, siyasî maksat.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›-
landan önceki zaman.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
memuriyet: memurluk, me-
mur olma hâli.

musalâha: bar›flma, uzlaflma,
sulh, bar›fl.
mübareze: kavga, dövüflme,
vuruflma, çat›flma.
mükellef: bir fleyi yapmaya,
bir fleyi ödemeye mecbur
olan, vazifeli, muvazzaf.
müteveccih: teveccüh eden,
bir tarafa, bir cihete dönen,
yönelen.
saniyen: ikinci derecede,
ikinci olarak.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.

taassup: körü körüne ba¤l›l›k.

tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, Kur’ân’›n flerhi.

tehdit: gözda¤› verme, birisi-
ni korkutma, korku verme.

tenevvür: bir fley hakk›nda
bilgi sahibi olmak.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.



edilse; elbette koca Cennetin fiyat› olacak bir servet ve
hayat-› ebediyeyi kazand›racak bir âb-› hayat ve bütün
feylesoflar› hayrette b›rakacak bir keflfiyat yolunda, vücu-
dum zerreleri adedince bafllar›m bulunsa ve feda edilme-
si lâz›m gelse, bilâtereddüt feda edilir. Hem, beni tehdit
veya imha suretiyle susturmak, bir dil yerine bin dil ko-
nuflturacak. Yirmi seneden beri ruhlara yerleflen Risale-i
Nur, susmufl bir dilime bedel, binler dilleri söylettirmesi-
ni Rahîm-i Zülcelâl’den ümitvar›m. 

ìÕ

EHEMM‹YETS‹Z, FAKAT EHEMM‹YETL‹ B‹R SUÇ
OLARAK BANA SORULAN B‹R MESELE

Diyorlar ki: “Sen, flapkay› bafl›na koymuyorsun; mah-
keme gibi çok resmî yerlerde bafl›n› açm›yorsun. De-
mek, o kanunlar› reddediyorsun. O kanunlar› reddetme-
nin cezas› fliddetlidir.” 

Elcevap: Bir kanunu reddetmek baflkad›r ve o kanun-
la amel etmemek bütün bütün baflkad›r. Evvelkinin ceza-
s› idam ise; bunun cezas› ya bir gün hapis ve bir lira ce-
za-i nakdî veya bir tekdir veya bir ihtard›r. Ben o kanun-
larla amel etmiyorum; hem, amel etmekle dahi mükellef
olam›yorum. Çünkü münzevi yafl›yorum. Bu kanunlar
hususî menzillere girmez. 

Bir ihtar: Bu iki ayd›r gayet dikkatle ve ince elekle ele-
mek suretiyle hem Isparta, hem Eskiflehir mahkemeleri, 
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mesele: konu.
mükellef: bir fleyi yapmaya, bir
fleyi ödemeye mecbur olan, vazi-
feli, muvazzaf.
münzevi: köflesine çekilip kim-
seyle görüflmeyen, herkesten
uzaklafl›p yaln›z yaflayan.
Rahîm-i Zülcelâl: büyüklük sahi-
bi olan bol merhamet sahibi Al-
lah.
redd: reddetme, geri verme, geri
çevirme, kabul etmeme, tan›ma-
ma.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
servet: zenginlik, varl›k, mal,
mülk.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
tehdit: gözda¤› verme, birisini
korkutma, birinin gözünü korkut-
ma, korku verme, gözda¤›.
tekdir: azarlama, azar, uyarma,
ç›k›flma, îkaz.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, molekül, atom.

âb-› hayat: ebedî hayat› ka-
zanmay› temin eden manevî
de¤erler.
amel: uygulama, meydana
ç›karma.
bedel: karfl›l›k, karfl›.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
ceza: kanunlar›n ihlâlinde uy-
gulanan müeyyide.
ceza-i nakdî: para cezas›.
ehemmiyet: önem, k›ymet,
de¤er.
ehl-i izzet: izzetli kimseler.
elbette: kesinlikle, mutlaka,

flüphesiz.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fedâ: kurban, kurban olma,
u¤runa verme.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat.
hayret: flaflk›nl›k.
haysiyet: onur, fleref, itibar.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir
yere has olan, herkese âid ol-
mayan, özel.

idam: öldürme.
ihtar: idarî bir ceza, resmî
uyar› cezas›.
imha: bozma, yok etme,
mahvetme, ortadan kald›rma,
y›kma.
kanun: devletin yasama kuv-
veti taraf›ndan herkesçe
uyulmak üzere konulan her
türlü kaide, yasa.
keflfiyat: keflifler, bulup mey-
dana ç›kar›lan fleyler, yeni
bulunan fleyler.
menzil: yer, dünya, ev.



hem Dahiliye Vekâleti on seneden beri teraküm eden
mahrem kitaplar›m› ve hususî mektuplar›m› müsadere
edip teftifl ettikleri hâlde, gizli bir komite ve cemiyet gibi
medar-› itham hiçbir maddeyi tespit etmediklerini itirafla
beraber, daha tetkike devam ediyorlar. Ben de derim: 

Ey efendiler! Beyhude yorulmay›n›z! E¤er arad›¤›n›z
varsa, hiçbir ucunu bu kadar zaman bulamad›¤›n›zdan
biliniz ki; onu idare eden öyle acip bir deha vard›r ki,
ma¤lûp edilmez ve mukabele edilmez. Çare-i yegâne,
onunla musalâhad›r. Yoksa, bu kadar masumlara zarar
vermek ve ezmek yeter! Belki gayretullaha dokunur, ga-
la (k›tl›k) ve veba gibi belâlara vesile olur. Hâlbuki benim
gibi asabî ve en gizli olan s›rr›n› yabanî adamlara çekin-
meyerek söyleyen ve Divan-› Harb-i Örfîde meflhur ve
pek merdane ve fedakârâne müdafaat› yapan ve ihtiyar-
l›k zaman›nda en ziyade ak›beti tehlikeli ve meçhul ser-
güzefltlerden sak›nmaya mecbur olan bir adama böyle
hiç keflfedilmeyecek komitecili¤i isnat etmek, belâhat de-
recesinde bir safdilliktir veyahut bir entrikad›r. 

Heyet-i hâkimeden bir hakk›m› isterim: Benden müsa-
dere edilen kitaplar›m›n bence bin liradan ziyade k›ymet-
leri var. Ve onlar›n mühim bir k›sm›, on iki sene evvel
Ankara Kütüphanesinde iftihar ve teflekkürler ile kabul
edilmifl. Hususan, s›rf uhrevî ve imanî olan On Dokuzun-
cu Mektup ile Yirmi Dokuzuncu Sözün benim için çok
ehemmiyetleri var; benim manevî servetim ve netice-i
hayat›md›rlar ve i’caz-› Kur’ânînin on k›sm›ndan bir 

ak›bet: sonuç, netice.
asabî: sinirli, öfkeli.
belâ: musibet, gam, keder, afet.
belâhat: ahmakl›k, bönlük, al›k-
l›k, kal›n kafal›l›k, düflüncesizlik.
beyhude: bofluna, faydas›z.
cemiyet: topluluk, birlik.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
dahiliye vekâleti: iç iflleri bakan-
l›¤›.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi
kimse.
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.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida.
fedakârane: fedâkâr olana yak›-
flacak surette, can›n› feda ederce-
sine.
Gayretullah: Allah’›n hak dinini
koruma s›fat›.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki.
heyet-i hâkime: hâkimler heyeti,
hakimler kurulu.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir ye-
re has olan, herkese âid olmayan,
özel.
iftihar: övgü.
ihtar: dikkatini çekme, tenbih,
uyarma, uyar›.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme, sözü söyleyene nispet
etme, bir söz ve haberin birisine
ait oldu¤unu belirtme.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir kusurunu söyleme, kendisi
için iyi say›lmayacak bir hâli giz-
lemeyip söyleme.
keflif: açma, meydana ç›karma.
komite: encümen, heyet, alt ku-
rul, komisyon.
ma¤lup: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan, meçhul.
medar-› itham: suç isnat etme
dayana¤›, töhmet alt›nda b›rak-
ma vesilesi.
merdane: erkekçesine, mertçesi-
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ne, ere yak›fl›r surette, mert-
çe, erkekçe.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin
bildi¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k
kazanm›fl, ünlü, naml›.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
musalâha: bar›flma, uzlaflma,
sulh, bar›fl.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
müsadere: ifllenen bir suç
karfl›l›¤› olarak, suçlunun ma-
l›n›n bütünü veya bir bölümü

üstündeki sahipli¤ine son ve-
rilmesi ve bu sahipli¤in bir
baflka kurulufla devredilmesi.
safdil: hile, oyun bilmeyen,
kolay aldat›lan, bön.
sergüzeflt: bir kimsenin ba-
fl›ndan geçen hâl ve olaylar,
serüven, macera.
suret: tarz, yol, gidifl.
teftifl: kontrol etme, muayene.
teraküm: birikme, y›¤›lma,
toplanma.
tespit: bir hâli flüpheye yer
b›rakmayacak flekilde görüp

gösterme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.
veba: hasta s›çanlardan in-
sanlara geçen bir mikrobun
oluflturdu¤u, bulafl›c› ve öldü-
rücü hastal›k, taun.
vesile: bahane, sebep.
yabanî: görgüsü olmayan,
kaba.
ziyade: çok, fazla, art›k.



k›sm›n›n cilvesini göze gösterdikleri için fevkalâde bence
k›ymetleri var. Hem onlar›, kendime mahsus olarak yaz-
d›r›p yald›zlatm›fl›m. Hem, ihtiyarl›¤›m›n gayet hazin ha-
t›rat›na dair olan ‹htiyarlar Risalesinin üç-dört nüshala-
r›ndan bir tanesini kendime mahsus yazd›rm›flt›m. Ma-
dem muaheze edilecek hiçbir dünyevî madde içlerinde
yoktur; onlar› ve Arabî risalelerimi bana iade etmenizi
bütün ruhumla istiyorum. Hapiste ve kabirde dahi ol-
sam, o kitaplar›m bu garip dünyan›n bana yükledi¤i befl
elîm ve hazin gurbetlerde enislerim ve arkadafllar›md›r-
lar. Onlar› benden ay›rmakla, tahammülsüz bir alt›nc›
gurbete düflece¤im ve bu çok a¤›r gurbetin tazyikinden
ç›kan “ah”lardan sak›nmal›s›n›z. 

Mahkemenin reis ve azalar›ndan ehemmiyetli bir hak-
k›m› talep ederim. fiöyle ki:

Bu meselede yaln›z flahs›m medar-› bahis de¤il ki, siz
beni tebrie etmekle ve hakikat-i hale muttali olman›zla
mesele hallolsun. Çünkü, ehl-i ilim ve ehl-i takvan›n
flahs-› manevîsi, bu meselede, nazar-› millette itham alt›-
na girdi¤i ve hükûmete dahi ehl-i takva ve ilme karfl› bir
emniyetsizlik geldi¤i ve ehl-i takva ve ilim, tehlikeli ve za-
rarl› teflebbüslerden nas›l sak›naca¤›n› bilmesi lâz›m oldu-
¤u için, benim müdafaat›m›n kendim kaleme ald›¤›m bu
son k›sm›n›, herhâlde yeni hurufla, matbaa vas›tas›yla
intiflar›n› isterim. Tâ ki ehl-i takva ve ehl-i ilim, entri-
kalara kap›lmay›p zararl›, tehlikeli teflebbüslere ya-
naflmas›nlar. Ve hükûmetin flahs-› manevîsi nazar-› mil-
lette ithamdan kurtulsun. Ve hükûmet dahi, ehl-i ilim 
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hükümet: devlet.
iade: geri gönderme, gönderilme,
geri çevirme, geri verme, geri
döndürme.
i’caz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n mucizeli-
¤i.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, bir fleye veya kifliye has
olan.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
matbaa: bas›m evi.
medar-› bahis: söz konusu, bah-
setmeye sebep olan, vesile olan.
mesele: konu.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
muttali: bir iflten haberli, haber
alm›fl, ö¤renmifl, bilgili, haberdar.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
nazar-› millet: milletin görüflü.
netice-i hayat: hayat›n neticesi
ve gayesi.
nüsha: bir kitaptan veya yaz›l› bir
fleyden ç›kar›lan suret.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir toplu-
lu¤un en üst idarecisi.
servet: zenginlik, varl›k, mal,
mülk.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
tahammül: kötü, güç durumlara
karfl› koyabilme gücü, kald›rma.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
tazyik: s›k›nt› verme.
tebrie: beraat ettirme, beraat
hükmü.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
vas›ta: alet, araç.

Arabî: Arapçaya ait, Arap dili
ile ilgili.
aza: bir kurulufla mensup,
üye.
cilve: tecelli, iyi flekilde orta-
ya ç›kma.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
dünyevî: dünyaya ait, dünya
ile ilgili.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
ehl-i ilim: ilim ile u¤raflanlar.
ehl-i takva ve ilim: ilim ve

takva sahipleri.
ehl-i takva: Allah’tan korkan,
emirlerine ba¤l› olan dindar
kimseler.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.
enis: dost, arkadafl.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,

ola¤anüstü, normalin üstün-
de.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bam-
baflka.
gayet: çok, fazla, son derece.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hakikat-› hâl: iflin asl›.
hall: çözme, çözülme, kar›fl›k
bir meselenin içinden ç›kma.
hât›rât: hat›ralar, hat›rda ka-
lan fleyler.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
huruf: harfler, isim ve fiil ol-
mayan kelimeler.



hakk›nda emniyet etsin ve bu anlafl›lmamazl›k ortadan
kalks›n. Ve hükûmete ve millete ve vatana çok zararl› dü-
flen bu gibi hâdiseler ve anlaflmamazl›k daha tekerrür et-
mesin.

Elhak, bundan dokuz sene evvel Onuncu Söz, sekiz
yüz nüsha yay›lmas›yla, ehl-i dalâletin kalplerindeki in-
kâr-› haflri kalplerinde s›k›flt›r›p lisan›na getirmeye mey-
dan vermedi, a¤›zlar›n› t›kad› ve harika bürhanlar›n› göz-
lerine soktu. Evet, Onuncu söz, haflir gibi bir rükn-i
azîm, iman›n etraf›nda çelikten z›rh oldu, ehl-i dalâleti
susturdu. Elbette hükûmet-i Cumhuriye bundan mem-
nun oldu ki, mebusan›n ve valilerin ve büyük memurla-
r›n ellerinde kemal-i serbestiyetle Onuncu Sözün nüsha-
lar› gezdi.

Dört aydan beri, bu hayat-memat meselesinde, hiçbir
yerden benim ac›nacak hâlim bir mektupla dahi sordu-
rulmad›¤› ve benim hakk›mda halk› tenfir edecek bir su-
rette teflhir etmekle nefret-i ammeyi aleyhime celp edip
bütün bütün teshilât ve muavenetten mahrum kalm›fl,
garip ve kimsesiz hâlimi tasvir eden, itiraznamemde izah
etti¤im bir hikâye:

Bir zaman, bir padiflah›n müptelâ oldu¤u bir hastal›¤›n
ilâc›, bir çocu¤un kan› imifl. O çocu¤un pederi, çocu¤u,
hâkimin fetvas›yla bir para mukabilinde padiflaha ver-
mifl. Çocuk, mecliste a¤lamak ve flekva yerine gülmüfl.
Sormufllar:

aleyhime: üzerime.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
ehl-i ilim: ilim ile u¤raflanlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
Elhak: varl›¤› hiç de¤iflmeyen,
ibadete lây›k ve her hakk›n sahi-
bi, Allah (c.c.).
emniyet: inanma, güvenme.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fetva: aç›klay›c› bilgi, izin.
garip: kimsesiz, zavall›.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hâkim: yarg›ç.
hârika: ola¤anüstü.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n, ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›, k›yamet.
hikâye: öykü, k›ssa.
hükümet: devlet.
hükümet-i Cumhuriye: cumhuri-
yet hükümeti. cumhuriyet idare-
si.
ilâc: hastal›¤› tedavide kullan›lan
madde.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inkâr-› haflir: haflrin inkâr›, ima-
n›n alt› esas›ndan birisi olan öl-
dükten sonra tekrar diriltilmenin,
ceza ve mükâfat›n, ahiret hayat›-
n›n varl›¤›n› reddetme.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kemal-i serbestiyet: serbestli¤in
son derecesi, tam serbestlik.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini el-
de edemeyen, bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
mebusan: mebuslar, milletvekil-
leri.
memat: ölüm, vefat, irtihal, ahire-
te göç etme.
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memnun: hoflnut, raz›.
mesele: ehemmiyetli, önemli
ifl.
meydan: f›rsat, imkân, vakit.
muavenet: yard›m, yard›m
etme, yard›mc›l›k, teâvün.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
müptelâ: düflkün, bir fleye
düflkün ve tutulmufl olan.
nazar-› millet: milletin görü-
flü.
nefret-i amme: umumun,
genelin nefreti.

nüsha: bir kitaptan veya ya-
z›l› bir fleyden ç›kar›lan suret.
padiflah: büyük flah, hüküm-
dar, hükümdarlar hükümdar›,
sultan, melik.
peder: baba, ata.
rükn-i azîm: en büyük esas.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tekerrür: tekrarlanma.

tenfir: nefret ettirme, i¤ren-
dirme, tiksindirme.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vatan: bir kimsenin do¤up
büyüdü¤ü yer, üzerinde ya-
flan›lan ülke, yurt.
z›rh: savafllarda ok, k›l›ç, sün-
gü gib silâhlardan korunmak
için giyilen, demir ve tel lev-
halardan yap›lm›fl giysi.



“Neden istimdat etmiyorsun, flikâyet etmiyorsun, gü-
lüyorsun?”

Demifl ki:

“‹nsan, musibete giriftar oldu¤u vakit, evvel pederine,
sonra hâkime, sonra padiflaha flekva eder. Benim pede-
rim, beni kesilmek için sat›yor. ‹flte, hâkim de ölmekli¤i-
me karar veriyor. ‹flte, padiflah benim kan›m› istiyor. Bu
antika ve pek garip ve flekli çok çirkin ve hiç görülmemifl
bu hale karfl› ancak gülmekle mukabele edilir.”

‹flte, ey fiükrü Kaya Bey, biz de o çocuk hükmüne geç-
tik! Derdimizi, evvel mahalli hükûmetteki valiye, sonra
mahkeme adaletine, sonra Dâhiliye Vekâletine müraca-
at edip mazlumiyetimizi beyan ederek zalimlerden bizi
kurtarmak için arzuhâl etmek mukteza-i hâl iken, gördük
ki, en son flekvam›z› dinleyecek Dâhiliye Vekilinin hakk›-
m›zda kap›ld›¤› as›ls›z evham›na bir hakikat rengi ver-
mek ve hatas›n› örtmek fikriyle hatas›nda ›srar etmesi
daha büyük bir hata oldu¤unu düflünmedi¤inden, duçar
oldu¤u gurur hastal›¤›na, kan›m›z› isteyerek, bizi as›ls›z
bahanelerle periflan etmek istiyor. Biz de fiükrü Kaya’-
n›n flahs›n›, Dâhiliye Vekili olan fiükrü Kaya Beye flekva
ediyoruz. (HAfi‹YE) E¤er serbestiyeti tam muhafaza etmek 
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jandarma: yurt içinde iç güvenli-
¤i ve asayifli sa¤lamak gayesiyle
meydana getirilen askerî teflkilât-
ta yer alan asker.
mahalli: bir yere mahsus, bir ye-
re has olan.
mazlumiyet: mazlumluk, zulüm
görmüfllük.
meclis: toplant›.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukteza-y› hâl: hâlin gerektirdi-
¤i flekilde, hâlin gere¤i, duruma
göre, icab›na göre.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
padiflah: büyük flah, hükümdar,
hükümdarlar hükümdar›, sultan,
melik.
peder: baba, ata.
periflan: ac›nacak hâlde bulunan,
derbeder.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
flikâyet: dert yanma, s›zlanma,
yak›nma.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.

HAfi‹YE: fiükrü Kaya'n›n ne derece as›ls›z evhama kap›l›p garaz etti¤ine
delil fludur ki: Benim gibi kimsesiz ve üç-dört bîçare arkadafllar›m› mah-
kemeye vermek için, kendisi, Ankara’dan yüz jandarma ve on befl-yirmi
polis beraber al›p, güya Isparta’daki jandarma kuvveti ve bir f›rka asker
kâfi gelmiyormufl gibi ortal›¤a bir dehflet vermesidir. Acaba bir tek poli-
sin ve bir tek jandarman›n eli ile yap›lacak bir vazifeyi, millete iki-üç bin 

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
antika: genele, ola¤ana, gele-
ne¤e ayk›r›, acayip, tuhaf.
arzuhâl: hâlin bildirilmesi, ne
hâlde bulundu¤unu bildirme.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
dahiliye vekâleti: iç iflleri ba-

kanl›¤›.
Dahiliye Vekili: ‹çiflleri Baka-
n›.
delil: flahit, belge, tan›k.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, ya-
kalanm›fl.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fikir: düflünme, düflünce.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.

garip: hayret verici.
giriftar: tutulmufl, yakalan-
m›fl.
gurur: kibir, kurum, kurulma.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hâkim: yarg›ç.
hata: suç, günah, kabahat.
hükmüne: yerine.
hükümet: yönetim.
›srar: ayak direme.
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma.



isteyen ve hiçbir tesir karfl›s›nda ma¤lûp olmayan ve vic-
danlar›ndaki hiss-i adaletle hükmeden bu mahkeme, bizi
fiükrü Kaya Beyin flahs› hakk›nda dinleyeceklerini bilsey-
dim, en evvel, biz fiükrü Kaya’n›n flahs› aleyhine ikame-i
dava edecektik. Çünkü, bir seneden beri, her gün veya
her hafta hakk›m›zda rapor isteye isteye, aleyhimize ca-
suslar›n, zab›talar›n nazar-› dikkatini celp ettirip, kurban
koyunu gibi kesmek için bizi beslettiriyordu. Mahkeme
ise, adaletten baflka hiçbir fley düflünmemek lâz›m gelir-
ken ve hakikaten mahkeme içindeki zatlar da adalete
tam ba¤l› olduklar› hâlde, yüksek makamdaki fiükrü Ka-
ya gibi flahs›n tesirat›na karfl› dayanamad›klar› için, bizi
tahliye edemeyip süründürüyorlar. Mahallî hükûmet olan
Isparta Valisi ve zab›tas›n› ise, herkesten ziyade bizi ve Is-
partal› bîçare, masum mevkuflar› himaye etmek ve bir
an evvel kurtulmas›na sa’y etmeleri vazife-i vicdaniyeleri
iken, bilâkis çok manas›z ve as›ls›z bahanelerle Isparta
mevkuflar›n›n, hususan muhtaç ve fakirlerin tay›nlar›n› 

lira zarar verdirip, sonra tahliye edilen bîçare masumlar›, Isparta’dan tâ
Eskiflehir’e befl yüz lira nakliyata sarf ettirmek ve o bîçareleri binlerce za-
rarlara u¤ratmaktan baflka, hayat-› içtimaiye aras›ndaki mevkilerini sar-
s›nt›lara duçar etmek gibi mühim hâdiseleri icat etmekle, ne derece Da-
hiliye Vekâletinin tedvirine ve asayifli temine ve bu bîçare milletin istira-
hatle çal›flmalar›na zarar verdi¤ini gösteriyor. Demek bililtizam, hiçten bü-
yük bir hâdiseyi icat etmek garaz›yla o vaziyeti göstermifl. Habbeyi yüz
kubbe yaparak, Dahiliyenin en ziyade sükûnete muhtaç oldu¤u bir za-
manda böyle her taraf› sarsacak bir vaziyeti icat etmek ve kanunsuz ka-
nun nam›na amel etmek, kanunca mühim bir cürüm yapt›¤›n› iddia edip,
fiükrü Kaya’n›n flahs›n›, Dahiliye Vekili olan fiükrü Kaya Beye flekva edi-
yoruz.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
aleyh: ona, onun üzerine.
amel: uygulama, meydana ç›kar-
ma.
asayifl: düzen, nizam, emniyet.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bililtizam: bile bile.
casus: hafiye, gizli haberleri ö¤re-
nerek veya s›rlar› çözerek heber
veren çafl›t.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cürüm: kabahat, kusur, hata, gü-
nah, kanun hilâf›na hareket.
dahiliye vekâleti: iç iflleri bakan-
l›¤›.
Dahiliye Vekili: ‹çiflleri Bakan›.
Dahiliye: ülkenin iç içiflleri, dahilî
durumu.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, yaka-
lanm›fl.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
f›rka: grup.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
güya: sanki, sözde.
habbe: yuvarlak ve ufak tane.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
himaye: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
hiss-i adalet: adalet duygusu.
hüküm: bir dâvan›n veya bir me-
selenin tetkik edilmesinden son-
ra var›lan karar.
hükümet: yönetim.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
iddia: ilere sürme.
ikame-i dava: dava açma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
jandarma: yurt içinde iç güvenli-
¤i ve asayifli sa¤lamak gayesiyle
meydana getirilen askerî teflkilât-
ta yer alan asker.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
ma¤lup: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
mahalli: bir yere mahsus, bir ye-
re has olan.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mevki: makam, memuriyet.
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mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nakliyat: tafl›ma, nakil iflleri,
göç iflleri.
nam: ad, isim.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
rapor: her hangi bir iflte, bir
konuda yap›lan inceleme ve
araflt›rma sonucu, düflüncele-
ri veya gözlemleri bildiren ya-

z›.
sarf: harcama, masraf etme,
gider.
sükûnet: rahat, huzur.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma, sal›verme.
tedvir: çekip çevirme, idare
etme.
temîn: sa¤lama.
tesir: etki.

tesirat: etkiler, tesirler.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vazife: ifl, memuriyet.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.



tay›nlar›n› verdirmeyip, açl›kla sefalete düflmeleri için
onlar› ezdirmeye çal›fl›yorlar. ‹flte bu hale, flekva de¤il,
belki a¤laman›n nihayet derecesini gösteren bu ac› ha-
le, o çocuk gibi gülmekle mukabele ediyoruz. Ve tevek-
kül edip, iflimizi Aziz-i Cebbar’a havale ediyoruz.
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Aziz-i Cebbar: istedi¤ini mut-
laka yapabilen, çok izzet sahi-
bi olan Allah.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
bilâkis: aksine, tersine, tam
tersi, tersine olarak.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fakir: muhtaç, düflkün, yok-
sul.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne

b›rakma, ›smarlama.
hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
mana: anlam.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
muhtâc: yoksul, fakir.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
nihayet: son, uç, bitim, en-
cam.
sa’y: çal›flma, çabalama, gay-
ret etme, ifl görme, emek sarf

etme.

sefalet: afl›r› fakirlik, yoksul-
luk.

flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.

tay›n: ekmek, erzak, yiyecek.

tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme, gücünün yet-
medi¤i yerde Allah’tan bekle-
me.

vazife-i vicdaniye: vicdanî
vazife.



Masum kardefllerimin mazlumiyetinden gelen fer-
yatlar›n›n iflitilmedi¤i ve benim de onlarla konuflturul-
mad›¤›m bir zamanda, onlar›n me’yusiyetlerine bir te-
selli vermek için yazd›¤›m bir f›krad›r. 

(Bu makam münasebetiyle ilâve edilmifltir.)

Hafîz-i Zülcelâlin h›fz ve himayetine bak›n›z ki; mese-
lemiz münasebetiyle Risale-i Nur’un risaleleri adedine
muvaf›k olarak, yüz yirmi küsur adam›n mahrem evrak-
lar› ile istintakta olduklar› hâlde ve ecnebilerin entrikala-
r›yla ve muhalif komitecilerin dolaplar›yla mevcut ve
münteflir müteaddit cemiyetlerin hiçbirisiyle, Risale-i
Nur’un hiçbir flakirdinin münasebettarl›¤›n› gösterecek
hiçbir madde bulunmamas›, gayet zahir ve parlak bir hi-
maye-i Rabbaniyedir. Muhafaza-i ‹lâhiyeye ve ‹mam-› Ali
(r.a.) ve Gavs-› Azam (k.s.), Risale-i Nur’a ait keramet-i
gaybiyelerini cidden teyit eden bir inayet-i Rahmaniye-
dir. K›rk ikilik bir top güllesini, k›rk iki masum ve maz-
lum kardefllerimizin dergâh-› ‹lâhiyeye aç›lan elleriyle
doldurup, geri çevirip, atanlar›n bafllar›nda manen pat-
latt›rd›. Bizlere, yaln›z ehemmiyetsiz, sevapl›, hafif birkaç
yara bereden baflka olmad›. Böyle bir seneden beri dol-
durulan bir toptan, böyle pek az zarar ile kurtulmak
harikad›r. Böyle pek büyük bir nimete karfl›, flükür ve
sürur ve sevinç ile mukabele etmek gerektir. Bundan
sonraki hayat›m›z bize ait olamaz; çünkü müfsitlerin 

cemiyet: topluluk, birlik.
cidden: flaka olmayarak, gerçek-
ten, ciddî olarak.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
dergâh›, kap›s›, kat›.
ecnebi: yabanc›, garip, al›flmam›fl.
ehemmiyetsiz: önemsiz, k›ymet-
siz, de¤ersiz.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
evrak: kâ¤›t yapraklar›, kitap say-
falar›, yapraklar, kâ¤›tlar.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: çok, fazla, son derece.
gülle: top mermisi.
Haf›z-› Zülcelâl: Yarat›klar›n› be-
lâlardan, tehlikelerden koruyan
büyüklük sahibi Allah.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hârika: ola¤anüstü.
h›fz: saklama, koruma, siyanet,
muhafaza.
himaye-i Rabbaniye: Rab olan
Allah’›n himayesi, korumas›.
himayet: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
ilâve: ekleme, katma.
inayet-i Rahmaniye: Rahman
olan Allah’›n inayeti, yard›m›.
istintak: sorguya çekme.
keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
komite: encümen, heyett, alt ku-
rul, komisyon.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
mahv: batma, bitme, yok olma.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
mazlumiyet: mazlumluk, zulüm
görmüfllük.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhafaza-i ‹lâhîye: ‹lâhî koru-
ma, Allah’›n korumas›.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
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muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
münasebet: vesile, rab›ta,
ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›,
bir fleye uygun ve yak›n olan.
münteflir: etrafa yay›lm›fl,
duyulmufl.

müteaddit: ço¤alan, çok, bir-
çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
sürur: sevinç, nefle, mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.

flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me, güzel sözler söyleyerek
rahatlatma.

teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.

zahir: aç›k, belli, meydanda.



plânlar›na göre, yüzde yüz mahv idi. Demek bundan
sonraki hayat› kendimize de¤il, belki hak ve hakikate
vakfetmeliyiz. fiekva de¤il, flükrettirecek rahmetin izini,
yüzünü, özünü görmeye çal›flmal›y›z. 

* * *

Garip ve bana pek çok a¤›r gelen ve üç günde bir bar-
dak ayran ve bir bardak sütten baflka bir fley yedirmeyen
grip hastal›¤›n›n üçüncü gününde, füc’eten hat›r›ma ih-
tar edildi. Ben de o hat›ray› teberrük için, mahkemede-
ki müdafaam›n bir mukaddemesi olarak yazd›m. fiiddet
ve kusur varsa, hastal›¤›ma aittir. Evet, yüz adam›n mü-
dafaa edece¤i bir hakikati yaln›z bafl›ma müdafaaya
mecbur oldu¤umdan, taab-› dima¤î ve periflaniyete ve
daha çok müz’iç ahval içinde hakikati do¤ru olarak, ol-
du¤u gibi, bu kadar beyan edebildim.
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rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
taab-› dima¤î: zihin yorgunlu¤u.
teberrük: bereketlendirme, ‹lâhî
sevaba hissedarl›k.
vakfetme: tahsis etme, ay›rma.

ahval: hâller, durumlar, olufl-
lar.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
füc’eten: birdenbire, ans›z›n,
ani olarak.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bam-
baflka.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir

fleyin asl› ve esas›.
hat›r: gönül, kalp, his.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda
hat›rlatma yapma.
kusur: eksiklik, noksan, suç,
kabahat.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
mukaddeme: baflta ve as›l

maksada girmeden önce söy-
lenen veya yaz›lan fley, ilk
söz, önsöz, bafllang›ç, girifl, di-
bace, medhal.

müdafaa: savunma.

müz’iç: usanç veren, bunal-
tan, tedirgin eden, s›kan, ra-
hats›z eden.

perîflâniyet: periflanl›k, da¤›-
n›kl›k, düzensizlik, tertipsizlik.



Son müdafaata sonradan bir hikmete binaen il-
hak edilmifl bir mukaddemedir.

Müdafaat›m›n bütün safahat›nda gizli ve müthifl bir ko-
miteye karfl› mübareze vaziyetini gösteren tarz-› ifadem-
deki maksad›m fludur:

• Nas›l ki hükûmet-i Cumhuriye “dini dünyadan tefrik
edip bîtarafâne kalmak” prensibini kabul etmifl; dinsizle-
re dinsizlikleri için iliflmedi¤i gibi, dindarlara da dindarl›k-
lar› için iliflmemesi o pensibin icabat›ndand›r. Öyle de,
ben dahi bîtaraf ve hürriyetperver olmas› lâz›m gelen hü-
kûmet-i Cumhuriyeyi, dinsizli¤e taraftar ve entrikalar› çe-
viren ve hükûmetin memurlar›n› i¤fal eden gizli menfi
komitelerden tefrik edilip, hükûmetin onlardan uzak ol-
mas›n› istiyorum, o entrikac›larla mübareze ediyorum. O
komitelerden, tesadüfle hükûmetin memuriyetine giren-
ler, ciddî dindarlara takmak için iki kulp elinde tutmufl,
garaz ettikleri dindarlara tak›yorlar ve hükûmeti i¤fale
çal›fl›yorlar. O iki kulpun birisi, o mülhitlerin dinsizli¤ine
temayül göstermemek manas›yla “irtica” kulpunu tak›-
yor; di¤eri —hâflâ ve hâflâ— dinsizli¤i bu hükûmet-i
‹slâmiyenin ayn-› siyaseti telâkki etmedi¤imiz manas›n-
da, “dini siyasete alet etmek” kulpu ile lekelemek istiyor-
lar. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Yani, “Hükûmet bir siyaset takip etmiyor —hâflâ, sümme hâ-
flâ!— hükûmetin siyaseti dinsizliktir” diye tevehhüm eden o mülhitlerin
nazar›nda, benim Kur’ân-› Hakîm’in nusus-u kat’îyesinden tereflfluh eden
Risale-i Nur ile takip etti¤im hakaik-› imaniyeye hizmetimi, “muhalif bir
siyaset” demekle, dünyada en flenî bir iftiray› eder.

alet: vas›ta.
ayn-› siyaset: siyasetin tâ kendi-
si, idare sanat›n›n asl›.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
bîtaraf: tarafs›z.
bîtarafâne: tarafs›zca, herhangi
bir taraf›, kimseyi ve yan› tut-
maks›z›n.
ciddî: a¤›rbafll›, hâlleri sakin olan
kifli.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hâflâ: Allah göstermesin, uzak ol-
sun.
hikmet: sebep, gaye, fayda, mas-
lahat.
hükümet: devlet.
hükümet-i Cumhuriye: cumhuri-
yet hükümeti. cumhuriyet idare-
si.
hükümet-i ‹slâmiye: ‹slâmî hü-
kümet.
hürriyetperver: hürriyetçi, hürri-
yete âfl›k.
icabat: icaplar, gerekenler, lâz›m
gelenler.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme, bühtan, ifk.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
irtica: gericilik.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
mana: anlam.
memuriyet: maaflla gördürülen
devlet ifli.
menfi: müspetin z›dd›, müspet
olmayan.
muhalif: iktidara ve iktidar gö-
rüfllerine z›t düflüncede bulunan.
mukaddeme: baflta ve as›l mak-
sada girmeden önce söylenen
veya yaz›lan fley, ilk söz, önsöz,
bafllang›ç, girifl, dibace, medhal.
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mübareze: kavga, dövüflme,
vuruflma, çat›flma.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah’a ve dine inanma-
yan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-
kunç.
nazar: huzur, kat, yan, ön,
nezdinde.
nusus-i kat’iye: kesin naslar.

prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
safahat: safhalar, görünüfller;
devre.
siyaset: politika.
sümme: tekrar ve tekrar.
flenî: fena, kötü, çirkin, ay›p.
taraftar: tarafl›, birinin veya
bir grubun taraf›n› tutan, bir
taraf› destekleyen.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyle-
yifl, anlat›fl flekli.
tefrik: birbirinden ay›rma,
seçme, ay›rdetme, ayr› tut-

ma.

telâkki: bir görüflle bakma.

temayül: bir yana veya bir
kimseye fazla taraftarl›k ve
sevgi gösterme, ilgi duyma..

tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yap-
ma.

tesadüf: rastgelme, rastlant›.

tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.



Evet, hükûmet-i Cumhuriye, o gizli müfsitlerin vatana
ve millete muz›r efkârlar›n› elbette terviç etmez ve taraf-
tar olamaz; men etmek, cumhuriyet kanunlar›n›n muk-
tezas›d›r. Ve öyle müfsitlere taraftarl›kla, cumhuriyetin
esasl› prensiplerine z›dd› z›dd›na gidemez. Hükûmet-i
Cumhuriye, bizimle o müfsitler mabeyninde hakem hük-
münü als›n; hangimiz zalim ise ve tecavüz ediyorsa, o
vakit, hakem hükmünü versin ve hâkimlik noktas›nda
hükmünü icra etsin.

Evet, inkâr edilmez ki, kâinatta, dinsizlik ile dindarl›k
Âdem zaman›ndan beri cereyan edip geliyor ve k›yame-
te kadar gidecektir. Bu meselemizin künhüne vâk›f olan
herkes, bize olan bu hücumun, do¤rudan do¤ruya din-
sizlik hesab›na dindarl›¤a bir taarruz oldu¤unu anlar. Ek-
ser-i hükeman›n Garpta ve Avrupa’da zuhuru ve a¤leb-i
enbiyan›n fiarkta ve Asya’da tulûlar› kader-i ezelînin bir
iflaret ve remzidir ki, Asya’da hâkim, galip, din cereyan›-
d›r. Elbette, Asya’n›n ileri kumandan› olan bu hükûmet-i
Cumhuriye, Asya’n›n bu f›trî hasiyetinden ve madenin-
den istifade edecek ve bîtarafâne prensibini, de¤il dinsiz-
lik taraf›na, belki dindarl›k taraf›na temayül ettirecektir.

• ‹kinci madde: Risale-i Nur’un eczalar›nda mevadd-›

kanuniyeye muar›z meseleler bulunmas› ortaya konu-
labilir. Bu cihet mahkemeye aittir. Fakat, Risale-i Nur,
kendi bafl›yla yüz manevî keflfiyat› havi bir eserdir. Bu
keflfiyat›n bir tekini bile, keflflaf›n hakk-› keflfini s›yanet 
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inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
kader-i ezelî: olmufl ve olacakla-
r›n yer ald›¤› ‹lâhî ilim.
kâinat: dünya.
keflfiyat: keflifler, bulup meyda-
na ç›kar›lan fleyler, yeni bulunan
fleyler.
keflflaf: keflfeden, keflif sahibi,
gizli bir fleyi meydana ç›karan,
keflifçi.
k›yamet: dünyan›n sonu, bütün
ölülerin dirilerek mahflerde top-
lanmas›, varl›¤›n bozulup da¤›l-
mas›.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
künh: bir fleyin asl›, hakikati, te-
meli.
mabeyn: ara, aral›k, iki fleyin ara-
s›.
maden: öz, cevher.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama.
mevadd-› kanuniye: kanun
maddeleri.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muktezâ: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden.
muz›rr: zararl›, zarar veren, zara-
ra sebep olan, zarar› dokunan.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
prensip: temel fikir, temel bilgi,
esas, ilke.
remz: bir manay› ifade eden ifla-
ret ve flekil.
s›yanet: koruma, muhafaza etme.
fiark: do¤u.
taarruz: bir fleyin ve kimsenin
üzerine fliddetle sald›rma.
taraftar: tarafl›, birinin veya bir
grubun taraf›n› tutan.
tecavüz: el uzatma, baflkas›n›n
hakk›na dokunma.
temayül: bir yana veya bir kim-
seye fazla taraftarl›k ve sevgi
gösterme, ilgi duyma..
terviç: bir fikri tutma, destekleme.
tulû: görünme, meydana ç›kma.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.
z›ya: kay›p, yitim.
zuhur: görünme, meydana ç›kma.

a¤leb-i enbiya: peygamber-
lerin ço¤unlu¤u, ço¤u.
bîtarafâne: tarafs›zca, her-
hangi bir taraf›, kimseyi ve
yan› tutmaks›z›n.
cereyan: olma, meydana gel-
me; ak›m.
cihet: yan, yön, taraf.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ekser-i hükema: hikmet il-
miyle u¤raflanlar›n ço¤u, bil-
ginlerin ekserisi.

elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
galip: galebe eden, galebe
çalan, üstün gelen, yenen.
Garp: Bat›.
hakem: iki has›m taraf›ndan,
aralar›ndaki anlaflmazl›¤› hal-
letmek üzere, hâkim olarak
seçilen kimse.
hâkim: sözünü geçiren, ege-
men.
hakk-› keflif: gizli olan bir fle-

yi aç›¤a ç›karma hakk›.
hasiyet: bir fleye has vas›f.
havi: içine alan, kaplayan, ku-
flatan, ihtiva eden.
hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.
hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-
len karar.
hükümet-i Cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
icra: verilen bir hükmü yerine
getirme.



s›yanet etmekle, z›yaa u¤ratmamak lâz›m gelir. Keflfiya-
t›n ehemmiyeti, ehl-i hakikat ve ehl-i ilim ve edipler or-
tas›nda gayet büyüktür ve ehemmiyeti var. Bir kimse di-
¤erinin keflfiyat›n› temellük edemez. E¤er etse, onun
aleyhine ikame-i dava etmek, bütün memleketlerde cari
olan bir kanundur.

‹leride hükûmetin müsaadesini istihsal suretiyle neflret-
mek istedi¤im ve yirmi-otuz seneden beri keflif ve telifi-
ne çal›flt›¤›m ve elli seneden beri devam eden tetkikat ve
mücahedat-› fikriye ve muhtelif menbalardaki taharriyat
ve mesaimin neticesi ve semeresi olarak yazd›¤›m ve
manevî yüz keflfiyat› gösteren ve binlerce hakikati havi
yüzden ziyade risaleden ibaret olan Risale-i Nur’un teli-
finden sonra neflredilen, baz› kanunlara uygun gelmeyen
on befl noktas›n› ortaya atarak müttehem bir vaziyete
koymak, bu hakikatlerin ve benim onlara taallûk eden
hukuklar›m›n z›ya›n› mucip olmakla beraber, di¤erin in-
tikal ve sirkatine ve temellük ve kendine mal etmesine
zemin ihzar etti¤inden; bu babda, evvelemirde ve her
fleyden ziyade hakikat nam›na ve hukuk hesab›na hakk›-
m›n muhafazas›, âdil mahkemenizin nazara alaca¤› ilk
cihettir. Ve bir cürüm aleti olmak tevehhümüyle müsade-
re edilen risalelerimin tazammun etti¤i hakaik, ehl-i fen
ve felsefeye ve akademi muhakkiklerine karfl› ispat›ma
medar olmak üzere elimde bulunmas› lâz›m gele-
ce¤inden; bu keflfiyat ve münazarat-› ilmiye üzerinde
haz›rl›¤›m› tespit etmek için, taraf›ma iadesini isterim. 

âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
akademi: yüksek okul.
aleyh: ona, onun üzerine.
bab: husus, k›s›m, bölüm, bahis.
cari: geçerli, yürürlükte, muteber.
cihet: yan, yön, taraf.
cürüm: kabahat, kusur, hata, gü-
nah, kanun hilâf›na hareket.
edib: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er, önem.
ehl-i fen ve felsefe: ilim ve felse-
feyle meflgul olanlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler.
ehl-i ilim: ilim ile u¤raflanlar.
evvelemirde: iflin bafllang›c›nda,
her fleyden önce.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
havi: içine alan, kaplayan, kufla-
tan, ihtiva eden.
hukûk: haklar , kanunun verdi¤i
haklar.
hükümet: devlet.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ikame-i dava: dava açma.
intihal: çalma, baflkas›n›n mal›n›
kendine mal etme, h›rs›zl›k.
intikal: bir meseleden yola
ç›karak diger bir meseleyi anla-
ma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istihsal: has›l etme, meydana ge-
tirme, elde etme, üretme.
keflfiyat: keflifler, bulup meyda-
na ç›kar›lan fleyler, yeni bulunan
fleyler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
memleket: devlet.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mesai: çal›flma.
mucip: icap eden, uyan, gereken,
gerektiren.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran, ger-
çe¤i araflt›r›p bulan, bir fleyin iç
yüzünü inceleyerek vak›f olan.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
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mücahedat-› fikriye: fikrî
mücadeleler, fikir yoluyla ya-
p›lan savafllar.
münazarat-› ilmiye: ilmî mü-
nazaralar.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müsadere: ifllenen bir suç
karfl›l›¤› olarak, suçlunun ma-
l›n›n bütünü veya bir bölümü
üstündeki sahipli¤ine son ve-
rilmesi ve bu sahipli¤in bir
baflka kurulufla devredilmesi.
müttehem: itham olunan,
kendisinden flüphe edilen,

suçlu say›lan, suçlanan.
nazar: dikkat.
neflr: yay›m, yay›n.
semere: netice, sonuç.
sirkat: h›rs›zl›k, çalma.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
taallûk: iliflik, ilgi.
taharriyat: araflt›rmalar, ara-
malar, incelemeler, tahkik et-
meler.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
telif: kitap yazma, eser orta-

ya koyma.
temellük: sahiplenme, kendi-
ne mâl etme, mülk edinme,
sahip olma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.
tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
zemin: yer, ortam.
z›ya: kay›p, yitim.
ziyade: çok, fazla, art›k.



Beni mahkûm etseniz de, onlar mahkûm olamaz ve ha-
piste dahi benim arkadafl›m olmal›d›rlar.

Mahkemelerin ihkak-› hak cihetindeki haysiyetine, fle-
refine mühim bir nak›se, belki z›t olan garazkârlar›n tel-
kinat›na tebaiyete, elbette mahkeme-i adalet tenezzül et-
meyecek ve garazkârlar›n entrikalar›n› akim b›rakacakt›r.
Ve adaletten ve ihkak-› haktan daha büyük bir makam
vazife cihetinde tan›mayan mahkemenin, her türlü tesi-
rattan azade olarak vazifesini yapaca¤› esas adaletin
muktezas› oldu¤una istinaden, flahs›m nam›na de¤il, bel-
ki çok hakikatlerin ve birçok masum hukuklar›n kendine
ba¤l› oldu¤u bir hakikat-i âliye nam›na, hakk›mdaki as›l-
s›z evhamlar›n› bir an evvel Risale-i Nur’un hürriyetini
ilân etmekle refetmektir.

• Üçüncü madde: Bize isnat edilen mevhum suç ise,

umumî bir tabirle ve kuyud-i ihtiraziye nazara al›nmaya-
rak, Ceza Kanununun yüz altm›fl üçüncü maddesi, yaln›z
zahirine ve umumiyetine temas ettirip, mahkûmiyetim
istilzam edilmek istenildi¤i anlafl›l›yor. Bize isnat edilen
birkaç maddenin kat’î ve hakikî cevaplar› zapt›n›za ge-
çen müdafaat›mda bulunmakla beraber, on veya on befl
nokta yüzünden, manevî yüz keflfiyat› havi, yüzler haki-
kat-i mühimmeyi cami yüzden ziyade cüzden ibaret olan
Risale-i Nur, mükâfat ve takdir yerine mücazat ve tenkit-
le karfl›lanm›flt›r. Mahkemenizden bu hakk›m› ve Risale-i
Nur’un hürriyet hakk›n› istemek, büyük bir hakk›md›r.
Bu cihetin halli ve fasl› lâbüd ve zarurîdir.
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ihkak-› hak: hakl›ya hakk›n› ver-
me, hakk› usûlü dairesinde yeri-
ne getirme.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme, sözü söyleyene nispet
etme, bir söz ve haberin birisine
ait oldu¤unu belirtme.
istilzam: gerekli görme, lüzumlu
görme.
istinaden: dayanarak, güvene-
rek, delil kabul ederek.
kat’î: flüpheye ve tereddüde ma-
hal b›rakmayan, kesin, flüphesiz.
keflfiyat: keflifler, bulup meyda-
na ç›kar›lan fleyler, yeni bulunan
fleyler.
kuyud-› ihtiraziye: korunmak
için ileriye ait tedbir kay›tlar›, ba-
z› haklar› kullanabilme flart›.
lâbüdd: lâz›m, gerekli, gerek, za-
rurî.
mahkeme-i adalet: adalet mah-
kemesi, hakka riayet edilen mah-
keme.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mevhum: vehim ve hayalde
meydana getirilen, evham ürünü
olan, hakikatte olmayan, vehim.
muktezâ: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza, karfl›l›k, mutlak ceza.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
nakise: eksiklik, noksanl›k.
nazar: dikkat.
ref: kald›rma, giderme, feshetme,
la¤vetme, hükümsüz b›rakma.
tabir: ifade, söz.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tebaiyet: tâbilik, tâbi olma.
telkînât: telkinler.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tenkit: elefltiri.
tesirat: etkiler, tesirler.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
umumiyet: umumî olma hâli,
umumîlik, bir fleyin herkese ait
olmas›, genellik.
vazife: ifl, memuriyet.
zahir: görünen, görünücü.
zapt: kaydetme, özetini yazma.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister is-
temez, naçar.
z›t: muhalif.
ziyade: çok, fazla, art›k.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
azade: ba¤lardan kurtulmufl,
hür, serbest.
cami: cem eden, toplayan,
içine alan.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek

maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
garazkâr: kinli, düflmanl›k
güden, garaz› olan, kötü kas›t
sahibi.
fas›l: ay›rma.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.

hakikat-› âliye: yüce, ulu
gerçek.
hakikat-› mühimme: önemli
gerçek.
hakikî: gerçek, do¤ru.
havi: içine alan, kaplayan, ku-
flatan, ihtiva eden.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.
hükümet: devlet.
hürriyet: serbestlik, hür olufl.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.



• Dördüncü madde: fiimdiye kadar bana hücum

eden ve hükûmeti aleyhimize çeviren kimselerin garaz-
kâr olduklar› ve s›rf garazla ilifltikleri bununla anlafl›l›yor
ki, bizi vurmak için her kap›ya baflvurdular. Evvelâ “tari-
katç›l›k” (bir fley bulamad›lar), sonra cemiyetçilik,” sonra
“siyasetçilik ve ink›lâba muhalif hareket ve muhalif komi-
tecilik ve izinsiz neflriyatç›l›k” gibi çok cihetlerle itham et-
mek ve bizi vurmak için çal›flt›klar› hâlde, bunlar›n hiç bi-
rinde tutunacak bir emare bulamad›klar›ndan, en niha-
yet bir madde-i kanuniyenin, kuyud-i ihtiraziyeyi nazara
almayarak, zahirî umumiyetinden istifade edip, hiçbir zî-
ak›l kabul etmeyecek ve onlara hak vermeyecek bir nok-
ta ile bizi itham ve mahkûm etmek istiyorlar. Evet, bah-
sedece¤imiz noktay›, dünyada hiçbir zîak›l, hakikat ola-
rak kabul etmez ve zerre miktar› insaf› olan, “‹ftirad›r”
diyecek. O nokta fludur:

“Said-i Kürdî dini siyasete alet ediyor” tabiridir. Bu ta-
birdeki itham› çürütecek on befl-yirmi delilden ziyade ve
befl-on kadar› müdafaat›mda zapt›n›za geçirilenlerden bi-
risi fludur ki:

Yüzler flahidin flahadetiyle ispat etmeye haz›r oldu¤um
flu beyan edece¤im hâlim, o itham› esas›yla çürütüyor.
fiöyle ki:

Dokuz sene oturdu¤um Barla köyü halk›n›n müfla-
hedesiyle ve dokuz ay ikamet etti¤im Isparta’daki dost-
lar›m›n flahadetleriyle ve beni yak›ndan tan›yan dostlar›-
m›n iflhad›yla, on üç senedir ki, siyaset lisan› olan hiçbir 

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
Barla: Isparta’n›n bir ilçesi. Bedi-
üzzaman Hazretlerinin sekiz y›l
sürgün olarak kald›¤› ve Risale-i
Nur’lar›n büyük bir k›sm›n› telif
etti¤i yer.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
cihet: yan, yön, taraf.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
esas: temel.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hareket: davran›fl, tutum, tav›r,
tarz.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme, bühtan, ifk.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
ink›lâp: devrim.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
iflhat: flahitlik.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet.
kuyud-› ihtiraziye: korunmak
için ileriye ait tedbir kay›tlar›, ba-
z› haklar› kullanabilme flart›.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
madde-i kanuniye: kanun mad-
desi.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
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muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyrederek anlama, sey-
retme.
nazar: dikkat.
neflriyatç›l›k: yay›nc›l›k.
nihayet: en sonunda.
siyaset: politika.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.

flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k.

tabir: ifade, söz.

tarikat: ayn› dinden olmakla
birlikte, baz› ‹lâhî hakikatlere
varma ve Allah’a vas›l olma
yolunda farkl› görüfl tafl›yan-
lar›n meydana getirdi¤i toplu-
luk.

umumiyet: umumî olma hâli,

umumîlik, bir fleyin herkese
ait olmas›, genellik.

zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.

zapt: kaydetme, özetini yaz-
ma.

zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.

zîak›l: ak›l sahibi, ak›ll›.

ziyade: çok, fazla, art›k.



gazeteyi ne okudum ve ne de istedim. Hatta birkaç hâ-
disede, flahs›mla alâkadar zannedilen ve herkesi meraka
sevk eden vak›alardan bahseden gazeteleri okumak arzu-
su bulunmad› ve okumad›m ve okutmam.

On befl maddeden baflka bütün mesaili, ahiretime ve
iman›ma ve hakikate müteveccih oldu¤u hükûmetin tet-
kikat-› amikas›yla tezahür eden Risale-i Nur ile, Said di-
ni siyasete alet ediyor; yani kâinatta yüksek ve mukad-
des tan›d›¤› bir hakikat-i kudsiye olan Din-i Hakk› ve
iman-› tahkikîyi siyasete, yani ihtilâlkârâne, en tehlikeli
ve en günahl› ve çok hukukun z›ya›na sebebiyet veren
akim, süflî bir maksada alet etmifl denilir mi? Böyle di-
yenler, ne kadar daire-i ak›l ve insaf ve vicdandan uzak
düfltükleri ve uzak hükmettikleri anlafl›lmaz m›? Elbette,
mahkeme-i adalet, böyle as›ls›z bu evham ve isnadatlar›
defedip, hakk›m›zda ihkak-› hak edecektir. Gerçi, kanun-
lar› bilmemek eksere göre bir mazeret teflkil etmez. Fa-
kat, haks›z olarak ücra bir köyde, tarassut alt›nda, ya-
banc› bir yerde, fliddetle dünyadan küstürüp, nefiyle ika-
met ettirip, mütemadiyen tarassutla taciz edilen bir ada-
m›n kanunlar› bilmemesi, elbette ehl-i insaf›n nazar›nda
bir özür teflkil eder.

‹flte, ben o adam›m. Ve beni yanl›fl bir vehimle muahe-
ze ettikleri mevadd-› kanuniyenin hiçbirini bilmezdim.
Hatta yeni hurufla imzam› atamazd›m. Bazen hizmet-
çimden baflka, on günde bir adamla görüflmedim.
Herkes bana muavenetten kaçar. Avukat tutmaya iktida-
r›m yok. Bütün hayat›mda, “en menfaatli ve en iyi hile, 
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ihtilâlkârâne: ayaklan›rcas›na, is-
yan eder gibi.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
iktidar: güç yetme, yapabilme,
bir ifli gerçeklefltirmek için gere-
ken kuvvet.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
isnadat: isnatlar.
kâinat: dünya.
mahkeme-i adalet: adalet mah-
kemesi, hakka riayet edilen mah-
keme, do¤rulu¤un benimsenip
uyguland›¤› yer.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet.
mazeret: elde olmayarak mey-
dana gelmifl, makul sebep, özür.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
mesail: meseleler.
mevadd-› kanuniye: kanun
maddeleri.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
muavenet: yard›m, yard›m etme,
yard›mc›l›k, teâvün.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
müteveccih: teveccüh eden, bir
tarafa, bir cihete dönen, yönelen.
nazar: huzur, kat, yan, ön.
nefiy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
özür: bir kusur veya suçun hofl
görülmesini gerektiren sebep.
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.
sevk: yönlendirme.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik, hakikat.
süflî: afla¤›l›k, alçak, baya¤›, adî.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
tarassut: gözetme, gözleme, göz-
le takip etme, dikkatle bakma.
tedkîkât-› amika: derin incele-
meler, çok inceden ve derinden
yap›lan, araflt›rmalar, analizler.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma, meydana ç›kma, belirme, gö-
rünme.
ücra: kenarda olan, sapa, tenha,
sakin ve uzak yer.
vak›a: vuku bulan, olan.
vehim: yanl›fl ve esass›z düflünce.
z›ya: kay›p, yitim.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
avukat: hukukî konularda
vatandafllar›n haklar›n› belli
bir ücret mukabilinde koru-
yan kimse.
bahsetme: anlatma, söz etme.
daire-i ak›l ve insaf ve vic-
dan: ak›l, insaf ve vicdan da-

iresi.
def: ortadan kald›rma, yok
etme, giderme.
Din-i Hak: hak din, ‹slâmiyet.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
ehl-i insaf: insaf sahipleri,
merhametli olanlar, orta yolu
tutanlar.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
evham: zanlar, kuflkular,
esass›z fleyler, kuruntular.
gerçi: öyle ise de, her ne ka-
dar.

hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hakikat-i kudsiye: mukad-
des hakikat, gerçek.
hile: aldatmaya, kand›rmaya
yönelik tertip, düzen, desise.
huruf: harfler, isim ve fiil ol-
mayan kelimeler.
hüküm: karar verme.
hükümet: devlet.
ihkak-› hak: hakl›ya hakk›n›
verme, hakk› usûlü dairesin-
de yerine getirme.



hilesizlik oldu¤u” düstur oldu¤undan, bütün müdafaat›m-
da hak ve hakikat ve s›dk ve do¤ruluk esas›n› takip ettim.
Bu hakikate binaen, müdafaat›mda veyahut bazen nadi-
ren bir-iki risalelerimde, zaman-› hâz›r›n kanunlar›na ve
resmî merasimlerine tevafuk etmeyen ifadat›ma nazar-›
müsamaha ile bakmak adaletin mukteziyat ve icabat›n-
dand›r. Benim müdafaat›mda mücmel kalan noktalar, id-
dianameye karfl› yazd›¤›m itiraznamemde vard›r ve iti-
raznamemde mücmel kalan noktalar›n müdafaat›mda
izahat› vard›r; birbirini tekmil eder. Yüz altm›fl üçüncü
madde-i kanuniyenin tazammun etti¤i manen kuyud-i ih-
tiraziye ile beraber ve vâz›-› kanunun irade etti¤i maksat
asayiflin ihlâline medar olmamak oldu¤una binaen, ihlâl-i
asayifle iflaret ve delâlet edecek hiçbir emare ve tereflflu-
hat, benim ve risalelerim yüzünde görülmedi¤i ve zapt›-
n›za geçen müdafaat›mda yirmi defa kat’î bir surette bu
kanunun meselemizle alâkas› olmad›¤›n› ve kat’iyen ce-
zay› müstelzim bir cihet bulunmad›¤›n› ispat etti¤im hâl-
de, her nas›lsa, bidayetteki evham›n tesirat›yla, o mad-
de-i kanuniye ile bizi muaheze etmek için mezkûr mad-
deyi ileri sürmek hiçbir vecihle flan-› adalete yak›flmaya-
ca¤›ndan, beraat›m› talep eyleyerek, en son sözüm:
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adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
asayifl: düzen, nizam, emniyet,
rahat, huzur.
beraat: aklanma.
bidayet: bafllang›ç, ön, ilk.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
delâlet: delil olma, gösterme.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
hakikat: as›l, esas.
icabat: icaplar, gerekenler, lâz›m
gelenler.
iddianame: savc›n›n bir dava ko-
nusundaki iddialar›n› toplam›fl ol-
du¤u, isnat etti¤i suç ve delilleri
de içine alan yaz›s›.
ifadat: ifadeler.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤lam-
l›¤›na zarar verme.
ihlâl-i asayifl: asayiflin ihlâli, rahat
ve huzuru bozma.
irade: bir fleyi yapma veya yapma-
ma konusunda karar verebilme ve
bu karar› yerine getirme gücü.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kat’iyen: hiç bir zaman, asla.
kuyud-i ihtiraziye: korunmak
için ileriye ait tedbir kay›tlar›, ba-
z› haklar› kullanabilme flart›.
madde-i kanuniye: kanun mad-
desi.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
merasim: resmî muameleler.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
mukteziyat: iktiza edenler, ge-
rektirenler.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
müstelzim: icab eden, gerekti-
ren, gereken, lüzumlu,.
nadiren: ender olarak, az olarak,

pek az bulunarak.
nazar-› müsamaha: göz yu-
man, görmezlikten gelen ba-
k›fl, hofl gören nazar.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
flan-› adalet: adaletin flan›.

talep: isteme, dileme, istek,
arzu.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tekmil: tamamlama, noksan-
lar›n› giderme, bitirme.
tereflfluhat: kulaktan dolma,
kesin olmayan haberler.
tesirat: etkiler, tesirler.

tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.
vâz›-› kanun: kanun koyucu.
vecih: sebep, vesile.
zaman-› hâz›r: flimdiki za-
man.
zapt: kay›t.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (ÂI-i ‹mran Suresi: 173.)
2. Ey Peygamber, e¤er insanlar senden yüz çevirirlerse, sen de ki: “Allah bana yeter. Ondan

baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arfl›n Rabbi de Odur.”
(Tevbe Suresi: 129.)
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‹ddianameye Karfl› ‹tiraznamem
Ey heyet-i hâkime ve ey müddeiumumî! Bu iddiana-

mede sebeb-i ittiham›m her bir maddeye karfl›, istintak
dairesinde zapt›n›za geçen müdafaat›mda cevaplar› var-
d›r. Hususan, “Son müdafaat›m” nam›ndaki otuz befl sa-
hifelik bir müdafaanameyi, itiraz yerine size takdim edi-
yorum. Bu noktaya nazar-› adalet ve insaf› çevirmek için
derim ki:

.........

On seneden beri Isparta vilâyetinde, mazlum bir suret-
te, tazyik alt›nda asayifl-i dahiliye ve emniyet-i umumiye-
ye zarar verecek hiçbir emare, hiçbir tereflfluhat olmad›-
¤› hâlde, emniyet-i dahiliyeyi ihlâl etmek teflebbüsüyle it-
tiham edilmekli¤ime hangi insaf, hangi vicdan müsaade
eder? E¤er yüz altm›fl üçüncü madde-i kanuniye manas›
bizim hakk›m›zda da vech-i tatbiki gibi mana verilse, o
vakit baflta Diyanet Riyaseti, bütün imamlar, hatipler ve
vaizlere teflmil etmek lâz›m gelir. Çünkü, hayat-› diniyeyi
telkin etmekte onlarla beraberiz. E¤er telkinat-› diniye,
emniyet-i dahiliyeyi mutlaka ihlâl etmek gibi manas›z bir
fikir ileri sürülse, umuma flamil olur. Evet, benim, onlar›n
fevkinde bir cihet var ki, o da kat’iyetle, flüphesiz, fleksiz
hakaik-› imaniyeyi izah etmektir. Bu ise, farz›muhal ola-
rak, umum ehl-i dine bir itiraz gelse, bu hâl bizi itirazdan
kurtarmaya vesile olur. Benim hakk›mda bu kadar tahki-
katla beraber daha tesbit edilmeyen; ve tespit edilse de,
adalet-i hakikîye noktas›nda bir suç teflkil etmeyen; ve 
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rütmeye kalk›flma, karfl› ç›kma,
karfl› durma.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
madde-i kanuniye: kanun mad-
desi.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
mutlaka: ne olursa olsun, kesin,
muhakkak.
müdafaaname: müdafaa metni,
savunma mektubu, savunma di-
lekçesi.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
müddeiumumî: savc›.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nam: ad, isim.
nazar-› adalet ve insaf: merha-
met, vicdan ve adaletin gözü.
sebeb-i ittiham: suçlanma, itham
edilme sebebi.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k, k›ya-
fet.
flamil: flümulü bulunan, içine
alan, kaplayan, çevreleyen, havi.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
takdim: arz etme, sunma.
tazyik: zorlama, bask›.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt verme,
zihinde yer ettirme, kula¤›na
koyma.
telkînât-› dîniye: dinî telkinler.
tereflfluhat: kulaktan dolma, ke-
sin olmayan haberler.
tespit: bir hâli flüpheye yer b›rak-
mayacak flekilde görüp göster-
me.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
teflmil: s›n›rl› olan bir kural veya
manay› herkesi kapsayacak fle-
kilde geniflletme, daha genel bir
mana verme.
umum: umumî, genel olma, her-
kese ait olma.
vaiz: vaaz eden, nasihat eden, di-
nî meseleler üzerinde ö¤üt vere-
rek irflat eden.
vech-i tatbik: uygulanma tarz›,
uygulama vesilesi, uygulama yö-
nü.
vesile: bahane, sebep.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
vilayet: il.
zapt: kay›t.

adalet-i hakikîye: hakikî
adalet, gerçek adalet.
asayifl-i dahiliye: ülkenin iç
güvenli¤i ve huzuru, dahilî
asayifl.
cihet: yan, yön, taraf.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›.
ehl-i din: dindar, dinine ba¤l›,
dindar olanlar.
emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
emniyet-i dahiliye: dahilî
emniyet, iç güvenlik.

emniyet-i umumîye: genel
güvenlik.
farz›muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hatip: camide hutbe okuyan
kimse.
hayat-› diniye: dinî hayat.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.

hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
istintak: sorguya çekme.
itiraz: bir fikri, hükmü veya
durumu kabul etmeyip çü-



bir suç teflkil etse de, yaln›z beni mes’ul eden bir madde
yüzünden, yirmi kadar masum ve bîgünah kimseleri ço-
luk çocu¤undan, iflinden al›koyup hapiste periflan et-
mek, elbette adliyenin nazar-› adaletine uygun gelmez.

Benimle edna bir temas› bulunan çok bîçare masum-
lar, tevkif ile mühim zararlara duçar oldular. 

fiark hâdisesi münasebetiyle nefyedilmem, iddiana-
mede ifltiraki ihsas etti¤i cihetle cevap veriyorum ki: Hü-
kûmetin dosyalar›nda, benim künyem alt›nda hiçbir mefl-
ruhat yoktur. S›rf ihtiyat yüzünden nefyedildi¤im, hükû-
metçe sabit olmufltur. Ben, o zaman da, flimdiki gibi
münzevi yafl›yordum. Bir da¤›n ma¤aras›nda, bir hizmet-
çiyle yaln›z otururken, beni tutup, on sene bilâsebep,
müracaat etmedi¤im için, dokuz sene bir köyde, bir se-
ne de Isparta’da ikamete mahkûm edip, âhirinde bu mu-
sibete giriftar ettiler.

@
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
ahir: son, sonraki, en sonra.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bîgünah: günahs›z.
bilâsebep: sebepsiz.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, yaka-
lanm›fl.
edna: az, pek az.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
giriftar: tutulmufl, yakalanm›fl.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hükümet: devlet.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ihsas: hissettirme, sezdirme, üstü
kapal› olarak dile getirme, aç›k-
tan söylememe, duyurulma.
ihtiyat: ileriyi düflünme, ilerisini
düflünerek davranma, gelece¤i
düflünerek tedbirli hareket etme.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
künye: bir kimsenin ad›, soyad›,
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do¤umu, ülkesi, mesle¤i gibi
özelliklerini gösteren kay›t.
mahkûm: mecbur.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mes’ul: yapt›¤› ifllerden he-
sap vermeye mecbur olan,
sorumlu.
meflruhat: aç›klamalar, izah-
lar, flerhler.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

münasebet: vesile, rab›ta,
ba¤.
münzevi: köflesine çekilip
kimseyle görüflmeyen, her-
kesten uzaklafl›p yaln›z yafla-
yan.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nazar-› adalet: adalet terazi-
si, kefesi.
nefy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme.

periflan: ac›nacak hâlde bulu-
nan, derbeder.

sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

s›rf: yaln›z, sadece, tamamen.

flark: do¤u.

temas: irtibat, görüflme.

teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.

tevkif: cezaî tahkikat s›ras›n-
da, zanl›n›n mahkeme karar›-
na kadar geçici olarak hapse-
dilmesi.



Üçüncü ‹ddianame

“Barla’da iken tesis-i münasebet edildi¤i, uza¤›nda ve
yak›n›nda bulunan bu eflhas›n maddî ve manevî yard›m-
lar›n› temin ederek faaliyete giriflti¤i ve heyet-i umumiye-
sine Risale-i Nur ad›n› verdi¤i ve k›s›m k›s›m yazd›rd›¤›
bu eserlerini muhtelif vas›talarla gizli gizli ço¤altt›rarak
Antalya, Ayd›n, Milâs, E¤irdir, Dinar ve Van gibi m›nt›-
kalarda, adamlar›n›n delâletiyle neflr ve tamim ettirdi¤i,
bu eserlerden devletin emniyet-i dahiliyesini ihlâl edebi-
lecek olanlar›na mahrem ve yar›m mahrem diyerek ifla-
retler koydu¤u ve bu suretle istihdaf etti¤i gayesini ken-
disinin de kabul ve izhar etmifl bulundu¤u” hakk›ndaki
f›kraya karfl›, flu kat’î ve izahl› cevab›n, sizin evvelce zap-
t›n›za geçen “Son Müdafaa” nam›ndaki otuz befl sahife-
lik müdafaat›m› itirazname olarak takdimle beraber de-
rim ki:

Yüz bin defa hâflâ! ‹man ilmini r›za-i ‹lâhîden baflka bir
fleye alet etmemiflim ve edemiyorum ve kimsenin de
hakk› yoktur ki, edebilsin. Ve Risale-i Nur nam› alt›nda-
ki yüz yirmi befl Risale, yirmi sene zarf›nda telif edilmifl...

Mahrem dedi¤imiz risaleler ise, üç tanesi bize gurur ve
riyaya medar olmamak için mahrem demiflim. fiimdi ise,
o setr-i mahremin bir köflesini fafl etmeye mecbur olarak
derim ki: O mahremlerden birisi keramet-i Gavsiye, ikin-
ci keramet-i Aleviye, üçüncü, s›rr-› ihlâsa ait risalelerdir 
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aç›klama yapma, bir konuyu ay-
r›nt›lar›yla ortaya koyma, eksiksiz
anlatma.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keramet-i Aleviye: Hz. Ali’ye ait
keramet, ola¤anüstü, fevkalâde
hâl.
keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî’nin kerâmeti.
maddî: para, mal vb. fleylerle ilgi-
li.
mahrem: gizli olan, herkese söy-
lenmeyen, gizli s›r vasf› olan.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
m›nt›ka: bölge, taraf, cihet.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
nam: ad, isim.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
riya: insanlara, kendisinde iyi ve-
ya övgüye de¤er bir tak›m özel-
likler bulundu¤unu gösterme ve
böylelikle onlar›n gönlünde sevgi
kazanmaya çal›flma temayülü,
e¤ilimi.
sahife: sayfa.
setr-i mahrem: mahrem olan
yerlerin, gösterilmesi ya da görül-
mesi haram olan yerlerin örtül-
mesi.
s›rr-› ihlâs: samimiyetin, do¤rulu-
¤un s›rr›.
suret: tarz, yol, gidifl.
takdim: arz etme, sunma.
tamim: umumilefltirme, umumi-
lefltirilme, herkese duyurma, yay-
ma.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
temîn: elde etme.
tesis-i münasebet: münasebetin
kurulmas›, alaka, iliflki kurma.
zapt: kay›t.
zarf›nda: içerisinde.

alet: vas›ta.
delâlet: yol göstermek, k›la-
vuzluk.
emniyet-i dahiliye: dahilî
emniyet, iç güvenlik.
eser: bas›lma kitap.
eflhas: flah›slar, adamlar, kifli-
ler, kimseler.
evvelce: daha evvel, daha
önce.
faaliyet: durmadan çok çal›fl-
ma, hareket, gayret.
fafl: meydana ç›kma, aç›¤a
vurma, dile verme.

f›kra: bent, madde, paragraf.
gaye: maksat, meram, hedef.
gurur: bofl fleylere güvenerek
aldanma, bofl fleylerle böbür-
lenme.
had: s›n›r.
hâflâ: Allah göstermesin,
uzak olsun.
heyet-i umumiye: umumî
heyet, bir fleyin teferruatlar›
nazara al›nmadan olan umu-
mî durumu.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›-
n›n bir dava konusundaki id-

dialar›n› toplam›fl oldu¤u, is-
nat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
istihdâf: hedef edinme, hedef
alma, hedef sayma, gaye
edinme, amaçlama.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, iti-
raz dilekçesi.
izah: aç›kça ortaya koyma,



ki, o iki keramet, benim haddimden yüz derece fazla ve
hizmet-i Kur’âniyemi takdir suretinde, Hazret-i Ali ile
Hazret-i Gavs›n iflaretleridir. Ve riyadan, gururdan, enâ-
niyetten kurtaracak s›rr-› ihlâsa dair risaleye, en has kar-
defllerime mahsus olarak, mahrem denmifltir. Asayifl-i
dahiliye ile bunlar›n ne münasebeti var ki, onlar medar-›
itham oluyorlar. ‹kinci k›s›m mahremler ise, Dârülhik-
mette ve dokuz sene evvel Avrupa itirazat›na ve Doktor
Abdullah Cevdet’in dinsizce hücumlar›na karfl› yazd›¤›m
bir-iki Risale ve baz› memurlar›n bana insafs›zcas›na ve
gaddarâne tecavüzlerine karfl› flekva suretinde yazd›¤›m
iki küçük risaledir ki, son müdafaat›mda bahsetmiflim.
Bu dört risalenin telifinden bir zaman sonra, serbestî ka-
nunlar›na ve hükûmetin ifline hiçbir cihette temas etme-
mek için, onlar›n neflrini men edip, “mahremdir” demi-
flim, en has bir-iki kardeflime mahsus kalm›flt›r. Delilim
de fludur ki: Bu kadar taharriyat›n›zda, o mahrem deni-
len risalelerin hiçbir yerde bulunmamas›d›r. Yaln›z umu-
munun fihristesi elinize geçmifl, o fihristeye göre bu nok-
talardan istizaha lüzum görülmüfl, ben de cevap vermi-
flim. O cevap da zapt›n›za geçmifltir.

‹ddianamede, müteaddit m›nt›kalar Risale-i Nur’un
neflir ve tamimine adamlar vas›tas›yla çal›flt›¤›m beyan
ediliyor. Cevaben derim ki:

Ben bir köyde, gurbette, kimsesiz, hüsn-i hatt›m yok-
ken, tarassut alt›nda, herkes benim muavenetimden
çekinirken, yaln›z gayet mahdut dört-befl ahbab›ma bir 

ahbap: dost, dostlar, sevilen
dostlar.
asayifl-i dahiliye: ülkenin iç gü-
venli¤i ve huzuru, dahilî asayifl.
bahsetme: söz etme, anlatma.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
delil: flahit, belge, tan›k.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fihriste: bir kitapta veya bir dük-
kânda bulunan fleyleri s›rayla
gösteren liste.
gaddarane: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
gayet: çok, fazla, son derece.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›, do¤up bü-
yünülen ülke, flehir, köy d›fl›nda
kalan yerler, yâd el.
gurur: bofl fleylere güvenerek al-
danma, bofl fleylerle böbürlenme.
has: halis, gerçek, samimi.
has: halis, temiz, gerçek.
hat›rat-› imaniye: imanla ilgili
hat›ralar.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
hücum: sald›r›.
hükümet: devlet.
hüsn-i hat: güzel yaz›.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
istizah: izahat isteme, bir iflin
aç›k olarak bildirilmesini isteme,
aç›klama isteme.
itirazat: itirazlar.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
mahdut: s›n›rlanm›fl, çevrilmifl,
hudutland›r›lm›fl.
mahrem: gizli olan, herkese söy-
lenmeyen, gizli s›r vasf› olan.
mahsus: birine ayr›lm›fl olan.
medar-› itham: suç isnat etme
dayana¤›, töhmet alt›nda b›rak-
ma vesilesi.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
m›nt›ka: bölge, taraf, cihet.
muavenet: yard›m, yard›m etme,
yard›mc›l›k, teâvün.
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müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
müteaddit: ço¤alan, çok, bir-
çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
riya: insanlara, kendisinde iyi
veya övgüye de¤er bir tak›m
özellikler bulundu¤unu gös-
terme ve böylelikle onlar›n
gönlünde sevgi kazanmaya

çal›flma temayülü, e¤ilimi.
serbestî: serbestlik.
s›rr-› ihlâs: samimiyetin, do¤-
rulu¤un s›rr›.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
taharriyat: araflt›rmalar, ara-
malar, incelemeler, tahkik et-
meler.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tamim: umumilefltirme, umumi-

lefltirilme, herkese duyurma, yay-
ma.

tarassut: gözetme, gözleme, göz-
le takip etme, dikkatle bakma.

tecavüz: sald›rma, sataflma.

telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.

umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.

vas›ta: arac›l›k.

yadigâr: yak›n bir dosttan gelen
arma¤an.

zapt: kay›t.



yadigâr olarak hat›rat-› imaniyeyi gönderdi¤ime “neflir
ve tamime çal›fl›yor” demek, ne kadar hilâf-› hakikat ol-
du¤unu elbette takdir edersiniz. Benim gibi haddinden
çok fazla teveccüh-i ammeye mazhar bir insan›n, on befl
sene Van’da tedris ile meflgul oldu¤um hâlde, bir tek
dostuma bir-iki imanî risalelerimi göndermekle buna na-
s›l neflriyat denilir? Benim matbaam yok, kâtiplerim yok,
hüsn-i hatt›m yok; elbette neflriyat yapamad›m. Demek
Risale-i Nur cazibedard›r, kendi kendine intiflar ediyor.
Yaln›z bu kadar var ki: “Onuncu Söz” nam›nda haflre da-
ir olan risaleyi, daha yeni harfler ç›kmadan evvel tab et-
tirdik. Hükûmetin büyük memurlar›n›n ve mebuslar›n›n
ve valilerinin ellerine geçti; kimse itiraz etmedi. Ondan,
sekiz yüz nüsha intiflar etti. Onun intiflar› münasebetiyle,
onun gibi s›rf uhrevî ve imanî bir k›s›m risaleler, kendi
kendine, bir k›s›m insanlar›n eline geçti. Elbette ihtiyar-
s›z, kendi kendine bu intiflar, benim hofluma gitmifl. Ben
de baz› hususî mektuplar›mda, bu takdirimi teflvik tarz›n-
da yazm›fl›m. Bu üç ayd›r, bu kadar taharriyat-› amika
neticesinde, koca bir memlekette, on befl-yirmi adam›n
ellerinde kitaplar›m› bulmufllar. Benim gibi otuz sene te-
lifat ve tedrisâtla ömrü geçen bir adam›n, yirmi hususî
dostunda baz› hususî risaleleri bulunmas›, ne suretle nefl-
riyat olur? O neflriyatla, nas›l “Bir hedefi takip edebilir”
denilir?

Efendiler! E¤er ben dünyevî veyahut siyasî bir maksa-
d› takip etseydim, bu on sene zarf›nda, on befl-yirmi de-
¤il, yüz bin adamlarla alâkadarl›¤›m tezahür edecekti. 
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matbaa: bas›m evi.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
meflgul: bir iflle u¤raflan, bir ifl gö-
ren kimse.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
nam: ad, isim.
neflriyat: yay›mlanm›fl fleyler, ba-
s›l›p da¤›t›lan yaz›lar, eserler, ma-
kaleler.
netice: sonuç.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
s›rf: sadece, yaln›z, tamamen.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
taharriyat-› amika: derin araflt›r-
malar, çok ince ve derinden yap›-
lan araflt›rmalar.
takdir: bir fleyin de¤erini, k›yme-
tini, lüzumunu anlama; takdir:
be¤enme, be¤endi¤ini belirtme.
tamim: umumilefltirme, umumi-
lefltirilme, herkese duyurma, yay-
ma.
tedrîs: okutma, ö¤retme, ders
verme.
tedrîsât: ö¤retmeler, okutmalar,
ders vermeler.
telifât: telifler.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma, meydana ç›kma, belirme, gö-
rünme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
zarf›nda: içerisinde.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
cazibedar: çekici, cazibeli,
al›ml›, cezp edici.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
dünyevi: dünyaya ait, dünya
ile ilgili.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
had: s›n›r.

haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
hedef: emel, var›lmak iste-
nen nokta, ulafl›lmak istenen
gaye.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ayk›-
r›, hakikate muhalif, gerçe¤e
ve hakikate z›t.
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir
yere has olan, herkese âid ol-
mayan, özel.
hükümet: devlet.

hüsn-i hat: güzel yaz›.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
itiraz: bir fikri, hükmü veya
durumu kabul etmeyip çü-
rütmeye kalk›flma, karfl› ç›k-
ma, karfl› durma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
maksat: kastedilen, istenilen
fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.



Her ne ise, bu noktaya dair son müdafaat›mda daha faz-
la izahat ve tafsilât vard›r.
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eskiden beri medeniyetin itiraz›na karfl› bütün tefsirlerde
bulunan bir hakikat ve gayet kat’î ve flüphesiz bir cevab-›
ilmî, iddianamede benim aleyhimde nas›l istimal edilebi-
lir?

‹ddianamede, yine Fihristeden naklen, “huruf-i Kur’â-
niye ve zikriyenin tercümeleri yerlerini tutmad›kla-
r›”ndan medar-› tenkit beyan ediliyor. Bu mesele, sekiz
sene mukaddem olmufl bir meseledir ve hiçbir itiraz ka-
bul etmez bir hakikat-i ilmiyedir. Ondan hayli zaman
sonra, bu zaman›n baz› mukteziyat›na göre tercüme edil-
mesinin hükûmetçe kabulü ne suretle o hakikat-i ilmiye-
yi aleyhime çevirir?

Mescidimizin kapanmas› münasebetiyle, dört nokta-
dan ibaret, bana vahfliyâne zulmeden nahiye müdürüyle
birkaç arkadafl› ve kaza kaymakam›n›n, flah›slar›na ve
memuriyetlerinin sû-i istimallerine karfl› bir flekvaname-
dir ki, o risaleyi kimseye vermedim. Çünkü hiç kimsede
bulunmam›flt›r.

“Onuncu Sözün tevafukat›ndand›r ki, Onuncu Sözün
sat›rlar› hem telif tarihine, hem dini dünyadan tefrik
eden lâdinî cumhuriyetin ilân›na tevafuk ediyor ki, hafl-
rin inkâr›na bir emaredir.” Yani o f›kran›n meali budur:
“Madem cumhuriyet dine, dinsizli¤e iliflmiyor prensibiyle

aleyhimde: benim hakk›mda,
benim zarar›mda.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cevab-› ilmî: ilme mensup ve
müteallik, kuvvetini ilimden alan
cevap.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hakikat-› ilmiye: ilmî gerçek.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n, ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›, k›yamet.
hayli: oldukça, epeyce, çok mik-
tarda.
hükümet: devlet.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ilân: duyurma, bildirme, meyda-
na ç›karma.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
istimâl: kullanma.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kaza: ilçe.
lâdinî: din d›fl›, dinsiz, dinle alâka-
s› olmayan.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
medar-› tenkit: tenkide sebep
olan, tenkit sebebi, vesilesi.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
memuriyet: memurluk, memur
olma hâli.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer.
mukaddem: önde olan, önden
giden, zaman bak›m›ndan önde
olan, önceki.
mukteziyat: iktiza edenler, ge-
rektirenler.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe.
naklen: nakil yoluyla.

prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
su-i istimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
suret: tarz, yol, gidifl.
flekvaname: flikâyet mektu-
bu, flikâyetname.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildir-
meler.

tefrik: birbirinden ay›rma,
seçme, ay›rdetme, ayr› tut-
ma.
tefsîr: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
tercüme: bir dilden baflka bir
dile çevrilmifl eser, çeviri.

tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, müna-
sebet, birbirine denk gelme.
tevafukat: tevafuklar, uy-
gunluklar, raslant›lar, birbirine
uygun gelifller.
vahfliyâne: vahflîcesine, vah-
flîce, vahflîlikle.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.

1. Erke¤in mirastan hakk› iki kad›n pay› kadard›r. (Nisâ Suresi: 176.)

2. Annenin hakk› alt›da birdir. (Nisâ Suresi:11.)
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bîtarafâne kal›yor; ehl-i dalâlet ve ilhad, cumhuriyetin bu
bîtarafl›¤›ndan istifade etmekle haflrin inkâr›n› izhar et-
meleri muhtemeldir” demektir. Yoksa hükûmete bir taar-
ruz de¤ildir; belki hükûmetin bîtarafâne vaziyetine iflaret-
tir. Elhak, bundan dokuz sene evvel, Onuncu Söz, sekiz
yüz nüsha yay›lmas›yla, ehl-i dalâletin kalplerindeki in-
kâr-› haflri s›k›flt›rd›; lisanlar›na getirmelerine meydan
vermedi; a¤›zlar›n› t›kad›. Onuncu Sözün harika bürhan-
lar›n› gözlerine soktu. 

Evet Onuncu Söz, haflir gibi bir rükn-i azîm iman›n et-
raf›nda çelikten bir sur oldu ve ehl-i dalâleti susturdu. El-
bette hükûmet-i cumhuriye bundan memnun oldu ki,
meclisteki mebusan›n ve valilerin ve büyük memurlar›n
ellerinde kemal-i serbestî ile gezdi. 

Avrupa medeniyet ve felsefesi nam›na ve belki ‹ngiliz-
lerin ifsad-› siyaseti hesab›na tesettür ayetine ettikleri iti-
raza karfl›, gayet kuvvetli ve müskit bir cevab-› ilmîdir.
Böyle bir cevab-› ilmî, de¤il bundan on befl sene evvel,
her zaman takdir ile karfl›lan›r. Bu hürriyet-i ilmiyeyi, el-
bette hürriyetperver bir hükûmet-i cumhuriye tahdit et-
mez. 

Ey heyet-i hâkime! Risale-i Nur’un hedefi dünya olsay-
d› veya bir maksad-› dünyevî, içinde niyet edilseydi, yüz
yirmi risale içinde nazar›n›zda on binler medar-› tenkit
noktalar bulunacakt›. Böyle yüz yirmi bin tatl› meyveler
içinde, sizce sulfato gibi ac› gelmifl yaln›z on befl meyve-
ler bulunmas›yla o mübarek bahçeyi yasak etmek ve 
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hürriyet-i ilmiye: ilim hürriyeti.
hürriyetperver: hürriyetçi, hürri-
yetsever.
ifsad-› siyaset: siyaseti bozmak.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
inkâr-› haflir: haflrin inkâr›, ima-
n›n alt› esas›ndan birisi olan öl-
dükten sonra tekrar diriltilmenin,
ceza ve mükâfat›n, ahiret hayat›-
n›n varl›¤›n› reddetme.
istifade: faydalanma, yararlanma,
yarar sa¤lama.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kemal-i serbestî: tam serbestlik.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
maksat-› dünyevî: dünya ile ilgi-
li maksat, dünyaya yönelik gaye.
mebusan: mebuslar, milletvekil-
leri.
meclis: milletvekillerinin olufltur-
du¤u topluluk ve bu toplulu¤un
bulundu¤u bina.
medar-› tenkit: tenkide sebep
olan, tenkit sebebi, vesilesi.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
memnun: hoflnut, raz›.
meydan: f›rsat, imkân, vakit.
muhtemel: ihtimal dahilinde
olan, umulur, beklenir, olabilir, ol-
mas› mümkün, olmayacak fley
de¤il.
mübarek: feyizli, bereketli.
müskit: susturan, susturucu, kar-
fl›l›¤a meydan vermeyen, konu-
flamayacak hâle getiren.
nam: yerine.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
nüsha: birbirinin ayn› olan yaz›l›
metinlerden her biri.
rükn-i azîm: en büyük esas.
sulfato: s›tma hap›.
sur: kale, hisar.
taarruz: çatma, sataflma, iliflme.
tahdit: hudutland›rma, s›n›rlama.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tesettür: örtünme, kapanma.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
bîtaraf: tarafs›z.
bîtarafâne: tarafs›zca, her-
hangi bir taraf›, kimseyi ve
yan› tutmaks›z›n.
bürhan: delil, ispat, tan›k,
hüccet.
cevab-› ilmî: ilmî cevap, ilim
tarik›yla verilen cevap.
cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-

mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.
ehl-i dalâlet ve ilhad: yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kim-
seler ile dinsizler.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
elhak: varl›¤› hiç de¤iflmeyen,
ibadete lây›k ve her hakk›n
sahibi, Allah (c.c.).
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
felsefe: hayat tarz›, yaflama

flekli ile ilgili düflünce.
gayet: çok, fazla, son derece.
hârika: ola¤anüstü.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
hedef: maksat, niyet, amaç.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.



bahçe sahibini mes’ul etmek caiz olabilir mi? Adaletper-
ver olan vicdan›n›za havale ediyorum. Ben, son müdafa-
at›mda beyan etmiflim ki, otuz senedir Avrupa feylesof-
lar›na ve Avrupa feylesoflar› hesab›na dahilde, ecnebi
dolaplar› hesab›na çal›flan mülhidlere karfl› muaraza ede-
rek cevap vermiflim ve veriyorum. Muhatab›m, ekseriya
nefsimden sonra onlar oldu¤unu risalelerimi takip eden
anlar. fiimdi ben sizlerden soruyorum: Böyle Avrupa fey-
lesoflar›n›n bafl›na ve ecnebi entrikalar› hesab›na çal›flan
dinsiz her bir mülhidin yüzüne indirdi¤im kuvvetli ilmî bir
tokat, hangi suretle hükûmet hesab›na geçiyor? Böylele-
re ait olan tokad› hükûmet hesab›na almak bizim havsa-
lam›z alm›yor ve ihtimal de vermiyoruz. Hükûmet nam›-
na ve kanun hesab›na bu hakl› ilmî tokatlar› medar-›
mes’ul tutmak de¤il, belki hükûmet-i cumhuriyenin hür-
riyetperverli¤i, bu tokatlar› alk›fllar. 

‹T‹ZAR

(Üç gün müddetle tebli¤ edilen iddianameye karfl› iti-
razname yazmak.) 

Birinci günü geç geldi¤i için, akflama kadar ancak
okundu. ‹kinci gün k›sm-› azam› tercüme edildi. Ancak
befl-alt› saat f›rsat bulup, acele bu uzun itiraznameyi yaz-
d›m. Evvelki müdafaat›mda dedi¤im gibi, kanunlar›, hu-
susan flimdiki resmî iflleri bilmedi¤imden, çoktan beri ih-
tilâttan memnu oldu¤umdan ve dört-befl saatte yaz›lan
uzun itirazname, elbette çok müflevvefl ve noksan ola-
cakt›r. Nazar-› müsamaha ile bakman›z› temenni ederim.

acele: çabuk, çabukluk.
adaletperver: adalet sever.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
caiz: mümkün, olur, olabilir.
dâhil: içeri, iç.
ecnebi: yabanc›.
ekseriya: pek çok zaman, s›k s›k,
çok defa olarak.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
f›rsat: bir ifl için en uygun zaman
ve hâl.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
havsala: anlama gücü, kavrama
derecesi, anlama faaliyeti.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cumhuri-
yet hükümeti. cumhuriyet idare-
si.
hürriyetperver: hürriyetçi, hürri-
yetsever.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
itizar: özür dileme, bir sebep gös-
tererek aff›n› dileme.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
medar-› mes’ul: sorumluluk se-
bebi.
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memnu: yasaklanm›fl, mene-
dilmifl, mâni olunmufl, yasak
edilmifl, yasak.
mes’ul: yapt›¤› ifllerden he-
sap vermeye mecbur olan,
sorumlu.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele, söz mücadelesi.
muhâtab: hitap olunan, ken-
disine söz söylenilen, konu-
flulan kimse.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
müddet: vakit, zaman, süre,

bir fleyin devam etti¤i zaman
parças›.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah’a ve dine inanma-
yan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ra-
m›fl, belirsiz, kar›fl›k, düzensiz,
karmakar›fl›k.
nam: yerine, vekillik.
nazar-› müsamaha: göz yu-
man, görmezlikten gelen ba-
k›fl, hofl gören nazar.
nefis: kendi, flah›s.

noksan: kusurlu, nak›s, eksik.

resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.

suret: biçim, flekil.

tebli¤: resmî bir yaz›y›, karar›
halka veya ilgililere duyurma.

temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme.

tercüme: bir sözü bir dilden
baflka bir dile çevirme.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.



CEZA HÂK‹M‹NE SON MÜDAFAA
1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

Altm›fl küsur sahifeden ibaret olan ithamkârane karar-
namedeki —on iki sahife— flahs›ma ait k›sm›na karfl› mü-
dafaamd›r.

Kararnamede aleyhimizde zikredilen maddelere karfl›
mahkemenin zapt›na geçen müdafaat›mda kat’î cevapla-
r› vard›r. Bu kararname nam›ndaki as›ls›z ve vehimli it-
hamnameye karfl›, on dokuz sahifeden ibaret itirazna-
memi ve yirmi dokuz sahifeden ibaret son müdafaat›m›
ibraz ediyorum. Bu iki müdafaa, sorgu hâkimlerinin ka-
rarnamelerinin bütün muaheze noktalar›n› ve esas it-
hamlar›n› kat’î bir surette red ile çürütüyor, as›ls›z oldu-
¤unu gösteriyor. Yaln›z, burada bu kararnamenin istinat
etti¤i ve itham edenlerin nereden aldand›klar›n›, bu as›l-
s›z muhahezeyi nereden iktibas ettiklerini gösterir “Befl
Umde” olarak söyleyece¤im.

B‹R‹NC‹S‹: Risale-i Nur’un yüz yirmi parças›ndan iki, üç,
dört parças›nda on befl f›kray› bahane tutup, beni ve Ri-
sale-i Nur’u hükûmetin prensiplerine muhalif ve rejimine
karfl› muar›z ve emniyet-i dahiliyeyi ihlâle teflebbüs itha-
m› ile gayet as›ls›z bir davaya elcevap:

Ben de derim: Acaba umum Avrupa’n›n mal-› müflte-
rekesi olan medeniyet ve yaln›z bu zaman ilcaat›na bina-
en hükûmet-i cumhuriyenin o medeniyetin bir k›s›m ka-
nunlar›n› kabul etmesiyle, o medeniyetin menfaatli de¤il, 
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suç ifllemekten dolay› san›k ola-
rak tutuklanan kimseye, o suçun
isnad› hakk›nda itham heyetti ta-
raf›ndan verilen yaz›.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kararname: sorgu hakiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
mal-› müfltereke: birlikte, elbirli-
¤iyle kazan›lan mal.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
nam: ad, isim.
prensip: temel fikir, temel bilgi,
esas, ilke.
rejim: devletin flekli ve hükümet
tarz›.
sahife: sayfa.
suret: biçim, flekil, tarz.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
umde: esas, prensip, flart.
umum: bütün.
vehim: yanl›fl ve esass›z düflünce.
zapt: kay›t.
zikr: bildirme, bildirilme.

aleyhimizde: hakk›m›zda, bi-
zim zarar›m›zda.
bahane: uydurma sebep.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
emniyet-i dahiliye: dahilî
emniyet, iç güvenlik.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: çok, fazla, son derece.
hâkim: yarg›ç.

hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.
iktibas: istifade suretiyle al-

ma.
ilcaat: zorlamalar, mecbur et-
meler.
istinat: delil diye bak›lan bir
fley üzerine fikrini, iddias›n›
kurma.
itham: kabahatli görme, töh-
metlendirme, suçlu görme,
suçlama, suç isnat etme.
ithamkârane: suçlarcas›na.
ithamname: iddianame, bir

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.



belki kusurlu k›sm›na hakaik-› Kur’âniye hesab›na olan
müdafaat-› ilmiyeme hangi suretle “Hükûmetin prensibi-
ne ve hükûmetin rejimine muhalif” ve “Hükûmetin ink›-
lâb› aleyhine hareket” nam› veriliyor? Acaba bu hükû-
met-i cumhuriye, Avrupa medeniyetinin kusurlu k›sm›-
n›n dava vekilli¤ine tenezzül eder mi? O kusurlu medeni-
yetin ‹slâmiyete muhalif kanunlar› eski zamandan beri
hükûmetin hedefi midir? Hükûmete muar›z vaziyet al-
mak nerede, bu bir k›s›m kusurlu medeniyet kanunlar›na
karfl› hakaik-› Kur’âniyeyi ilmî bir surette müdafaa etmek
nerede? Kur’ân-› Hakîm’in ayat-› kat’iyesiyle, bin üç yüz
seneden beri milyonlar tefsirlerinde ve hâlen kütüphane-
lerde dolu tefsirlerde 
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ilâahir gibi ayetlerin hakaik-› kudsiyelerini Avrupa feyle-
soflar›n›n itiraz ve tecavüzat›na karfl› otuz seneden beri
yazd›¤›m müdafaat-› ilmiyemi “Hükûmetin ink›lâb›na,
prensibine ve rejimine muhalif kast› var” diye beni itham
etmek, öyle bir zahir garaz ve öyle bir esass›z vehimdir
ki, buradaki mahkeme-i âdileye taallûk etmeseydi, mü-
dafaa ve cevap vermeyi lây›k görmezdim.

Hem acaba, eskiden beri bu vatan ve millete zarar ni-
yetiyle, Avrupa’n›n dinsiz komiteleri hesab›na ve Rum,
Ermeniler cemiyeti vas›tas›yla dinsizlik ve ihtilâf ve fesat
tohumlar›n› saçan mülhitlere karfl› müdafaat-› ilmiyem, 

aleyhine: zarar›na.
ayat-› kat’iye: kesin ayetler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
Kur’ân’›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
cemiyet: topluluk, birlik.
esas: temel.
fesat: kar›fl›kl›k, nifak.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hakaik-› kudsiye: mukaddes
gerçekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
hareket: davran›fl, tutum, tav›r,
tarz.
hedef: emel, var›lmak istenen
nokta, ulafl›lmak istenen gaye.
hükümet: devlet.
hükûmet-i cumhuriye: cumhuri-
yet hükümeti. cumhuriyet idare-
si.
ihtilâf: anlaflmazl›k, uyuflmazl›k,
bir konuda farkl› görüfl ve düflü-
nüfl, fikir ayr›l›¤›.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ink›lâp: devrim.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kas›t: kötü niyet.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahkeme-i âdile: adaletle ifl gö-
ren mahkeme.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
müdafaa: savunma.
müdafaat-› ilmiye: ilmi savun-
malar, ilimle yap›lan müdafalar.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-

kir.
nam: ad, isim.
niyet: maksat, meram.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
rejim: devletin flekli ve hükü-
met tarz›.
suret: biçim, flekil, tarz.
taallûk: münasebet, rab›ta.

tecavüzat: sald›r›lar, tecâvüz-
ler.
tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
vas›ta: arac›l›k.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

vehim: yanl›fl ve esass›z dü-
flünce.

vekil: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket eden, konuflan.

zahir: aç›k, belli, meydanda.

1. Erke¤in mirastan hakk› iki kad›n pay› kadard›r. (Nisâ Suresi: 176.)
2. Anneye alt›da bir vard›r. (Nisâ Suresi: 11.)
3. Ey Peygamber! Han›mlar›na söyle... (Ahzab Suresi: 28.)
4. Size helâl olan kad›nlardan hâlinize göre evlenin. (Nisâ Suresi: 3.)
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hangi suretle hükûmet aleyhine al›n›yor? Ve hangi se-
beple hükûmete bir taarruz manas› veriliyor? Hangi in-
safla böyle dinsizli¤i hükûmete mal edip ittiham ediliyor?
Hükûmet-i Cumhuriyenin kuvvetli esaslar› böyle dinsizle-
rin aleyhinde oldu¤u hâlde, dinsizli¤i hükûmetin baz›
prensiplerine mal edip, benim vatan ve millet ve hükû-
met hesab›na öyle müfsitlere karfl› yirmi seneden beri
galibâne müdafaat-› ilmiyeme “Dini siyasete alet ve hü-
kûmet aleyhine teflvik” manas›n› vermek, hangi insaf ka-
bul eder ve hangi vicdan raz› olur?

Evet, de¤il bu mahkemeye, belki bütün dünyaya ilân
ediyorum: Ben, hakaik-› kudsiye-i imaniyeyi, Avrupa
feylesoflar›na ve bilhassa dinsiz feylesoflara ve bilhassa
siyaseti dinsizli¤e alet edenlere ve asayifli manen ihlâl
edenlere karfl› müdafaa etmiflim ve ediyorum.

Ben, hükûmet-i Cumhuriyeyi, ilcaat-› zamana göre bir
k›s›m kanun-i medenîyi kabul etmifl ve vatan ve millete
zarar veren dinsizlik cereyanlar›na meydan vermeyen bir
hükûmet-i ‹slâmiye biliyorum. Kararname nam›ndaki it-
hamnamede, vazifesini yapan müstantiklere de¤il, belki
müstantiklerin istinat etti¤i mülhit zalimlerin evham ve
entrikalar›na karfl› derim:

Siz beni, dini siyasete alet etmekle itham ediyorsunuz.
Ve o itham, zâhir bir iftira oldu¤u ve esass›z, çürük bu-
lundu¤unu yüz delil-i kat’î ile ispat etmekle beraber, bu
a¤›r iftiran›za mukabil, ben de sizi, siyaseti dinsizli¤e alet
etmek istiyorsunuz diye itham ediyorum!
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nerek davranma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istinat: güvenme, itimat etme.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
ithamname: iddianame, bir suç
ifllemekten dolay› san›k olarak
tutuklanan kimseye, o suçun is-
nad› hakk›nda itham heyetti ta-
raf›ndan verilen yaz›.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kanun-› medenî: medenî kanun.
kararname: sorgu hakiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
mana: anlam.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
mukabil: karfl›l›k, karfl›l›¤›nda.
müdafaa: savunma.
müdafaat-› ilmiye: ilmi savun-
malar, ilimle yap›lan müdafalar.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-
kir.
müstantik: sorguya çeken, sor-
gulayan, sorgu hâkimi.
nam: ad, isim.
prensip: temel fikir, temel bilgi,
esas, ilke.
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
siyaset: politika.
suret: biçim, flekil, sebep.
taarruz: çatma, sataflma, iliflme.
teflvik: istek uyand›rma.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.

aleyhine: zarar›na.
asayifl: rahat, huzur.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
delil-i kat’î: flüpheye yer b›-
rakmayan, kesin delil.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.

esas: temel.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
hakaik-› kutsiye-i imaniye:
iman›n mukaddes ve kutsal
hakikatleri.
hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
hükümet-i ‹slâmiye: ‹slâm

hükümeti.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme, bühtan,
ifk.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.
ilân: meydana ç›karma, belli
etme, yayma, duyurma, bil-
dirme.
ilcaat-› zaman: zaman›n zor-
lamalar›, ça¤›n mecburîyetle-
ri.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-



Bir zaman, cerbezeli bir padiflah, adalet niyetiyle çok
zulüm ediyormufl. Bir muhakkik âlim ona demifl: “Ey hâ-
kim! Sen, raiyyetine adalet nam›yla zulüm ediyorsun.
Çünkü tenkitkârâne cerbezeli nazar›n, zamanen müte-
ferrik kusurat›, birden toplar, bir zamanda tasavvur edip,
sahibini fliddetli bir cezaya çarp›yorsun. Hem, bir kavmin
müteferrik efrad›ndan vücuda gelen kusurat›, o tenkitkâr
cerbezeli nazar›nda topluyorsun. Sonra o perde ile, o ta-
ifenin her bir ferdine karfl› bir nefret, bir hiddet size ge-
lir; haks›z olarak onlara vurursun. Evet, senin bir sene
zarf›nda att›¤›n tükürük, bir günde senden ç›km›fl bulun-
sa, içinde bo¤ulacaks›n; müteferrik zamanda istimal etti-
¤in sulfato gibi ac› ilâçlar›, bir günde birkaç kifli istimal et-
se, hepsini de öldürebilir. ‹flte ayn› bunun gibi, mehasi-
nin ortalar›nda bulunmas›yla, ara s›ra kusurat› setretmek
lâz›m gelirken, sen, raiyyetine karfl› kusurat› izale eden
mehasini düflünmeden, cerbezeli nazar›nla müteferrik
kusurat› toplay›p, a¤›r ceza veriyorsun.” ‹flte o padiflah,
o muhakkik âlimin ikazat›yla, adalet nam›na yapt›¤› zu-
lümden kurtuldu. 

Gizli bir kuvvet, bililtizam beni mahkûm etmek istiyor.
Ve her bahaneyi bulup, bin dereden su getirmek gibi her
bir çareye müracaat edip, kurdun keçiye bahanesinden
daha garip bahanelerle beni itham alt›na almak ve mah-
kûm ettirilmek istenildi¤imi hissediyorum. Meselâ, üç ay-
d›r bu kelimeyi tekrar ediyorlar: “Said-i Kürdî, dini siya-
sete alet ediyor!” Ben de bütün mukaddesata yemin edi-
yorum ki, bin siyasetim olsa, hakaik-› imaniyeye feda 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
bililtizam: ifl edinerek, özel suret-
te kast ü niyetle.
cerbeze: hakl› haks›z sözlerle ha-
kikati gizlemek, aldat›c› sözlerle
kurnazl›k, ayyarl›k etmek.
çare: ç›k›fl yolu, yard›m.
efrat: fertler, bireyler.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fert: flah›s, kifli.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bambafl-
ka.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hâkim: memleketi idare eden,
hükümdar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap, h›-
fl›m.
ikazat: ikazlar, uyarmalar, ten-
bihler.
ilâc: hastal›¤› tedavide kullan›lan
madde.
istimâl: kullanma.
itham: kabahatli görme, töhmet-
lendirme, suçlu görme, suçlama,
suç isnat etme.
izale: giderme, giderilme.
kavim: topluluk.
kusûrat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler, suçlar, kaba-
hatler.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mehasin: güzellikler, hüsünler,
iyilikler.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
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muhakkik: tahkik eden, ger-
çe¤i araflt›ran, gerçe¤i araflt›-
r›p bulan, bir fleyin iç yüzünü
inceleyerek vak›f olan.
mukaddesat: mukaddes olan
fleyler, kutsal fleyler, müba-
rek, aziz, temiz, yüce olarak
kabul edilen fleyler.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
müteferrik: çeflitli, ayr› ayr›.
nam: ad, isim.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.

nefret: bir fleyden veya kim-
seden i¤renme, tiksinme, ik-
rah.
niyet: maksat, meram.
padiflah: büyük flah, hüküm-
dar, hükümdarlar hükümdar›,
sultan, melik.
raiyet: bir devletin tebaas›
olan ve vergi veren halk.
setretmek: örtmek, kapat-
mak, gizlemek.
siyaset: politika.
sulfato: s›tma hap›.
taife: kavim, kabile.

tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, tasarlama, kur-
ma.

tenkîtkâr: tenkit eden.

tenkîtkârâne: tenkit edene
yak›fl›r flekilde, tenkit ederce-
sine.

vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.

yemîn: and, kasem.

zarf›nda: içerisinde.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



ediyorum. Ben, nas›l hakaik-› imaniyeyi dünya siyaseti-
ne alet edebilirim? Ben, yüz yerde bu itham› çürüttü¤üm
hâlde, yine manas›z nakarat gibi tekrar edip ileri sürü-
yorlar. Demek, bililtizam ve her halde beni mes’ul etmek
arzusunda bulunuyorlar. Ben de, aleyhimizdeki mülhit
zalimleri, siyaseti dinsizli¤e alet etmeleri ile itham ediyo-
rum. Ve onlar›n medar-› ittiham› olan bu müthifl manay›
bildirmemek için bana isnat ettikleri, “Said, dini siyasete
alet ediyor” cümlesiyle setre çal›fl›yorlar. Madem öyledir,
her hâlde beni mahkûm etmek istiyorlar. Ben de ehl-i
dünyaya derim: Bu ihtiyarl›ktaki bir-iki senelik ömür için
lüzumsuz tezellüle tenezzül etmem.

BEfi‹NC‹ UMDE: “Dört Nokta”d›r.

Birinci Nokta: Kararnamede, kelimeler üzerinde oy-
nan›l›yor. Bir kelimenin, kastî olmad›¤› hâlde, bir mana-
s›nda tariz ç›kar›yorlar. Hâlbuki, Risale-i Nur’da hedef
bütün bütün ayr› oldu¤undan; kelimat›ndaki kasta mak-
run olmayan tarizler de¤il, belki tasrihler de bulunsa, fla-
yan-› af ve müsamahad›r. Bu noktay› izah eden bu misal,
mikyast›r: 

Meselâ, ben bir maksad›m› hedef ederek yoluma ko-
flup gidiyorum. ‹htiyars›z yolumda koflarken, büyük bir
adama çarp›p, o adam yere düflse; desem, “Efendim, af-
fet! Ben, maksad›ma gidiyordum. Bilmeyerek çarp›l-
d›m.” Elbette affeder ve gücenmez. E¤er kastî olarak bir
parma¤› o adama taciz suretinde kula¤›na ilifltirsem, ha-
karet telâkki edecek ve benden gücenecek.
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mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
makrun: ulaflm›fl, kavuflmufl, ya-
k›n.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
mana: anlam.
medar-› ittiham: suçlanma sebe-
bi.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mes’ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-
kir.
nakarat: çok s›k tekrarlanmak-
tan dolay› b›kk›nl›k veren söz.
setr: örtme, kapanma, gizleme,
setretme.
siyaset: politika.
suret: biçim, flekil.
flayan-› afv ve müsamaha: ba-
¤›fllamaya ve görmezden gelme-
ye lây›k, de¤er.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
tariz: dokunakl› söz söyleme, do-
kundurma, üstü kapal›, kinaye ile
söz söyleme, üstü kapal› flekilde
tenkit etme, i¤neleme, tafl atma,
tafllama.
tasrih: aç›k aç›k söyleme, aç›ktan
aç›¤a bildirme, aç›kça anlatma.
telâkki: kabul etme, alma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tezellül: zillete katlanma, afla¤›-
lanma.
umde: esas, prensip, flart.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.

af: ba¤›fllama.
aleyhimizdeki: bize karfl› ha-
reket eden, zarar›m›za çal›-
flan.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
bililtizam: ifl edinerek, özel
surette kast ü niyetle.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
hakaik-› imaniye: imana ait

hakikatler, imanî gerçekler.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hedef: maksat, niyet, amaç.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›; seçme, irade, tercih.
isnat: dayand›rma.
itham: kabahatli görme, töh-
metlendirme, suçlu görme,
suçlama, suç isnat etme.
izah: aç›kça ortaya koyma,

aç›klama yapma, bir konuyu
ayr›nt›lar›yla ortaya koyma,
eksiksiz anlatma.
kararname: sorgu hakiminin
haz›rlad›¤›, suçlamaya veya
aklamaya dair resmi yaz›.
kasdî: kastederek, isteyerek,
bile bile yap›lan.
kast: niyet.
kelimat: kelimeler, sözler, lâ-
k›rd›lar.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.



Risale-i Nur’un hedefi iman ve ahiret oldu¤undan, ha-
rekât-› ilmiye ve fikriyesinde ehl-i dünyan›n siyasetine
çarpsa ve fliddetli kelimat bulunsa, flayan-› af ve müsa-
mahad›r. Maksad›m›z size iliflmek de¤ildir; hedefimizde
yürüyoruz. 

Dünyada hiç misli görülmemifl bir haks›zl›¤a
maruz kald›m. fiöyle ki:

Son müdafaat›m ve üç itiraznamem ile, yirmi cihetle
kat’î delillerle yüz altm›fl üçüncü maddenin bana temas
etmedi¤ini ve yirmi senede yaz›lan yüz yirmi risalemin
içinde, kendilerince medar-› tenkit yirmi kelimeden afla-
¤› mahdut birkaç nokta bulunmas›yla, ayr› ayr› zamanda
yaz›lm›fl k›ymettar ve menfaatli ve uhrevî ve Avrupa fey-
lesoflar›n›n dinsiz ve mülhit flakirtlerine karfl› —Dârülhik-
meti’l-‹slâmiyenin azal›¤› münasebetiyle— hakikî ve ilmî
müdafaat›m, çok zaman sonra ilcaat-› zamana göre ka-
bul edilen Kanun-i Medenînin baz› maddelerine, yüz bin
kelimat içinde on-on befl kelimenin muvaf›k gelmemesi
sebebiyle, hem benim mahkûmiyetim talep edilmifl, hem
mühim keflfiyat-› maneviyeyi havi yüz yirmi kitap olan
Risale-i Nur’un elde bulunan nüshalar› müsadere edilmifl
ve indelmuhakeme bütün ilmî ve mant›kî ve kanunî iddia
ve müdafaat›m esbab-› mucibe gösterilmeksizin sebepsiz
ve kanunsuz reddedilmifltir.

Yüz altm›fl üçüncü madde-i kanuniye, “asayifli ihlâl
edebilecek hissiyat-› diniyeyi tahrik edenler” mealinde
bulunan flu kanunun, elbette bu hadsiz genifllik içinde bir 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
asayifl: rahat, huzur, emniyet.
aza: bir kurulufla mensup, üye.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
delil: flahit, belge, tan›k.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
esbab-› mucibe: gerektiren se-
bepler.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek, sahici.
harekât-› ilmiye ve fikriye: ilmî
ve fikrî çal›flmalar, hareketler.
havi: içine alan, kaplayan, kufla-
tan, ihtiva eden.
hedef: maksat, niyet, amaç.
hissiyat-› diniye: dinle ilgili hisler.
iddia: bir fikri ›srarla savunma.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤lam-
l›¤›na zarar verme.
ilcaat-› zaman: zaman›n zorla-
malar›, ça¤›n mecburîyetleri.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
indelmuhakeme: hüküm verme
an›nda, duruflma s›ras›nda, yarg›-
lama esnas›nda.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kanun-› medenî: medenî kanun.
kanunî: kanuna uygun, yasal.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kelimat: kelimeler, sözler, lâk›rd›-
lar.
keflfiyat-› maneviye: manevî ke-
flifler.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
madde-i kanuniye: kanun mad-
desi.
mahdut: miktar›, say›s› belli, az
miktarda, az say›l›, s›n›rl›, belirli.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
mant›kî: akla uygun, mant›k ka-
idelerine uygun, mant›kl›.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
alt›nda bulunan ve önünde engel
ve siper bulunmayan.
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meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
medar-› tenkit: tenkide se-
bep olan, tenkit sebebi, vesi-
lesi.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah’a ve dine inanma-
yan, Allah’› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.

münasebet: vesile, rab›ta,
ba¤.

müsadere: ifllenen bir suç
karfl›l›¤› olarak, suçlunun ma-
l›n›n bütünü veya bir bölümü
üstündeki sahipli¤ine son ve-
rilmesi ve bu sahipli¤in bir
baflka kurulufla devredilmesi.

nüsha: bir kitaptan veya yaz›-
l› bir fleyden ç›kar›lan suret.

redd: reddetme, geri verme,
geri çevirme, kabul etmeme.

flakirt: talebe, ö¤renci.

flayan-› afv ve müsamaha:
ba¤›fllamaya ve görmezden
gelmeye lây›k, de¤er.

tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme, yola ç›kartma.

talep: isteme, dileme, istek,
arzu.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.



tefsiri var. Elbette kuyud-i ihtiraziyesi bulunacak. Yoksa,
bu madde, bu genifl mana ile beni mahkûm etti¤i gibi,
bütün ehl-i diyaneti ve baflta Diyanet Riyaseti olarak bü-
tün vaizlere ve bütün imamlara, bana teflmil edildi¤i gibi
teflmil edilebilir. Çünkü, yüz sahifeden fazla müdafaat-›
kat’iye ve hakikiyem ile beraber, bana temas ettirilebile-
cek bir mana veriliyor ki, o mana her nasihat eden kim-
seye ve hatta bir dostunu iyili¤e sevk etmek için irflat
eden herkesi daire-i hükmü alt›na alabilir. Bu madde-i
kanuniyenin manas› flu olmak gerektir ki, taassup perde-
si alt›nda muhalif bir siyaseti takip ve terakkiyat-› mede-
niyeye set çekenlere set çekmek içindir. Bu maddenin,
bu manada, çok kat’î delillerle ispat etmifliz ki, bize bir
cihet-i temas› yoktur.

Evet, bu madde, bu manada, tefsirsiz ve kuyud-i ihti-
raziyesiz ve garazkâr istedi¤i adamlar› onunla çarpmas›-
na müsait hudutsuz bir manada olamaz. Evet, ben on se-
ne nezaret ve dikkat alt›nda ve yirmi senede telif etti¤im
yüz yirmi risale ile bu kadar hakk›mdaki tetkikat-› amika
neticesinde cüz’î bir derece asayifli ihlâl etmifl bir emare,
ne bende ve ne de o risaleleri okuyanlarda bulunmad›¤›
hâlde; ve yirmi veçhile ispat etti¤im ve beni yak›ndan ta-
n›yan zatlar›n flahadetiyle, on üç seneden beri fleytandan
kaçar gibi siyasetten kaçt›¤›m› ve hükûmetin ifline kar›fl-
mad›¤›m›; ve tahammül-i befler fevkinde iflkencelere ta-
hammül edip, dünyaya kar›flmad›¤›m ve iman hizmetini
bu dünyada en büyük maksat telâkki etti¤im hâlde, “Sa-
id dini siyasete alet edip, asayifli ihlâle teflebbüse niyet 
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kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kuyud-› ihtiraziye: korunmak
için ileriye ait tedbir kay›tlar›, ba-
z› haklar› kullanabilme flart›.
madde-i kanuniye: kanun mad-
desi.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
mana: anlam.
muhalif: iktidara ve iktidar gö-
rüfllerine z›t düflüncede bulunan.
müdafaat-› kat’iye ve hakikiye:
do¤ru ve tereddüte imkân b›rak-
mayan savunmalar, tamamen
gerçe¤e dayanan savunmalar.
müsait: elveriflli, uygun, muvaf›k.
nasihat: ö¤üt.
netice: sonuç.
nezaret: gözalt›.
sahife: sayfa.
set çekme: mani olma, engel ol-
ma.
sevk: yönlendirme.
siyaset: politika.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tahammül-i befler: insan›n ta-
hammülü, insan›n dayanmas›.
tedkîkât-› amika: derin incele-
meler, çok inceden ve derinden
yap›lan, araflt›rmalar, analizler.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
telâkki: kabul etme, alma.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
terakkiyat-› medeniye: medenî
ve teknolojik ilerlemeler, mede-
niyetle ilgili geliflmeler.
teflmil: s›n›rl› olan bir kural veya
manay› herkesi kapsayacak fle-
kilde geniflletme, daha genel bir
mana verme.
vaiz: vaaz eden, nasihat eden, di-
nî meseleler üzerinde ö¤üt vere-
rek irflat eden, ibadet yerlerinde
dinin emir ve yasaklar›n› anlata-
rak nasihat eden.
veçhile: yön ile.
zat: kifli, flah›s, fert.

asayifl: rahat, huzur, emniyet.
cihet-i temas: ba¤lant› yönü,
temas yönü.
cüz’î: küçük, az, pek az.
daire-i hüküm: hüküm daire-
si, hakimiyet dairesi.
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan,
beyyine.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.

emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
garazkâr: kinli, düflmanl›k
güden, garaz› olan, kötü kas›t
sahibi.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
hudutsuz: s›n›rs›z.

hükümet: devlet.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤-
laml›¤›na zarar verme.
imam: namazda kendisine
uyulan, Müslüman cemaate
namaz k›ld›ran kifli.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
do¤ru yola yöneltme, gaflet-
ten uyand›rma, uyarma.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.



ediyor” diye, beni yüz altm›fl üçüncü maddeye temas et-
tirmek, mahkûm etmek, bütün rûy-i zemindeki adliye ve
mahkemelerin haysiyetine iliflecek ve nazar-› dikkati celp
edecek hiç görülmemifl bir hâdise-i adliyedir kanaatinde-
yim.

‹flte, cihangir hükümdarlar›n ve kahraman kumandan-
lar›n küçük mahkemelerde diz çöküp kemal-i ink›yat ile
mutavaat göstermeleri, mahkemenin hiçbir cihetle zede-
lenmeyecek bir haysiyet ve flerefinin mevcudiyetini ispat
eder. ‹flte, mahkemelerin bu yüksek ve manevî haysiye-
tine dayan›p, hukukumu hürriyetle müdafaa ediyorum.
Bir makale içindeki zararl› görülen dört-befl kelime san-
sür edildikten sonra, mütebakisinin neflrine izin verilir-
ken, yüz yirmi kitab›n birbirinden ayr› ve ayr› ayr› za-
manlarda telif edildi¤i hâlde, yaln›z bir-iki risalede flimdi-
ki nazarlara zararl› tevehhüm edilen on befl kelime yü-
zünden, yüz on befl masum ve menfaattar ve mühim bir
k›sm› Ankara Kütüphanesinde mevcut olup iftiharla ka-
bul edilen kitaplar›n ele geçenlerinin müsadere ile mah-
kûm edilmesi, rûy-i zemindeki adliyenin flerefine elbette
iliflecek mahiyettedir. Elbette Mahkeme-i Temyiz bu hay-
siyet ve flerefi s›yanet eder.

En ziyade tenkit edilen ve umum kitaplar›m› muaha-
zeye sebebiyet veren befl-on mesele içinde en mühimmi,
gelecek bu iki meseledir:
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benim ve kitaplar›m›n mahkûmiyeti befl-alt› meseleden, en

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cihangir: dünyay›, cihan› zapt
eden.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
hâdise-i adliye: adliyeyi ilgilendi-
ren, kanunen suç say›lan hadise,
olay.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hukûk: haklar , kanunun verdi¤i
haklar.
hükümdar: padiflah, hüküm sahi-
bi, en yüksek reis. imparator.
hürriyet: serbestlik, hür olufl.
iftihar: övgü.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
kanaat: görüfl, fikir.
kemal-i ink›yat: itaatin son dere-
cesi, mükemmel ve kusursuz bo-
yun e¤me, tam itaat.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
mahiyet: nitelik.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
makale: belli bir konu üzerinde
yaz›lm›fl yaz›.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
menfaattar: menfaat ve fayda
gören.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
mutâvaât: itaat etme, boyun e¤-
me.
müdafaa: savunma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-

redilmesi.
mütebâkî: bâkî kalan, geri
kalan, geriye kalan, artan, kü-
sur.
nazar: düflünce, fikir, mülâha-
za, niyet.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
neflr: yay›m, yay›n.
niyet: bir ifli yapmay› önce-
den düflünme.

rûy-i zemin: yeryüzü.
sansür: her türlü yay›n›n, si-
nema, tiyatro eserlerinin hü-
kümetçe, önceden denetlen-
mesi ifli, yay›n ve gösterilme-
sinin izne ba¤l› olmas›.
sebebiyet: sebep olma, icap
ettirme, gerektirme.
s›yanet: koruma, muhafaza
etme.
fleref: onur, haysiyet.

telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.

teflebbüs: bir ifli yapmak için
harete geçme, bafllama, girifl-
me.

tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Erke¤in mirastan hakk› iki kad›n pay› kadard›r. (Nisâ Suresi: 176.) • Annenin hakk› alt›da
birdir. (Nisâ Suresi:11.)
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birinci bu iki meseledir. Ben, hakikî, menfaatli medeni-
yete karfl› de¤il, belki kusurlu ve zararl› “mimsiz” tabir et-
ti¤im medeniyete karfl› otuz-k›rk seneden beri i’caz-›
Kur’ân’› esas tutup, o medeniyetin muhalif noktalar›n›
afla¤› düflürüp, medeniyetin aczi ile i’caz-› Kur’ân’› ispat
etmek esas› üzerine matbu ve gayr-i matbu, Arapça ve
Türkçe çok kitaplar yazd›m. ‹rsiyet hakk›ndaki Kanun-i
Medenînin, Kur’ân’›n bu iki ayetine muhalif maddelerini
vaktiyle muvazene etmiflim. Onlar›n muannit feylesofla-
r›n› da ilzam edecek deliller göstermiflim. Hükûmet-i
Cumhuriyenin ilcaat-› zaman›na göre kabul etti¤i bir k›-
s›m kanun-i medenînin bir k›s›m maddelerini kabulden
evvel, bu meseleleri, medeniyete ve feylesoflara karfl›
yazm›fl›m ve müdafaa etmiflim. Kurun-i ulâ ve vustadaki
zayi olan kad›nl›k hukukunu, Kur’ân-› Hakîm gayet
ehemmiyetle muhafaza etti¤ini beyan etmiflim. fiimdi,
bu iki meseledeki beyanat›m, hükûmet-i Cumhuriyenin
kanununa muhaliftir diye, yüz altm›fl üçüncü madde ile
muaheze edildim. Ben de adliyenin en yüksek mahke-
mesine derim ki:

Bin üç yüz elli senede ve her as›rda üç yüz elli milyon
insanlar›n hayat-› içtimaiyesinde en kudsî ve hakikî ve
hakikatli bir düstur-i ‹lâhînin üç yüz elli bin tefsirlerin tas-
dikine ve aynen hükümlerine istinaden ve bütün ecdad›-
m›z›n ruhlar›na hürmeten, i’caz-› Kur’ân’› Avrupa mül-
hitlerine karfl› göstermek için, iki nass-› ayeti on befl se-
ne evvel ve on sene evvel ve dokuz sene evvel üç kita-
b›mda zikretmekli¤im, beni flimdiki flerait dahilinde ve 
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hürmeten: hürmet olsun diye.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mucizeli-
¤i.
ilcaat-› zaman: zaman›n zorla-
malar›, ça¤›n mecburîyetleri.
ilzam: tart›flmada kuvvetli deliller
ve belgeler öne sürerek karfl›nda-
kini cevap veremez hâle getirme,
münazarada karfl›s›ndakini sus-
turma.
irsiyet: soydan gelen, soyaçekim,
veraset.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istinaden: istinat ederek, dayana-
rak, güvenerek, delil kabul ede-
rek.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
Kanun-› Medenî: medenî kanun.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kurun-› ulâ ve vusta: ilk ve orta
ça¤.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl (der-
gi, kitap, gazete.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
müdafaa: savunma.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-
kir.
nass-› ayet: ayetin kesin, flüphe-
ye ihtimal b›rakmayan hükmü;
ayetin delilli¤i.
flerait: flartlar.
tabir: yorum, yorumlama.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, Kur’ân’›n flerhi.
zayi: elden ç›kan, kaybolan, yitik.
zikir: bildirme, bildirilme.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, Kur’ân’›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,
hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
dahil: ay›p, töhmet.

dâhil: içeri, iç.
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan,
beyyine.
düstur-i ‹lâhî: ‹lâhî prensip,
‹lâhî kaide.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.

gayet: çok, fazla, son derece.
gayr-› matbu: matbu olma-
yan, bas›lmam›fl.
hakikatli: esasl›.
hakikî: gerçek, sahici.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.
hukûk: haklar , kanunun ver-
di¤i haklar.
hüküm: karar.
Hükümet-i Cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.



ahval-i s›hhiyem noktas›nda yaflayamayaca¤›m bir mah-
pusiyete mahkûm edip ve dolay›s›yla, bir cihette âdeta
idam›ma hükmeden ve yüz on befl risalemi bunun gibi
bir-iki mesele yüzünden mahkûm eden haks›z bir karar›,
elbette rûy-i zeminde adalet varsa, bu karar› red ve bu
hükmü nakzedecektir.

En ziyade bizi gayet hayretle, nihayet bir me’yusiyete
düflüren fludur ki: Isparta’da habbeyi kubbe yap›p, hiçbir
hakikate istinat etmeyen evham ve ihbarata binaen hak-
k›mda verdikleri karara karfl›, mezhebimizde yalana hiçbir
cihetle cevaz verilmedi¤inden, aleyhimde de olsa, hak ve
do¤ru söylemek mecburiyetiyle, yüz yirmi sahife kuvvetli
ve mant›kî delillerle kendimi müdafaa etti¤im ve bu kanun-
la hiçbir cihetle temas›m olmad›¤›n› ispat etti¤im hâlde, bu
müdafaat›m› ve ispat›m› hiç nazara almayarak, telif tari-
hiyle istinsah tarihlerini, hatta bir flahsa irsal eyledi¤im ta-
rihleri dahi birbirine ma¤lâta ile kar›flt›r›p ve yirmi senelik
ifli bir sene zarf›nda olmufl gibi görerek, nakarat gibi, Is-
parta’daki evhaml› karar›, hem sorgu hâkimlerinin karar-
namesinde, hem makam-› iddian›n iddianamesinde, hem
bizi mahkûm eden mahkemenin son karar›nda aynen,
hakl› müdafaat›m›z nazara al›nmadan tekrar edilmifl ve bi-
zi mahkûm etmifllerdir. Ehl-i hak ve hakikati titreten bu
haks›zl›¤›n bir an evvel ref’i ve Risale-i Nur’un masumiye-
tinin ilân›n›, fliddetle adliyenin en yüksek makam› olan
mahkemeden beklerim. E¤er pek hakl› ve kuvvetli bu fer-
yad›m›, farz-› muhal olarak, adliyenin yüksek makam› ifli-
tip dinlemezse, fliddet-i me’yusiyetimden diyece¤im:

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
âdeta: sanki, düpedüz, baya¤›,
bas baya¤›.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
ahval-i s›hhiye: sa¤l›kla ilgili hal-
ler.
aleyhimde: zarar›mda.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
cevaz: caiz olma, izin, müsaade,
ruhsat, yasak olmama, yap›lmas›-
na teflvik olunmayan, ancak mâ-
ni de olunmayan amel, ifl.
cihet: yan, yön, taraf, sebep, vesi-
le.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
ehl-i hak ve hakikat: hak yolda
olan ve hakikat ve do¤ruyu bulan
kimseler.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
feryat: flikâyet, hayk›r›fl.
gayet: çok, fazla, son derece.
habbe: yuvarlak ve ufak tane.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hâkim: yarg›ç.
hayret: flaflk›nl›k.
hüküm: bir davan›n veya bir me-
selenin tetkik edilmesinden son-
ra var›lan karar.
idam: öldürme.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
irsal: göndermek gönderilmek,
yollamak.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istinat: dayanma.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma, kopya etme.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kararname: sorgu hakiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
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ya dair resmi yaz›.
ma¤lata: mugalâta, zihin ka-
r›flt›racak saçma söz, bofl ve
manas›z söz, karfl›s›ndakini
yan›ltmak için söylenen bofl
lak›rd›.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
mahpûsiyet: tutukluluk hâli.
makam-› iddia: iddiada bulu-
nan taraf, iddia makam›.
mant›kî: akla uygun, mant›k
kaidelerine uygun, mant›kl›.
masumiyet: masumluk, ka-

bahatsizlik, suçsuzluk.
mecburiyet: mecbur olma,
mecburluk, zarurîlik durumu,
zora tutulma, zorunluluk.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mezhep: din, dinde tutulan
yol, dinde anlay›fl ve ibadet
yolu.
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
nakarat: çok s›k tekrarlan-
maktan dolay› b›kk›nl›k veren
söz.

nakz: bozma, çözme, k›rma,
y›kma.
nazar: dikkat.
nihayet: son derece.
redd: reddetme, geri verme,
geri çevirme, kabul etmeme.
ref: kald›rma, giderme, fes-
hetme, la¤vetme, hükümsüz
b›rakma.
rûy-i zemin: yeryüzü.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
zarf›nda: içerisinde.
ziyade: çok, fazla, art›k.



Ey beni bu belâya sevk edip, bu hâdiseyi icat eden
mülhit zâlimler! Madem ve herhâlde manen ve madde-
ten beni idam etmeye niyet etmifltiniz; neden umum
mazlumlar›n ve bîçarelerin hukuklar›n› muhafaza eden
adliyenin çok ehemmiyetli haysiyetini rahnedar edecek
entrikalarla, dolaplarla, adliyenin eliyle yürüdünüz? Do¤-
rudan do¤ruya karfl›mda merdane ç›k›p, “Senin vücudu-
nu bu dünyada istemiyoruz” demeliydiniz!

Sorgu hâkimlerinin dört aya yak›n bir zamanda, yüz
on yedi adam›n isticvab› ve tahkikàt›yla meflgul oldu¤u
bir meseleyi bir buçuk günde A¤›r Ceza Mahkemesi ga-
yet sathî bir nazarla bak›p, onlar›n içindeki noksan ve
hatalar› görmeyerek ve bilhassa akademi heyeti muvace-
hesinde izah ve ispat edece¤imi iddia etti¤im Risale-i
Nur’daki mühim keflfiyat-› maneviyeye ait ilmî müdafa-
at›m esbab-› mucibe ile red ve cerh edilmeksizin, sathî
bir nazarla hükümde isti’cal ettiklerinden, hakperest ve
adaletperver olmalar›na, bu sathî nazar sebebiyle, pek
yanl›fl olan bu karar›n isabet-i kanuniyesi olmad›¤›ndan,
mucib-i tetkik ve nakzd›r.

NET‹CE: Bu babda duruflma evrak›n›n ve bilhassa mü-
sadere edilen matbu ve gayr-i matbu risalelerimin tetkik
ve mütalâas›ndan anlafl›laca¤› üzere, ilmî ve mant›kî ve
kanunî bütün itirazat ve müdafaat›m nazar-› teemmüle
al›nmam›fl; gerek sorgu hâkimli¤ince ve gerek mahke-
mece esbab-› mucibe gösterilmeksizin, delilsiz ve kanun-
suz, indî mütalâalarla aç›ktan reddedilmifl ve bu sebeple, 
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iddia: bir fikri ›srarla savunma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
isabet-i kanuniye: kanunda do¤-
ru karar verme.
isti’cal: bir iflin çabuk yap›lmas›n›
isteme, acele etme, çabukland›r-
ma.
isticvap: cevap isteme, sorguya
çekme, ifadesini alma, söyletme,
konuflturma.
itirazat: itirazlar.
izah: aç›klama, anlatma.
kanunî: kanunla ilgili, yasal.
keflfiyat-› maneviye: manevî ke-
flifler.
maddeten: maddî olarak.
manen: gönülce, yürekçe, ruhça,
mana itibar›yla, manaca.
mant›kî: akla uygun, mant›k ka-
idelerine uygun, mant›kl›.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl (der-
gi, kitap, gazete.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
merdane: erkekçesine, mertçesi-
ne, ere yak›fl›r surette, mertçe,
erkekçe.
mucib-i tetkik ve nakz: araflt›r›p
incelemeyi ve verilen karar› boz-
may› gerektirici.
muhafaza: koruma, saklama.
muvacehe: ön, karfl›.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
Allah’a ve dine inanmayan, Allah’›
inkâr eden, dinsiz, imans›z, mün-
kir.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-
redilmesi.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nazar: dikkat, bak›fl.
nazar-› teemmül: iyice, etrafl›ca
düflünme.
niyet: bir ifli yapma karar›.
rahnedar: yaral›.
red: reddetme, geri verme, geri
çevirme, kabul etmeme.
sathî: yüzde kalan, derine inme-
yen, üstün körü.
sevk: yönlendirme, gönderme,
ulaflt›rma.
fliddet-i me’yusiyet: ümitsizli¤in
fliddeti, derecesi.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.

adaletperver: adalet sever.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
bab: husus, k›s›m, bölüm, ba-
his.
belâ: gam, keder, afet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çü-
rütme.
ehemmiyet: k›ymet, önem.

entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
esbab-› mucibe: gerektiren
sebepler.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
gayr-i matbu: matbu olma-
yan, bas›lmam›fl.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hâkim: yarg›ç.
hakperest: do¤ruluk ve hak-
tan taviz vermeyen, do¤ru-

luktan ayr›lmayan, bunlar›
ciddî manada seven.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
heyet: bir toplulu¤u meyda-
na getiren kiflilerin bütünü,
komite.
hukuk: haklar , kanunun ver-
di¤i haklar.
hüküm: bir dâvan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
idam: öldürme.



otuz senedir Avrupa feylesoflar›na ve medeniyetin sefih
k›sm›na karfl› Türk-‹slâm hukukunu müdafaa eden ve t›l-
s›m-› kâinat›n muammas›n› açan ve manevî keflfiyat› ha-
vi risalelerim müsadere olunduktan baflka, ahval-i s›hhi-
yem noktas›nda tahammül edemeyece¤im cismanî ceza
ile mahkûm edilmifl oldu¤umdan, gerek yukar›da serd
edilen sebepler ve gerekse iddianameye karfl› verdi¤im
itiraznamem ve son celse-i muhakemede esasa dair befl
umdeyi havi tahriri takdim etti¤im ikinci itiraznamem ve
son müdafaat›mda tafsilen izahata ve ilmî ve kanunî se-
beplere ve indettetkik tesadüf buyurulacak nevak›s-› ka-
nuniyeye binaen, pek aç›k ve sarih bir surette mazuriye-
timi istilzam eden bu hükmünüzün nakz›yla, adaletin iz-
har›n› heyettinizden beklerim.
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ile Cenâb-› Hakka iltica eylerim.

Sab›k yüz küsur sahifeden ibaret yedi safha müdafa-
at›m müteaddit defa mahkemede okunmakla beraber,
müteaddit mahkemenin defterlerinde zapta geçmifl bu
gelecek tashih lâyihas› ise, daha temyiz evrak›m›z gelme-
di¤inden okunmam›fl ve zapta geçmemifltir. Elbette ya-
k›nda o da zapta geçer.

@

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahval-i s›hhiye: sa¤l›kla ilgili hal-
ler.
binaen: …den dolay›, -den ötürü.
celse-i muhakeme: muhakeme
oturumu, mahkeme heyettinin
müzakere müddeti boyunca otu-
rumu.
cismanî: bedene mensup, vücut-
la alâkal›.
elbette: mutlaka, flüphesiz.
esbab-› mucibe: gerektiren se-
bepler.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
havi: içine alan, kaplayan, kufla-
tan, ihtiva eden.
heyet: topluluk, grup, komite.
hukuk: insan›n toplum hayat›nda
riayet etmesi gereken kaideler,
esaslar, kurallar bütünü.
hüküm: bir dâvan›n veya bir me-
selenin tetkik edilmesinden son-
ra var›lan karar.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
iltica: s›¤›nma, bar›nma.
indettetkik: inceleme sonucunda.
indî: bir kimsenin kendi fikri, ken-
di görüflü, herkesin kendi fikir ve
inan›fl›na göre yapm›fl oldu¤u yo-
rumlar.
istilzam: gerektirme.
itirazname: itiraz dilekçesi.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
keflfiyat: manevî s›rlar, keflifler.
lâyiha: tasar›, müsvedde.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mazuriyet: mazurluk, özürlülük.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
muamma: Bilmece.
müdafaa: savunma.
müdafaat: savunmalar.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-
redilmesi.
mütalâa: düflünce, rey, mülâha-
za.
müteaddit: türlü türlü, çeflitli.
nakz: bozma, çözme.
nevak›s-› kanuniye: kanunun
noksanlar›, eksiklikleri, yetersiz-
likleri.
red: geri verme, geri çevirme.
sab›k: önceki, evvelki, geçmiflte-

ki.
sarih: aç›k, meydanda, aflikâr,
bedihi, tart›fl›lmayacak kadar
aç›kl›k.
sefih: süse, gösterifle, zevk ve
e¤lenceye afl›r› düflkün olan.
serd: sözü düzgün ve güzel
söyleme, birbiri ard›nca düz-
gün ve iyi konuflma.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.

tafsilen: tafsilli bir flekilde,
uzun uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tahammül: kötü, güç durum-
lara karfl› koyabilme gücü,
kald›rma.
tahrir: yazma, yaz›.
takdim: arz etme, sunma.
tashih: düzeltme, daha iyi ve
daha do¤ru hale getirme,
yanl›fl›n› giderme.
temyiz: bir davan›n karar›n›n

bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
tesadüf: rastgelme, rastlant›.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme, gücünün yet-
medi¤i yerde Allah’tan bekle-
me.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.
umde: esas, prensip, flart.
zapt: kay›t.

1. Ben iflimi Allah’a b›rak›yorum. fiüphesiz ki Allah kullar›n› hakk›yla görendir. (Mü’min Sure-
si: 44.)
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MAHKEME-‹ TEMY‹Z‹N DAVAMIZI NAKZETMEY‹P
TASD‹K‹ TAKD‹R‹NDE TASH‹H-‹ DAVA ‹Ç‹N

HEYET-‹ VEK‹LEYE YAZILMIfi B‹R ARZUHALD‹R

Orada zahiren görülecek flekva ise, hükûme-
te flekva etmektir ve tenkitler, hükûmeti i¤-
fale çal›flan entrikac›lar› tenkit etmektir. 

Ey ehl-i hall ve akd! Dünyada emsali nadir bulunan bir
haks›zl›¤a giriftar edildim. Bu haks›zl›¤a karfl› sükût et-
mek hakka karfl› bir hürmetsizlik oldu¤undan, bilmecbu-
riye gayet ehemmiyetli bir hakikati fafl etmeye mecbu-
rum. Diyorum ki: 

Ya benim idam›m› ve yüz bir sene cezay› istilzam ede-
cek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz; veyahut bü-
tün bütün divane oldu¤umu ispat ediniz; veyahut benim
ve risalelerimin ve dostlar›m›n tam serbestiyetimizi verip,
zarar ve ziyan›m›z› müsebbiplerinden al›n›z. (HAfi‹YE)

Evet, her bir hükûmetin bir kanunu, bir usûlü var; o
kanuna göre ceza verilir. Hükûmet-i cumhuriyenin 
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idam: öldürme.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istilzam: gerektirme.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kusur: suç, kabahat.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti zaman›n-
da halk taraf›ndan seçilen me-
buslar›n meclisi, Millet Meclisi.
merci: merkez, kaynak, bafl vuru-
lacak yer, müracaat edilecek yer,
dönülecek yer, s›¤›n›lacak yer.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
müsebbip: sebep olan, ortaya
ç›kmas›na yol açan.
nadir: seyrek, az, ender bulunan,
efli-benzeri az bulunan, bulun-
maz.
nakz: bozma, çözme, hükümsüz
k›lma.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sükût: susma.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendine
ait, flah›sla ilgili, hususî.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
tasdik: onaylama.
tashih: düzeltme, daha iyi ve da-
ha do¤ru hale getirme, yanl›fl›n›
giderme.
tashih-i dava: davan›n tashihi,
meselenin düzeltilmesi, verilen
karar›n devam›n›n düzeltilmesi.
tenkit: elefltiri
usûl: tertip, düzen.
vacip: zorunlu.
veda: ayr›l›k, ayr›lma, ayr›l›fl.
zahiren: görünüflte, görünüfle gö-
re, meydanda olarak.
zayi: elden ç›kma, zarar, ziyan.
ziyan: zarar, kay›p.

HAfi‹YE: Mahkeme-i Temyizden davam›z› nakz yerine tasdik geldi¤i tak-
dirde, heyet-i vekîleye ve hem Meclis-i Mebusana, hem Dahiliye Vekale-
tine ve hem Adliye Nezaretine vermek üzere, davam›z› tashih münasebe-
tiyle yaz›lm›fl bir layihad›r. E¤er bu hakl› derdimi ve ehemmiyetli hakk›m›
bu mercîlere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vacib olur.
Çünkü, sükûtumla flahsî bir hakk›mla beraber, binler muhterem hukuk za-
yi olur.

adliye nezareti: adalet ba-
kanl›¤›.
arzuhâl: hâlin bildirilmesi, ne
hâlde bulundu¤unu bildirme.
bilmecburiye: mecburiyetle,
mecbur kalarak, mecburen,
zorunlu olarak.
ceza: suç, kusur, veya yanl›fl
hareket sonunda tatbik edi-
len müeyyide.
dahiliye vekâleti: iç iflleri ba-
kanl›¤›.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.

ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i hall ve akt: çözüp dü-
¤ümleyen, halledilmesi zor
meseleleri ve iflleri halledip
neticeye ba¤layanlar.
emsal: efl, benzer.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
fafl: meydana ç›kma, aç›¤a
vurma, dile verme.
gayet: çok, fazla, son derece.

giriftar: tutulmufl, yakalan-
m›fl.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
heyet-i vekile: vekiller heye-
ti, bakanlar kurulu, kabine.
hukûk: haklar , kanunun ver-
di¤i haklar.
hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
hürmet: sayg›.



kanunlar›yla beni ve dostlar›m› en a¤›r bir cezaya müs-
tehak edecek esbap bulunmazsa, elbette takdir ve
mükâfat ve tarziye ile beraber, tam hürriyetimizi vermek
lâz›m gelir. Çünkü meydandaki gayet ehemmiyetli
hizmet-i Kur'âniyem e¤er hükûmetin aleyhinde olsa,
böyle bir senelik bana ceza, birkaç dostuma alt›flar ay
mahkûmiyetle olamaz. Belki yüz bir sene ve idam gibi
bana ceza ve en a¤›r cezalar› da benim ile ciddî hizmeti-
me irtibat edenlere vermek lâz›m gelir. E¤er hizmetimiz
hükûmetin aleyhinde olmazsa; o vakit, de¤il ceza, hapis,
ittiham, belki takdir, mükâfatla karfl›lanmak lâz›m gelir.
Çünkü, bir hizmet ki; yüz yirmi risale o hizmetin tercü-
manlar› olmufl ve o hizmetle koca Avrupa feylesoflar›na
meydan okuyup, esaslar› zir ü zeber edilmifl; elbette o te-
sirli hizmet ya dahilde gayet müthifl bir netice verir veya-
hut gayet nafi ve yüksek ve ilmî bir semere verecek.
Onun için, göz boyamak nev’inde ve efkâr-› ammeyi al-
datmak tarz›nda ve hakk›m›zda zalimlerin entrikalar›n›,
yalanlar›n› setretmek suretinde, çocuk oyunca¤› gibi ba-
na bir sene ceza verilmez. Benim emsalim, ya idam olur,
dara¤ac›na müftehirâne ç›karlar, veyahut lây›k oldu¤u
makamda serbest kal›rlar.

Evet, binler lira k›ymetinde elmaslar› çalabilen mahir
bir h›rs›z, on kuruflluk bir cam parças›na h›rs›zl›k etmek-
le elmas çalm›fl gibi ayn› cezaya kendini mahkûm etmek,
dünyada hiçbir h›rs›z›n, belki hiçbir zîfluurun kar› de¤ildir.
Böyle bir h›rs›z kurnaz olur; böyle nihayet derecede eb-
lehâne hareket etmez.

aleyhinde: zarar›na yönelik.
ciddî: mühim, önemli.
dâhil: içeri, iç.
dara¤ac›: idama mahkûm olanla-
r›n as›ld›klar› sehpa, dâr.
eblehâne: ak›ls›zcas›na, ahmak-
ças›na, aptalca.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emsal: efl, benzer.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
esas: temel.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gayet: çok, fazla, son derece.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
hükümet: devlet.
hürriyet: serbestlik, özgürlük.
idam: öldürme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
irtibat: ilgi, ilgili olma, ba¤lant›,
münasebet.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
kurnaz: kolayca kand›r›lmas›
mümkün olmayan, baflkalar›n›
bir tak›m oyunlarla kand›rabilen
kimse, aç›kgöz, uyan›k, zeyrek.
lây›k: vas›flar›, nitelikleri, özü, ha-
reket ve davran›fllar›yla bir fleyi
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elde etmeye hak kazanm›fl
olan.
mahir: maharetli, hünerli,
elinden ifl gelir, becerikli.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
mahkumiyet: hüküm giyilen
süre.
müftehirane: iftiharla, iftihar
ederek, övünerek, gururlu bir
flekilde.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet ve-
ya baflar›dan ötürü verilen
fley, ödül.

müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
müthifl: flaflk›nl›k uyand›ran,
hayret edilecek, flafl›lacak ka-
dar de¤iflik.
nafi: faydal›, kârl›, menfaat
sa¤lay›c›.
netice: sonuç.
nev’: tür, çeflit.
nihayet: son derece.
semere: netice, sonuç.
serbest: tutuklu veya ba¤›m-
l› olmayan, kay›ts›z, hür.
setretmek: örtmek, kapat-

mak, gizlemek.

suret: biçim, tarz, flekil.

takdir: bir fleyin de¤erini, k›y-
metini, lüzumunu anlama.

tarziye: hatal› bir hareketten
dolay› aff›n› isteme, özür dile-
me.

zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden, ac›mas›z ve haks›z dav-
ranan.

zir ü zeber: altüst, karmaka-
r›fl›k, darmada¤›n.

zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.



Ey efendiler! Haydi, vehminiz gibi ben o h›rs›z gibi ol-
dum. Ben Isparta nahiyelerinden periflan bir köyde do-
kuz sene inzivada bulunan ve flimdi benimle beraber ga-
yet hafif bir cezaya mahkûm olan safdil befl on
bîçarelerin fikirlerini hükûmet aleyhine çevirmekle, ken-
dini ve gaye-i hayat› olan risalelerini tehlikeye atmaktan
ise, eski zamanda oldu¤u gibi Ankara’da veya ‹stan-
bul’da büyük bir memuriyette oturup, binler adam› takip
etti¤im maksada çevirebilirdim. O vakit, böyle zelilâne
mahkûmiyet de¤il, belki mesle¤ime ve hizmetime müna-
sip bir izzetle dünyaya kar›flabilirdim. Evet, fahr ve te-
meddüh niyetiyle de¤il, belki mecburiyet ve mahcubiyet-
le, hodfüruflâne eski bir k›s›m riyakârl›¤›m› hat›rlatmakla
beni ehemmiyetsiz, vücudundan istifade edilmez adî
mertebeye sukut ettirmek isteyenlerin yanl›fllar›n› göster-
mek için derim:

‹ki Mekteb-i Musibet fiahadetnamesi nam›ndaki mat-
bu eski müdafaat›m› görenlerin tasdikiyle, 31 Mart hâdi-
sesinde, bir nutukla isyan etmifl sekiz taburu itaate geti-
ren; ve bir zaman gazetelerin yazd›klar› gibi, ‹stiklâl Har-
binde Hutuvat-› Sitte nam›nda bir makale ile ‹stanbul’da-
ki efkâr-› ulemay› ‹ngiliz aleyhine çevirip harekât-› milliye
lehinde ehemmiyetli hizmet eden; ve Ayasofya’da binler
adama nutkunu dinlettiren; ve Ankara’daki Meclis-i Me-
busan›n fliddetli alk›fllamas›yla karfl›lanan ve yüz elli bin
banknot yüz altm›fl üç mebusun imzas› ile medrese ve
dârülfünuna tahsisat› kabul ettiren; ve Reisicumhurun
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ayaklanma.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
lehinde: faydas›na olarak.
mahcubiyet: mahçupluk, utan-
gaçl›k, s›k›lganl›k.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
makale: belli bir konu üzerinde
yaz›lm›fl yaz›.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl (der-
gi, kitap, gazete.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu, zora tu-
tulma, zorunluluk.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti zaman›n-
da halk taraf›ndan seçilen me-
buslar›n meclisi, Millet Meclisi.
mekteb-i musibet: felâket okulu,
felâket zaman›.
memuriyet: memurluk, memur
olma hâli.
mertebe: derece, rütbe.
meslek: kiflinin kendi yap›s›na
uygun bulup yürüdü¤ü manevi
yol.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
münasip: yak›fl›r, yarafl›r, lây›k.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe.
nam: ad, isim.
niyet: maksat, meram.
nutuk: bir toplulu¤a karfl› konufl-
ma, ikna maksad›yla bir topluluk
önünde yap›lan konuflma, hitap,
söylev.
riyakâr: gösteriflçi, içi d›fl› baflka
olan.
safdil: saf gönüllü, temiz kalpli.
sukut: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
flahadetname: bir okulun bitiril-
di¤ine dair verilen resmî belge,
diploma.
tahsisat: tahsis olunan fleyler,
tahsis edilen para, ödenek.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tehlike: büyük zarar ve yok ol-
maya yol açabilecek durum.
temeddüh: kendi kendini övme,
kendini methetme, böbürlenme.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zelilâne: zelil olarak, zelilce, afla-
¤›lanarak, alçakça.

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
aleyhine: zarar›na.
banknot: kâ¤›t para.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
dârülfünun: üniversite.
efkâr-› ulema: âlimlerin gö-
rüflleri, âlimlerin fikirleri.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
fahr: övünme, böbürlenme,
büyüklenme, fleref, onur, k›-
vanç.
fikir: düflünme, düflünce.
gaye-i hayat: hayat›n gayesi,

hayat›n amac›.
gayet: çok, fazla, son derece.
harekât-› milliye: millî hare-
kat, millî davran›fllar, milletçe
yap›lan hareketler.
harp: savafl, cenk, devletler
aras›nda meydana gelen kan-
l› ve silahl› kavga.
hodfüruflane: övünerek, ken-
dini be¤endirmeye çal›flarak.
Hutuvât-› Sitte: ‹stanbul’u ifl-
gal eden ‹ngilizlerin Müslü-
man halk› Osmanl› idaresin-
den so¤utmak, halk› k›flk›rt-

mak, halka ümitsizlik afl›la-
mak için girifltikleri hileli faali-
yetleri yok etmek için Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yazd›-
¤› bir risâle.
hükümet: devlet.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, serkefllik, emre karfl› gelip



hiddetine karfl› divan-› riyasette (HAfi‹YE) kemal-i metanet-
le, fütur getirmeyerek mukabele edip, namaza davet
eden; ve Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede hükûmet-i ‹ttihadiye-
nin ittifak›yla hikmet-i ‹slâmiyeyi Avrupa hükemas›na te-
sirli bir surette kabul ettirmek vazifesine lây›k görünen ve
cephe-i harpte yazd›¤› ve flimdi müsadere edilen ‹flara-
tü’l-‹’caz, o zaman›n baflkumandan› olan Enver Paflaya o
derece k›ymettar görünmüfl ki, kimseye yapmad›¤› bir
hürmetle, istikbaline kofltu¤u o yadigâr-› harbin hayr›na,
flerefine hissedar olmak fikriyle, ‹flaratü’l-‹’caz’›n tab’›
için kâ¤›d›n› vererek, müellifinin harpteki mücahedat›
takdirkârâne yâd edilen bir adam, böyle adî bir beygir
h›rs›z› veyahut k›z kaç›r›c› ve bir yankesici gibi en afla¤›
bir cinayetle kendini bulaflt›r›p izzet-i ilmiyesini ve kudsi-
yet-i hizmetini ve k›ymettar binler dostlar›n› rezil edip su-
kut edemez ki, siz onu bir senelik ceza ile mahkûm edip,
adî bir keçi, koyun h›rs›z› gibi muamele edesiniz. Ve se-
bepsiz, on sene s›k›nt›l› bir tarassutla tazip ettikten son-
ra, flimdi de bir sene hapisle beraber bir sene de nezaret
alt›nda tutmak suretiyle, padiflah›n tahakkümünü kald›ra-
mad›¤› hâlde garazkâr bir hafiyenin veya adî bir polisin 

HAfi‹YE: Eski Said söz istiyor, diyor ki: “On üç senedir beni konufltur-
mad›n›z. fiimdi, madem beni nazara al›p, sizi ittiham alt›na al›yorlar ve
sizden korkuyorlar; elbette benim onlarla konuflmam lâz›m geliyor. Ger-
çi benlik, enaniyet çirkindir fakat ma¤rur ve muannit enaniyetlilere karfl›,
hakl› bir surette ve s›rf kendisini müdafaa ve muhafaza etmek için benlik
göstermek lâz›m geliyor. Onun için, Yeni Said gibi, mahviyetle, mülâyi-
mâne konuflamayaca¤›m.” Ben de ona söz verdim; fakat enaniyetlerine,
temeddühlerine ifltirak etmiyorum.

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
baflkumandan: bir devletin silâh-
l› kuvvetlerinin en yüksek rütbe-
lisi, baflkomutan, serdar, baflbu¤.
benlik: nefsi önde tutma, enani-
yet, kibir, gurur.
beygir: at, yük tafl›mak için kulla-
n›lan at, i¤difl edilmifl at.
cephe-i harp: harp cephesi, mu-
harebe bölgesi.
cinayet: a¤›r suç.
divan-› riyaset: reislik, baflkanl›k
makam›.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bezgin-
lik, usanma, usanç, b›kma.
garazkâr: kinli, düflmanl›k güden,
garaz› olan, kötü kas›t sahibi.
harp: savafl, cenk, devletler ara-
s›nda meydana gelen kanl› ve si-
lahl› kavga.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap, h›-
fl›m.
hikmet-i ‹slâmiye: ‹slâmî kaide-
lerin hikmeti.
hissedar: hisse, pay sahibi.
hükema: âlimler, çok bilgili kim-
seler, feylesoflar, filozoflar.
hükümet-i ‹ttihadiye: ittihat ve
terakkî hükümeti.
hürmet: sayg›.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
ittifak: bir konuda, ortak bir ga-
yede anlaflma, fikir birli¤i etme,
uyuflma, ba¤daflma.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i vakar, a¤›rbafll›l›k.
kemal-i metanet: tam ve mü-
kemmel bir dayan›kl›k.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kudsiyet-i hizmet: hizmetin kud-
siyeti, yüceli¤i.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
ma¤rur: büyüklük taslayan, gu-
rurlu.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme, hiçe say-
ma, fazla tevazu, kendine ehem-
miyet vermeyifl.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
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lama.
mücahedat: mücahedeler,
savaflmalar.
müdafaa: savunma.
müellif: kitap yazan, yazar.
mülâyimane: mülâyim ola-
rak, yumuflak ve uysal bir fle-
kilde.
müsadere: ifllenen bir suç
karfl›l›¤› olarak, suçlunun ma-
l›n›n bütünü veya bir bölümü
üstündeki sahipli¤ine son ve-
rilmesi ve bu sahipli¤in bir
baflka kurulufla devredilmesi.

nezaret: gözalt›.
padiflah: hükümdar, hüküm-
darlar hükümdar›, sultan.
Reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
sukut: düflme, düflüfl, afla¤›
inme.
suret: biçim, tarz, flekil.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
tahakküm: hüküm sürme.
takdirkârâne: takdir edene
yak›fl›r flekilde, takdir ederek.
tarassut: gözetme, gözleme,

gözle takip etme, dikkatle
bakma.
tazip: Azap verme, eziyet et-
me, eziyette bulunma.
temeddüh: kendi kendini öv-
me, kendini methetme, bö-
bürlenme.
tesirli: etkili.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.
yadigâr-› harp: harp yadigâr›,
savafl hat›ras›.



tahakkümü alt›nda azap vermektense idam edilmesini
daha evlâ görür. E¤er böyle bir adam dünyaya kar›flsay-
d› ve kar›flmaya arzusu olsayd›  ve hizmet-i kudsiyesi mü-
saade etseydi, Menemen hâdisesinin ve fieyh Said Vak›-
as›n›n onar misli olacak bir tarzda kar›fl›rd›. Dünyaya iflit-
tirecek bir top sadâs›, bir sinek sadas›na inmeyecekti.

Evet, hükûmet-i Cumhuriyenin nazar-› dikkatine arz
ediyorum ki, beni bu belâya sevk eden gizli komitenin
yapt›¤› tedabir ve etti¤i propaganda ve entrikalar bu hâ-
li gösteriyor. Çünkü, hiçbir hâdisede görülmemifl bir
tarzda umumî bir propaganda, bir entrika ve bir dehflet,
aleyhimize döndü¤üne delil fludur ki: Alt› ayd›r, yüz bin
dostum varken, hiçbiri bana bir mektup yazamad›, bir
selâm gönderemedi. Hükûmeti i¤fâle çal›flan entrikac›la-
r›n ihbarat›yla vilâyât-› flarkiyeden, tâ vilâyât-› garbiyeye
kadar her yerde istintaklar, taharriyatlar devam etti¤idir.
‹flte, entrikac›lar›n çevirdikleri plân, benim gibi binler
adam› en a¤›r cezaya çarpacak bir hâdiseye göre tertip
edilmifl.

Hâlbuki, en adî bir adam›n, en adî bir h›rs›zl›¤› gibi bir
hâdiseyi and›racak bir ceza vaziyetini netice verdi! Yüz
on befl adamdan, on befl masumlara befl-alt› ay ceza ve-
rildi.

Acaba dünyada hiçbir zîak›l, elinde gayet keskin elmas
k›l›ç bulunsa, müthifl bir arslan›n veya ejderhan›n kuyru-
¤una hafifçe ilifltirip, kendine musallat eder mi? E¤er 
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toplanm›fl gizli cemiyet.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
musallat: fazlas›yla üzerine gi-
den, rahats›z eden, afl›r› derecede
sataflan, s›k s›k rahats›zl›k veren.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
netice: sonuç.
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.
sada: ses, seda.
sevk: yönlendirme.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
taharriyat: araflt›rmalar, arama-
lar, incelemeler, tahkik etmeler.
tarz: biçim, flekil.
tedâbîr: tedbirler, önlemler, çare-
ler, yollar.
tertip edilme: hileyle, komployla
haz›rlanma, düzenlenme.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
vak›a: cenk, savafl.
vak›a: olay.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
vilâyât-› garbiye: bat› illeri, vilâ-
yetleri.
vilâyât-› flarkiye: do¤u illeri, vilâ-
yetleri.
zîak›l: ak›l sahibi, ak›ll›.

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
aleyhimize: zarar›m›za.
arz: bir büyü¤e sunma, gös-
terme, bildirme, önüne koy-
ma.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
azap: eziyet, iflkence.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
delil: flahit, belge, iz, emare.
elmas: çok k›ymetli bir mü-

cevher.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
evlâ: daha uygun, daha lây›k,
daha iyi.
gayet: çok, fazla, son derece.
hâdise: vak›a, olay.
hafiye: sakl› ve gizli fleyleri
araflt›ran, casus.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.

hizmet-i kutsiye: mukaddes
hizmet.
hükümet: devlet.
hükümet-i Cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
idam: öldürme.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflü-
rerek kand›rma, yanl›fl ifl yap-
t›rma, aldatma, aldat›lma.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler,
haber vermeler.
istintak: sorguya çekme.
komite: kötü bir maksat için



maksad› tahaffuz veya dövüflmek ise, k›l›c› baflka yere
havale eder. ‹flte, sizin nazar›n›zda ve vehminizde beni o
adam gibi telâkki etmiflsiniz ki, beni bu tarzda cezaya,
mahkûmiyete çarpt›n›z. E¤er bu derece hilâf-› fluur ve
muhalif-i ak›l hareket ediyorsam, koca memlekete deh-
flet verip propaganda ile efkâr-› ammeyi aleyhime çevir-
mek de¤il, belki adî bir divane gibi t›marhaneye gönde-
rilmem lâz›m gelir. E¤er verdi¤iniz ehemmiyete mukabil
bir adam isem, elbette aslan› kendine sald›rtmak ve ej-
derhay› kendine hücum ettirmek için, o keskin k›l›c› on-
lar›n kuyruklar›na uzatmaz; belki mümkün oldu¤u kadar
kendini muhafaza edecek... Nas›l ki on sene ihtiyarî bir
inzivay› ihtiyar edip, takat-i beflerin fevkinde s›k›nt›lara
tahammül ederek, hükûmetin ifline hiçbir cihetle kar›fl-
mad›m ve kar›flmak arzu etmedim. Çünkü, hizmet-i kud-
siyem beni men ediyor.

Ey ehl-i hall ve akd! Acaba hiç mümkün müdür ki, yir-
mi sene evvel gazetelerin yazd›¤› gibi, bir makale ile otuz
bin adam› kendi fikrine çeviren; ve koca Hareket Ordu-
sunun nazar-› dikkatini kendine çeviren; ve ‹ngiliz Baflpa-
paz›n›n alt› yüz kelime ile istedi¤i suallerine alt› kelime ile
cevap veren; ve bidayet-i Hürriyette en meflhur bir dip-
lomat gibi nutuk söyleyen bir adam›n yüz yirmi risalesin-
de dünyaya, siyasete bakacak yaln›z on befl kelime mi
bulunur? Hiçbir ak›l kabul eder mi ki, bu adam siyaseti
takip ediyor ve maksad› dünyad›r ve hükûmete iliflmek-
tir? E¤er fikri, siyaset ve hükûmete iliflmek olsayd›, böy-
le bir adam, bir tek risalesinde sarihan, iflareten yüz 

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
aleyhime: zarar›ma.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
bidayet-i Hürriyet: hürriyetin
bafllang›c›.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
diplomat: siyasette becerikli
olan, siyasetçi, siyasî.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i hall ve akt: çözüp dü¤üm-
leyen, halledilmesi zor meseleleri
ve iflleri halledip neticeye ba¤la-
yanlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
fikir: rey, görüfl, mülâhaza, kana-
at.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hilâf-› fluur: fluura ters.
hizmet-i kutsiye: mukaddes hiz-
met.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hükümet: devlet.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ihtiyarî: mecburî olmayan, iste¤e
ba¤l›.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
iflareten: iflaret ederek.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
makale: belli bir konu üzerinde
yaz›lm›fl gazete yaz›s›.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
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engelleme, esirgeme, verme-
me, önleme.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin
bildi¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k
kazanm›fl, ünlü, naml›.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
muhalif-i ak›l: akla ve mant›-
¤a ayk›r› olan, akla z›t, akla
ters düflen, uymayan.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, mu-
adil.
mümkün: mümkün, olabilir,
imkân dahilinde, kabil.

nazar: düflünce, bak›fl.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nutuk: bir toplulu¤a karfl› ko-
nuflma, ikna maksad›yla bir
topluluk önünde yap›lan ko-
nuflma, hitap, söylev.
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.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak,
aç›k bir flekilde, meydanda

olarak.
siyaset: politika.
sual: soru.
tahaffuz: kendini muhafaza
etme, korunma, sak›nma.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
takat-i befler: insan›n gücü,
takati.
telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
t›marhane: ak›l hastahanesi.
vehim: yanl›fl ve esass›z dü-
flünce.



yerde maksad›n› ihsas edecekti. Acaba o adam›n maksa-
d› siyasetçe tenkit olsa idi, yaln›z tesettür ve irsiyete dair
eski zamandan beri cari bir-iki düsturdan baflka medar-›
tenkit bulamaz m› idi? Evet, koca bir ink›lâb› yapan bir
hükûmetin rejimine muhalif bir fikr-i siyaseti takip eden
bir adam, bir-iki malûm maddeler de¤il, yüz binler mad-
de-i tenkit bulabilirdi. Güya hükûmet-i Cumhuriyenin
yaln›z ink›lâb›, bir-iki küçük meseledir. Ben de, onu hiç-
bir tenkit maksad›m olmad›¤› hâlde, eski yazd›¤›m bir-iki
kitab›mda zikretti¤im bir-iki kelime varm›fl diye, hükûme-
tin rejimine ve ink›lâb›na hücum ediyor denilmifl. ‹flte,
ben de soruyorum: Böyle en edna bir cezaya medar ol-
amayan ilmî bir maddeye, koca bir memleketi meflgul
edip endifle verecek bir flekil verilir mi?

‹flte, beni ve befl on dostlar›m› bu adî, ehemmiyetsiz
cezaya çarpmak, umum memlekette aleyhimize bir flid-
detli propaganda ve milleti korkutup bizden nefret ettir-
mek ve Dahiliye Naz›r›n›, mühim bir kuvvetle, Isparta’da
bir tek neferin görece¤i ifli görmek için Isparta’ya celp
edilmesi ve Heyet-i Vekile Reisi ‹smet, vilâyât-› flarkiyeye
o münasebetle gitmesi ve iki ay benim hapiste bütün bü-
tün konuflmaktan men edilmem ve bu gurbette, kimse-
sizlikte, hiç kimse hâlimi sormak ve selâm göndermeye
meydan verilmemek gösteriyor ki, da¤ gibi bir a¤açta,
nohut gibi bir tek meyve bulundurup, manas›z, hikmet-
siz, kanunsuz bir vaziyettir ki, de¤il hükûmet-i Cumhuri-
ye gibi en ziyade kanunperest ve kanunî bir hükûmet,
belki hikmetle ifl görmek manas›yla hükûmet nam› 
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kanunperest: kanun sever kanu-
na düflkün.
madde-i tenkit: tenkit maddesi,
tenkit k›sm›, tenkit meselesi.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
mana: anlam.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
medar-› tenkit: tenkide sebep
olan, tenkit sebebi, vesilesi.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
nam: ad, isim.
nefer: rütbesiz asker, er.
nefret: bir fleyden veya kimse-
den i¤renme, tiksinme, ikrah.
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.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir toplu-
lu¤un en üst idarecisi.
rejim: idarede tutulan yol, yönet-
me tarz›, düzenleme biçimi.
siyaset: politika.
tenkit: elefltirme, elefltiri.
tesettür: gösterilmesi dinen ya-
sak olan k›s›mlar›n örtülmesi.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
vilâyât-› flarkiye: do¤u vilâyetle-
ri, illeri.
zikr: anma, an›lma, ad›n› anma,
hat›ra getirme, iyilikle anma.
ziyade: çok, fazla, art›k.

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
aleyhimize: zarar›m›za.
cari: geçerli, yürürlükte, mu-
teber.
celp: çekme, getirtme.
dahiliye naz›r›: içiflleri baka-
n›.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
edna: az, pek az.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,

önem.
endifle: düflünce, vesvese,
kuflku, kuruntu, merak, kayg›,
keder, gam, flüphe, korku.
fikr-i siyaset: siyaset düflün-
cesi, fikri.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
güya: sanki, sözde.
heyet-i vekile: vekiller heye-
ti, bakanlar kurulu, kabine.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hücûm: sert sözle birine çat-

mak, karfl› ç›kmak.
hükümet: yönetim, devlet.
hükümet-i Cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
ihsas: hissettirme, sezdirme,
üstü kapal› olarak dile getir-
me, aç›ktan söylememe, du-
yurulma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ink›lâp: devrim.
irsiyet: soydan gelen, soya-
çekim, veraset.
kanun: yol, usul, nizam.



verilen dünyada hiçbir hükûmetin ifli olamaz. Ben huku-
kumu, kanun dairesinde istiyorum. Kanun nam›na ka-
nunsuzluk edenleri, cinayetle ittiham ediyorum. Böyle
canilerin keyiflerini, elbette hükûmet-i Cumhuriyenin
kanunlar› reddeder ve hukukumu iade eder ümidinde-
yim.

Eskiflehir hapsinde tecrid-i mutlakta

Said Nursî

cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar.
cinayet: adam öldürme, bu dere-
cede a¤›r suç.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz, eninde sonunda.
hukûk: haklar , kanunun verdi¤i
haklar.
hükümet: devlet, yönetim.
hükümet-i Cumhuriye: cumhuri-
yet hükümeti. cumhuriyet idare-
si.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
keyif: arzu, heves, istek.
nam: ad, isim.
redd: reddetme, geri verme, geri
çevirme, kabul etmeme.
tecrîd-î mutlak: tam bir yaln›zl›k,
hiç kimseyle görüflememek.
ümit: umut, umma, ümit.
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Üstat
Bediüzzaman
Said Nursî
Hazretlerinin
son zamanlarda
Eskiflehir’e teflrif
ettiklerinda
kald›klar› ev.
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fiu Mektup 
3 Ékæpq«nd k’rƒnb o¬nd n’ƒo≤na s›rr›na mazhar olmufl, flid-

detli yaz›lmam›fl. Çoklar taraf›ndan sarihan ve manen
gelen bir suale cevapt›r.

fiu cevab› vermek benim için hofl de¤il, arzu etmiyo-
rum. Her fleyimi Cenab-› Hakk›n tevekkülüne ba¤lam›fl-
t›m. Fakat, ben kendi hâlimde ve âlemimde rahat b›rak›l-
mad›¤›m ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için, Yeni Said
de¤il, bilmecburiye Eski Said lisan›yla, flahs›m için de¤il,
belki dostlar›m› ve Sözlerimi ehl-i dünyan›n evham ve ezi-
yetinden kurtarmak için, hakikat-i hâli hem dostlar›ma,
hem ehl-i dünyaya ve ehl-i hükme beyan etmek için Befl
Noktay› beyan ediyorum.

B‹R‹NC‹ NOKTA: Denilmifl: “Ne için siyasetten çekil-
din? Hiç yanaflm›yorsun?”
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mi.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak, aç›k
bir flekilde, meydanda olarak.
s›r: bir fleyin veya iflin dikkat, tec-
rübe, yetenek ve tecrübe ile an-
lafl›labilen en zor ve en ince yan›,
insan›n akl›n›n eriflemedi¤i ‹lâhî
hikmet.
siyaset: politika.
sual: soru.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme, gücünün yetmedi¤i
yerde Allah’tan bekleme.

âlem: dünya, cihan.

arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.

beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.

bilmecburiye: mecburiyetle,
mecbur kalarak, mecburen,

zorunlu olarak.

Cenab-› Hak: Allah.

ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.

ehl-i hüküm: hükmedenler,
hüküm verenler.

evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.

eziyet: incitme, s›k›nt› verme.

hakikat-› hâl: iflin asl›.

lisan: dil, anlaflma amac›yla
kullan›lan sesli iflaretler siste-

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
2. Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar onlara “Düflman size karfl› büyük bir kuvvet toplad›; on-

lardan korkun” dedikleri zaman onlar›n iman› ziyadeleflti ve “Allah bize yeter; O ne güzel
vekildir” dediler. (Â-i ‹mran Suresi: 173.)

3. Ona kavl-i leyyin ile (tatl› dille) söyleyin. (Taha Suresi: 44.)



Elcevap: Dokuz on sene evveldeki Eski Said, bir mik-
tar siyasete girdi. Belki siyaset vas›tas›yla dine ve ilme
hizmet edece¤im diye beyhude yoruldu ve gördü ki, o
yol meflkûk ve müflkülâtl› ve bana nispeten fuzuliyâne,
hem en lüzumlu hizmete mâni ve hatarl› bir yoldur. Ço-
¤u yalanc›l›k ve bilmeyerek ecnebi parma¤›na alet olmak
ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvaf›k olur veya
muhalif olur. E¤er muvaf›k olsam, madem memur ve
mebus de¤ilim, o hâlde siyasetçilik bana fuzulî ve malâ-
yani bir fleydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhude kar›flay›m.
E¤er muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle ka-
r›flaca¤›m. E¤er fikirle olsa, bana ihtiyaç yok; çünkü, me-
sail tavazzuh etmifl, herkes benim gibi bilir. Beyhude çe-
ne çalmak manas›zd›r. E¤er kuvvet ile ve hâdise ç›kar-
mak ile muhalefet etsem, husulü meflkûk bir maksat için
binler günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çok-
lar belâya düfler. Hem, on ihtimalden bir iki ihtimale bi-
naen günahlara girmek, masumlar› günaha atmak; vic-
dan›m kabul etmiyor diye, Eski Said, sigara ile beraber
gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi
terk etti. Buna kat'î flahit, o vakitten beri sekiz senedir bir
tek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okudu¤umu ve
dinledi¤imi, biri ç›ks›n söylesin. Hâlbuki, sekiz sene ev-
vel, günde belki sekiz gazete, Eski Said okuyordu. Hem
befl senedir bütün dikkat ile benim hâlime nezaret edili-
yor. Siyasetvari bir tereflfluh gören söylesin. Hâlbuki, be-

nim gibi asabî ve
1 pπn«përdG p∑rônJ ≈/a oán∏«/ërdG ÉnªsfpG düsturuyla en 

asabî: sinirli, öfkeli.
belâ: musibet, gam, keder, afet,
s›k›nt›.
beyhude: bofluna, faydas›z.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fuzulî: bofluna, yersiz, gereksiz,
lüzumsuz.
fuzuliyane: lüzumsuz, bofluna,
fazladan.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hatar: tehlike, muhatara.
husûl: has›l olma, meydana gel-
me, peydâ olma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kuvvet: fizikî güç, kudret, takat.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
mâni: meneden, geri b›rakan, al›-
koyan, engel olan.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
memur: devlet hizmetinde çal›-
flan ve bunun karfl›l›¤›nda ayl›k,
maafl alan kimse.
mesail: meseleler.
meflkuk: flüpheli, flüphe edilen.
muhalefet: birinin düflüncesine
z›t düflüncede bulunma, karfl›
koyma, bir düflünce, fiil veya ha-
rekete karfl› durma.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-

1. En büyük hile, hileleri terk etmektir.
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l›k gösteren, uymayan, bir fiil
veya düflünceye karfl› gelen.
müflkülât: müflkiller, güçlük-
ler, zorluklar, çetinlikler.
nezaret: gözetme, gözden
geçirme, yoklama, muayene,
kontrol.
nispeten: nispet olarak, nis-
petle, k›yaslayarak, öncekine
göre, bir dereceye kadar.
siyaset: politika.

siyasetvârî: siyaset gibi, siya-
sî bir ifade ve tav›rla.

sohbet-i dünyeviye-i siyasi-
ye: dünya siyasetiyle ilgili
sohbet.

flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k.

tavazzuh: aç›klanma, ayd›n-
lanma, aç›kl›¤a kavuflma, aç›k
hale gelme.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yap-
ma.
terk: b›rakma, sal›verme,
vazgeçme.
vas›ta: arac›l›k.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.



büyük hileyi hilesizlikte bulan pervas›z, alâkas›z bir insa-
n›n, de¤il sekiz sene, sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Si-
yasete ifltihas› ve arzusu olsayd›, tetkikata, taharriyata lü-
zum b›rakmayarak, top güllesi gibi seda verecekti.

‹K‹NC‹ NOKTA: Yeni Said ne için bu kadar fliddetle si-
yasetten tecennüp ediyor? 

Elcevap: Milyarlar seneden ziyade olan hayat-› ebedi-
yeye çal›flmas›n› ve kazanmas›n›; meflkûk bir iki sene ha-
yat-› dünyeviyeye lüzumsuz, fuzulî bir surette kar›flma ile
feda etmemek için. Hem, en mühim, en lüzumlu, en saf
ve en hakikatli olan hizmet-i iman ve Kur’ân için, fliddet-
le siyasetten kaç›yor. Çünkü, diyor:

Ben ihtiyar oluyorum; bundan sonra kaç sene yaflaya-
ca¤›m› bilmiyorum. Öyle ise, bana en mühim ifl, hayat-›
ebediyeye çal›flmak lâz›m geliyor. Hayat-› ebediyeyi ka-
zanmakta en birinci vas›ta ve saadet-i ebediyenin anah-
tar›, imand›r; ona çal›flmak lâz›m geliyor. Fakat, ilim iti-
bar›yla insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için
fler’an hizmete mükellef oldu¤umdan, hizmet etmek iste-
rim. Lâkin, o hizmet ya hayat-› içtimaiye ve dünyeviye-
ye ait olacak; o ise elimden gelmez. Hem f›rt›nal› bir za-
manda sa¤lam hizmet edilmez. Onun için o ciheti b›ra-
k›p, en mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan imana hiz-
met cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazand›¤›m ha-
kaik-› imaniyeyi ve nefsimde tecrübe etti¤im manevî 
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tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
meflkuk: flüpheli, flüphe edilen.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükellef: bir fleyi yapmaya, bir
fleyi ödemeye mecbur olan, vazi-
feli, muvazzaf.
nefis: kendi, flah›s.
perva: korku, havf.
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
sada: ses, seda.
saf: temiz, halis, kat›ks›z, kar›fl›k
olmayan.
selâmet: salimlik, eminlik.
siyaset: politika.
fler’an: fler’î olarak, fleriata göre,
fleriat bak›m›ndan, fleriat hüküm-
lerine göre, fleriatça.
taharriyat: araflt›rmalar, arama-
lar, incelemeler, tahkik etmeler.
tarz: biçim, suret, flekil.
tecennüb: çekinme, sak›nma.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›nav,
imtihan.
tedkîkât: tedkikler.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
vas›ta: arac›.
ziyade: çok, fazla, art›k.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
cihet: yan, yön, taraf.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
fikir: düflünme, düflünce.
fuzulî: bofluna, yersiz, gerek-
siz, lüzumsuz.
gülle: top mermisi.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.

hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hayat-› ebediye: ahiret haya-
t›.
hayat-› içtimaiye ve dünye-
viye: toplum ve dünya haya-
t›.
hile: aldatmaya, kand›rmaya
yönelik tertip, düzen, desise.
hizmet-i iman ve Kur’ân:
imana ve Kur’ân’a hizmet.

ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
ifltiha: istek, fazla istek, arzu.
lâkin: ama, fakat, ancak, flu
kadar var ki.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-



ilâçlar›, sair insanlar›n eline geçmek için, o kap›y› aç›k
b›rak›yorum. Belki Cenab-› Hak bu hizmeti kabul eder
ve eski günah›ma kefaret yapar. Bu hizmete karfl› fley-
tan-› racîmden baflka hiç kimsenin —mü’min olsun kâfir
olsun, s›dd›k olsun z›nd›k olsun— karfl› gelmeye hakk›
yoktur. Çünkü, imans›zl›k baflka fleylere benzemiyor. Zu-
lümde, f›skta, kebairde birer menhus lezzet-i fleytaniye
bulunabilir. Fakat, imans›zl›kta hiçbir cihet-i lezzet yok;
elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde
azapt›r.

‹flte böyle hadsiz bir hayat-› ebediyeye çal›flmay› ve
iman gibi kudsî bir nura hizmeti b›rakmak, ihtiyarl›k za-
man›nda lüzumsuz, tehlikeli siyaset oyuncaklar›na at›l-
mak, benim gibi alâkas›z ve yaln›z ve eski günahlar›na
kefaret aramaya mecbur bir adamda ne kadar hilâf-› ak›l-
d›r, ne kadar hilâf-› hikmettir, ne derece bir divaneliktir,
divaneler de anlayabilirler. 

Amma “Kur’ân ve iman›n hizmeti ne için beni mene-
diyor?” dersen; ben de derim ki: Hakaik-› imaniye ve
Kur’âniye birer elmas hükmünde oldu¤u hâlde, siyaset
ile âlûde olsa idim, elimdeki o elmaslar i¤fal olunabilen
avam taraf›ndan, “Acaba taraftar kazanmak için bir pro-
paganda-i siyaset de¤il mi?” diye düflünürler, o elmasla-
ra adî flifleler nazar›yla bakabilirler. 

O hâlde, ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara
zulmederim ve k›ymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer.
‹flte ey ehl-i dünya! Neden benim ile u¤rafl›yorsunuz? Be-
ni kendi hâlimde b›rakm›yorsunuz?

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlûde: bulaflm›fl, bulafl›k.
amma: ama, lâkin, ancak, öyle ki,
flu kadar ki.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
Cenab-› Hak: Allah.
cihet-i lezzet: iflin lezzet veren
yönü, lezzet taraf›.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakaik-› imaniye ve Kur’âniye:
iman ve Kur’ân hakikatleri.
hayat-› ebediye: sonsuz olan
ahiret hayat›.
hilâf-› ak›l: akla ters, ak›l d›fl›.
hilâf-› hikmet: hikmete z›t.
hükmünde: de¤erinde.
hükmüne: yerine.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kâfir: Allah’› inkâr eden.
kebair: büyük günahlar, cezas›
büyük olan günahlar. belli bafll›la-
r› flunlard›r:.
kefaret: karfl›l›k, dini bir suçu af-
fettirmek ümidiyle Allah r›zas›
yolunda bir fley vermek veya
oruç tutmak.
k›ymet: de¤er, bir fley için tespit
edilen karfl›l›k, paha, bedel, tutar.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
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lezzet-i fleytaniye: fleytanî
zevk, lezzet.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir
fleyi diri¤ etme, bir fleyin ya-
p›lmas›n› engelleme, esirge-
me, vermeme, önleme.
menhûs: u¤ursuz, kötü,
mefl’um.
mü’min: iman eden, inanan.

nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
propaganda-i siyaset: siya-
set propagandas›, siyasî fikir
ve düflünceleri baflkalar›na
tan›tmak, benimsetmek
amac›yla yap›lan faaliyet.
sair: di¤er, öteki, baflka.
s›dd›k: hakk› ve hakikati te-
reddütsüz kabullenen.
siyaset: politika.
fleytan-› racim: recm edilmifl,

tafllanm›fl, lânetlenmifl, kovul-
mufl fleytan.
taraftar: tarafl›, birinin veya
bir grubun taraf›n› tutan, bir
taraf› destekleyen.
temas: ilgilenme.
tenzil: indirme, peyderpey,
yavafl yavafl indirme.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



E¤er derseniz: fieyhler bazen iflimize kar›fl›yorlar; sa-
na da bazen fleyh derler. Ben de derim: Hey efendiler!
Ben fleyh de¤ilim, ben hocay›m. Buna delil; dört senedir
buraday›m, bir tek adama tarikat verseydim, flüpheye
hakk›n›z olurdu. Belki yan›ma gelen herkese demiflim:
‹man lâz›m, ‹slâmiyet lâz›m; tarikat zaman› de¤il. 

E¤er derseniz: Sana Said-i Kürdî derler. Belki sende
unsuriyetperverlik fikri var; o iflimize gelmiyor. 

Ben de derim: Hey efendiler! Eski Said ve Yeni Sa-
id’in yazd›klar› meydanda. fiahit gösteriyorum ki, ben
1 nás«p∏pgÉnérdG nás«pÑ°nün©rdG pâsÑ`nL oás«`penÓ°rSp’rGn ferman-› kat’îsiyle, eski

zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyetperverli¤e, Av-
rupa’n›n bir nevi firenk illeti oldu¤undan, bir zehr-i kàtil
nazar›yla bakm›fl›m. Ve Avrupa, o firenk illetini ‹slâm içi-
ne atm›fl; tâ tefrika versin, parçalas›n, yutmas›na haz›r
olsun diye düflünür. O firenk illetine karfl› eskiden beri te-
daviye çal›flt›¤›m›, talebelerim ve bana temas edenler bi-
liyorlar. Madem böyledir; hey efendiler! Her bir hâdiseyi
bahane tutup, bana s›k›nt› vermeye sebep nedir acaba?
fiarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik mü-
nasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya ‹stanbul’da bir
esnaf›n cinayetiyle Ba¤dat’ta bir dükkânc›y› esnafl›k mü-
nasebetiyle mahkûm etmek nev’inden, her hâdise-i dün-
yeviyede bana s›k›nt› vermek hangi usul iledir? Hangi
vicdan hükmeder? Hangi maslahat iktiza eder?
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iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ih-
tiyaç hissedilme.
illet: hastal›k, sakatl›k, her zaman
rahats›z eden hastal›k, sayr›l›k.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
maslahat: ifl, emir, husus, madde,
keyfiyet.
menfi: nak›s, negatif, olumsuz.
milliyet ve unsuriyetperverlik:
kendi milliyetini ve ›rk›n› sev-
meklik.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nefer: rütbesiz asker, er.
nevi: tür, çeflit.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
flark: do¤u.
fleyh: tarikat kurucusu, bir tari-
katta en üst mertebeye ulaflm›fl
kimse.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tarikat: Allah’a ulaflmak için, fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu, se-
yir ü sülûk s›ras›nda tutulan yol.
tefrika: nifak, ayr›l›k, ayr›lma, bo-
zuflma, anlaflmazl›k.
temas: ilgilenme, görüflme.
unsuriyetperver: ›rkdafl›n› seven,
›rkç›l›¤› seven.
usul: tertip, düzen.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zehr-i kàtil: öldürücü zehir.

bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.

bazen: zaman zaman, ara s›-
ra, her zaman de¤il.

ceza: suç, kusur, veya yanl›fl
hareket sonunda tatbik edi-
len müeyyide.

cinayet: adam öldürme, cana

k›yma, katl.
delil: flahit, belge, tan›k.
esnaf: bir sanatla veya dük-
kânc›l›kla geçinen (kimse.
ferman-› kat’î: kesin emir,
buyruk.
fikir: düflünme, düflünce.
firenk: Avrupal›, Frans›z.
garp: bat›.

hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.

hâdise-i dünyeviye: dünya
ile ilgili hadise, dünyaya ait
olay.

hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.

hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-
len karar.

1. ‹slâm, Cahiliyetten kalma ›rkç›l›k ve kabilecili¤i ortadan kald›rm›flt›r. [Mana itibar›yla hadis
olup, bu hususta birçok hadis vard›r. Meselâ, “‹slâm dini kendinden önceki bat›l davran›fl
ve adetleri kökünden söküp atar.” (Keflfü’l-Hafâ, 1:127.)]



ÜÇÜNCÜ NOKTA: Hâlimi, istirahatimi düflünen ve
her musibete karfl› sab›r ile sükûtumu isti¤rap eden dost-
lar›m›n flöyle bir sualleri var ki: “Sana gelen zahmetlere,
s›k›nt›lara nas›l tahammül ediyorsun? Hâlbuki, eskiden
çok hiddetli ve izzetli idin, edna bir tahkire tahammül
edemezdin?” 

Elcevap: ‹ki küçük hâdiseyi ve hikâyeyi dinleyiniz, ce-
vab›n› al›n›z: 

B‹R‹NC‹ H‹KÂYE: ‹ki sene evvel benim hakk›mda bir mü-
dür sebepsiz, g›yab›mda tezyifkârâne, hakaretli sözler
söylemiflti. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar Eski Sa-
id damar›yla müteessir oldum. Sonra Cenab-› Hakk›n
rahmetiyle flöyle bir hakikat kalbe geldi, s›k›nt›y› izale
edip o adam› da bana helâl ettirdi. O hakikat fludur: 

Nefsime dedim: E¤er onun tahkiri ve beyan etti¤i ku-
surlar, flahs›ma ve nefsime ait ise; Allah ondan raz› olsun
ki, benim nefsimin ay›plar›n› söyler. E¤er do¤ru söylemifl
ise, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan be-
ni kurtarmaya yard›md›r. E¤er yalan söylemifl ise, beni
riyadan ve riyan›n esas› olan flöhret-i kâzibeden kurtar-
maya yard›md›r. Evet, ben nefsim ile musalâha etmemi-
flim. Çünkü, terbiye etmemiflim. Benim boynumda veya
koynumda bir akrep bulundu¤unu biri söylese veya
gösterse, ondan dar›lmak de¤il, belki memnun olmak
lâz›m gelir. E¤er o adam›n tahkirat›, benim imana ve
Kur’ân’a hizmetkârl›¤›m s›fat›ma ait ise, o bana ait de¤il.
O adam›, beni istihdam eden Sahib-i Kur’ân’a havale 

beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah.
edna: az, pek az.
esas: temel.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
g›yab: haz›r ve mevcut olmama,
göz önünde bulunmama, yokluk.
gurur: kibir, kurum, kurulma.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hakaret: hakirlik, hor görme, in-
citme, küçük düflürme.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap, h›-
fl›m.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
isti¤rap: flafl›rma, flaflma, garip
bulma, hayret etme.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
izale: giderme, giderilme.
izzetli: fleref ve itibar sahibi.
kusur: eksiklik, noksan.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
memnun: minnet alt›nda bulu-
nan, minnettar.
musalâha: bar›flma, uzlaflma,
sulh, bar›fl.
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musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müteessir: teessüre kap›lan,
hisleriyle oynanm›fl, üzülmüfl,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nefis: kendi, flah›s.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-
kat eden, hoflnut olan.
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.

sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
Sahib-i Kur’ân: Kur’ân’›n ger-
çek sahibi olan Allah.
sevk: yönlendirme.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
sual: soru.
sükût: susma.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
flöhret-i kâzibe: geçici, yalan-
c› flöhret, aldat›c› ün.

tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.

tahkir: hakaret etme, fleref
ve haysiyetini incitme.

tahkirat: hakaret etmeler,
hor görmeler, küçük görme-
ler.

terbiye: e¤itme, yetifltirme.

tezyifkârane: alaya alan
kimse gibi, alay eden kimse-
ye yak›fl›r flekilde.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.



ediyorum; O Aziz’dir, Hakîm’dir. E¤er s›rf beni sövmek
tahkir etmek çürütmek nev’inden ise, o da bana ait de-
¤il. Ben menfi ve esir ve garip ve elim ba¤l› oldu¤undan,
haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çal›flmak bana düfl-
mez. Belki misafir oldu¤um ve bana nezaret eden flu kö-
ye, sonra kazaya, sonra vilâyete hükmedenlere aittir. Bir
insan›n elindeki esirini tahkir etmek, sahibine aittir; o
müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat et-

ti, 
1 pOÉnÑp©rdÉpH lÒ°/ünH %G s¿pG $G n‹pG i/ôrenG o¢VuƒnaoG nh dedim. O vak›-

ay› olmam›fl gibi sayd›m, unuttum. Fakat maatteessüf
sonra anlafl›ld› ki, Kur’ân onu helâl etmemifl.

‹K‹NC‹ H‹KÂYE: fiu senede iflittim ki, bir hâdise olmufl.
O hâdisenin vukuundan sonra yaln›z icmalen vukuunu
iflitti¤im hâlde, o vak›a ile ciddî alâkadar imiflim gibi bir
muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum; etsem
de pek nadir olarak bir mesele-i imaniyeyi bir dostuma
yazard›m. Hatta dört senede kardeflime bir tek mektup
yazd›m. Ve ihtilâttan hem ben kendimi men ediyordum,
hem de ehl-i dünya beni men ediyordu. Yaln›z bir iki ah-
bap ile, haftada bir defa görüflebiliyordum. Köye gelen
misafirler ise, ayda bir ikisi baz› bir iki dakika bir mese-
le-i ahirete dair benimle görüflüyordu. Bu gurbet hâlim-
de, garip, yaln›z, kimsesiz, nafaka için çal›flmaya benim
gibilere muvaf›k olmayan bir köyde, her fleyden; herkes-
ten men edildim. Hatta dört sene evvel, harap olmufl bir
camii tamir ettirdim. Memleketimde imaml›k ve vaizlik 
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y›pranma, bozulma, v.b. sebep-
lerle y›k›lm›fl olan.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
imam: namazda kendisine uyu-
lan, Müslüman cemaate namaz
k›ld›ran kifli.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kaza: ilçe.
maatteessüf: teessüfle, esefle,
yaz›k ki, üzülerek belirteyim ki.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
memleket: bir insan›n do¤up bü-
yüdü¤ü yer, ülke, vatan.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
menfi: nefyedilmifl, sürgün edil-
mifl, sürgün.
mesele-i ahiret: ahiret meselesi.
mesele-i imaniye: imanî mesele,
imanla ilgili mesele.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muhabere: haberleflme, mektup-
laflma, yaz›flma.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
müdafaa: savunma.
nadir: seyrek, az, ender bulunan,
efli-benzeri az bulunan, bulun-
maz.
nafaka: yiyecek, içecek paras›,
geçimlik, geçinmelik.
nev’: tür, çeflit.
nezaret: bakma, gözetme.
s›rf: sadece, yaln›z.
tahkir: hakaret etme, fleref ve
haysiyetini incitme.
tamir: onarma, düzeltme, bozuk
fleyi düzeltme.
vaiz: vaaz eden, nasihat eden, di-
nî meseleler üzerinde ö¤üt vere-
rek irflat eden, ibadet yerlerinde
dinin emir ve yasaklar›n› anlata-
rak nasihat eden.
vak›a: olay, hâdise.
vilayet: il.
vuku: olma, meydana gelme, or-
taya ç›kma, olufl.
zaten: tabiî olarak, esasen, asl›n-
da, as›l olarak, kendili¤inden.

ahbap: dost, dostlar, sevilen
dostlar.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
Aziz: izzetli, çok izzetli, kuv-
vet ve kudret sahibi, ma¤lûp
edilmesi mümkün olmayan
ve daima galip olan Allah.
ciddî: gerçek, hakikat.
dair: belli bir fley hakk›nda

olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
esir: savaflta düflman eline
düflen kimse, tutsak.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
garip: kimsesiz, zavall›.

gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
harâp: y›k›k, viran, eskime,

1. Ben iflimi Allah’a b›rak›yorum. fiüphesiz ki Allah kullar›n› hakk›yla görendir. (Mü’min Sure-
si: 44.)



vesikam elimde oldu¤undan, o camide dört senedir (Al-
lah kabul etsin) imaml›k etti¤im hâlde, flu mübarek geçen
Ramazan’da mescide gidemedim. Bazen yaln›z namaz›-
m› k›ld›m; cemaatle k›l›nan namaz›n yirmi befl sevab›n-
dan ve hayr›ndan mahrum kald›m.

‹flte, bafl›ma gelen bu iki hâdiseye karfl›, aynen iki se-
ne evvel, o memurun bana karfl› muamelesine gösterdi-
¤im sab›r ve tahammülü gösterdim. ‹nflaallah devam da
ettirece¤im. fiöyle de düflünüyorum ve diyorum ki: E¤er
ehl-i dünya taraf›ndan bafl›ma gelen flu eziyet, flu s›k›nt›,
flu tazyik, ay›pl› ve kusurlu nefsim için ise, helâl ediyo-
rum. Benim nefsim belki bununla ›slah-› hâl eder, hem
ona keffaretü’z-zünup olur. Dünya misafirhanesinin safa-
s›n› çok gördüm; az›c›k cefas›n› görsem, yine flükrede-
rim. E¤er imana ve Kur’ân’a hizmetkârl›¤›m cihetiyle
ehl-i dünya beni tazyik ediyorsa, onun müdafaas› bana
ait de¤il; onu Aziz-i Cebbara havale ediyorum. E¤er as›l-
s›z ve riyaya sebep ve ihlâs› k›racak bir flöhret-i kâzibeyi
k›rmak için teveccüh-i ammeyi hakk›mda bozmak murat
ise, onlara rahmet. Çünkü, teveccüh-i ammeye mazhar
olmak ve halklar›n nazar›nda flöhret kazanmak, benim
gibi adamlara zarard›r zannederim. Benimle temas
edenler beni bilirler ki, flahs›ma karfl› hürmet istemiyo-
rum, belki nefret ediyorum. Hatta k›ymettar mühim bir
dostumu, fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmiflim.
E¤er beni çürütmek ve efkâr-› ammeden düflürtmek, ›s-
kat ettirmekten muratlar›, tercümanl›k etti¤im hakaik-›
imaniye ve Kur’âniyeye ait ise, beyhudedir. Zira, Kur’ân  

Aziz-i Cebbar: istedi¤ini mutlaka
yapabilen, çok izzet sahibi olan
Allah.
bazen: zaman zaman, ara s›ra,
her zaman de¤il.
beyhude: bofluna, faydas›z.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
eziyet: büyük s›k›nt›, zahmet,
meflakkat.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hakaik-› imaniye ve Kur’âniye:
imana ve Kur’ân’a ait hakikatler,
gerçekler.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hürmet: riayet, ihtiram.
›skat: düflürme, düflürülme.
›slah-› hâl: kendi hâlini ›slah et-
me, düzeltme.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
imam: namazda kendisine uyu-
lan, Müslüman cemaate namaz
k›ld›ran kifli.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
kefaretü’z-zünup: günahlar›n
kefareti.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini el-
de edemeyen, bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
memur: devlet hizmetinde çal›-
flan ve bunun karfl›l›¤›nda ayl›k,
maafl alan kimse.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
murâd: maksat, meram, ulafl›l-
mak istenen fley.
mübarek: feyizli, bereketli.
müdafaa: savunma.
nazar›nda: gözünde, önünde, hu-
zurunda.
nefret: bir fleyden veya kimse-
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den i¤renme, tiksinme, ikrah.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
riya: ikiyüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i, düflüncesizlik,
kedersizlik, dertsizlik.
flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.

flöhret: herkesçe bilinme, ta-
n›nma durumu, ün.
flöhret-i kâzibe: geçici, yalan-
c› flöhret, aldat›c› ün.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
tazyik: zorlama, bask›.
tekdir: azarlama, azar, uyar-
ma, ç›k›flma, îkaz.
temas: görüflme, bir arada

bulunma.

tercüman: geflitli, hâl, durum,
maksat veya duygular› ifade
etme vas›tas›.

teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.

vesika: inan›lacak, dayan›la-
cak, güvenilecek sa¤lam delil,
hüccet, belge.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.



y›ld›zlar›na perde çekilmez. “Gözünü kapayan yaln›z
kendi görmez, baflkas›na gece yapamaz.”

DÖRDÜNCÜ NOKTA: Evhaml› birkaç sualin cevab›-
d›r:

B‹R‹NC‹S‹: Ehl-i dünya bana der: “Ne ile yafl›yorsun?
Çal›flmadan nas›l geçiniyorsun? Memleketimizde tembel-
ce oturanlar› ve baflkas›n›n sa’yi ile geçinenleri istemiyo-
ruz.”

Elcevap: Ben iktisat ve bereketle yafl›yorum. Rezza-
k›mdan baflka kimsenin minnetini alm›yorum ve alma-
maya da karar vermiflim. Evet, günde yüz para, belki
k›rk para ile yaflayan bir adam, baflkas›n›n minnetini al-
maz. fiu meselenin izah›n› hiç arzu etmiyordum. Belki
bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle, beyan et-
mek bana pek nahofltur. Fakat, madem ehl-i dünya ev-
haml› bir surette soruyorlar; ben de derim ki:

Küçüklü¤ümden beri halklar›n mal›n› kabul etmemek
(velev zekât dahi olsa), hem maafl› kabul etmemek (Yal-
n›z bir iki sene Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede dostlar›m›n ic-
bar›yla kabul etmeye mecbur oldum), hem maiflet-i dün-
yeviye için minnet alt›na girmemek bütün ömrümde bir
düstur-i hayat›md›r. Ehl-i memleketim ve baflka yerlerde
beni tan›yanlar bunu biliyorlar. Bu befl seneki nefyimde,
çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok ça-
l›flt›lar; kabul etmedim.
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memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
mesele: konu.
minnet: iyilik, lütuf, ba¤›fl.
nahofl: hofl olmayan, hofla gitme-
yen, iyi olmayan, be¤enilmeyen.
nefy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
ömür: ömür, yaflama, yaflay›fl,
hayat.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
sa’y: çal›flma, çabalama, gayret
etme, ifl görme, emek sarf etme.
sual: soru.
suret: biçim, flekil.
velev: olsa da, bile, hatta, ister,
isterse, farz edelim ki.
zekât: ‹slâm›n befl flart›ndan biri
olan, mal ve paran›n pakl›¤›n› ve
helâlli¤ini sa¤lamak üzere, Allah
için mal›n belli bir k›sm›n›n her y›l
zekât verilebilecek kimselere da-
¤›t›lmas›.
zira: çünkü, ondan ki, flundan, flu
sebepten ki, onun için.

arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
belki: hatta.
bereket: Allah vergisi bolluk.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i memleket: ülke ahalisi,
bir ülkeye mensup olanlar.
enaniyet: kendini be¤enme,

bencillik, egoistlik.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
fikir: düflünme, düflünce.
gurur: kibir, kurum, kurulma.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda bir ifl yapt›rma, mec-
bur etme, bask›.
ihsas: hissettirme, sezdirme,
üstü kapal› olarak dile getir-
me, aç›ktan söylememe, du-
yurulma.
iktisâd: tutum, biriktirme, ar-

t›rma, tasarruf.
izah: aç›kça ortaya koyma,
aç›klama yapma, bir konuyu
ayr›nt›lar›yla ortaya koyma,
eksiksiz anlatma.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
maiflet-i dünyeviye: dünya-
da yaflamak için lüzumlu olan
fley.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.



”Öyle ise, nas›l idare edersin?” denilse, derim: Bere-
ket ve ikram-› ‹lâhî ile yafl›yorum. Nefsim çendan her ha-
karete, her ihanete müstahak ise de; fakat, Kur’ân hiz-
metinin kerameti olarak, erzak hususunda ikram-› ‹lâhî

olan berekete mazhar oluyorum 
1 rçuónëna n∂uHnQ pánªr©pæpH ÉsenG nh

s›rr›yla Cenab-› Hakk›n bana etti¤i ihsanat› yad edip, bir
flükr-i manevî nev’inde birkaç numunesini söyleyece¤im.
Bir flükr-i manevî olmakla beraber, korkuyorum ki bir ri-
ya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin.
Çünkü, müftehirâne gizli bereketi izhar etmek, kesilme-
sine sebep olur. Fakat, ne çare, söylemeye mecbur ol-
dum.

‹flte birisi: fiu alt› ayd›r otuz alt› ekmekten ibaret bir

kile bu¤day bana kâfi geldi; daha var, bitmemifl. Ne mik-
tar kifayet (HAfi‹YE) edecek, bilmiyorum.

‹kincisi: fiu mübarek ramazanda, yaln›z iki hane-

den bana yemek geldi; ikisi de beni hasta etti. Anlad›m
ki, baflkas›n›n yeme¤ini yemekten memnuum. Mütebaki-
si, bütün ramazanda benim idareme bakan mübarek bir
hanenin ve sad›k bir arkadafl›m olan o hane sahibi Ab-
dullah Çavuflun ihbar› ve flahadetiyle, üç ekmek, bir k›y-
ye pirinç bana kâfi gelmifltir. Hatta, o pirinç, on befl gün
ramazandan sonra bitmifltir.

Üçüncüsü: Da¤da üç ay, bana ve misafirlerime, bir

k›yye tereya¤›, her gün ekmekle beraber yemek flart›yla, 

HAfi‹YE: Bir sene devam etti.

bereket: Allah vergisi bolluk.
Cenab-› Hak: Allah.
çendan: gerçi, o kadar, her ne ka-
dar, pek o kadar.
erzak: yiyecek, içecek.
gurur: kibir, kurum, kurulma.
hakaret: hakirlik, hor görme, in-
citme, küçük düflürme.
hane: ev, mesken, beyt, ikamet
edilen yer.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
husus: mevzu, konu.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
idare: yerinde harcama, yetinme;
bir ifli yürütme, çekip çevirme.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma.
ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba¤›fl-
lar, yard›mlar, nimetler, lütuflar.
ihsas: hissettirme, sezdirme, üstü
kapal› olarak dile getirme, aç›k-
tan söylememe, duyurulma.
ikram-› ‹lâhî: Allah’›n ikram ve
ihsan›.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kâfî: yeter, yetecek.
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
k›yye: a¤›rl›k ölçüsü, okka, 400
dirhem veya.
kifayet: kâfi miktarda olma, ye-
ter, yetiflme, yetme, yeterlilik.
kîle: bir çeflit a¤›rl›k ve hacim öl-
çüsü, hububat ölçüsü.

mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
memnu: yasaklanm›fl, mene-
dilmifl, mâni olunmufl, yasak
edilmifl, yasak.
mübarek: feyizli, bereketli.
müftehirane: iftiharla, iftihar
ederek, övünerek, gururlu bir
flekilde.

müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
mütebâkî: bâkî kalan, geri
kalan, geriye kalan, artan, kü-
sur.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nev’: tür, çeflit.
nümune: örnek, misal, örnek

olarak gösterilen.
riya: iki yüzlülük, yalandan
gösterifl, samimiyetsizlik.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flükr-i manevî: insan›n duygu
ve azalar›yla etti¤i flükür, ma-
nevî flükür.
yâd: hat›rlama, anma, hat›ra
getirme.

1. Rabbinin nimetini minnet ve flükranla an. (Duha Suresi:11.) 
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kâfi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafi-
rim vard›. Benim ekme¤im de ve onun ekme¤i de biti-
yordu. Çarflamba günü idi. Dedim ona: “Git, ekmek ge-
tir.” ‹ki saat, her taraf›m›zda kimse yok ki, oradan ekmek
al›ns›n. “Cuma gecesi senin yan›nda bu da¤da beraber
dua etmek arzu ediyorum” dedi. Ben de dedim:

“
1 $ n¤nY Énær∏scnƒnJ , kal.”

Sonra hiç münasebeti olmad›¤› hâlde ve bir bahane
yokken, ikimiz yürüye yürüye bir da¤›n tepesine ç›kt›k.
‹brikte bir parça su vard›. Bir parça fleker ile çay›m›z var-
d›. Dedim: “Kardeflim, bir parça çay yap.”

O, ona bafllad›; ben de derin bir dereye bakar bir kat-
ran a¤ac› alt›nda oturdum. müteessifâne flöyle düflün-
düm ki: “Küflenmifl bir parça ekme¤imiz var; bu akflam
ancak ikimize yeter. ‹ki gün nas›l yapaca¤›z ve bu safî
kalp adama ne diyece¤im?” diye düflünmede iken, bir-
den bire bafl›m çevrilir gibi bafl›m› çevirdim. Gördüm ki,
koca bir ekmek, katran a¤ac›n›n üstünde, dallar› içinde
bize bak›yor.

Dedim: “Süleyman, müjde! Cenab-› Hak bize r›z›k
verdi.”

O ekme¤i ald›k; bak›yoruz ki, kufllar ve hayvanat-›
vahfliye hiçbiri iliflmemifl. Yirmi otuz gündür hiçbir insan
o tepeye ç›kmam›flt›. O ekmek, ikimize iki gün kâfi gel-
di. Biz yerken, bitmek üzere iken, dört sene sad›k bir 
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arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
bahane: vesile, sebep.
Cenab-› Hak: Allah.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, hem
de...” manalar›nda, cümle bafl-
lar›nda kullan›lan edatt›r.
hayvanât-› vahflîye: vahflî

olan hayvanlar, y›rt›c› hay-
vanlar.
ibrik: toprak veya madenden
yap›lm›fl, kulplu ve emzikli su
kab›.
kâfî: yeter, yetecek.
katran: bir a¤aç ismi, Lübnan
ve Toroslarda yetiflen bir se-
dir türü.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.

müjde: sevindirici haberi ifa-
de etmek için söylenen söz.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
müteessifane: müteesif ola-
rak, eseflenerek, kederlenerek.
r›zk: yiyecek, içecek fley,
az›k.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
sâfî: halis, temiz.

1. Allah’a tevekkül ettik.



s›dd›k›m olan müstakim Süleyman, ekmekle afla¤›dan ç›-
kageldi.

Dördüncüsü: fiu üstümdeki sakoyu yedi sene evvel

eski olarak alm›flt›m. Befl senedir elbise, çamafl›r, pabuç,
çorap için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket, iktisat
ve rahmet-i ‹lâhiye bana kâfi geldi. 

‹flte flu numuneler gibi, çok fleyler var ve bereket-i ‹lâ-
hiyenin çok cihetleri var; bu köy halk› ço¤unu bilirler. Fa-
kat, sak›n bunlar› fahr için zikrediyorum zannetmeyiniz,
belki mecbur oldum. Hem, benim için iyili¤e bir medar
oldu¤unu düflünmeyiniz. Bu bereketler, ya yan›ma gelen
halis dostlar›ma ihsand›r; veya hizmet-i Kur’âniyeye bir
ikramd›r; veya iktisad›n bereketli bir menfaatidir; veya-
hut, “Ya Rahîm, ya Rahîm” ile zikreden ve yan›mda bu-
lunan dört kedinin r›z›klar›d›r ki, bereket suretinde gelir,
ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin m›rm›rlar›n›
dikkatle dinlesen, “Ya Rahîm, ya Rahîm” çektiklerini an-
lars›n. 

Kedi bahsi geldi, tavu¤u hat›ra getirdi. Bir tavu¤um
var. fiu k›flta, yumurta makinesi gibi pek az fas›la ile, her
gün Rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu.
Hem, bir gün iki yumurta getirdi; ben de hayrette kal-
d›m. Dostlar›mdan sordum, “Böyle olur mu?” dedim.
Dediler: “Belki bir ihsan-› ‹lâhîdir.” Hem, flu tavu¤un ya-
z›n ç›kard›¤› küçük bir yavrusu vard›. Ramazan-› flerifin
bafl›nda yumurtaya bafllad›, tâ k›rk gün devam etti. Hem
küçük, hem k›flta, hem ramazanda, bu mübarek hâli bir 

bahis: konu, mevzu.
bereket: Allah vergisi bolluk.
bereket-i ‹lâhîye: ‹lâhî bereket,
bolluk, Allah’tan gelen ihsan, bol-
luk.
cihet: yan, yön, taraf.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fahr: övünme, böbürlenme, bü-
yüklenme, fleref, onur, k›vanç.
fas›la: aral›k, ara.
halis: gerçek.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hayret: flaflk›nl›k.
hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
idare: yetinme.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
iktisâd: tutum, biriktirme, art›r-
ma, tasarruf.
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istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
kâfî: yeter, yetecek.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
mübarek: feyizli, bereketli.
müstakim: temiz, namuslu,
do¤ru, ahlâkl›, istikamet sahi-
bi.

nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen.
pabuç: ayakkab›, kundura.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahmet: Allah’›n kullar›n›
esirgemesi, onlara ac›y›p ba-
¤›fllamas›, onlara maddî ve
manevî nimetler vermesi, on-
lar›n günahlar›n› silmesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Ramazan-› fierif: mübarek,

flerefli Ramazan ay›.

r›zk: yiyecek, içecek fley,
az›k.

sako: üste giyilen erkek elbi-
sesi.

s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.

suret: flekil, biçim.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.

zikr: söyleme, anma, bildir-
me; Allah’›n adlar›n› anarak
dua etme, Allah’› anma.



ikram-› Rabbanî oldu¤una, ne benim ve ne de bana hiz-
met edenlerin flüphemiz kalmad›. Hem ne vakit annesi
kesti, hemen o bafllad›; beni yumurtas›z b›rakmad›. 

‹K‹NC‹ VEH‹ML‹ SUAL: Ehl-i dünya diyorlar ki: “Sana na-
s›l emniyet edece¤iz ki, sen dünyam›za kar›flmayacak-
s›n? Seni serbest b›raksak, belki dünyam›za kar›fl›rs›n.
Hem, nas›l bilece¤iz ki, sen kurnazl›k yapm›yorsun?
Kendini tarik-i dünya gösterip, halk›n mal›n› zahiren al-
maz, gizli al›r bir kurnazl›k olmad›¤›n› nas›l bilece¤iz?” 

Elcevap: Yirmi sene evvelki Divan-› Harb-i Örfîde ve
Hürriyetten daha evvel zamanda çoklara malûm hâl ve
vaziyetim ve ‹ki Mekteb-i Musibetin fiahadetnamesi na-
m›nda, o zaman Divan-› Harpteki müdafaat›m kat’î gös-
terir ki, de¤il kurnazl›k belki edna bir hileye tenezzül et-
mez bir tarzda hayat geçirmiflim. E¤er hile olsayd›, bu
befl sene zarf›nda sizlere temellukkârâne bir müracaat
edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez;
i¤fal ve aldatmaya daima çal›fl›r. Hâlbuki, bana karfl› en
mühim hücumlara ve tenkitlere mukabil, tezellüle tenez-
zül etmedim. 

1 $G n¤nY oâr∏scnƒnJ deyip, ehl-i dünyaya arkam› çevirdim.

Hem de ahireti bilen ve dünyan›n hakikatini keflfeden,
akl› varsa piflman olmaz, yeniden dünyaya dönüp u¤rafl-
maz. Elli seneden sonra, alâkas›z, tek bafl›yla bir adam,
hayat-› ebediyesini dünyan›n bir iki sene gevezeli¤ine,
flarlatanl›¤›na feda etmez; feda etse, kurnaz olmaz, belki 
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Hürriyet: 1908 de II. Meflrutiyetin
ilân› ile birlikte gerçekleflen yeni
sistemin halk aras›ndaki ad›.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ikram-› Rabbanî: Rabbimizin ik-
ram›, ihsan.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
kurnaz: kolayca kand›r›lmas›
mümkün olmayan, baflkalar›n›
bir tak›m oyunlarla kand›rabilen
kimse, aç›kgöz, uyan›k, zeyrek.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nam: ad, isim.
serbest: bir fleye ba¤l› olmayan,
istedi¤i gibi hareket edebilen, ba-
fl› bofl.
sual: soru.
târik-i dünya: dünyay› terk eden,
dünya ifllerinden elini aya¤›n› çe-
kip bir köflede oturan.
temellukkârâne: dalkavukluk
göstererek, yaltaklanarak.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tenkit: elefltiri.
tezellül: alçalma, küçülme.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
vehim: sebepsiz korku, belirsiz
ve manas›z korku.
zahiren: görünüflte, görünüfle gö-
re, meydanda olarak.
zarf›nda: içerisinde.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
belki: hatta.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihat ve
Terakki hükümeti zaman›nda
31 Mart Olay›ndan sonra ku-
rulan ve oldukça sert kararlar

alan s›k›yönetim mahkemesi.
Divan-› Harp: harp divan›, as-
keri mahkeme.
edna: az, pek az.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
emniyet: inanma, güvenme.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-

na verme.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz olan ahiret hayat›.
hile: aldatmaya, kand›rmaya
yönelik tertip, düzen, desise.
hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.

1. Allah’a tevekkül ettim. (Hûd Suresi: 56.)



ebleh bir divane olur. Ebleh bir divanenin elinden ne ge-
lir ki, onun ile u¤rafl›ls›n.

Amma zahiren tarik-i dünya bât›nen talib-i dünya flüp-

hesi ise, 
1 pAƒ°tùdÉpH lInQÉse n’n ¢nùrØsædG s¿pG »°/ùrØnf oÇuônHoG Énenh s›rr›nca,

ben nefsimi tebrie etmiyorum. Nefsim her fenal›¤› ister.
Fakat, flu fânî dünyada, flu muvakkat misafirhanede, ih-
tiyarl›k zaman›nda, k›sa bir ömürde, az bir lezzet için,
ebedî, daimî hayat›n› ve saadet-i ebediyesini berbat et-
mek, ehl-i akl›n kar› de¤il, ehl-i akl›n ve zîfluurun kar› ol-
mad›¤›ndan, nefs-i emmarem ister istemez akla tâbi ol-
mufltur. 

ÜÇÜNCÜ VEH‹ML‹ SUAL: Ehl-i dünya diyorlar ki: “Sen bi-
zi sever misin? Be¤eniyor musun? E¤er seversen, neden
bize küsüp, kar›flm›yorsun? E¤er be¤enmiyorsan, bize
muar›zs›n; biz muar›zlar›m›z› ezeriz.” 

Elcevap: Ben de¤il sizi, belki dünyan›z› sevseydim,
dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyan›z› be-
¤enmiyorum; fakat kar›flm›yorum. Çünkü, ben baflka
maksattay›m. Baflka noktalar benim kalbimi doldurmufl;
baflka fleyleri düflünmeye kalbimde yer b›rakmam›fl. Sizin
vazifeniz ele bakmakt›r, kalbe bakmak de¤il. Çünkü, ida-
renizi, asayiflinizi istiyorsunuz. El kar›flmad›¤› vakit, ne
hakk›n›z var ki hiç lây›k olmad›¤›n›z hâlde, “Kalp de bizi
sevsin” demeye? Kalbe kar›flsan›z: Evet, ben nas›l bu k›fl
içinde bahar› temenni ediyorum ve arzu ediyorum; fakat
irade edemiyorum, getirmeye teflebbüs edemiyorum.

amma: ama, lâkin, ancak, öyle ki,
flu kadar ki.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
asayifl: rahat, huzur, emniyet, dü-
zen.
bât›nen: dahilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
berbat: harap, viran, periflan.
daimî: sürekli, devaml›.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
ebleh: pek ak›ls›z, ahmak, aptal,
bön, al›k, budala.
ehl-i ak›l: ak›ll› olanlar, ak›l sahip-
leri.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
fânî: muvakkat, geçici.
fena: kötü, iyi olmayan, uygun-
suz.
idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
lây›k: vas›flar›, nitelikleri, özü, ha-
reket ve davran›fllar›yla bir fleyi
elde etmeye hak kazanm›fl olan.
lezzet: her hangi bir fley karfl›s›n-
da duyulan zevk, haz, keyf.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan

güç.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis, insana
kötü ve günah olan ifllerin ya-
p›lmas›n› emreden nefis.
ömür: ömür, yaflama, yafla-
y›fl, hayat.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
sual: soru.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat

eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
talib-i dünya: dünyay› iste-
yen, dünyaya talip olan.
târik-i dünya: dünyay› terk
eden, dünya ifllerinden elini
aya¤›n› çekip bir köflede otu-
ran.
tebrie: bir kimseyi flüpheden
ve zan alt›ndan kurtarma, bi-
rini temize ç›karma.
temenni: olmas›n› veya ol-

mamas›n› isteme.
teflebbüs: bir ifli yapmak için
harete geçme, bafllama, girifl-
me.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.
vehim: yanl›fl ve esass›z dü-
flünce.
zahiren: görünüflte, görünüfle
göre, meydanda olarak.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

1. Ben nefsimi temize ç›karmam. Çünkü nefis daima kötülü¤e sevk eder. (Yusuf Suresi: 53.)
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Öyle de, hâl-i âlemin salâhatini temenni ediyorum, dua
ediyorum ve ehl-i dünyan›n ›slah›n› arzu ediyorum; fakat
irade edemiyorum; çünkü elimden gelmiyor. Bilfiil tefleb-
büs edemiyorum; çünkü ne vazifemdir, ne de iktidar›m
var. 

DÖRDÜNCÜ fiÜPHEL‹ SUAL: Ehl-i dünya diyorlar ki: “O ka-
dar belâlar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmad›? Sa-
na nas›l emîn olabiliriz ki, f›rsat senin eline geçse, arzu
etti¤in gibi kar›flmazs›n? 

Elcevap: Evvelki noktalar size emniyet vermekle bera-
ber, memleketimde, talebe ve akrabam içinde, beni din-
leyenlerin ortas›nda, heyecanl› hâdiseler içinde dünyan›-
za kar›flmad›¤›m hâlde, diyar-› gurbette ve yaln›z, tek ba-
fl›yla, garip, zaif, âciz, bütün kuvvetiyle ahirete mütevec-
cih, ihtilâttan, muhabereden kesilmifl, iman ve ahiret
münasebetiyle uzaktan uza¤a yaln›z baz› ehl-i ahireti
dost bulan ve baflka herkese yabanî ve herkes de ona ya-
banî nazar›yla bakan bir insan, semeresiz, tehlikeli dün-
yan›za kar›flsa, muzaaf bir divane olmak gerektir.

BEfi‹NC‹ NOKTA: Befl küçük meseleye dairdir: 

B‹R‹NC‹S‹: Ehl-i dünya bana diyorlar ki: “Bizim usul-i
medeniyetimizi, tarz-› hayat›m›z› ve suret-i telebbüsümü-
zü ne için sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize
muar›zs›n?” 

Ben de derim: Hey Efendiler! Ne hak ile bana usul-i
medeniyetinizi teklif ediyorsunuz? Hâlbuki siz, beni 
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›slah: iyi bir hâle koyma, iyi duru-
ma getirme, iyilefltirme, düzelt-
me.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
iktidar: güç yetme, yapabilme,
bir ifli gerçeklefltirmek için gere-
ken kuvvet.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
mesele: konu.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhabere: haberleflme, mektup-
laflma, yaz›flma.
muzaaf: kat kat, iki kat, iki misli,
katmerli.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
müteveccih: teveccüh eden, bir
tarafa, bir cihete dönen, yönelen.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
semere: netice, sonuç.
sual: soru.
suret-i telebbüs: giyinme flekli,
tarz›, biçimi.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tarz-› hayat: hayat tarz›, yaflama
flekli.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
teklif: birinden eziyetli, zahmetli
fakat di¤eri hakk›nda yararl› bir ifl
isteme.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme.
teflebbüs: bir ifli yapmak için ha-
rete geçme, bafllama, giriflme.
usûl-i medeniyet: medeniyet
usûlü, kaidesi, prensibi.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
yabanî: ilkel durumda yaflayan,
vahflî.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
akraba: yak›nlar, aralar›nda
soyca yak›nl›k bulunanlar, h›-
s›mlar.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
bilfiil: fiilen, bizzat kendi ça-
l›flmas› ile yaparak, uygula-

mada.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.
diyar-› gurbet: gurbet diyar›,
yabanc› memleket, gurbet ili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i ahiret: ahiretini düflü-
nenler.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.

emin olma: inanma, güven-
me.
emniyet: inanma, güvenme.
evvelki: önceki.
f›rsat: bir ifl için en uygun za-
man ve hâl.
garip: kimsesiz, zavall›.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hâl-i âlem: dünyan›n vaziye-
ti, âlemin durumu.



hukuk-i medeniyetten ›skat etmifl gibi, haks›z olarak befl
sene bir köyde muhabereden ve ihtilâttan memnu bir
tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfiyi flehirlerde dost ve
akrabas›yla beraber b›rakt›n›z ve sonra vesika verdi¤iniz
hâlde, sebepsiz beni tecrit edip bir iki tane müstesna hiç-
bir hemflehri ile görüfltürmediniz. Demek beni efrad-› mil-
letten ve raiyetten saym›yorsunuz. Nas›l kanun-i mede-
niyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyay› ba-
na zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle fleyler
teklif edilmez. Siz bana dünya kap›s›n› kapad›n›z; ben de
ahiret kap›s›n› çald›m; rahmet-i ‹lâhiye açt›. Ahiret kap›-
s›nda bulunan bir adama, dünyan›n karma kar›fl›k usul
ve âdât› ona nas›l teklif edilir? Ne vakit beni serbest b›-
rak›p memleketime iade edip hukukumu verdiniz, o va-
kit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz. 

‹K‹NC‹ MESELE: Ehl-i dünya diyorlar ki: “Bize ahkâm-›
diniyeyi ve hakaik-› ‹slâmiyeyi talim edecek resmî bir da-
iremiz var. Sen ne salâhiyetle neflriyat-› diniye yap›yor-
sun? Sen madem nefye mahkûmsun, bu ifllere kar›flma-
ya hakk›n yok.”

Elcevap: Hak ve hakikat inhisar alt›na al›nmaz. ‹man
ve Kur’ân nas›l inhisar alt›na al›nabilir? Siz dünyan›z›n
usulünü, kanununu inhisar alt›na alabilirsiniz; fakat haka-
ik-› imaniye ve esasat-› Kur’âniye, resmî bir flekilde ve
ücret mukabilinde dünya muamelât› suretine sokulmaz.
Belki bir mevhibe-i ‹lâhiye olan o esrar, halis bir niyet ile
ve dünyadan ve huzuzat-› nefsaniyeden tecerrüt etmek 

âdât: âdetler, görenekler, al›fl-
kanl›klar, gelenekler.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
ahkâm-› diniye: dine ait hüküm-
ler, dinle ilgili hükümler.
akraba: yak›nlar, aralar›nda soy-
ca yak›nl›k bulunanlar, h›s›mlar.
efrad-› millet: milletin fertleri.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
esâsât-› Kur’âniye: Kur’ânî esas-
lar, Kur’ân esaslar›.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
gerçekleri, ‹slâma ait hakikatler.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
görülen, mevcut olan, bir fleyin
asl› ve esas›.
halis: temiz, saf, samimi.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hukûk: haklar , kanunun verdi¤i
haklar.
hukûk-› medeniye: medenî hu-
kuk, temel hak ve hürriyetler.
huzûzat-› nefsanîye: nefsin haz-
lar›, nefse hofl gelen fleyler.
›skat: düflürme, düflürülme.
iade: geri gönderme, gönderilme,
geri çevirme, geri verme, geri
döndürme.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inhisar: yaln›z bir kifliye ait olma.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kanun-i medeniyet: medeniyete
ait olan kanun.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
memleket: bir insan›n do¤up bü-
yüdü¤ü yer.
memnu: yasaklanm›fl, menedil-
mifl, mâni olunmufl, yasak edil-
mifl, yasak.
menfi: nefyedilmifl, sürgün edil-
mifl, sürgün.
mevhibe-i ‹lâhîye: Allah vergisi,
Cenab-› Allah’›n ihsan ve hediye-
si.
muamelât: muameleler, ifllemler.
muhabere: haberleflme, mektup-
laflma, yaz›flma.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
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müstesna: ayr› tutularak, ha-
riç, ayr›k.
nefy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur
etme.
neflriyat-› diniye: dinî neflri-
yat, din ile ilgili yay›nlar, dinî
konularda yaz›lm›fl kitap, ga-
zete, dergi vs.
niyet: kalbin bir fleye karar
vermesi, bir iflin ne için yap›-
laca¤›n› bilmesi.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n

sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
raiyet: bir devletin tebaas›
olan ve vergi veren halk.
resmî: devletin olan, devlete
ait, devletle ilgili.
salâhiyet: yetki, bir ifle kar›fl-
maya veya vazife icab› bir ifli
yapmaya, bir harekette bu-
lunmaya hakk› olma.
serbest: tutuklu veya ba¤›m-
l› olmayan, kay›ts›z, hür.
suret: biçim, flekil, tarz.
talim: ö¤retme, yetifltirme.
tarz: biçim, flekil.

tatbik: yerine getirme, uygu-
lama.
tecerrüt: soyutlanma, s›yr›l-
ma.
tecrîd: bir kiflinin baflka bir in-
san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.
teklif: birinden eziyetli, zah-
metli fakat di¤eri hakk›nda
yararl› bir ifl isteme.
usûl: tertip, düzen, esaslar,
kurallar.
vesika: izin kâ¤›d›.
zindan: hapishane.



vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmî da-
ireniz dahi memlekette iken beni vaiz kabul etti, tayin et-
ti. Ben o vaizli¤i kabul ettim, fakat maafl›n› terk ettim.
Elimde vesikam var. Vaizlik, imaml›k vesikas›yla her yer-
de amel edebilirim; çünkü, benim nefyim haks›z olmufl-
tur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalar›m›n
hükmü bâkîdir. 

Saniyen: Yazd›¤›m hakaik-› imaniyeyi do¤rudan do¤-
ruya nefsime hitap etmiflim. Herkesi davet etmiyorum;
belki ruhlar› muhtaç ve kalpleri yaral› olanlar, o edviye-i
Kur’âniyeyi aray›p buluyorlar. Yaln›z medar-› maifletim
için, yeni huruf ç›kmadan evvel, haflre dair bir risalemi
tab ettirdim. Bunu da, bana karfl› insafs›z eski vali, o ri-
saleyi tetkik edip, tenkit edecek bir cihet bulamad›¤› için
iliflemedi. 

ÜÇÜNCÜ MESELE: Benim baz› dostlar›m, ehl-i dünya ba-
na flüpheli bakt›klar› için, ehl-i dünyaya hofl görünmek
için, benden zahiren teberri ediyorlar, belki tenkit ediyor-
lar. Hâlbuki, kurnaz ehl-i dünya, bunlar›n teberrisini ve
bana karfl› içtinaplar›n›, o ehl-i dünyaya sadakate de¤il,
belki bir nevi riyaya, vicdans›zl›¤a hamledip, o dostlar›-
ma karfl› fenâ nazarla bak›yorlar. 

Ben de derim: Ey ahiret dostlar›m! Benim Kur’ân’a
hizmetkârl›¤›mdan teberri edip, kaçmay›n›z. Çünkü, in-
flaallah, benden size zarar gelmez. E¤er faraza musibet
gelse veya bana zulmedilse, siz benden teberri ile kurtu-
lamazs›n›z. O hâl ile musibete ve tokata daha ziyade
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huruf: harfler, isim ve fiil olma-
yan kelimeler.
hüküm: yürürlük.
iade: geri gönderme, gönderilme,
geri çevirme, geri verme, geri
döndürme.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak-
laflma, uzak durma.
insafs›z: merhametsiz, ac›mas›z.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah’›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
kurnaz: kolayca kand›r›lmas›
mümkün olmayan, baflkalar›n›
bir tak›m oyunlarla kand›rabilen
kimse, aç›kgöz, uyan›k, zeyrek.
medar-› maiflet: geçim kayna¤›,
geçim sebebi, geçim vas›tas›.
memleket: bir insan›n do¤up bü-
yüdü¤ü yer.
menfi: nefyedilmifl, sürgün edil-
mifl, sürgün.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
nazar: bak›fl, düflünce, fikir, niyet.
nefis: kendi, flah›s.
nefy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
nev’i: tür, çeflit.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
riya: iki yüzlülük, yalandan gös-
terifl, samimiyetsizlik.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
saniyen: ikinci derecede, ikinci
olarak.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.
teberri: sevmeyip yüz çevirme,
uzaklaflma.
tenkit: elefltirme.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
vaiz: vaaz eden, nasihat eden, di-
nî meseleler üzerinde ö¤üt vere-
rek irflat eden, ibadet yerlerinde
dinin emir ve yasaklar›n› anlata-
rak nasihat eden.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vesika: inan›lacak, dayan›lacak,
güvenilecek sa¤lam delil, hüccet,
belge.
vesile: bahane, sebep.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zahiren: görünüflte, görünüfle gö-
re, meydanda olarak.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
amel etme: çal›flma.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
belki: hatta.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
edviye-i Kur’âniye: Kur’ân-›

Kerîm’e ait ilâçlar, Kur’ân’›n
flifalar›.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
faraza: farz edelim ki, farz
edin ki, sayal›m ki, ola ki.
fenâ: kötü iyi olmayan, uy-
gunsuz (olan.
feyiz: bolluk, bereket, verim-
lilik.
hakaik-› imaniye: imana ait

hakikatler, imanî gerçekler.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
haml: isnat, at›f, yak›flt›rma,
yorma.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
hitap: birine söz söyleme, sö-
zü biri üzerine çevirme.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.



istihkak kesb edersiniz. Hem, ne var ki evhama düflüyor-
sunuz? 

DÖRDÜNCÜ MESELE: fiu nefiy zaman›nda görüyorum ki:
Hodfürufl ve siyaset batakl›¤›na düflmüfl baz› insanlar, ba-
na tarafgirâne, rakîbâne bir nazarla bak›yorlar. Güya ben
de onlar gibi dünya cereyanlar›yla alâkadar›m. 

Hey, efendiler! Ben iman›n cereyan›nday›m; karfl›mda
imans›zl›k cereyan› var. Baflka cereyanlarla alâkam yok.
O adamlardan ücret mukabilinde ifl görenler, belki ken-
dini bir derece mazur görüyor. Fakat, ücretsiz, hamiyet
nam›na bana karfl› tarafgirâne, rakîbâne vaziyet almak
ve iliflmek ve eziyet etmek, gayet fena bir hatad›r. Çün-
kü, sab›kan ispat edildi¤i gibi, siyaset-i dünya ile hiç alâ-
kadar de¤ilim. Yaln›z bütün vaktimi ve hayat›m› hakaik-›
imaniye ve Kur’âniyeye hasr ve vakfetmiflim. Madem
böyledir; bana eziyet verip rakîbâne iliflen adam düflün-
sün ki, o muamelesi z›nd›ka ve imans›zl›k nam›na imana
iliflmek hükmüne geçer. 

BEfi‹NC‹ MESELE: Dünya madem fânîdir, hem madem
ömür k›sad›r, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çok-
tur, hem madem hayat-› ebediye burada kazan›lacakt›r,
hem madem dünya sahipsiz de¤il, hem madem flu misa-
firhane-i dünyan›n gayet Hakîm ve Kerîm bir Müdebbiri
var, hem madem ne iyilik ve ne fenal›k cezas›z kalmaya-

cakt›r, hem madem
1 Én¡n©°rSoh s’pG Ék°ùrØnf *G o∞u∏`nµoj n’ s›rr›n-

ca teklif-i mâlâyutak yoktur, hem madem zarars›z yol, 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
eziyet: incitme, s›k›nt› verme.
fânî: ölümlü, muvakkat, geçici.
fenâ: kötü iyi olmayan, uygunsuz
(olan.
gayet: çok, fazla, son derece.
güya: sanki, sözde.
hakaik-› imaniye ve Kur’âniye:
imana ve Kur’ân’a ait hakikatler,
gerçekler.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hamiyet: insanda bulunan din,
millet, bayrak, vatan gibi mukad-
des de¤erler ile kendi aile ve ya-
k›nlar›n› koruma duygusu ve gay-
reti.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus k›l-
ma, yaln›z bir fleye kullanma.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz olan ahiret hayat›.
hodfürufl: kendini be¤endirme¤e
çal›flan, kendini satan, övünen,
övüngen.
hükmüne: yerine.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
kesb: çal›fl›p, kazanma.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mazur: özürlü, özrü olan.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
Müdebbir: tedbir alan, tedbirli,
her fleyi önceden düflünen.
nam: ad, isim.
nam›na: yerine.
nazar: bak›fl, düflünce, fikir, niyet.
nefiy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-

1. Allah bir kimseye gücünün yetti¤inden baflka sorumluluk yüklemez. (Bakara Suresi: 286.)
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met etmeye mecbur etme.
ömür: ömür, yaflama, yafla-
y›fl, hayat.
rakîbâne: rakip olarak, rakip
olana yak›fl›r flekilde, her han-
gi bir iflte birbirine üstünlük
sa¤lamaya çal›fl›rcas›na.
sab›kan: evvelce, bundan ön-
ce, evvelce geçmiflte, az önce
geçti¤i gibi.

siyaset: politika.
siyaset-i dünya: dünya siya-
seti.
tarafgirâne: taraf tutarcas›na,
bir taraf› destekleyerek.
teklif-i mâlâyutak: a¤›r ve
güç yetirilemeyeni isteme,
teklif etme.
ücret: hizmet, emek karfl›l›¤›
al›nan para veya mal, belli bir

ifle harcanan eme¤in hakk›
olarak verilen karfl›l›k.

vak›f: ay›rma, bir fleye mah-
sus k›lma.

vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.



zararl› yola müreccaht›r, hem madem dünyevî dostlar ve
rütbeler kabir kap›s›na kadard›r; elbette, en bahtiyar
odur ki, dünya için ahireti unutmas›n, ahiretini dünyaya
feda etmesin, hayat-› ebediyesini hayat-› dünyevîye için
bozmas›n, malâyani fleylerle ömrünü telef etmesin, ken-
dini misafir telâkki edip Misafirhane Sahibinin emirleri-
ne göre hareket etsin, selâmetle kabir kap›s›n› aç›p sa-
adet-i ebediyeye girsin. (HAfi‹YE)
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paye.
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
selâmet: salimlik, eminlik.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
telâkki: kabul etme, alma.
telef: bofl yere harcama, y›prat-
ma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

HAfi‹YE: Bu mademler içindir ki, flahs›ma karfl› olan zulümlere, s›k›nt›-
lara ald›rm›yorum ve ehemmiyet vermiyorum, “Meraka de¤miyor” diyo-
rum ve dünyaya kar›flm›yorum.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
ceza: suç, kusur, veya yanl›fl
hareket sonunda tatbik edi-
len müeyyide.
dünyevî: dünyaya ait, dünya
ile ilgili.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
elbette: kesinlikle, mutlaka,

flüphesiz.
emir: ifl buyurma, buyruk,
buyrultu (a¤›zdan veya yaz›
ile.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
fenâ: kötü iyi olmayan, uy-
gunsuz (olan.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz olan ahiret hayat›.
kabir: ölüleri defnetmek için

kaz›lan çukur, mezar, sin,
merkad. büyük, ulu.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
malâyani: manas›z, faydas›z,
bofl (fley).
müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan, uygun bulunan,
üstün, ye¤.
ömür: ömür, yaflama, yafla-
y›fl, hayat.
rütbe: s›ra, derece, mertebe,



On Alt›nc› Mektubun Zeyli 
2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1¯ /¬pª°rSÉpH

Ehl-i dünya, sebepsiz benim gibi âciz, garip bir adam-
dan tevehhüm edip binler adam kuvvetinde tahayyül
ederek, beni çok kay›tlar alt›na alm›fllar. Barla’n›n bir
mahallesi olan Bedre’de ve Barla’n›n bir da¤›nda bir iki
gece kalmakl›¤›ma müsaade etmemifller. ‹flittim ki, diyor-
lar: “Said elli bin nefer kuvvetindedir; onun için serbest
b›rakm›yoruz.” 

Ben de derim ki: Ey bedbaht ehl-i dünya! Bütün kuv-
vetinizle dünyaya çal›flt›¤›n›z hâlde, neden dünyan›n iflini
dahi bilmiyorsunuz, divane gibi hükmediyorsunuz? E¤er
korkunuz flahs›mdan ise, elli bin nefer de¤il, belki bir ne-
fer elli defa benden ziyade ifller görebilir. Yani, odam›n
kap›s›nda durup, bana “Ç›kmayacaks›n!” diyebilir.

E¤er korkunuz mesle¤imden ve Kur’ân’a ait dellâll›-
¤›mdan ve kuvve-i maneviye-i imaniyeden ise, elli bin
nefer de¤il, yanl›fls›n›z, meslek itibar›yla elli milyon kuv-
vetindeyim; haberiniz olsun! Çünkü, Kur’ân-› Hakîm’in
kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil oldu¤u hâlde, bütün
Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neflretti¤im envar-›
imaniye ile, onlar›n fünun-i müspete ve tabiat dedikleri 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
bedbaht: bahts›z, baht› kara, ta-
lihsiz.
belki: hatta.
dahil: içinde.
dellâl: ilân edici.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
fünun-i müspete: müspet fen
ilimleri, ispata dayal› pozitif ilim-
ler.
garip: kimsesiz, zavall›.

hüküm: karar verme.
itibar›yla: yönünden.
kay›t alt›na alma: hareketle-
rini s›n›rland›rma, tahdit.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
kuvve-i maneviye-i imani-
ye: iman›n verdi¤i manevî
güç ve moral, imandan kay-

naklanan manevî kuvvet.
mahalle: bir flehir veya kasa-
ban›n bölündü¤ü k›s›mlardan
her biri.
meslek: kiflinin kendi yap›s›-
na uygun bulup yürüdü¤ü
manevî yol.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nefer: rütbesiz asker, er.
neflir: yay›nlama, da¤›tma.

flah›s: insan›n kendi nefsi,
kendi varl›¤›, nefis, zat.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma, zihin-
de canland›rma, tasavvur et-
me.
tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma.
zeyil: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Allah’›n ad›yla.

2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.) 
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muhkem kal’alar›n› zir ü zeber etmiflim. Onlar›n en bü-
yük dinsiz feylesoflar›n› hayvandan afla¤› düflürmüflüm.
Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa,
Allah’›n tevfikiyle beni o mesle¤imin bir meselesinden
geri çeviremezler, inflaallah ma¤lûp edemezler. Madem
böyledir; ben sizin dünyan›za kar›flm›yorum, siz de benim
ahiretime kar›flmay›n›z. Kar›flsan›z da beyhudedir.

Takdir-i Hüda, kuvve-i bazu ile dönmez,
Bir flem’a ki, Mevlâ yaka, üflemekle sönmez.

Benim hakk›mda, müstesna bir surette, ehl-i dünya
pek ziyade tevehhüm edip, âdeta korkuyorlar. Bende bu-
lunmayan ve bulunsa dahi siyasî bir kusur teflkil etmeyen
ve ittihama medar olmayan fleyhlik, büyüklük, hanedan,
afliret sahibi, nüfuzlu, etba› çok, hemflehrileriyle görüfl-
mek, dünya ahvaliyle alâkadar olmak, hatta siyasete gir-
mek, hatta muhalif olmak gibi bende bulunmayan emir-
leri tahayyül ederek evhama düflmüfller. Hatta hapiste ve
hariçteki, yani kendilerince kabil-i af olmayanlar›n dahi
aflar›n› müzakere ettikleri s›rada beni âdeta her fleyden
menettiler. Fena ve fânî bir adam›n, güzel ve bâkî flöyle
bir sözü var: 

Zulmün topu var, güllesi var, kal’as› varsa,
Hakk›n da bükülmez kolu, dönmez yüzü vard›r.

Ben de derim:

Ehl-i dünyan›n hükmü var, flevketi var, kuvveti varsa;
Kur’ân’›n feyziyle, hadiminde de,
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kabil-i afv: ba¤›fllanabilir, ba¤›flla-
n›r, aff› mümkün, affedilebilir.
kal’a: büyük hisar.
kusur: suç, kabahat.
kuvve-i bazu: bazu kuvveti, bilek
kuvveti, kol kuvveti.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
ma¤lûp etme: yenme, üstün gel-
me.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
mesele: ehemmiyetli, önemli ifl.
meslek: kiflinin kendi yap›s›na
uygun bulup yürüdü¤ü manevî
yol.
Mevlâ: Allah.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
muhkem: sa¤lam, sa¤lamlaflt›r›l-
m›fl, kuvvetli.
müstesna: istisna olan, baflkas›na
benzemeyen, benzeri olmayan,
seçkin, mümtaz, fevkalâde.
müzakere: bir ifl hakk›nda konufl-
ma, karfl›l›kl› fikir söyleme, dan›fl-
ma, görüflme.
nüfuzlu: sözünü geçiren, sözü et-
kili olan.
siyaset: politika.
siyasî: politik.
suret: biçim, tarz, flekil.
flem’a: mumlu fitil, muma bat›r›l-
m›fl fitil.
fleyh: tarikat kurucusu, bir tari-
katta en üst mertebeye ulaflm›fl
kimse.
tabiat: Allah’›n kâinata koydu¤u,
kâinat›n düzenini devam ettiren
kanun.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma, zihinde can-
land›rma, tasavvur etme.
takdir-i Hudâ: Allah’›n takdiri.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma.
tevfik: Allah’›n yard›m›, baflar›l›
k›lmas›.
zirüzeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

âdeta: sanki, düpedüz, baya-
¤›, bas baya¤›.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahval: hâller, durumlar, olufl-
lar.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
afliret: göçebe hâlinde yafla-
yan, ço¤unlukla bir soydan
gelen insanlar, kabile, oymak.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,

sonsuz.
beyhude: bofluna, faydas›z.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
emir: ifl, fley, husus, vak›a, hâ-
dise, olgu.
etba: tabi olanlar, uyanlar.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
fânî: ölümlü.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.

gülle: top mermisi.
hânedân: kökten asil ve bü-
yük aile, köklü aile, ocak.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
inflaallah: Allah isterse, Allah
dilerse, Allah’›n emri olursa,
Allah izin verirse manalar›nda
kullan›lan bir dua.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›n-
da olma.



fiafl›rmaz ilmi, susmaz sözü vard›r, 
Yan›lmaz kalbi, sönmez nuru vard›r. 

Çok dostlarla beraber bana nezaret eden bir kuman-
dan, mükerreren sual ettiler:

“Neden vesika için müracaat etmiyorsun, istida vermi-
yorsun?” 

Elcevap: Befl alt› sebep için müracaat etmiyorum ve
edemiyorum:

B‹R‹NC‹S‹: Ben ehl-i dünyan›n dünyas›na kar›flmad›m
ki, onlar›n mahkûmu olay›m; onlara müracaat edeyim.
Ben kader-i ‹lâhînin mahkûmuyum ve ona karfl› kusurum
var; ona müracaat ediyorum. 

‹K‹NC‹S‹: Bu dünya çabuk tebeddül eder bir misafirhane
oldu¤unu yakînen iman edip bildim; onun için, hakikî
vatan de¤il, her yer birdir. Madem vatan›mda bâkî kal-
mayaca¤›m; beyhude ona karfl› çabalamak, oraya git-
mek bir fleye yaram›yor. Madem her yer misafirhanedir;
e¤er Misafirhane Sahibinin rahmeti yâr ise, herkes yâr-
d›r, her yer yarar; e¤er yâr de¤ilse, her yer kalbe bârd›r
ve herkes düflmand›r.

ÜÇÜNCÜSÜ: Müracaat, kanun dairesinde olur. Hâlbuki,
bu alt› senedir bana karfl› muamele, keyfî ve fevka’l-ka-
nundur. Menfiler kanunuyla bana muamele edilmedi; hu-
kuk-i medeniyetten ve belki hukuk-i dünyeviyeden ›skat
edilmifl bir tarzda bana bakt›lar. Bu fevka’l-kanun mu-
amele edenlere, kanun nam›na müracaat manas›z olur.

bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
bâr: yük, zahmet, eziyet, s›k›nt›.
beyhude: bofluna, faydas›z.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
fevkalkanan: kanun üstü, kanu-
nun kabul etmedi¤i, kanunun ka-
r›flmad›¤›.
feyz: bolluk, bereket, verimlilik.
hâdim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
hakikî: gerçek, sahici.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
ilim: bilgi, fen.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n›, yerine getirilmesini
istemek maksad›yla yaz›lan yaz›,
dilekçe, arzuhal.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
keyfî: kanun ve nizama uygun
olmayarak, yol ve usûle ayk›r›,
keyfe, arzuya, iste¤e ba¤l›, keyif-
le ilgili.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
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kusur: suç, kabahat.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
menfi: nefyedilmifl, sürgün
edilmifl, sürgün.
muamele: davranma, davra-
n›fl, birine karfl› her hangi bir
davran›flta bulunma.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be
tekrar.

müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nezaret: gözetme, gözden
geçirme, yoklama, muayene,
kontrol.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
sual: sorma, soruflturma.
flevket: büyüklük, heybet ,
azamet, debdebe, haflmet.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-

me, baflka hale getirme, bafl-
ka flekil alma.
vatan: bir kimsenin do¤up
büyüdü¤ü yer, üzerinde ya-
flan›lan ülke, yurt.
vesika: bir mal veya yiyece-
¤in halka eflit flekilde da¤›t›l-
mas› için hükümetçe verilen
izin kâ¤›d›.
yakînen: yakîn olarak, hiç
flüphe edilecek bir taraf› bu-
lunmaks›z›n, flüpheye düfl-
meden.
yâr: dost, yard›mc›.



DÖRDÜNCÜSÜ: Bu sene buran›n müdürü, benim nam›-
ma, Barla’n›n bir mahallesi hükmünde olan Bedre kar-
yesinde, tebdil-i hava için birkaç gün kalmaya dair müra-
caat etti; müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ih-
tiyac›ma cevab-› red verenlere nas›l müracaat edilir? Mü-
racaat edilse, zillet içinde faydas›z bir tezellül olur. 

BEfi‹NC‹S‹: Haks›zl›¤› hak iddia edenlere karfl› hak dava
etmek ve onlara müracaat etmek, bir haks›zl›kt›r, hakka
karfl› bir hürmetsizliktir. Ben bu haks›zl›¤› ve hakka kar-
fl› hürmetsizli¤i irtikâp etmek istemem vesselâm. 

ALTINCI SEBEP: Bana karfl› ehl-i dünyan›n verdikleri s›-
k›nt›, siyaset için de¤il. Çünkü, onlar da bilirler ki, siya-
sete kar›flm›yorum, siyasetten kaç›yorum. Belki bilerek
veya bilmeyerek z›nd›ka hesab›na, benim dine merbuti-
yetimden beni tazip ediyorlar. Öyle ise, onlara müracaat
etmek, dinden piflmanl›k göstermek ve meslek-i z›nd›ka-
y› okflamak demektir. Hem, ben onlara müracaat ve de-
halet ettikçe, adil olan kader-i ‹lâhî, beni onlar›n zalim
eliyle tazip edecektir. Çünkü, onlar diyanete merbutiye-
timden beni s›k›yorlar; kader ise benim diyanette ve ih-
lâsta noksaniyetim var, ara s›ra ehl-i dünyaya riyakârl›k-
lar›mdan dolay› beni s›k›yor. Öyle ise, flimdilik flu s›k›nt›-
dan kurtuluflum yok. E¤er ehl-i dünyaya müracaat et-
sem, kader der: “Ey riyakâr! Bu müracaat›n cezas›n›
çek!” E¤er müracaat etmezsem, ehl-i dünya der: “Bizi
tan›m›yorsun, s›k›nt›da kal!”
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lah’›n kader kanunu.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
karye: köy.
mahalle: bir flehir veya kasaba-
n›n bölündü¤ü k›s›mlardan her
biri.
manas›z: anlams›z.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
meslek-i z›nd›ka: dinsizlik, iman-
s›zl›k mesle¤i.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nam›na: yerine, ad›na.
noksaniyet: eksiklik, noksanl›k,
nak›sl›k.
riyakârl›k: ikiyüzlülük, gösteriflçi-
lik.
siyaset: politika.
tarz: biçim, flekil, suret.
tazip: Azap verme, eziyet etme,
eziyette bulunma.
tebdil-i hava: hava de¤iflikli¤i,
izin, müsaade, istirahat.
tezellül: alçalma, küçülme.
vesselâm: iflte o kadar, son söz
budur, art›k bitti.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zillet: alçalma, küçülme, düflme.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
belki: hatta.
cevab-› red: red cevab›.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
dehalet: s›¤›nmak, aman di-
leme, medet, yard›m isteyifl,
birinin himaye ve merhame-
tine s›¤›nma.
diyanet: din.
ehemmiyetsiz: k›ymetsiz,
önemsiz.

ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
fevkalkanan: kanun üstü,
kanunun kabul etmedi¤i, ka-
nunun kar›flmad›¤›.
hukuk-› dünyeviye: dünyevî
haklar.
hukûk-› medeniye: medenî
hukuk, temel hak ve hürri-
yetler.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hürmetsizlik: sayg›s›zl›k.

›skat: düflürme, düflürülme.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk
hâli, muhtaç olufl.
irtikap: kötü, fena ve günah
teflkil edecek bir ifl yapma,
kötü ifl iflleme.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir
ve tayin etmesi.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-



YED‹NC‹ SEBEP: Malûmdur ki, bir memurun vazifesi, he-
yet-i içtimaiyeye muz›r eflhasa meydan vermemek ve na-
filere yard›m etmektir. Hâlbuki, beni nezaret alt›na alan
memur, kabir kap›s›na gelen, misafir bir ihtiyar adama 
1 *G s’pG n¬'dpG n’ ’daki iman›n lâtif bir zevkini izah etti¤im va-

kit, bir cürm-i meflhut hâlinde beni yakalamak gibi, çok
zaman yan›ma gelmedi¤i hâlde, o vakit güya bir kabahat
iflliyorum gibi yan›ma geldi. ‹hlâs ile dinleyen o bîçareyi
de mahrum b›rakt›; beni de hiddete getirdi. Hâlbuki, bu-
rada baz› adamlar vard›; o, onlara ehemmiyet vermiyor-
du. Sonra edepsizliklerde ve köydeki hayat-› içtimaiyeye
zehir verecek surette bulunduklar› vakit, onlara iltifat et-
meye ve takdir etmeye bafllad›.

Hem malûmdur ki, zindanda yüz cinayeti bulunan bir
adam, nezarete memur zabit olsun, nefer olsun, her za-
man onlarla görüflebilir. Hâlbuki bir senedir hem amir,
hem nezarete memur hükûmet-i milliyece iki mühim zat,
kaç defa odam›n yan›ndan geçtikleri hâlde, kat’a ve as-
la, ne benim ile görüfltüler ve ne de hâlimi sordular. Ben
evvel zannettim ki, adavetlerinden yanaflm›yorlar. Sonra
tahakkuk etti ki, evhamlar›ndan, güya ben onlar› yutaca-
¤›m gibi kaç›yorlar. ‹flte flu adamlar gibi eczas› ve me-
murlar› bulunan bir hükûmeti, hükûmet diyerek merci ta-
n›y›p müracaat etmek, kâr-› ak›l de¤il, beyhude bir zillet-
tir. Eski Said olsayd› Antere gibi diyecekti:
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adavet: düflmanl›k, husumet.
amir: büyük memur, memurun
üstü.
asla: hiç bir vakit, olmas› imkân-
s›z.
beyhude: bofluna, faydas›z.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
ceza: suç, kusur, veya yanl›fl ha-
reket sonunda tatbik edilen mü-
eyyide.
cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.
cürm-i meflhut: göz önünde iflle-
nen suç, suç üstü, ifllendi¤i görü-
len suç.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
edepsizlik: terbiyesizlik, ahlâks›z-
l›k.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
eflhas: flah›slar, adamlar, kifliler,
kimseler.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
güya: sanki, sözde.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
heyet-i içtimaiye: sosyal hayat›n
çeflitli kesimleri.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, h›fl›m.
hükümet: devlet, yönetim.
hükümet-i milliye: millî hükü-
met.
ihlâs: halis, içten, samimî, riyas›z,
karfl›l›ks›z sevgi ve ba¤l›l›k, gönül-
den gelen dostluk.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
iltifat: güler yüzle muamele, na-
zik davranma, gönlü hofl etme,
teveccüh etme, iyilik etme.
iman: inanma, inanç, itikat.
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl,
ak›ll›ca ifl, ak›l ifli, akla uygun.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar.
kader: takdir, k›smet, kudret, ‹lâ-
hî hüküm.
kat’a: hiç bir vakit, asla.
lâtif: hofl, güzel, tatl›.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini el-
de edemeyen, bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
memur: emrolunan, emirle yap-
t›r›lm›fl olan ifl, fley.
merci: merkez, kaynak, bafl vuru-
lacak yer, müracaat edilecek yer,
dönülecek yer, s›¤›n›lacak yer.
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muz›rr: zararl›, zarar veren,
zarara sebep olan.
mühim: önemli.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nafi: faydal›, kârl›, menfaat
sa¤lay›c›.
nefer: rütbesiz asker, er.
nezaret: gözetme, gözetim,
kontrol, gözalt›.

riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
suret: biçim, flekil.
tahakkuk: gerçek olarak mey-
dana ç›kma, bir fleyin do¤rulu-
¤unun meydana ç›kmas›, ger-
çekli¤inin anlafl›lmas›.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
vazife: görev.

zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.

zevk: tatma, tat, lezzet, haz.

zillet: alçalma, küçülme, düfl-
me

zindan: hapishane.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Saffat Suresi: 35.)
2. Âb-› hayat, zilletle içilince Cehennem gibidir; izzetle Cehennem, benim iftihar etti¤im bir

yerdir.



Eski Said yok; Yeni Said ise, “Ehl-i dünya ile konufl-
may› manas›z görüyor. Dünyalar› bafllar›n› yesin! Ne ya-
parlarsa yaps›nlar! Mahkeme-i kübrada onlarla muhake-
me olaca¤›z” der, sükût eder.

ADEM-‹ MÜRACAATIMIN SEBEPLER‹NDEN, SEK‹Z‹NC‹S‹:
“Gayrimeflru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir
adavet oldu¤u” kaidesince, adil olan kader-i ‹lâhî, lây›k
olmad›klar› hâlde meyletti¤im flu ehl-i dünyan›n zalim
eliyle beni tazip ediyor. Ben de bu azaba müstahak›m de-
yip sükût ediyordum.

Çünkü, Harb-i Umumîde Gönüllü Alay Kumandan›
olarak iki sene çal›flt›m, çarp›flt›m. Ordu Kumandan› ve
Enver Pafla takdirat› alt›nda k›ymettar talebelerimi, dost-
lar›m› feda ettim. Yaralan›p esir düfltüm. Esaretten gel-
dikten sonra Hutuvat-› Sitte gibi eserlerimle kendimi teh-
likeye at›p, ‹ngilizlerin ‹stanbul’a tasallutu alt›nda, ‹ngiliz-
lerin bafllar›na vurdum. fiu beni iflkenceli ve sebepsiz
esaret alt›na alanlara yard›m ettim. ‹flte onlar da bana, o
yard›m cezas›n› böyle veriyorlar. Üç sene Rusya’da, esa-
retimde çekti¤im zahmet ve s›k›nt›y›, burada bu dostla-
r›m bana üç ayda çektirdiler. Hâlbuki, Ruslar, beni Kürt
Gönüllü Kumandan› suretinde, kazaklar› ve esirleri ke-
sen gaddar adam nazar›yla bana bakt›klar› hâlde, beni
dersten menetmediler. Arkadafl›m olan doksan esir za-
bitlerin k›sm-› ekserîsine ders veriyordum. Bir defa Rus
Kumandan› geldi, dinledi. Türkçe bilmedi¤i için siyasî
ders zannetti; bir defa beni menetti; sonra yine izin 
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kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kaide: temel, esas, prensip.
k›sm-› ekser: büyük ço¤unluk,
büyük k›s›m.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
manas›z: anlams›z.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
meyil: bir tarafa do¤ru yönelme.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
raflar›n hakim huzuruna ç›kmala-
r›, duruflma.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nazar: bak›fl, düflünce, mülâhaza,
niyet.
netice: sonuç.
suret: biçim, flekil.
sükût: susma.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tasallut: son derece rahats›z et-
me, musallat olma.
tazip: Azap verme, eziyet etme,
eziyette bulunma.
zabit: subay, askere kumanda
eden rütbeli asker.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zalim: merhametsiz, gaddar.

adavet: düflmanl›k, husumet.
adem-i müracaat: baflvur-
mama, müracaat etmeme.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
alay: üç tabur piyade veya
befl bölük süvari askerinden
oluflan askeri kuvvet.
azap: eziyet, iflkence.
ceza: karfl›l›k.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
esaret: esirlik, harp esirli¤i,

tutsakl›k.
eser: bas›lma kitap.
esir: savaflta düflman eline
düflen kimse, tutsak.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
gaddar: çok fazla gadreden,
zulüm, haks›zl›k, merhamet-
sizlik eden.
gayr-› meflru: meflru olma-
yan, dine ayk›r›, kanunsuz.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.

Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl.

Hutuvât-› Sitte: ‹stanbul’u ifl-
gal eden ‹ngilizlerin Müslü-
man halk› Osmanl› idaresin-
den so¤utmak, halk› k›flk›rt-
mak, halka ümitsizlik afl›la-
mak için girifltikleri hileli faali-
yetleri yok etmek için Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yazd›-
¤› bir risâle.

iflkence: eziyet, azap, bir kim-
seye verilen maddî-manevî
s›k›nt›, zulüm.



verdi. Hem, ayn› k›fllada bir oday› cami yapt›k; ben
imaml›k yap›yordum. Hiç müdahale etmediler, ihtilâttan
menetmediler, beni muhabereden kesmediler. Hâlbuki,
bu dostlar›m, güya vatandafllar›m ve dindafllar›m ve on-
lar›n menfaat-i imaniyelerine u¤raflt›¤›m adamlar, hiçbir
sebep yokken, siyasetten ve dünyadan alâkam› kesti¤imi
bilirlerken, üç sene de¤il, belki beni alt› sene s›k›nt›l› bir
esaret alt›na ald›lar; ihtilâttan menettiler. Vesikam oldu-
¤u hâlde dersten, hatta odamda hususî dersimi de me-
nettiler. Muhabereye sed çektiler. Hatta vesikam oldu¤u
hâlde, kendim tamir etti¤im ve dört sene imaml›k etti¤im
mescidimden beni menettiler. fiimdi dahi cemaat seva-
b›ndan beni mahrum etmek için, daimî cemaatim ve ahi-
ret kardefllerim mahsus üç adama dahi imamet etmemi
kabul etmiyorlar. 

Hem istemedi¤im hâlde, birisi bana iyi dese, bana ne-
zaret eden memur k›skanarak k›z›yor, nüfuzunu k›ray›m
diye vicdans›zcas›na tedbirler yap›yor, amirlerinden iltifat
görmek için beni taciz ediyor. 

‹flte, böyle vaziyette bir adam, Cenab-› Hak’tan baflka
kime müracaat eder? Hâkim kendi müddei olsa, elbette
ona flekva edilmez. Gel sen söyle; bu hale ne diyece¤iz?
Sen ne dersen de; ben derim ki: Bu dostlar›m içinde çok
münaf›klar var. Münaf›k kâfirden efleddir. Onun için, kâ-
fir Rusun bana çektirmedi¤ini çektiriyorlar. 

Hey bedbahtlar! Ben size ne yapt›m ve ne yap›yo-
rum? ‹man›n›z›n kurtulmas›na ve saadet-i ebediyenize 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
amir: büyük memur, memurun
üstü.
bedbaht: bahts›z, baht› kara, ta-
lihsiz, zavall›.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
Cenab-› Hak: Allah.
daimî: sürekli, devaml›.
dindafl: ayn› dinden olan kimse.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
efledd: daha fliddetli, en fliddetli,
pek fliddetli, çetin ve sert.
güya: sanki, sözde.
hâkim: yarg›ç.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hususî: kiflisel, flahsî, özel.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
iltifat: güler yüzle muamele, na-
zik davranma, gönlü hofl etme,
teveccüh etme, iyilik etme.
imam: namazda kendisine uyu-
lan, Müslüman cemaate namaz
k›ld›ran kifli.
imamet: imaml›k, halifelik, ‹slâm
devlet reisli¤i.
kâfir: Allah’› inkâr eden, dinsiz.
k›flla: ask. askerlerin topluca ba-
r›nd›¤› büyük yap›.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini el-
de edemeyen, bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
mahsus: isteyerek, bile bile.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
menfaat-i imaniye: imanî fayda.
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mescit: namaz k›l›nacak yer,
cami, ibadet edilecek yer.
muhabere: haberleflme,
mektuplaflma, yaz›flma.
müdahale: kar›flma, el atma,
araya girme, sokulma.
müddei: dava eden, bir iddi-
ada bulunan, iddia sahibi, da-
vac›.
münaf›k: ikiyüzlü, inanmad›-
¤› halde inanm›fl görünen kifli.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nezaret: gözetme, gözetim,

gözalt›nda tutma, kontrol.
nüfuz: söz geçirme, sözünü
dinletme.
set çekme: engel olma.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.siyasî: siyaset:
siyasetle ilgili, siyasete ait;
politika.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
taciz: rahats›z etme, huzur-
suz k›lma, s›kma.
tamir: onarma, düzeltme, bo-

zuk fleyi düzeltme.

vatandafl: bir devlet teba-
as›ndan olan, yurttafl.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

vesika: izin kâ¤›d›.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.



hizmet ediyorum! Demek hizmetim halis, lillâh için ol-
mam›fl ki aksülamel oluyor. Siz ona mukabil, her f›rsat-
ta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkeme-i kübrada sizin-
le görüflece¤iz. 

2 oÒ°/üsædG nºr©pf nh '‹rƒnªrdG nºr©pf ¯ 1oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *G ÉnæoÑ°rùnM
derim. 

3 ≈/bÉnÑrdG nƒog ≈/bÉnÑrdnG
Said Nursî
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aksülamel: tepki, reaksiyon.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
f›rsat: bir ifl için en uygun za-
man ve hâl.
hâlis: saf, temiz, samimi.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
lillâh: Allah için.

mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra
bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çek-
ilece¤i mahkeme.

mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.

1. Allah bize kâfidir; O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi: 173.)
2. O ne güzel sahip ve ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)
3. Bâkî olan ancak Allah’t›r.



Dördüncü K›s›m

Kastamonu Hayat›

B ediüzzaman Said Nursî, Eskiflehir hapsinden ç›k-
t›ktan sonra, Kastamonu vilâyetine nefyediliyor.

Uzun bir müddet polis karakolunda ikamete mecbur edil-
dikten sonra, karakolun tam karfl›s›nda, daimî bir taras-
sut alt›nda olan bir eve yerlefltiriliyor.
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daimî: sürekli, devaml›.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.

müddet: vakit, zaman, süre,
bir fleyin devam etti¤i zaman
parças›.
nefiy: sürme, sürgün etme,
cezaland›rarak baflka bir yer-
de ikamet etmeye mecbur

etme.

tarassut: gözetme, gözleme,
gözle takip etme, dikkatle
bakma.

vilayet: il.

Bediüzzaman Said Nursi'nin Kastamonu'da sekiz sene karakolun
göz hapsi alt›nda ikamete mecbur edildi¤i ev (solda) ve karfl›s›n-

daki polis karakolu.

 



Orada, sekiz sene a¤›r bir istibdat ve göz hapsi alt›n-
da bir sürgün hayat› geçirtiliyor. Fakat o, kat’iyen bofl
durmuyor, neflr-i envar-› Kur’âniyeye gizli olarak devam
ediyor. Bilhassa ‹nebolu’da çok fedakâr ve faal talebele-
ri yetifliyor. Aynen Isparta talebeleri gibi, flevkle Risale-i
Nur’u yazmaya ve etrafa perde alt›nda neflretmeye bafl-
l›yorlar. Karadeniz havalisinde de, Risale-i Nur eserleri
böylece büyük bir ra¤bet görmeye bafll›yor. 

Hazret-i Üstat Kastamonu’da iken, Isparta’daki tale-
beleriyle daima alâkadar idi. O, izn-i ‹lâhî ile biliyordu ki;
Risale-i Nur’u dünyaya ilân ve neflredecek fedakârlardan
ve naflirlerden k›sm-› azam› Isparta’dan ç›kacak veya Is-
parta merkezindeki hizmet ile bu büyük vazife ifa edile-
cek. 

Risale-i Nur fiakirtleri, sevgili Üstatlar›n›n hâl ve istira-
hat›yla çok alâkadard›rlar. Müflfik Üstatlar›ndan ve Nur-
cu kardefllerinin Risale-i Nur hizmetlerinden s›k s›k haber
almay› arzu ederler. 

Bediüzzaman Said Nursî, yirmi yedi sene zarf›nda,
Nur Talebelerine hitaben ilmî, imanî, ‹slâmî mevzularda
ve hizmet-i imaniyeye dair baz› mektuplar yazm›flt›r. Nur
Talebeleri de, çok müfltak olduklar› bu mektuplar› el ya-
z›lar›yla ço¤altarak neflretmifllerdir. Din düflmanlar›n›n,
postahanelerden Nur risalelerini ve mektuplar›n› gön-
dermeyi yasak edecek dereceye varan fliddetli tazyikatla-
r› zaman›nda bu mektuplar› ve Nur risalelerini, Nur Ta-
lebeleri köyden köye, kasabadan kasabaya, vilâyetten 
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fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek, birine yönelerek.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur'ân hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmî delillerle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup, ‹s-
lâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
istibdat: hak ve hukuku tan›ma-
ma, keyfî uygulama, zulüm ve ta-
hakküm.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
izn-i ‹lâhî: Allah'›n izni.
kasaba: flehirden küçük, köyden
büyük, henüz k›rsal özelliklerini
yitirmemifl olan yerleflim merke-
zi.
kat'iyen: hiç bir zaman, asla.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, bahis, konu.
müflfik: flefkatli, merhametli, ac›-
yan.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
naflir: da¤›tan, yayan, neflreden,
saçan, açan.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
neflr-i envar-› Kur'âniye: Kur'ân-
› Kerîm'in nurlar›n›n yay›lmas›,
neflredilmesi.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî'nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur'lar› oku-
yup neflreden kimse.
ra¤bet: istek, arzu, meyil.
sürgün: ceza olarak belli bir yerin
d›fl›nda veya belli bir yerde otur-
tulan kimse.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar, s›k›flt›rmalar.
üstat: ö¤retici.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
vilayet: il.
zarf›nda: içerisinde.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,

hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
daima: her vakit, sürekli, her

zaman.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
faal: çal›flkan, gayretli, hama-
rat.



vilâyete götürmüfllerdir. Hatta kendi aralar›nda “Nur
postac›lar›” meydana getirmifllerdir. Bütün ruh u canla-
r›yla gönüllü olan bu Nur postac›lar›, bu hizmetin en
kudsî bir vazife oldu¤una inanm›fllard›r. Gayet ehemmi-
yetli ve hakikatli oldu¤u kadar gayet güzel olan ve Risa-
le-i Nur’un “Lâhika Mektuplar›” ismini alan bu mektup-
lar, Nur Talebelerinin ruhî birçok ihtiyaçlar›n› tatmin et-
mifltir; hem Risale-i Nur talebelerine Kur’ân ve iman hiz-
metinde birer rehber hükmüne geçmifl, hem ‹slâmiyet
düflmanlar›n›n bütün bütün yalan ve uydurma propagan-
dalar›na aldanmamak ve intibah vermek hususunda
uyand›r›c› bir tesir husule getirmifltir. Ve bu suretle de,
dinsizli¤in o muvakkat flaflaal› saltanat› devrinde —çok
kimselerin ümitsizli¤e ve atalete düflürüldü¤ü o karanl›k
günlerde— kalplere inflirah ve sürur vermifl ve iman hiz-
meti için faaliyet aflk›n› yerlefltirmifltir. Ve böylece
mü’minleri yeisten kurtar›p, ‹slâmiyetin, Risale-i Nur’la
istikbaldeki parlak zaferlerine iflaretler edip müjdeler ver-
mifltir. 

Evet, o nuranî Lâhika Mektuplar› ki; ruhlar›, kalpleri
cezp ve fetheden, ak›llar› teshir eden hakikatlerle dolu-
dur. Bu Lâhika Mektuplar›ndan baz›lar› ileride yeri gel-
dikçe derç edilecektir. Hazret-i Üstad›n Kastamonu’daki
hayat›na dair malûmat›, Kastamonu’dan yazd›¤› mek-
tuplar›n bir k›sm›ndan baz› parçalar almakla ve oradaki
halis ve sad›k Nur Talebelerinin mektuplar›ndan birkaç
mektubunu bu Tarihçeye idhal etmek suretiyle takdim
ediyoruz. Afla¤›da yaz›lan mektuplar befl yüz sahifeden 

atalet: tembellik, iflsizlik, hare-
ketsizlik, durgunluk, bofl durma,
çal›flmama.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
derc: sokma, aras›na s›k›flt›rma.
devir: dönem.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
faaliyet: durmadan çok çal›flma,
hareket, gayret.
feth: açma.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
halis: samimi, gerçek.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
husûl: has›l olma, meydana gel-
me, peydâ olma.
husus: mevzu, konu.
hükmüne: yerine.
idhal: dahil etme, içine alma, sok-
ma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inflirah: sevinme, gö¤sün aç›l›p
sevinç ve huzura kavuflturulmas›,
ferahlama, rahatlama, iç aç›lmas›.
intibah: uyanma, uyan›fl.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
malûmat: bilgi.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
müjde: sevindirici haber, iyi ha-
ber, mufltu, beflaret.
mü'min: iman eden, inanan.
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nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
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.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
ruh u cân: ruh ve can.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.

ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
sahife: sayfa.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk, nefle.
flaflaa: gösterifl, debdebe,
tantana.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tatmin: doyma, insan kalbi-

nin manevî olarak doymas›,
ruhun manevî besinlerle bes-
lenerek huzur ve sükûnete
ermesi, mutmain olmas›.

teshir: cezbetme, kendine
ba¤lama.

tesir: etki.

vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.

vilayet: il.

yeis: ümitsizlik.

zafer: muvaffak olma, mak-
sada erme, baflarma, baflar›.



ziyade olan Kastamonu Lâhikas›ndan, Üstad›n Kasta-
monu’dan Isparta’daki talebelerine gönderdi¤i mektup-
lar›ndan befl-on mektuptur. Bu mektuplarda Hazret-i Üs-
tad, talebelerine, el yaz›s›yla risaleleri yazmalar›n›n, nefl-
retmelerinin ehemmiyetini; Risale-i Nur talebelerinin
flimdilik cüz’î gibi görünen hizmetlerinin, hakikatte kâ-
inatta en muazzam mesele oldu¤unu ve bir gün bu mem-
lekette Risale-i Nur’un nuruyla genifl çapta fütuhât olaca-
¤›n› müjdelemekte, Risale-i Nur’un dairesinin ve neflriya-
t›n›n temellerini, esaslar›n› vaz’ ve tahkim etmektedir.

ìÕ
1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Risale-i Nur’un hizmetindeki ekser flakirtleri, birer ne-
vi keramet ve ikram-› ‹lâhî hissettikleri gibi, bu âciz kar-
defliniz çok muhtaç oldu¤u için, çok nevilerini ve çeflitle-
rini hissediyor. Ve bu s›ralarda, bu havalideki flakirtler ye-
minle itiraf ediyorlar ki, biz Nurun hizmetinde çal›flt›kça,
hem maifletçe, hem istirahat-i kalpçe bir genifllik, bir fe-
rah, zâhir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o ka-
dar hissediyorum ki, nefis ve fleytan›m dahi o bedahete
karfl› hayret ederek sustular.

Said Nursî

ìÕ
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ifl.
muazzam: ehemmiyetli, önemli,
çok büyük.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen.
müjde: sevindirici haber, iyi ha-
ber, mufltu, beflaret.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
neflriyat: yay›mlanm›fl fleyler, ba-
s›l›p da¤›t›lan yaz›lar, eserler, ma-
kaleler.
nevi: tür, çeflit.
noksan: kusurlu, nak›s.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma, muhkem hale getirme.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
vaz: kurma, meydana getirme.
yemîn: and, kasem.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
aziz: muhterem, sevgili, çok
de¤erli.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
cüz'î: küçük.
ehemmiyet: önem.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
ferah: bol, genifl, rahat, iç aç›-
c›.

fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
havali: etraf, çevre, civar, yö-
re, dolay.
hayret: flaflma, flafl›rma.
ikram-› ‹lâhî: Allah'›n ikram
ve ihsan›.
istirahat-› kalp: kalp rahatl›-
¤›, kalbin dinlenmesi, iç huzu-
ru.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i

gizli bir kusurunu söyleme,
kendisi için iyi say›lmayacak
bir hâli gizlemeyip söyleme.
kâinat: dünya.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kusur: eksiklik, noksan.
maiflet: geçinme geçinifl, dir-
lik.
memleket: bir devletin top-
ra¤›, ülke, yurt, vatan, diyar.
mesele: ehemmiyetli, önemli

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Ahiret kardefllerime mühim bir ihtar

‹ki maddedir.

B‹R‹NC‹S‹: Risale-i Nur’a intisap eden kimsenin en
ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazd›rmakt›r ve in-
tiflar›na yard›m etmektir. Onu yazan ve yazd›ran ve oku-
yan, “Risale-i Nur Talebesi” ünvan›n› al›r. Ve o ünvan al-
t›nda, her yirmi dört saatte benim lisan›mla belki yüz de-
fa, bazen daha ziyade hay›r dualar›mda ve manevî ka-
zançlar›mda hissedar olmakla beraber, benim gibi dua
eden k›ymettar binler kardefllerin ve Risale-i Nur Talebe-
lerinin dualar›na ve kazançlar›na dahi hissedar olur.
Hem dört vecihle dört nevi ibadet-i makbule hükmünde
bulunan kitabetinde, hem iman›n› kuvvetlendirmek, hem
baflkalar›n›n imanlar›n› tehlikeden kurtarmaya çal›flmak,
hem hadisin hükmüyle, “Bir saat tefekkür, bazen bir se-
ne kadar bir ibadet hükmüne geçen” tefekkür-i imanîye
elde etmek ve ettirmek, hüsn-i hatt› olmayan ve vaziye-
ti çok a¤›r bulunan Üstad›na yard›m etmekle hasenat›na
ifltirak etmek gibi çok faydalar› elde edebilir.

Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risaleyi ken-
dine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye vermifl
hükmüne geçer. Belki her bir sahifesi, bir okka fleker ka-
dar beni memnun eder.

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
bazen: zaman zaman, ara s›ra,
her zaman de¤il.
belki: hatta.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, k›ymet.
hadis: Hz. Muhammed'e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
hissedar: hisse sahibi, pay sahibi.
hükmünde: de¤erinde, k›ymetin-
de.
hükmüne: yerine.
hüsn-i hat: güzel yaz›.
ibadet: Allah'›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah'a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
ibadet-i makbule: makbul olan,
kabul olunmufl olan ibadet.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda ha-
t›rlatma yapma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
bir kimseye mensupluk.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
kasem: yemin, and, ahdetme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kitabet: yaz› yazma, kâtiplik.
kusur: eksiklik, noksan.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
memnun: hoflnut, raz›, minnet-
tar, sevinçli.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nevi: tür, çeflit.

noksan: kusurlu, nak›s.
okka: dört yüz dirhemden
oluflan bir a¤›rl›k ölçüsü biri-
mi, 1283 gram.
sahife: sayfa.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tefekkür: derin düflünme,
maksad› kavramak için zihni-
ni eflyan›n manas›n› anlama
haline yöneltme, eflyaya ait
bilgileri kalbe getirme.

tefekkür-i imaniye: imanî
meselelerin düflünülmesi, te-
fekkür edilmesi.
tehlike: büyük zarar ve yok
olmaya yol açabilecek du-
rum.
temîn: güvenlik, emniyet his-
si verme, flüphe ve korkuyu
giderme.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve

yüce tutma, münezzeh say-
ma.

unvan: ad, isim, lâkap.

üstat: ö¤retici.

vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

vecih: yön, cihet.

ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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‹K‹NC‹ MADDE: Maatteessüf, Risale-i Nur’un imans›z ve
emans›z cinnî ve insî düflmanlar›, onun çelik gibi metin
kalelerine, elmas k›l›c› gibi kuvvetli hüccetlerine mukabe-
le edemediklerinden, çok gizli desiseler ve hafî vas›talar-
la, haberleri olmadan, yazanlar›n flevklerini k›rmak ve fü-
tur vermek ve yaz›dan vazgeçirmek cihetinde fleytanca-
s›na hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihti-
yaç pek çok ve yaz›c›lar pek az. Düflmanlar çok dikkatli;
k›smen, talebeleri mukavemetsiz oldu¤undan, bu mem-
leketi, o Nurlardan bir derece mahrum ediyorlar.

Benimle hakikat meflrebinde sohbet etmek ve görüfl-
mek isteyen adam, hangi risaleyi açsa, benimle de¤il,
hadim-i Kur’ân olan Üstad›yla görüflür ve hakaik-› ima-
niyeden zevkle bir ders alabilir.

ì®Õ

Sabri’nin mektubu yolda iken ve gelmeden evvel, o

mektubun manevî tesiriyle bu ayeti, 
1 Ékà`r«ne n¿Énc røne nhnG aye-

tiyle beraber düflünürken, birden hat›r›ma geldi: Risale-i
Nur’un bu derece kuvvetli iflarat-› Kur’âniyeye ve flakirt-
lerinin bu kadar k›ymetli beflarat-› Kur’âniyeye ve aktap-
lar›n iltifat›na mazhariyetinin s›rr› ve hikmeti, musibetin
azameti ve dehfletidir ki, hiçbir eserin mazhar olmad›¤›
bir kudsî takdir ve tahsin alm›fl. Demek ehemmiyet,
onun fevkalâde büyüklü¤ünde de¤il, belki musibetin fev-
kalâde dehfletine ve tahribat›na karfl› mücahedesi az ol-
du¤u hâlde, gayet büyük bir ehemmiyet kesb etmifl ki, 
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hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
iltifat: ilgi gösterme, lütuf.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insî: insan cinsinden.
iflarat-› Kur'âniye: Kur'ân'›n ifla-
ret etti¤i manalar.
kesb: çal›fl›p, kazanma.
k›smen: k›smî olarak, bütün de-
¤il, bir k›s›m, bir bölüm olarak ve-
ya baz› bak›mdan, baz› yönden.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
maatteessüf: teessüfle, esefle,
yaz›k ki, üzülerek belirteyim ki.
mahrum: nasipsiz, yoksun.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›, kavi,
berk.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukavemet: bir gücün tesirine
karfl› koyan güç, direnç.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mücahede: savaflma, mücadele,
u¤raflma, çaba, gayret.
sohbet: görüflüp konuflma, karfl›-
l›kl› hoflça konuflma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahsin: be¤enme ve alk›fllama, iyi
ve güzel bulma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tesir: etki.
üstat: ö¤retici.

aktap: kutuplar.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümle-
si, Kur'ân'›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
beflarat-› Kur'âniye:
Kur'ân'›n haber verdi¤i müj-
deler, haberler.
cihet: yan, yön, taraf.
cinnî: cin taifesinden olan.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.

dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
derece: de¤er, miktar.
desise: hile, oyun, aldatmaca,
düzen, entrika, dolap.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
eman: güven, güvenlik, kor-
kusuzluk, rahatl›k.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.

fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadim-i Kur'ân: Kur'ân'›n hiz-
metçisi.
hafî: gizli, sakl›.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

1. Ölü iken... (En'am Suresi: 122.)



bu iki ayet de, iflaret ve beflaret-i Kur’âniyede ifade eder
ki: “Risale-i Nur dairesine girenler, tehlikede olan iman-
lar›n› kurtar›yorlar ve imanla kabre giriyorlar ve Cenne-
te gidecekler” diye müjde veriyor.

Evet, baz› vakit olur ki, bir nefer, gördü¤ü hizmet için
bir müflirin fevkine ç›kar, binler derece k›ymet al›r...

On Dokuzuncu Sözün âhirinde beyan edilen Kur’ân’-
daki tekrar›n ekser hikmetleri Risale-i Nur’da dahi cere-
yan ediyor. Bilhassa ikinci hikmeti, tam tam›na vard›r. O
hikmet fludur ki:

Herkes Kur’ân’a muhtaçt›r. Fakat herkes, her vakit
Kur’ân’› okumaya muktedir olamaz, fakat bir sureye ga-
liben muktedir olur. Onun için en mühim makas›d-›
Kur’âniye, ekser uzun surelerde derç edilerek, her bir su-
re bir küçük Kur’ân hükmüne geçmifl. Demek hiç kimse-
yi mahrum etmemek için, haflir ve tevhid ve k›ssa-i Mû-
sa gibi baz› maksatlar tekrar edilmifl.

Ayn› ehemmiyetli hikmet içindir ki, baz› defa haberim
olmadan, ihtiyar›m ve r›zam olmad›¤› hâlde, baz› ince
hakaik-› imaniye ve kuvvetli hüccetleri, müteaddit risale-
lerde tekrar edilmifl. Ben çok hayret ederdim: “Neden
onlar bana unutturulmufl?” Sonra kat’î bir surette bildim
ki, herkes, bu zamanda Risale-i Nur’a muhtaçt›r. Fakat
umumunu elde edemez. Elde etse de, tamam okuyamaz.
Fakat küçük bir Risale-i Nur hükmüne geçmifl bir Risa-
le-i camiay› elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç
oldu¤u meseleleri ondan okuyabilir. Ve g›da gibi her 

ahir: en son, en sondaki.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümlesi,
Kur'ân'›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
beflaret-i Kur'âniye: Kur'ân'dan
gelen müjde.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
cereyan: olma, meydana gelme.
derc: sokma, aras›na s›k›flt›rma.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
galiben: ço¤u zaman, ço¤u kere.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah'›n, ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›, k›yamet.
hayret: flaflma, flafl›rma.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa'n›n k›ssa-
s›, Hz. Mûsa'n›n bafl›ndan geçen
mühim hâdiselerin anlat›ld›¤› k›s-
sa.
k›ymet: de¤er.
mahrum: nasipsiz, yoksun.
makas›d-› Kur'âniye: Kur'ân-›
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Kerîm'in maksatlar›, gayeleri.
maksat: kastedilen, istenilen
fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.
mesele: konu.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten, güçlü, kuvvetli, ifl becere-
bilen.
mühim: önemli, ehemmiyet-

li.
müjde: sevindirici haber, iyi
haber, mufltu, beflaret.
müflir: en yüksek askerî de-
rece, mareflal.
müteaddit: ço¤alan, çok, bir-
çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
nefer: rütbesiz asker, er.
r›za: kendi iste¤i ile davran-
ma.
risale-i camia: toplay›c› risa-
le.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-

¤› 114 bölümden her biri.

suret: biçim, flekil, tarz.

tamam: tam, eksiksiz, nok-
sans›z, kâmil.

tehlike: büyük zarar ve yok
olmaya yol açabilecek du-
rum.

tevhit: Allah'›n bir oldu¤una
inanma, Allah'›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.



zaman ihtiyaç tekerrür etti¤i gibi, o da mütalâas›n› tek-
rar eder.

Said Nursî

‚è
1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH

fiefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi
oldu¤undan, elbette rahmetin derecesinden aflmamak ve
Rahmetenlilâlemîn Zat›n mertebe-i flefkatinden taflma-
mak gerektir. E¤er aflsa ve taflsa, o flefkat, elbette mer-
hamet ve flefkat de¤ildir, belki dalâlete ve ilhada sirayet
eden bir maraz-› ruhî ve bir sakam-› kalbîdir. Meselâ, kâ-
fir ve münaf›klar›n Cehennemde yanmalar›n› ve azap ve
cihad gibi hâdiseleri kendi flefkatine s›¤›flt›rmamak ve
tevile sapmak, Kur’ân’›n ve edyan-› semaviyenin bir
k›sm-› azîmini inkâr ve tekzip oldu¤u gibi, bir zulm-i azîm
ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü, masum
hayvanlar› parçalayan canavarlara himayetkârâne flefkat
etmek, o bîçare hayvanlara fledit bir gadr ve vahflî bir vic-
dans›zl›kt›r. Ve binler Müslümanlar›n hayat-› ebediyeleri-
ni mahveden ve yüzer ehl-i iman›n sû-i ak›bete ve müthifl
günahlara sevk eden adamlara flefkatkârâne taraftar ol-
mak ve merhametkârâne cezadan kurtulmalar›na dua et-
mek, elbette o dua, o mazlum ehl-i imana dehfletli bir
merhametsizliktir ve flenî bir gadirdir. Risale-i Nur’da
kat’iyetle ispat edilmifl ki, küfür ve dalâlet, kâinata büyük
bir tahkir ve mevcudata bir zulm-i azîmdir ve rahmetin
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¤ine inanmama, Ona yak›flmaya-
cak s›fatlar yükleme.
mahv: yok, etme, ortadan kald›r-
ma, harap etme, periflan etme.
maraz-› ruhî: ruha ait olan, kifli-
nin ruhunu s›k›nt›ya sokan hasta-
l›k.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
esirgemek.
merhamet-i Rabbaniye: Allah’›n
ac›y›p flefkat göstermesi, koru-
mas›, esirgemesi.
merhametkârane: ac›yarak,
merhamet göstererek.
mertebe-i flefkat: flefkat derece-
si.
mevcudat: mevcutlar, varl›klar.
münaf›k: kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen, kâfirli-
¤ini gizleyerek Müslüman gibi
davranan.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
rahmeten li'l-âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
sakam-› kalbî: kalbe ait hastal›k,
kalbî illet.
sevk: yönlendirme.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
su-i ak›bet: ak›betin, sonun kötü
oluflu.
fledit: fliddetli, sert, kat›.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flefkat-i insaniye: insana ait flef-
kat hissi.
flefkatkârâne: flefkatli olarak,
flefkat gösterene yak›fl›r flekilde,
merhametli bir flekilde, ac›y›p
esirgeyerek.
flenî: fena, kötü, çirkin, ay›p.
tahkir: hakaret etme, fleref ve
haysiyetini incitme.
taraftar: tarafl›, birinin veya bir
grubun taraf›n› tutan, bir taraf›
destekleyen.
tekerrür: tekrarlanma.
tekzîp: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tevil: yorumlama, yorum.
vicdan: his, duygu.
zulm-i azîm: büyük zulüm.

azap: ceza.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
ceza: karfl›l›k, azap.
cihad: Allah yolunda malla ve
canla düflmana karfl› savafl-
ma.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi;
eflya ve insanda, ‹lâhî kudret
eserlerinin belirip görünmesi.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lma, azmk, do¤ru yoldan
sapma, sapk›nl›k.

edyan-› semaviye: semavî
dinler, Allah taraf›ndan gön-
derilmifl olan hak dinler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
gadir: zulüm, kötülük, haks›z-
l›k.
gayet: çok, fazla, son derece.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hayat-› ebediye: ebedî ve

sonsuz olan ahiret hayat›.
himayetkârâne: korumaya
çal›flarak, himaye ederek.
ilhad: gerçek inançtan flaflma,
sap›tma, hak yoldan ç›kma.
inkâr: reddetme, kabul ve
tasdik etmeme, inanmama.
kâfir: Allah'› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, kabul etmeyen.
kat'iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›sm-› azim: büyük k›sm›.
küfür: Allah'›n varl›¤›na, birli-

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



ref’ine ve afat›n nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde
bal›klar, canilerden flekva ederler ki, “‹stirahatimizin sel-
bine sebep oldular” diye rivayet-i sahiha vard›r. O hâlde,
kâfirin ve münaf›¤›n azap çekmesine ac›y›p flefkat eden
adamlar, flefkate lây›k hadsiz masumlara ac›m›yorlar.

ìÕ

Risale-i Nur, hakaik-› ‹slâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi
geliyor, baflka eserlere ihtiyaç b›rakm›yor. Kat’î ve çok
tecrübelerle anlafl›lm›fl ki, iman› kurtarmak ve kuvvetlen-
dirmek ve tahkikî yapman›n en k›sa ve en kolay›, Risa-
le-i Nur’dad›r. Evet, on befl sene yerine on befl haftada,
Risale-i Nur, o yolu kestirir, iman-› tahkikîye îsal eder. Bu
fakir kardefliniz, yirmi sene evvel kesret-i mütalâa ile ba-
zen bir günde bir cilt kitab› anlayarak mütalâa ederken,
yirmi seneye yak›nd›r ki, Kur’ân ve Kur’ân’dan gelen Ri-
sale-i Nur bana kâfi geliyordu. Bir tek kitaba muhtaç ol-
mad›m, baflka kitaplar› da yan›mda bulundurmad›m.

Risale-i Nur, çok mütenevvi hakaika dair oldu¤u hâl-
de, telifi zaman›nda yirmi seneden beri ben muhtaç ol-
mad›m. Elbette, siz yirmi derece daha ziyade muhtaç ol-
mamak lâz›m gelir. Hem madem ben sizlere kanaat et-
tim ve ediyorum, baflkalara bakm›yorum ve meflgul ol-
muyorum; siz dahi Risale-i Nur’a kanaat etmeniz lâz›m-
d›r, belki bu zamanda elzemdir.

‚@è

afat: afetler, büyük belâ ve musi-
betler.
azap: ceza.
bazen: zaman zaman, ara s›ra,
her zaman de¤il.
belki: hatta.
cani: cinayet iflleyen veya bu de-
recede a¤›r suç iflleyen kimse.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fakir: zavall›, bîçare, âciz.
hadsiz: s›n›rs›z, say›s›z.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
gerçekleri, ‹slâma ait hakikatler.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
iman› tahkikî yapmak: imana
dair bütün meseleleri inceleyip
delil ve bürhan ile inanmak.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
îsâl: ulaflt›rma, vard›rma, yetifltir-
me, erifltirme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kâfir: Allah'› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, kabul etmeyen.
kanaat: k›smete raz› olma, elin-
dekiyle yetinme, göz toklu¤u,
elindekini yeterli görüp fazlas›n›
istememe.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kesret-i mütalâa: mütalâan›n
çoklu¤u, çok okuma, çok çok tet-
kik.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
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meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
münaf›k: kalbinde küfrü giz-
ledi¤i hâlde Müslüman görü-
nen, kâfirli¤ini gizleyerek
Müslüman gibi davranan.
mütalâa: okuma, dikkatli
okuma.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nev' nev', türlü türlü,

çeflitli, çeflit çeflit, cins cins,
muhtelif.
nüzul: yukar›dan afla¤›ya in-
me, inifl.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
ref: kald›rma, giderme, fes-
hetme, la¤vetme, hükümsüz
b›rakma.
rivayet-i sahiha: sahih olan
rivayet, Peygamberimizden

do¤ru olarak, sahih olarak
nakledilmifl hadis.
selb: kald›rma, giderme.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet, karfl›l›k bekleme-
den yard›m etme.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
tecrübe: deneyim.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
vesile: bahane, sebep.
ziyade: çok, fazla, art›k.



B‹R‹NC‹ ESAS: Ehl-i iman›n me’yusiyetine karfl› istikbal-
de bir nur var diye müjde verdi¤idir. Bir hiss-i kable’l-vu-
ku ile Risale-i Nur’un istikbalde, dehfletli bir zamanda,
çok ehl-i iman›n imanlar›n› takviye edip kurtarmas›n›
hissedip, o adese ile hürriyet ink›lâb›ndaki siyaset daire-
lerine bakm›fl. Tabirsiz, tevilsiz tatbike çal›flm›fl; siyaset
ve kuvvet ve kemmiyet noktas›nda zannetmifl. Do¤ru
hissetmifl, fakat tam do¤ru diyememifl.

‹K‹NC‹ ESAS: Eski Said, baz› siyasî insanlar ve harika
ediplerin hissettikleri gibi, çok dehfletli bir istibdad› hisse-
dip, ona (istibdada) karfl› cephe alm›fllard›. O hiss-i kab-
le’l-vuku’, tabir ve tevile muhtaç iken, bilmeyerek resmî,
zay›f ve ismî bir istibdat görüp, o siyasî ve dâhî edipler
ona karfl› hücum gösteriyorlard›. Hâlbuki, onlara dehflet
veren bir zaman sonra gelecek olan istibdatlar›n zay›f bir
gölgesini, as›l zannederek öyle davranm›fllar, öyle beyan
etmifller. Maksat do¤ru, fakat hedef hata... ‹flte Eski Sa-
id de, eski zamanda, böyle acip bir istibdad› hissetmifl.
Baz› âsâr›nda, ona hücum ile beyanat› var. O müthifl is-
tibdad-› acibeye karfl› meflruta-i meflruay› bir vas›ta-i ne-
cat görüyordu. Ve “hürriyet-i fler’iye, Kur’ân’›n ahkâm›
dairesindeki meflveretle, o müthifl musibeti def eder” di-
ye düflünüp, öyle çal›flm›fl. ...

Hem Münazarat risalesinin ruhu ve esas› hükmünde
olan hatimesindeki Medresetü’zzehra’n›n hakikati ise,
istikbalde ç›kacak olan Risale-i Nur medresesine bir ze-
min ihzar etmek idi ki, bilmedi¤i hâlde ihtiyars›z olarak 
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tasdik.
ink›lâp: devrim, de¤iflim.
istibdat: kendi bafl›na ve hiç bir
nizama ve kanuna ba¤l› olmadan
yönetme, keyfî idare sistemi, uy-
ruklar›na hiç bir hak ve özgürlük
tan›mayan s›n›rs›z monarfli, des-
potluk, despotizm.
istibdat-› acibe: flafl›rt›c›, garip is-
tibdat, daha önce örne¤i görül-
memifl bir flekildeki bask›, dikta-
torya, tahakküm.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kemiyet: adet, miktar, say›.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
medrese: yüksek mektep, üni-
versite.
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.
meflruta-i meflrua: fleriata uygun
hareket eden meclis.
meflveret: müflavere, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma, dan›flma.
me'yusiyet: ümitsizlik.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müjde: sevindirici haber, iyi ha-
ber, mufltu, beflaret.
Münazarat: Said Nursî'nin 1911
y›l›nda neflretti¤i, Do¤unun ve ‹s-
lâm âleminin problemlerini çare-
leriyle birlikte ele ald›¤›, hak, hu-
kuk, adalet, hürriyet, meflrutiyet
gibi kavramlar› yorumlad›¤› bir
eseri.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
siyaset: politika.
siyasî: siyasetle u¤raflan, siyaset
adam›.
tabir: yorum, yorumlama.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
tevil: yorumlama, tabir etme.
vas›ta-i necat: kurtulma vas›tas›.
zan: zannetme, sanma, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
zemin: ortam.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
adese: mercek.
ahkâm: emirler, hükümler,
buyruklar.
asar: bir yazar›n yazd›klar›.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
def: mâni olma, savmak,
uzaklaflt›rma.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.

edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
esas: temel.
hakikat: as›l, esas.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
hedef: emel, var›lmak iste-
nen nokta, ulafl›lmak istenen

gaye.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hücûm: sert sözle birine çat-
mak, karfl› ç›kmak.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hürriyet-i fler'iye: dinî hürri-
yet.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iman: inanma, inanç, itikat,



ona sevk olunuyordu. Bir hiss-i kable’l-vuku ile o nuranî
hakikati maddî suretinde ar›yordu. Sonra, o hakikatin
maddî ciheti dahi vücuda gelmeye bafllad›. Sultan Reflad
(merhum), on dokuz bin alt›n liray›, Van’da temeli at›lan
o Medresetü’z-Zehra’ya verdi. Temel at›ld›. Fakat, sab›k
Harb-i Umumi ç›kt›; geri kald›. Befl-alt› sene sonra An-
kara’ya gittim, yine o hakikate çal›flt›m. ‹ki yüz mebustan
yüz altm›fl üç mebusun imzalar›yla, o medresemize yüz
elli bin banknota iblâ¤ ederek, o tahsisât kabul edildi. Fa-
kat, binler teessüf, medreseler kapand›, o hakikat geri
kald›. Fakat, Cenab-› Hakka hadsiz flükrolsun ki, o med-
resenin manevî hüviyeti Isparta vilâyetinde tesis edildi,
Risale-i Nur’u tecessüm ettirdi. ‹nflaallah istikbalde, Risa-
le-i Nur fiakirtleri, o âlî hakikatin maddî suretini de tesis
etmeye muvaffak olacaklar...

Said Nursî

„®ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Risale-i Nur’un yüksek, k›ymettar hizmet-i imaniyesi
onlara kâfi olarak kanaat veriyordu. O flakirtlerin gayet
keskin kalp basireti flöyle bir hakikati anlam›fl ki:

Risale-i Nur ile hizmet ise, iman› kurtar›yor. Tarikat ve
fleyhlik ise, velâyet mertebeleri kazand›r›yor. Bir adam›n
iman›n› kurtarmak ise, on mü’mini velâyet derecesine ç›-
karmaktan daha mühim ve daha sevapl›d›r. Çünkü, 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
banknot: kâ¤›t para.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
Cenab-› Hak: Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur'ân hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmî delillerle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
hüviyet: benlik, flahsiyet, kimlik,
as›l, mahiyet.
ibla¤: gönderme, ulaflt›rma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah'›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kanaat: k›smete raz› olma, elin-
dekiyle yetinme, göz toklu¤u,
elindekini yeterli görüp fazlas›n›
istememe.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kusur: eksiklik, noksan.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
medrese: yüksek mektep, üni-
versite.
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.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mertebe: rütbe, paye.
muvaffak: baflaran, baflarm›fl,
baflar›l›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mü'min: iman eden, inanan.
noksan: kusurlu, nak›s.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
sab›k: geçen, geçmifl, olmufl, ön-

ceki, evvelki.
sevk: yönlendirme.
suret: biçim, flekil, görünüfl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleyh: tarikat kurucusu, bir ta-
rikatta en üst mertebeye
ulaflm›fl kimse.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tahsilat: para alma, toplama.

tarikat: Allah'a ulaflmak için,
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu, seyir ü sülûk s›ras›nda
tutulan yol.
tecessüm: cisimleflme, cisim
haline gelme, cisim ve vücut
meydana getirme.
teessüf: üzülme, eseflenme,
bir fleyin tesirini hissetme, ac›
duyma.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-

mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.

tesis: kurma, meydana getir-
me.

velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.

vilayet: il.

vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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iman saadet-i ebediyeyi kazand›rd›¤› için, bir mü’mine
küre-i arz kadar bir saltanat-› bâkiyeyi temin eder. Velâ-
yet ise, mü’minin Cennetini geniflletir, parlatt›r›r. Bir
adam› sultan yapmak, on adam› vali yapmaktan daha
sevapl› bir hizmettir.

‹flte bu dakik s›rr›, senin Ispartal› kardefllerinin bir k›s-
m›n›n ak›llar› görmese de, umumunun keskin kalpleri
görmüfl ki, benim gibi bîçare günahkâr bir adam›n arka-
dafll›¤›n› evliyalara, e¤er bulunsayd›, müçtehitlere dahi
tercih ettiler. Bu hakikate binaen, bu flehre bir kutup, bir
gavs-› azam gelse, “Seni on günde velâyet derecesine ç›-
karaca¤›m” dese, sen Risale-i Nur’u b›rak›p onun yan›na
gitsen, Isparta kahramanlar›na arkadafl olamazs›n.

Said Nursî

ò„
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

[Risale-i Nur Talebelerinden bir k›s›m kardefllerimin,
benim haddimin çok fevkinde hüsnüzanlar›n› tadil etmek
için ihtar edilen bir muhaveredir.]

Bundan k›rk sene evvel, büyük kardeflim Molla Abdul-
lah (rahmetullahi aleyh) ile bir muhaveremi hikâye ediyo-
rum:

O merhum kardeflim, evliya-i azîmeden Hazret-i Ziya-
eddin’in (kuddise s›rr›hu) has müridi idi. Ehl-i tarikatçe,
mürflidinin hakk›nda müfritâne muhabbet ve hüsnüzan 
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kutup: bir tarikat›n en büyük li-
deri.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhavere: konuflma, görüflerek
konuflma, sohbet etme, karfl›l›kl›
olarak konuflma.
müçtehit: ayet ve hadislerden
fler'î hükümler ç›karabilen, gerek-
li bütün ehillik flartlar›na sahip
olan, genifl ve derin bilgili din âli-
mi.
müfritane: müfrit bir flekilde, afl›-
r› derecede, afl›r› olarak.
mü'min: iman eden, inanan.
mürit: tarikatta bir fleyh ve mür-
flide ba¤lanarak tarikat usul ve
âdetleri ile tasavvufî hakikatleri
ö¤renen kimse.
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.
noksan: kusurlu, nak›s.
rahmetullahi aleyh: Allah'›n rah-
meti onun üzerine olsun.
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
saltanat-› bâkiye: ebedî, sonsuz
saltanat.
s›r: bir fleyin veya iflin dikkat, tec-
rübe, yetenek ve tecrübe ile an-
lafl›labilen en zor ve en ince yan›,
insan›n akl›n›n eriflemedi¤i ‹lâhî
hikmet.
sultan: padiflah, hükümdar.
tadil: do¤rultma, do¤rulama, dü-
zeltme, denklefltirme.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
temîn: sa¤lama.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.

bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
dakik: ince, nazik, ufak, du-
yulmaz, tutulmaz.
ehl-i tarikat: tarikatç›lar, kal-
bini dünyan›n fani ifllerinden
ay›r›p, Allah sevgisi ile ba¤la-
yan kimseler.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular.

evliya-i azîme: büyük velîler.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
gavs-› azam: tarikat kurucu-
su.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
leyen, günah ifllemifl.
had: s›n›r, yetki.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
has: halis, samimi, gerçek.

hikâye: anlatma, nakletme.
hüsnüzan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihtar: dikkatini çekme, ten-
bih, uyarma, uyar›.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
kuddise s›rruhu: s›rr› mukad-
des olsun, s›rr› mübarek ol-
sun, s›rr› aziz olsun, (büyük
velîler için kullan›l›r).
kusur: eksiklik, noksan.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



etse de makbul gördükleri için, o merhum kardeflim de-
di ki:

“Hazret-i Ziyaeddin bütün ulûmu biliyor. Kâinatta,
kutb-i azam gibi, her fleye ›tt›lâ› var.” Beni onunla rapt
etmek için harika makamlar›n› beyan etti. Ben de o kar-
deflime dedim ki:

“Sen mübalâ¤a ediyorsun. Ben onu görsem, çok me-
selelerde onu ilzam edebilirim. Hem, sen benim kadar
onu hakikî sevmiyorsun. Çünkü, kâinattaki ulûmlar› bilir
bir kutb-i azam suretinde tahayyül etti¤in bir Ziyaeddin
seversin; yani, o ünvan ile ba¤l›s›n, muhabbet edersin.
E¤er perde-i gayp aç›lsa, hakikati görülse, senin muhab-
betin ya zail olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat, ben
o zat-› mübareki, senin gibi pek ciddî severim, takdir
ederim. Çünkü, sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mes-
le¤inde, ehl-i imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir
rehberdir. fiahsî makam› görülse, de¤il geri çekilmek,
vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilâkis daha zi-
yade hürmet ve takdir ile ba¤lanaca¤›m. Demek ben ha-
kikî bir Ziyaeddin’i, sen de hayalî bir Ziyaeddin’i sever-
sin.”

Benim o kardeflim insafl› ve müdakkik bir âlim oldu¤u
için, benim nokta-i nazar›m› kabul edip takdir etti.

Ey Risale-i Nur’un k›ymetli talebeleri ve benden daha
bahtiyar ve fedakâr kardefllerim!

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mes’ut ,
mutlu.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bilâkis: aksine, tersine, tam tersi,
tersine olarak.
ciddî: gerçek, hakikat.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
halis: gerçek, samimi, içten.
hârika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran, âdet ve
tabiat d›fl›nda olan fley.
hayalî: hayale ait, gerçek olma-
yan.
hürmet: sayg›, ihtiram.
›tt›lâ: haberi olma, bilgisi bulun-
ma, muttali olma. kokulu fleyler
sürünme.
ilzam: tart›flmada kuvvetli deliller
ve belgeler öne sürerek karfl›nda-
kini cevap veremez hâle getirme,
münazarada karfl›s›ndakini sus-
turma.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
k›ymet: de¤er.
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.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mesele: konu, problem.
meslek: gidifl, usül, tarz.
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muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, bir konu veya iflte
lüzumundan fazla ileriye git-
me, afl›r› büyütme, abartma,
abart›.
müdakkik: tetkik eden, ince-
leyen, araflt›ran, inceden in-
ceye araflt›ran, en ufak gizli
fleyleri gören.
noksan: eksik, kusurlu.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›.

perde-i gayp: gayp perdesi,
gizli perde.
rapt: ba¤lama, tamam›yla bir
fleye ba¤lanma.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med'in (a.s.m.) yüce sünneti.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendi-
ne ait, flah›sla ilgili, hususî.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma, zihin-

de canland›rma, tasavvur et-
me.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme; bir fleyin de¤erini,
k›ymetini, lüzumunu anlama.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.
tesir: etki.
ulûm: ilimler.
ünvan: ad, isim, flöhret.
zail: zeval bulan, sona eren,
devaml› olmayan, yok olan.
zat-› mübarek: mübarek kifli.
ziyade: çok, fazla, art›k.



fiahsiyetim itibar›yla sizin ziyade hüsnüzann›n›z belki
size zarar vermez; fakat sizin gibi hakikatbin zatlar, vazi-
feye, hizmete bak›p, o noktada bakmal›s›n›z. Perde aç›l-
sa, benim bafltan afla¤›ya kadar kusurat ile âlûde mahi-
yetim görünse, bana ac›yacaks›n›z. Sizi kardeflli¤imden
kaç›rmamak için kusurat›m› gizliyorum.

Said Nursî

‚xè
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Bir hafta evvelki mektubunuza karfl› hüsnüzann›n›z›
bir derece cerh eden benim cevab›m›n hikmeti fludur ki:

Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki,
her fleyi kendi hesab›na ald›¤› için, faraza hakikî bekleni-
len ve bir as›r sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gel-
seydi, harekât›n› o cereyanlara kapt›rmamak için siyaset
âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini de¤iflti-
recek diye tahmin ediyorum.

Hem, üç mesele var: biri hayat, biri fleriat, biri iman.
Hakikat noktas›nda ve en mühimmi ve en azam›, iman
meselesidir. Fakat, flimdiki umumun nazar›nda ve hâl-i
âlem ilcaat›nda en mühim mesele hayat ve fleriat görün-
dü¤ünden, o zat flimdi olsa da, üç meselenin birden
umum rûy-i zeminde vaziyetlerini de¤ifltirmek nev-i be-
flerdeki cari olan âdetullaha muvaf›k gelmedi¤inden,
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hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep.
hüsnüzan: iyi zan, güzel kanaat.
ilcaat: zorlamalar, mecbur etme-
ler.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kusur: eksiklik, noksan.
kusûrat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler, suçlar, kaba-
hatler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
telik, tabiat.
mesele: konu.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nev'i befler: insano¤lu, insan so-
yu.
noksan: kusurlu, nak›s.
rûy-i zemin: yeryüzü.
siyaset: politika.
flahsiyet: bir ferdin kendine has
görünüfl, duyufl, düflünüfl ve dav-
ran›fllar›n›n tamam›, kiflilik, kifli
özelli¤i.
fleriat: Allah'›n emri, ‹lâhî kanun.
tahmin: akla, sezgiye veya baz›
verilere dayanarak gelecek bir
fleyi, olay› kestirme.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âdetullah: Allah'›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
âlem: dünya, cihan.
âlûde: bulaflm›fl, bulafl›k.
as›r: yüzy›l.
azam: en büyük.
cari: geçerli, iflleyen, akan,
ak›c›.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
cerh: çürütme, reddetme, ip-

tal etme.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
faraza: farz edelim ki, farz
edin ki, sayal›m ki, ola ki.
ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikatbin: hakikati gören,

hakikati anlayan, hakikate
inanan.
hakikî: gerçek, sahici.
hâkim: sözünü geçiren, ege-
men.
harekât: davran›fllar, tutum-
lar.
hâl-i âlem: flimdiki hâl ve ya-
flama flekli.
hedef: emel, var›lmak iste-
nen nokta, ulafl›lmak istenen
gaye.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



herhâlde en azam meseleyi esas yap›p, öteki meseleleri
esas yapmayacak; tâ ki iman hizmeti safvetini umumun
nazar›nda bozmas›n ve avam›n çabuk i¤fal olunabilen
ak›llar›nda, o hizmet baflka maksatlara alet olmad›¤› ta-
hakkuk etsin.

Hem, yirmi seneden beri tahripkârâne efledd-i zulüm
alt›nda o derece ahlâk bozulmufl ve metanet ve sadakat
kaybolmufl ki, ondan, belki yirmiden birisine itimat edil-
mez. Bu acip hâlâta karfl› fevkalâde sebat ve metanet ve
sadakat ve hamiyet-i ‹slâmiye lâz›md›r. Yoksa akim kal›r,
zarar verir. Demek, en halis ve en selâmetli ve en mü-
him ve en muvaffakiyetli hizmet, Risale-i Nur fiakirtleri-
nin daireleri içindeki kudsî hizmettir.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Bu seneki Ramazan-› fierif hem âlem-i ‹slâm için, hem
Risale-i Nur flakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok
k›ymetlidir.

Risale-i Nur flakirtlerinin ifltirak-i a’mal-i uhreviye düs-
tur-i esasiyeleri s›rr›nca, her birisinin kazand›¤› miktar,
kardefllerine ayn› miktar defter-i a’maline geçmesi o düs-
turun ve rahmet-i ‹lâhiyenin muktezas› olmak haysiyetiy-
le, Risale-i Nur’un dairesine s›dk ve ihlâs ile girenlerin ka-
zançlar› pek azîm ve küllîdir. Her biri, binler hisse al›r,

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetleri ile Kur’ân-› Kerîm ve
sünnet-i flerifte s›n›rlar› çizilen ka-
idelerin hayata geçirilmesiyle ka-
zan›lan iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
alet: vas›ta.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes.
azam: en büyük.
azîm: büyük, yüce, ulu.
defter-i a'mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
düstur-i esasiye: temel düstur-
lar, prensipler, esas kaideler.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
gayet: çok, fazla, son derece.
halat: hâller, durumlar, vaziyet-
ler, suretler, keyfiyetler.
halis: gerçek, samimi, içten.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet
için ‹slâmî gayeler u¤runa feda-
kârl›kta bulunma, çal›flma.
haysiyet: cihet, bak›m, yön.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hizmet: bu flekilde yap›lan ifl, va-
zife, memuriyet.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihlâs: halis, içten, samimî, riyas›z,
karfl›l›ks›z sevgi ve ba¤l›l›k, gönül-
den gelen dostluk.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
ifltirak-i â'mâl-i uhreviye: ahire-
te ait olan ifllerdeki ortakl›k, ahi-
retle ilgili amellere ortak olma.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kusur: eksiklik, noksan.
küllî: çok, büyük, çok miktarda.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
mesele: konu.
metanet: dayan›kl›l›k, sebat, gay-
ret.
muktezâ: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden, gerekli

olan.
muvaffak›yet: Allah'›n yard›-
m›yla baflar›l› olma, muvaffak
olma, baflarma.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
noksan: kusurlu, nak›s.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah'›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Ramazan-› fierif: mübarek,

flerefli Ramazan ay›.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safvet: safl›k, halislik, temiz-
lik, pakl›k, ar›l›k.
sebat: kararl› olma, karar›n-
dan vazgeçmeme, azimlilik.
selâmet: hay›rl› son, iyi ve
güzel sonuç.
s›dk: samimilik, kalp temizli-
¤i, halisiyet.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahakkuk: gerçek olarak

meydana ç›kma, bir fleyin
do¤rulu¤unun meydana ç›k-
mas›, gerçekli¤inin anlafl›lma-
s›.
tahripkârane: y›k›c› flekilde.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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inflaallah, emval-i dünyeviyenin ifltiraki gibi ink›sam ve
tecezzi etmeden her birisinin, defter-i ameline ayn› geç-
mesi, bir adam›n getirdi¤i bir lâmba, binler âyinelerin
her birisine ayn› lâmba ink›sam etmeden girmesi gibidir.

Demek, Risale-i Nur’un sad›k flakirtlerinden birisi,
Leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan’›n yüksek merte-
besini kazansa, umum hakikî sad›k flakirtler sahip ve his-
sedar olmak vüs’at-i rahmet-i ‹lâhiyeden çok kuvvetli
ümitvar›z.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
B‹R‹NC‹ MESELE: Kardefllerimizden birisinin namaz tes-

bihat›nda tekasül göstermesine binaen dedim: “Namaz-
dan sonraki tesbihatlar, tarikat-i Muhammediyedir
(a.s.m.) ve velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) evrad›d›r. O
noktadan ehemmiyeti büyüktür.”

Sonra, bu kelimenin hakikati böyle inkiflaf etti: Nas›l
ki, risalete ink›lâp eden velâyet-i Ahmediye bütün velâ-
yetlerin fevkindedir; öyle de, o velâyetin tarikati ve o ve-
lâyet-i kübran›n evrad-› mahsusas› olan namaz›n akabin-
deki tesbihat, o derece sair tarikatlerin ve evratlar›n fev-
kindedir. Bu s›r dahi flöyle inkiflaf etti:

Nas›l zikir dairesinde bir mecliste veyahut hatm-i Nak-
fliyede bir mescitte birbiriyle alâkadar hey’et-i mecmuada 
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Allah izin verirse manalar›nda
kullan›lan bir dua.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
kusur: eksiklik, noksan.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm'in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan'›n 27.
gecesi.
mertebe: derece, rütbe.
noksan: kusurlu, nak›s.
risalet: elçilik, nebîlik, resullük,
peygamber olarak gönderilme,
peygamberlik.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
sair: di¤er, öteki, baflka.
s›r: bir fleyin veya iflin dikkat, tec-
rübe, yetenek ve tecrübe ile an-
lafl›labilen en zor ve en ince yan›,
insan›n akl›n›n eriflemedi¤i ‹lâhî
hikmet.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarikat: yol, meslek, tarik; Allah'a
ulaflmak için, fleyhin gözetiminde
müridin takip edece¤i terbiye
usul ve yolu, seyir ü sülûk s›ras›n-
da tutulan yol.
tarikat-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) tarikati olan
sünnet yolu.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me, ufalanma, cüzlere ayr›lma.
tekâsül: üflenme, tenbellik, ilgi-
sizlik, kay›ts›zl›k.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
velâyet: yak›nl›k, dostluk, Allah
dostlu¤u.
velâyet-i Ahmediye: Peygambe-
rimize ait velîlik, Peygamberimi-
zin vefat›ndan sonra nübüvvet
tarz›ndaki hizmetinin sureten, fi-
ilen ve fleklen sona ermesiyle ve-
lâyet tarz›nda bu makamda de-
vam eden manevî hizmet tarz›.
velâyet-i kübra: en büyük velâ-
yet, Allah'a yak›nl›¤›n inkiflaf›na
bakan ve peygamber vârisli¤in-
den gelen, k›sa ve yüksek olan
tarikat berzah›na u¤ramadan za-
hirden hakikate geçen velîlik
mesle¤i.
vüs'at-i rahmet-i ‹lâhiye: ‹lâhî
rahmetin büyüklü¤ü, geniflli¤i.

akabinde: arkas› s›ra, peflin-
den, pefli s›ra, ard›ndan, ard›
s›ra.
âyine: ayna, mirat.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
defter-i amel: amel defteri,
insanlar›n iflledi¤i ve yapt›¤›
fleylerin kaydedildi¤i defter.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.

emval-i dünyeviye: dünya
mallar›.
evrâd-› mahsusa: özel virtler,
zikirler, sözler.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
hakikat: gerçek, hayalî olma-
yan, görülen, mevcut olan, bir
fleyin asl› ve esas›.
hakikî: gerçek, sahici.

hissedar: hisse sahibi, pay sa-
hibi.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle
geçme, hâl de¤ifltirme, de¤i-
flim, dönüflüm.
ink›sam: bölünme, k›s›mlara
ayr›lma, parçalanma.
inkiflaf: keflfolunma, manevî
bir s›rr›n veya halin görünme-
si.
inflaallah: Allah isterse, Allah
dilerse, Allah'›n emri olursa,

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



nuranî bir vaziyet hissediliyor; kalbi hüflyar bir zat, na-

mazdan sonra 
1 $Gn¿ÉnërÑ°oS @ $Gn¿ÉnërÑ°oS deyip tesbihi çe-

kerken, o daire-i zikrin reisi olan Zat-› Ahmediyenin Aley-
hissalâtü Vesselâm›n muvacehesinde yüz milyon,tesbih
edenler, tesbih elinde tesbih çektiklerini manen hisseder.

O azamet ve ulviyetle $Gn¿ÉnërÑ°oS @ $Gn¿ÉnërÑ°oS @ $Gn¿ÉnërÑ°oS
der. Sonra o serzakirin emr-i manevisiyle, @ $ oórªnërdnG
2 $ oórªnërdnG dedi¤i vakit, o halka-i zikrin ve o çok genifl da-

iresi bulunan hatme-i Ahmediyenin (a.s.m.) dairesinde

yüz milyon müritlerin $ oórªnërdnG @ $ oórªnërdnG ’lar›ndan te-

zahür eden azametli bir hamdi düflünüp içinde $ oórªnërdnG
ile ifltirak eder. Ve hakeza, 

3 oônÑrcnG *nG @ oônÑrcnG *nG ve duadan

sonra 
4 *G s’pG n¬'dpG n=’ @ *G s’pG n¬'dpG n=’ @ *G s’pG n¬'dpG n=’ otuz üç

defa o tarikat-i Ahmediyenin (aleyhissalâtü vesselâm)
halka-i zikrinde ve hatme-i kübras›nda o sab›k mana ile
o ihvan-› tarikati nazara al›p, o halkan›n serzakiri olan
Zat-› Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâma müteveccih

olup, 
5 $G n∫ƒo°SnQ Énj n∂r«n∏nY mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnG nh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG

der diye anlad›m ve hissettim ve hayalen gördüm. De-
mek tesbihat-› salâtiyenin çok ehemmiyeti var.

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
daire-i zikr: zikir dairesi.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
emr-i manevî: maddî olmayan.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik, ebedin z›dd›.
hâkezâ: böyle, böylece, bunun
gibi, yine öyle.
halka-i zikr: zikir halkas›, zikir es-
nas›nda daire fleklinde oturma.
hamd: Allah'a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah'›n yüceli¤ini övme.
hatme-i Ahmediye: Resulullah›n
(a.s.m.) belirtti¤i flekilde okunan
belli zikir ve dualar.
hatme-i kübra: büyük ve genifl
bir toplulukla okunan muayyen
âyet, hadis veya dualar.
hatme-i Nakflîye: Nakflî tarikat›-
na mensup olanlar›n bir araya ge-
lerek yapt›klar› zikir.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hüflyar: ak›ll›, uyan›k, akl› kendi-
sine yarayan.
ihvan-› tarikat: tarikat kardeflle-
ri, ayn› tarikate mensup olan
kimseler.
ilâh: tanr›, mabud.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, bir fleye veya kifliye has
olan.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
meclis: topluluk, hey’et, cemiyet,
encümen.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
muvâcehe: ön, karfl›.
müteveccih: teveccüh eden, bir
tarafa, bir cihete dönen, yönelen.
nazar: dikkat.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
reis: bir hey’et veya meclisteki
üyelerin bafl›.
sab›k: geçen, geçmifl, olmufl.
serzakir: zikredenlerin bafl›.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tarikat-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin tarikati olan sünnet yolu.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma, meydana ç›kma, belirme, gö-
rünme.

ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik, ululuk.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

zat: kifli, flah›s, fert.

Zat-› Ahmediye: Hz. Peygam-
berin zat›, kiflili¤i.

zikir: tesbih ile çeflitli flekiller-

de Esma-i Hüsnay› söyleme,
belli zamanlarda belli dualar›
belli miktarda ve belli flekilde
okuma.

1. Allah her türlü kusur ve noksanl›ktan uzakt›r. • Allah her türlü kusur ve noksanl›ktan uzak-
t›r.

2. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Allah'a mahsustur. • Ezelden
ebede 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 hiç bir ilâh yoktur. • Allah'tan baflka hiç bir ilâh yoktur. • Allah'tan baflka

hiç bir ilâh yoktur.
5. Sana milyon salât ve milyon selâm olsun ey Allah'›n Resulü!
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‹K‹NC‹ MESELE: Otuz birinci ayetin iflaretinin beyan›nda,
1 Én«rftódG nIGƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj bahsinde denilmifl ki: “Bu asr›n

bir hassas› fludur ki: Hayat-› dünyeviyeyi, hayat-› bâkiye-
ye bilerek tercih ettiriyor. Yani k›r›lacak bir cam parças›-
n› bâkî elmaslara bildi¤i hâlde tercih etmek bir düstur
hükmüne geçmifl.”

Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar
edildi ki, nas›l bir uzv-i insanî hastalansa, yaralansa, sair
âzâ vazifelerini k›smen b›rak›p onun imdad›na koflar; öy-
le de, h›rs-› hayat ve h›fz› ve zevk-i hayat ve aflk› tafl›yan
ve f›trat-› insaniyede derç edilen bir cihaz-› insaniye, çok
esbap ile yaralanm›fl, sair letaifi kendiyle meflgul edip su-
kut ettirmeye bafllam›fl; vazife-i hakikîyelerini onlara
unutturmaya çal›fl›yor.

Hem, nas›l ki, bir cazibedar sefihâne ve sarhoflâne fla-
flaal› bir e¤lence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi bü-
yük makamlarda bulunan insanlar ve mesture han›mlar
dahi o cazibeye kap›l›p hakikî vazifelerini tatil ederek ifl-
tirak ediyorlar; öyle de, bu asr›n hayat-› insaniye, husu-
san hayat-› içtimaiyesi öyle dehfletli, fakat cazibeli ve
elîm, fakat merakl› bir vaziyet alm›fl ki, insan›n ulvî vazi-
felerini kalp ve akl›n›, nefs-i emmaresinin arkas›na düflü-
rüp pervane gibi o fitne atefllerine düflürttürüyor.

Evet, hayat-› dünyeviyenin muhafazas› için zaruret de-
recesinde olmak flart›yla baz› umur-i uhreviyeye muvak-
katen tercih edilmesine ruhsat-› fler’iye var; fakat, yaln›z 
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fleye özel olan nitelik.
hayalen: hayal olarak, hayâlî bir
flekilde, zihinde tasarlay›p canlan-
d›rarak.
hayat-› bak›ye: bâkî olan, bitme-
yen sonsuz hayat.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
hayat-› insaniye: insan hayat›,
insana ait olan hayat.
hayret: flaflma, flafl›rma.
h›fz: saklama, koruma, siyanet,
muhafaza.
h›rs-› hayat: hayat h›rs›, yaflama
h›rs›.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hükmüne: yerine.
ihtar: dikkatini çekme, tenbih,
uyarma, uyar›.
imdat: yard›m, zor durumda ka-
lana yap›lan yard›m.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
k›smen: k›smî olarak, bütün de-
¤il, bir k›s›m, bir bölüm olarak ve-
ya baz› bak›mdan, baz› yönden.
letaif: manevi duygular, güzel,
hofl ve ruhla ilgili hisler.
mesture: örtünmüfl, örtülü.
resul: elçi, Allah'›n elçisi, haberci,
peygamber.
sair: di¤er, öteki, baflka.
salât: Hz. Peygambere dua.
sarhoflane: sarhoflças›na.
sefihâne: sefih olan kimseye ya-
k›fl›r yolda, sefihçe.
serseri: ötede beride bafl› bofl ge-
zen, iflsiz, güçsüz.
sukut: düflme, alçalma.
flaflaa: gösterifl, debdebe, tanta-
na.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
tesbihat-› salâtiye: namaz tes-
bihleri, namazla ilgili zikirler ve
dualar.
ulvî: yüksek, yüce.
uzv-i insanî: insana ait uzuv, in-
san uzvu, insana ait organ.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
vazife: görev, ifl.
vazife-i hakikiye: hakikî gerçek
vazife.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zevk-i hayat: hayat zevki, hayat
lezzeti.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
aza: organlar, uzuvlar.
bahis: mevzu, konu.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.

cazibedar: çekici, cazibeli,
al›ml›, cezp edici.
cihaz-› insaniye: insandaki
maddî ve manevî organlar, ci-
hazlar.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
derc: toplama, biriktirme.
düstur: kanun, kaide, kural,
prensip, esas.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,

önem.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
f›trat-› insaniye: insan›n f›t-
rat›, insan›n tabiat›, huyu.
hakikî: gerçek, sahici.
hâssa: bir kimseye, ya da bir

1. Onlar ki dünya hayat›n› seve seve [ahirete] tercih ederler. (‹brahim Suresi: 3.)



bir ihtiyaca binaen helâkete sebebiyet vermeyen bir za-
rara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Hâlbuki bu as›r,
o damar-› insanîyi o derece fl›r›nga etmifl ki, küçük bir ih-
tiyaç ve adî bir zarar-› dünyevî yüzünden elmas gibi
umur-i diniyeyi terk eder.

Evet, insaniyetin yaflamak damar› ve h›fz-› hayat ciha-
z›, bu as›rda israfat ile ve iktisats›zl›k ve kanaatsizlik ve
h›rs yüzünden bereketin kalkmas›yla ve fakr u zaruret,
maiflet ziyadeleflmesiyle o derece o damar yaralanm›fl ve
zedelenmifl ve mütemadiyen ehl-i dalâlet nazar-› dikkati
flu fani hayata celp ede ede o derece nazar-› dikkati ken-
dine celp etmifl ki, edna bir hacat-› hayatiyeyi, büyük bir
mesele-i diniyeye tercih ettiriyor. Bu acip asr›n bu acip
hastal›¤›na ve dehfletli maraz›na karfl› Kur’ân-› Mu’cizül-
beyan’›n tiryak-misal ilâçlar›n›n nafliri olan Risale-i Nur
dayanabilir ve onun metin, sars›lmaz, sebatkâr, halis, sa-
d›k, fedakâr flakirtleri mukavemet edebilir. Öyle ise, her
fleyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatle, tam me-
tanetle ve ciddî ihlâs ve tam itimat ile ona yap›flmak lâ-
z›m ki, o acip hastal›¤›n tesirinden kurtulsun.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Haf›z Ali’nin kendi üstad› hakk›nda benim haddimden
pek çok ziyade isnat etti¤i meziyet ve masumiyeti, onun 

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
damar-› insanî: insan damar›.
dehflet: büyük korku, ürkme.
edna: az, pek az.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
fakr u zaruret: yoksulluk ve ça-
resizlik.
fani: ölümlü, muvakkat, geçici.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fitne: ahlâkta ve cemiyet niza-
m›nda azg›nl›k ve bozgunculuk.
hacat-› hayatiye: yaflamak için
laz›m olan ihtiyaçlar.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
halis: gerçek, samimi, içten.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
helâket: y›k›lma, y›k›l›fl, mahvol-
ma, mahvolufl.
h›fz-› hayat: hayat›n korunmas›.
h›rs: aç gözlülük, tamahkârl›k.
ihlâs: halis, içten, samimî, riyas›z,
karfl›l›ks›z sevgi ve ba¤l›l›k, gönül-
den gelen dostluk.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl, zaruret.
iktisât: tutum, biriktirme, art›r-
ma, tasarruf.
insaniyet: insanl›k, insano¤lu.
israfat: israflar, lüzumsuz yere
harcamalar.
itimat: güvenme, emniyet etme.
kanaat: k›smete raz› olma, elin-
dekiyle yetinme, göz toklu¤u,
elindekini yeterli görüp fazlas›n›
istememe.
Kur'ân-› Mu'cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur'ân-› Ke-
rîm.
maiflet: geçim.
maraz: hastal›k, illet, dert, belâ.
mesele-i diniye: dine ait mesele.
metanet: sa¤laml›k, kavilik, me-
tinlik, dayan›kl›l›k.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›, kavi,
berk.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme, sald›r› ve bask›-
y› yok etmek için çal›flma, direnifl.
muvakkaten: geçici olarak, az bir
zaman için.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak.
naflir: da¤›tan, yayan, neflreden,

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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saçan, açan.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis, insana
kötü ve günah olan ifllerin ya-
p›lmas›n› emreden nefis.
pervane: geceleri ›fl›¤›n etra-
f›nda dönen küçük kelebek.
ruhsat: izin, müsaade, icazet.
ruhsat-› fler'iye: fleriat›n ruh-
sat›, ‹slâmiyetin izin vermesi.

sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-
geçmeyen, sebatl›.
sebebiyet: sebep olma, icap
ettirme, gerektirme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.

tiryakmisal: ilâç gibi, ilâca
benzeyen.
umur-i diniye: dinî emirler,
dine âit ifller.
umur-› uhreviye: ahirete ait
ifller.
vazife: görev.
zarar-› dünyevî: dünyaya ait
maddî zarar.
zaruret: mecburiyet, zorunda
olmak, zorunluluk.
ziyade: Artma, ço¤alma.



masum lisan›yla hakk›mda medih olarak de¤il, bir nev’î
dua olarak tasavvur ediyoruz.

Hem, Haf›z Ali’nin, Sav gibi yerler, karyeler ve Ispar-
ta, bir Medrese-i Nuriye hükmüne geçmesi ve Risale-i
Nur’un sad›k flakirtleri harikulâde olarak günden güne
yükselmeleri ve tenevvür etmeleri bizleri, belki Anado-
lu’yu, belki âlem-i ‹slâm› mesrur ve müferrah eden bir
hakikatli haber telâkki ediyoruz.

Ahirdeki, “Muhbir-i Sad›k›n haber verdi¤i gibi, mane-
vî fütuhat yapmak ve zulümat› da¤›tmak zaman ve zemi-
ni hemen hemen gelmektedir” diyen f›kras›na bütün
ruh u can›m›zla rahmet-i ‹lâhiyeden dua ile niyaz ediyo-
ruz, temenni ediyoruz. Fakat, biz Risale-i Nur fiakirtleri
ise, vazifemiz hizmettir, vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamak ve
hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle, bir nevi tecrü-
be yapmamakla 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 Risale-i Nur’un flimdiye ka-
dar fütuhat› ve z›nd›kan›n ve dalâletin savletlerini k›rma-
s› ve yüz binler bîçarelerin imanlar›n› kurtarmas› ve biri
yüze baz› ve bine mukabil yüzer ve binler hakikî mü’min
talebeleri yetifltirmesi Muhbir-i Sad›k›n ihbar›n› aynen
tasdik etmifl vukuat ile ispat etmifl ve ediyor ve inflaallah
öyle hiçbir kuvvet Anadolu’nun sinesinden onu ç›kara-
maz. Tâ ahir zamanda, hayat›n genifl dairesinde as›l sa-
hipleri yani Mehdî ve flakirtleri Cenab-› Hakk›n izniyle 
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kusur: eksiklik, noksan.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
masumiyet: masumluk, kaba-
hatsizlik, suçsuzluk.
medih: övme, birinin iyi fleylerini
söyleme, sena, sitayifl.
Medrese-i Nuriye: nur medrese-
si.
mesrur: sevinçli, memnun, flen,
sürurlu.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru haberci.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
müferrah: feraha kavuflmufl, gö-
nül huzuruna kavuflmufl, rahata
ermifl.
nevi: tür, çeflit.
niyaz: rica, dua.
noksan: kusurlu, nak›s.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah'›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh u cân: ruh ve can.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
savlet: fliddetli hücum.
sevk: yönlendirme.
sükût-i ahlâk: ahlâk›n azalmas›,
ahlâk düflüklü¤ü.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tasavvur: düflünme.
telâkki: kabul etme, alma.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme.
tenevvür: nurlanma, parlama,
par›ldama, ›fl›ldama, ayd›nl›k.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
üstat: ö¤retici.
vazife: ahlâk veya ifl icab› yap›l-
mas› gereken ifl, görev.
vazife-i ‹lâhiye: do¤rudan do¤ru-
ya Allah'a ait olan ifl ve vazife.
zemin: ortam, yer.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik,
küfür.

ahir: en son, en sondaki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
belki: hatta.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cihet: yan, yön, taraf.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
had: s›n›r.
haf›z: Kur'ân-› Kerîm'i tama-
men ezberleyen ve okuyan
kimse.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
harikulâde: fevkalâde, efli ve
benzeri olmayan, görülmedik
derecede, ola¤anüstü.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.

hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hükmüne: de¤erine, yerine.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme, sözü söyleyene
nispet etme, bir söz ve habe-
rin birisine ait oldu¤unu be-
lirtme.
karye: köy.
kemiyet: az veya çok olufl.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hâl, durum, vaziyet, hu-
sus, vas›f, nitelik, kalite, iç
yüz.



gelir, o daireyi genifllettirir ve o tohumlar sümbüllenir.
Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a flükrederiz.

Said Nursî
„ò
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Aziz, S›dd›k Kardefllerim;

Evvelce hayat-› dünyeviyeyi hayat-› uhreviyeye tercih
etmeye dair yaz›lan iki parçaya tetimmedir.

Bu acip asr›n hayat-› dünyeviyeyi a¤›rlaflt›rmas› ve ya-
flama fleraitini a¤›rlatt›r›p ço¤altmas› ve hacat-› gayr-i za-
ruriyeyi görenekle, tiryaki ve müptelâ etmekle hacat-› za-
ruriye derecesine getirmesiyle, hayat› ve yaflamay›, her-
kesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapm›flt›r.
Onunla hayat-› diniye ve ebediye ve uhreviyeye karfl› ya
sed çeker veya ikinci, üçüncü derecede b›rak›r. Bu hata-
n›n cezas› olarak öyle dehfletli bir tokat yedi ki, dünyay›
bafl›na cehennem eyledi.

‹flte bu dehfletli musibette, ehl-i diyanet dahi büyük bir
vartaya düflüyorlar ve k›smen anlam›yorlar. Ezcümle,
gördüm ki, ehl-i diyanet, ehl-i takva bir k›s›m zatlar, bi-
zimle gayet ciddî alâkadarl›k peyda ettiler. O bir-iki zatta
gördüm ki, diyaneti ister ve yapmas›n› sever; tâ ki ha-
yat-› dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, ifli rast gelsin.
Hatta, tarikati keflf ve keramet için ister. Demek ahiret
arzusunu ve dinî vezaifin uhrevî meyvelerini dünya

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
as›r: yüzy›l.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
aziz: muhterem, sevgili, de¤erli.
Cenab-› Hak: Allah.
ceza: karfl›l›k, azap.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
evvelce: daha evvel, daha önce.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca, özel-
likle, bu cümleden olarak, bu da,
bu babdan.
gaye: maksat, meram, hedef.
hâcât-› gayr-› zaruriye: gerekli
olmayan istekler, zaruri olmayan
ihtiyaçlar, ihtiyaç olmad›¤› hâlde
ihtiyaç hâlini alm›fl fleyler.
hâcât-› zaruriye: zorunlu ihtiyaç-
lar, gerekli ihtiyaçlar.
hata: suç, günah, kabahat.
hayat-› diniye ve ebediye ve
uhreviye: dinî hayat ve sonu ol-
mayan ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse, Allah'›n emri olursa, Allah
izin verirse manalar›nda kullan›-
lan bir dua.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
izin: izin, müsaade, ruhsat.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
k›smen: k›smî olarak, bütün de-
¤il, bir k›s›m, bir bölüm olarak ve-
ya baz› bak›mdan, baz› yönden.
kusur: eksiklik, noksan.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
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.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru haberci.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mü'min: iman eden, inanan.
müptelâ: tutulmufl, tutkun, ba-
¤›ml›.

noksan: kusurlu, nak›s.
set çekme: engel olma.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sîne: yürek, kalp, gönül.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.

tasdik: onaylama.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, bir fleyin tam ol-

mas› için gereken fley.

tiryaki: bir fleye vazgeçeme-

yecek derecede al›flm›fl olan.

varta: uçurum, tehlike, bü-

yük tehlike.

vukuat: vak'alar, vuku bulan

fleyler, hâdiseler, olaylar.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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hayat›na bir dirsek, bir basamak gibi yap›yor. Bilmiyor
ki, saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviyeye dahi me-
dar olan hakaik-› diniyenin fevaid-i dünyeviyesi, yaln›z
tercih edici ve teflvik edici derecesinde olabilir. E¤er illet
derecesine ç›ksa ve o amel-i hayr›n yap›lmas›ndaki mak-
sat o fayda olsa, o ameli iptal eder, lâakal ihlâs› k›r›l›r, se-
vab› kaçar.

Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asr›n belâ ve vebas›n-
dan ve zulüm ve zulümat›ndan en mücerrep bir kurtar›-
c›, Risale-i Nur’un mizanlar› ve muvazeneleriyle neflretti-
¤i nur oldu¤una k›rk bin flahit vard›r. Demek Risale-i
Nur’un dairesine yak›n bulunanlar, içine girmezse, tehli-
ke ihtimali kavidir.

Evet, 
1 pInôpN'’rG n¤nY Én«rftódG nIGƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj iflaretiyle, bu

as›r, hayat-› dünyeviyeyi hayat-› uhreviyeye, ehl-i ‹slâma
da bilerek, tercih ettirdi.

Hem bin üç yüz otuz dört tarihinden bafllay›p, öyle bir

rejim, ehl-i iman içine de sokuldu. Evet, 
2 pInôpN'’rG n¤nY cifir

ve ebcet hesab›yla bin üç yüz otuz üç veya dört ederek,
ayn› vakitte eski Harb-i Umumîde ‹slâmiyet düflmanlar›
galebe çalmakla, muahede flart›n›, dünyay› dine tercih
rejiminin mebdeine tevafuk ediyor. ‹ki üç sene sonra bil-
fiil neticeleri görüldü.

Said Nursî
Õì
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kazançlar.
gaddar: çok fazla gadreden, zu-
lüm, haks›zl›k, merhametsizlik
eden.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakaik-› diniye: dine ait olan ha-
kikatler.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
illet: sebep, gaye, hedef, bir fleye
yol açan, bir fleyi gerektiren du-
rum.
kavi: kuvvetli, güçlü, dayan›kl›,
metin, muhkem.
keramet: Allah'›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
lâakal: en az›ndan, daha afla¤› ol-
maz, en az, hiç olmazsa.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
gaye, niyet, meram.
medar: kaynak, sebep, vesile.
mizan: terazi.
muvaffak: baflar›l› olan.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
mücerrep: tecrübe edilmifl, de-
nenmifl.
neflir: da¤›tma, yayma.
peyda: haz›r, mevcut.
saadet-i dünyeviye: dünya ile il-
gili saadet, dünya hayat›ndaki
mutluluk, dünya saadeti.
saadet-i uhreviye: ahiretle ilgili
saadet, ahiretteki mutluluk.
flahit: tan›k.
tarikat: Allah'a ulaflmak için, fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu, se-
yir ü sülûk s›ras›nda tutulan yol.
tehlike: büyük zarar ve yok ol-
maya yol açabilecek durum.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
teflvik: istek uyand›rma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
veba: hasta s›çanlardan insanlara
geçen bir mikrobun oluflturdu¤u,
bulafl›c› ve öldürücü hastal›k, ta-
un, yumrucak.
vezaif: vazifeler, ifller.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik,
küfür.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
amel: fiil, ifl, dinin emirlerini
yerine getirme ifli.
amel-i hay›r: hay›rl› ifl, hay›rl›
çal›flma, hay›r ifli.
bedbaht: bahts›z, baht› kara,
talihsiz, zavall›.

belâ: musibet, keder, s›k›nt›.
cifir: harflere verilen say› k›y-
meti ile gelece¤e veya geçen
hâdiselere, ibarelerden tarih
veya isme dair iflaretler ç›kar-
mak ilmî.
ebced: Arap alfabesinin ilk
tertibi ve harflerinin tafl›d›¤›
say› de¤erlerine dayanan he-
sap sistemi.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.
ehl-i takva: Allah'tan korkan,
emirlerine ba¤l› olan dindar
kimseler.
fevâid-i dünyeviye: dünya
menfaatleri, dünyaya ait fay-
dalar, dünya ile ilgili kâr ve

1. Onlar ki seve seve dünya hayat›n› ahirete tercih ederler... (‹brahim Suresi: 3.)
2. Ahirete.
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fiiddet-i flefkat ve rikkatten ve bu k›fl›n fliddetli so¤u¤u

ile beraber manevî ve fliddetli bir so¤uk ve musibet-i be-
fleriyeden bîçarelere gelen felâketler, helâketler, sefalet-
ler, açl›klar fliddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edil-
di ki:

Böyle musibetlerde, kâfir de olsa, hakk›nda bir nevi
merhamet ve mükâfat vard›r ki, o musibet ona nispeten
çok ucuz düfler. Böyle musibet-i semaviye masumlar
hakk›nda bir nevi flahadet hükmüne geçiyor.

Üç dört ayd›r ki, dünyan›n vaziyetinden ve harbinden
hiçbir haberim yokken Avrupa’da ve Rusya’daki çoluk
çocu¤a ac›yarak tahattur ettim. O manevî ihtar›n beyan
etti¤i taksimat, bu elîm flefkate bir merhem oldu. fiöyle
ki:

O musibet-i semaviden zalim k›sm›n›n cinayetinin ne-
ticesi olarak gelen felâketten vefat eden ve periflan olan-
lar, e¤er on befl yafl›na kadar olanlar ise, ne dinde olur-
sa olsun, flehit hükmündedir. Müslümanlar gibi, büyük
mükâfat-› maneviyeleri, o musibeti hiçe indirir.

On beflten yukar› olanlar, e¤er masum ve mazlum ise,
mükâfat› büyüktür, belki onu Cehennemden kurtar›r.

Bediüzzaman: son devrin büyük
‹slâm alimi, müçtehit, allâme.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilfiil: fiilen, bizzat kendi çal›flma-
s› ile yaparak, uygulamada.
elîm: fliddetli.
esna: ara, aral›k, s›ra, vakit, za-
man, hengâm.
felâket: büyük dert, belâ.
galebe: galip gelme, yenme, üs-
tünlük.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl.
harp: savafl, cenk, devletler ara-
s›nda meydana gelen kanl› ve si-
lahl› kavga.
helâket: y›k›lma, y›k›l›fl, mahvol-
ma, mahvolufl.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtar: dikkatini çekme, tenbih,
uyarma, uyar›.
kâfir: Allah'› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, inanmayan.
kusur: eksiklik, noksan.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mebde: prensip, esas.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
merhem: kederi, derdi gideren
fley, ilaç.
muahede: iki veya daha çok dev-
let aras›nda akdedilen anlaflma,
antlaflma.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
musibet-i befleriye: insanlara ge-
len belâ ve musibetler.
musibet-i semaviye: semavî
musibet, gökten gelen belâlar,
musibetler.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
netice: sonuç.
nevi: tür, çeflit.
nispeten: nispet olarak, nispetle,
k›yaslayarak, öncekine göre, bir
dereceye kadar.
noksan: kusurlu, nak›s.
rejim: idarede tutulan yol, yönet-

me tarz›, düzenleme biçimi.
rikkat: merhamet, ac›ma,
baflkalar›n›n düfltü¤ü durum-
dan dolay› müteessir olma
hasleti.
sefalet: afl›r› fakirlik, yoksul-
luk.
flahadet: flehitlik, flehit olma.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet, karfl›l›k bekleme-
den yard›m etme.

fliddet-i flefkat ve rikkat:
flefkat ve merhametin flidde-
ti, derecesi; afl›r› derecedeki
flefkat ve merhamet.
tahattur: hat›rlama, hat›ra
getirme.
taksimat: taksimler, bölme-
ler, bölümler, bölüntüler.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-

ma.

tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.

tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.

üstat: ö¤retici.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve
din-i Muhammedîye (a.s.m.) bir lâkaytl›k perdesi gelmifl
ve madem ahir zamanda Hazret-i ‹sa’n›n (a.s.) din-i ha-
kikîsi hükmedecek, ‹slâmiyetle omuz omuza gelecek; el-
bette flimdi, fetret gibi karanl›kta kalan Hazret-i ‹sa’ya
(a.s.) mensup Hristiyanlar›n mazlumlar›n›n çektikleri fe-
lâketler, onlar hakk›nda bir nevi flehadettir denebilir. Hu-
susan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zaifler, müs-
tebit büyük zalimlerin cebir ve fliddetleri alt›nda musibet
çekiyorlar. Elbette o musibet, onlar hakk›nda medeniye-
tin sefahat›ndan ve küfran›ndan ve felsefenin dalâletin-
den ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla bera-
ber; yüz derece onlara kârd›r diye, hakikatten haber al-
d›m. Cenab-› Erhamürrahimîne hadsiz flükrettim ve o
elîm elemden ve flefkatten teselli buldum.

E¤er o felâketi gören zâlimler ise ve beflerin periflani-
yetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan
âlemine atefl veren hodgâm, alçak insî fleytanlar ise, tam
müstahak ve tam adalet-i Rabbaniyedir.

E¤er o felâketi çekenler mazlumlar›n imdad›na koflan-
lar ve istirahat-i befleriye için ve esasat-› diniyeyi ve mu-
kaddesat-› semaviyeyi ve hukuk-i insaniyeyi muhafaza
için mücadele edenler ise, elbette o fedakârl›¤›n manevî
ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür, o musibeti onlar
hakk›nda medar-› fleref yapar, sevdirir.

Said Nursî
‚xè
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ma.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
insî: insan cinsinden.
kefaret: Allah'›n, baz› hususlarda
kullar›n›n kusur ve günahlar›n› af-
fetmek ve örtmek için vesile yap-
t›¤› fleylerden her biri.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: Allah'›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, Ona yak›flmayacak s›-
fatlar yükleme.
lâkayt: kay›ts›z, ilgi göstermeyen,
ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
mensup: bir fleye veya kimseye
nispeti olan, alâkas› bulunan, bir
fleyle ilgili olan.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
musibet-i semaviye: semavî
musibet, gökten gelen belâlar,
musibetler.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül.
mükâfat-› manevîye: manevî
olan mükâfat, manevî ödül.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müstebit: istibdatta bulunan,
hükmü alt›nda bulunanlara söz
hakk› ve hareket serbestli¤i ver-
meyen.
nevi: tür, çeflit.
periflan: ac›nacak hâlde bulunan,
derbeder.
periflaniyet: periflanl›k, derbe-
derlik.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
flahadet: flehitlik, flehit olma.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
flehit: ‹slâm fleriatine göre haks›z
yere öldürülmüfl veya sel, yang›n,
deprem gibi musibetlerde hayat›-
n› kaybetmifl mü'min kimse.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
teselli: avunma.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.).
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.

adalet-i Rabbaniye: Rabbanî
adalet.
ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
cebr: zor, zorlama, bask› yap-
ma.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet

sahibi olan yüce Allah (c.c.).
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
din-i hakikî: hakikî din, ger-
çek din.
din-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed'in getirdi¤i din, ‹s-
lâm dini.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.
elîm: fliddetli.
fakir: muhtaç, düflkün, yok-

sul.
felâket: büyük dert, belâ.
felsefe: hikmet bilgisi.
gaddar: çok fazla gadreden,
zulüm, haks›zl›k, merhamet-
sizlik eden.
hadsiz: sonsuz.
hodgâm: kendi keyfini düflü-
nen, bencil.
hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
hükmünde: yerinde, de¤erin-
de.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
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Aziz, s›dd›k, mübarek kardefllerim,

Üç gün evvel, aynen nurlu hediyeniz Kastamonu’ya
gelece¤i anda rüyada görüyordum ki, terfi-i makam ve
rütbe için, bizlere ferman-› flahane, manevî bir canipten
geliyor. Kemal-i hürmetle ellerinde tutup bize getiriyor-
lar. Biz bakt›k ki, o ferman-› âlî, Kur’ân-› Azîmüflflan
olarak ç›kt›. O hâlde bu mana kalbe geldi: Demek
Kur’ân yüzünden Risale-i Nur’un flahs-› manevîsi ve biz
flakirtleri, bir terfi ve terakki ferman›n› âlem-i gayptan
alaca¤›z.

fiimdi tabiri ise, o ferman› temsil eden masumlar›n ka-
lemiyle manevî 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 ve ehemmiyetlidir.

Hem bu medar-› sürur ve ferah olan hediye-i nurani-
yeyi bir hiss-i kablelvuku ile benim ruhum tam hissetmifl,
akla haber vermemifl idi ki; o gelmeden iki gün evvel,
Feyzi ve Emin’in f›kras›nda beyan edilen, rüyay› gördü-
¤üm gecenin gününde sabahtan akflama kadar ve ikinci
günü de k›smen, hiç görmedi¤im bir tarzda bir sevinç,
bir sürur hissedip, mütemadiyen bir bahane ile ferah›m›
izhar edip, otuz k›rk defa tebessümle güldüm.

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
aziz: muhterem, sevgili, de¤erli.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
esasat-› diniye: dinin esaslar›, rü-
künleri.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
felâket: büyük dert, belâ.
ferman: emir, buyruk.
ferman-› âlî: yüce, yüksek fer-
man.
ferman-› flahane: padiflaha yak›-
fl›r ferman.
hak: gerçek, do¤ru.
hediye-i nuraniye: nurlu hediye.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hadise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hukuk-i insaniye: insanî haklar.
imdat: yard›m isteme, yard›m
için ba¤›rma ç›¤l›¤›.
istirahat-› befleriye: insanl›¤›n
rahat›, huzuru.
kemal-i hürmet: hürmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve kusursuz mü-
kemmel hürmet.
Kur'ân-› Azîmüflflan: flan ve fle-
refi yüce olan Kur'ân.
kusur: eksiklik, noksan.
mana: anlam.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
medar-› sürur u ferah: sevinç ve
ferah sebebi.
medar-› fleref: fleref kazand›ran

sebep.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mukaddesat-› semaviye: ‹lâ-
hî emre ve vahye dayanan
mukaddes fleyler.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mücadele: bir gayeye var-
mak için gösterilen ferdî veya

toplu çaba.
netice: sonuç, bir iflin, bir fiilin
sonucunda elde edilen fley,
semere.
noksan: kusurlu, nak›s.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabir: rüya yorumu.
tefsir-i Kur'ân: Kur'ân tefsiri,
Kur'ân'›n aç›klamas›.
temsil: bir fleyin sembolü ol-

ma.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
terakki: ilerleme, geliflme.
terfi: yükselme.
terfi-i makam ve rütbe: ma-
kam ve rütbenin yükselmesi.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Ben ve hem Feyzi, çok taaccüp ve hayret ettik. Otuz
günde bir defa gülmeyenin, bir günde otuz defa gülmesi
bizleri hayrette b›rakt›. fiimdi anlafl›ld› ki, o sürur ve o se-
vinç, mezkûr manevî ferman› temsil eden masumlar ve
ümmilerin kalemlerinin yaz›lar› nesl-i atinin sahaif-i ha-
yatlar›na âlem-i ‹slâm›n sahife-i mukadderat›na ve ehl-i
iman›n istikbalinin defterlerine neflr-i envar edecek olan
ve o masumlar›n halis ve safî amelleri ve hizmetleriyle
sahife-i a’malimize hasenatlar› yaz›l›p kaydedilmesinin
ve Risale-i Nur fiakirtlerinin mukadderat›n›n mes’udâne
idamesinin haberini veren o daha gelmeyen hediyeden
geliyordu. Benim o azîm yekûndan hisseme düflen bin-
den bir cüz’ü ruhen hissedilmifl, beni mesrurâne heyeca-
na getirmiflti.

Evet, böyle yüzer masumlar›n makbul amelleri ve red-
dedilmez dualar› sair kardefllerimin defterlerine geçmesi
misillü, benim gibi bir günahkâr›n sahife-i a’maline dahi
girmesi, binler sürur ve sevinç verir. Böyle karanl›k bir
zamanda, bu a¤›r flerait alt›nda, böyle masumâne ve
kahramanâne çal›flmak için, biz hem masumlar› ve o
ümmîleri ve muallimlerini tebrik, hem peder ve validele-
rini tebrik, hem köylerini tebrik, hem memleketlerini,
hem milletlerini, hem Anadolu’yu tebrik ederiz.

Mübarek masumlar›n ve ümmîlerin her birine birer
hususî teflekkürname ve tebrikname yazmak elimden
gelseydi, yazacakt›m. Öyle ise bu arzumu bilfiil yaz›lm›fl
gibi kabul etsinler. Ben, onlar›n isimlerini bir daire sure-
tinde yazaca¤›m, dua vaktinde bakaca¤›m. Hem onlar› 
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yönden.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
masumâne: masumca, masum
olana yak›flacak surette, suçsuz,
günahs›z bir flekilde.
mesrurane: sevinçli bir flekilde,
sevinerek, memnun olarak.
mesudane: mutluca, mutlu olana
yak›flacak surette, kutlulukla.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›, ben-
zer gibi, efl kabilinden.
muallim: ders veren, ö¤reten, ta-
lim eden, hoca, ö¤retici, ö¤ret-
men.
mukadderat: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl fleyler, ile-
ride meydana gelecek haller ve
olaylar, al›n yaz›s›.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
nesli ati: gelecek nesil.
neflr-i envar: nurlar›n yay›lmas›,
nurlar›n da¤›t›lmas›, nurlar›n sa-
ç›lmas›.
peder: baba, ata.
redd: reddetme, geri verme, geri
çevirme, kabul etmeme.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
sâfî: saf olan, duru, kat›ks›z, kat›-
fl›ks›z.
sahaif-i hayat: hayat sayfalar›.
sahife-i a'mal: amellerin sayfas›.
sahife-i mukadderat: Allah tara-
f›ndan takdir edilen fleylerin bu-
lundu¤u sayfa, kader sayfas›.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sürur: mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tebessüm: gülümseme, gülüm-
seyifl, hafifçe gülme.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
temsil: bir fleyin sembolü olma.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
yekûn: toplam, tutar.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
amel: bir insan›n dinî emirler
ve yasaklara göre yapt›¤› ifl,
hareket.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bahane: vesile, sebep.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.

evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
ferman: emir, buyruk.
f›kra: k›sa yaz›, küçük hikâye.
günahkâr: günahl›, günah ifl-
leyen, günah ifllemifl.
halis: gerçek, samimi, içten.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hayret: flaflma, flafl›rma.
heyecan: coflkunluk, coflma.
hisse: pay, nasip, k›smet.

idame: devam ettirme, sür-
dürme.
istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.
izhar: aç›¤a vurma, meydana
ç›karma, aflikâr etme.
kahramanane: kahramanca,
kahraman olana yak›fl›r flekil-
de, yi¤itçe, cesurâne.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
k›smen: k›smî olarak, bütün
de¤il, bir k›s›m, bir bölüm ola-
rak veya baz› bak›mdan, baz›



Risale-i Nur’un has flakirtleri dairesine dahil edip, bütün
manevî kazançlar›ma hissedar edece¤im.

Benim taraf›mdan onlar›n peder ve validelerine veya
akrabalar›na ve üstatlar›na selâmlar›m›z› tebli¤ ediniz.
Cenab-› Hak, onlar› ve evlâtlar›n› dünyada ve ahirette
mes’ut eylesin. Âmin, âmin, âmin.

Said Nursî

„@ò
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Aziz kardefllerim,

Hakaik-› imaniye her fleyden evvel bu zamanda en bi-
rinci maksat olmak ve sair fleyler ikinci, üçüncü, dördün-
cü derecede kalmak ve Risale-i Nur’a hizmet etmek en
birinci vazife ve medar-› merak ve maksud-i bizzat olmak
lâz›m iken, flimdiki hâl-i âlem, hayat-› dünyeviyeyi, husu-
san hayat-› içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-› siyasiyeyi ve
bilhassa medeniyetin sefahat ve dalâletine ceza olarak
gelen gadab-› ‹lâhînin bir cilvesi olan Harb-i Umumînin
tarafgirâne, damarlar› ve asaplar› tehyiç edip bât›n-› kal-
be kadar, hatta hakaik-› imaniyenin elmaslar› derecesine
o zararl›, fânî arzular› yerlefltirecek derecede, bu mefl’um
as›r, öyle fl›r›nga etmifl ve ediyor ve öyle afl›lam›fl ve afl›-
l›yor ki, Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan bir k›s›m
sathî, belki de bir k›s›m zaif velîler, o siyasî ve içtimaî ha-
yat›n rab›talar› sebebiyle, hakaik-› imaniyenin hükmünü 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
akraba: yak›nlar, aralar›nda soy-
ca yak›nl›k bulunanlar, h›s›mlar.
âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
aziz: muhterem, sevgili, de¤erli.
bilfiil: fiilen, gerçek olarak.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
Cenab-› Hak: Allah.
ceza: karfl›l›k, azap.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi.
dahil etme: katma.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
evlât: veletler, çocuklar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
gadab-› ‹lâhî: Allah'›n gazab›.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hâl-i âlem: dünyan›n vaziyeti,
âlemin durumu.
has: halis, samimi, gerçek.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
hayat-› siyâsîye: siyasete ait ha-
yat, politik hayat, siyasi hayat.
hissedar: hisse sahibi, pay sahibi.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hususî: flahsî, kiflisel.
kusur: eksiklik, noksan.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
maksud-› bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
medar-› merak: meraka sebep
olan.

medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
memleket: ülke, yurt, vatan.
mesut: saadetli, bahtl›, bahti-
yar, kutlu.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
noksan: kusurlu, nak›s.
peder: baba, ata.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede

düflkünlük.
suret: biçim, tarz, flekil.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma,
götürme, bitifltirme, erifltir-
me.
tebrik: kutlama. u¤urlu, ha-
y›rl›, mübarek olmas›n› dile-
me.
tebrikname: tebrik yaz›s›,
kutlama yaz›s›.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-

mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
teflekkürname: teflekkür bil-
diren yaz›, teflekkür yaz›s›.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
üstat: ö¤retici.
valide: ana, anne.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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ikinci, üçüncü derecede b›rak›p, o cereyanlar›n hükmü-
ne tâbi olarak, hemfikir olan münaf›klar› sever, kendine
muhâlif olan ehl-i hakikati, belki ehl-i velâyeti tenkit ve
adavet eder, hatta hissiyat-› diniyeyi o cereyanlara tâbi
yaparlar.

‹flte bu asr›n bu acip tehlikesine karfl› Risale-i Nur’un
hizmet ve meflgalesi, flimdiki siyaseti ve cereyanlar›n› o
derece nazar›mdan ›skat etmifl ki, bu Harb-i Umumîyi
dört ayd›r merak etmedim, sormad›m.

Hem, Risale-i Nur’un has talebeleri, bâkî elmaslar
hükmünde olan hakaik-› imaniyenin vazifesi içindeyken,
zalimlerin satranç oyunlar›na bakmakla vazife-i kudsiye-
lerine fütur vermemek ve fikirlerini bulaflt›rmamak ge-
rektir. Cenab-› Hak bize nur ve nuranî vazife vermifl, on-
lara da zulümlü zulümatl› oyunlar› vermifl. Onlar bizden
isti¤na edip yard›m etmedikleri ve elimizdeki kudsî nur-
lara müflteri olmad›klar› hâlde, onlar›n karanl›kl› oyunla-
r›na vazifemizin zarar›na bakmaya tenezzül etmek hata-
d›r. Bize ve merak›m›za dairemiz içindeki ezvak-› mane-
viye ve envar-› imaniye kâfi ve vâfidir.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Bugünlerde, Risale-i Nur’a sû-i kast edenlerin ve sizle-
re s›k›nt› verenlerin haklar›nda, bana verdi¤i bir hiddet 
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hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hemfikr: fikirleri bir, ayn› fikirde.
hissiyat-› diniye: dinle ilgili hisler.
hükmünde: de¤erinde.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
›skat: düflürme, düflürülme.
içtimaî: toplumla alâkal›, cemiye-
te ait, sosyal.
isti¤na: çekinme, uzak durma,
gerek duymama.
kâfî: yeter, yetecek.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
meflgale: ifl güç, ifl, u¤rafl, meflgu-
liyet, meflgul olunan fley.
mefl'um: kötü, u¤ursuz, bedbaht.
muhalif: muhalefet eden, uyma-
yan, karfl›t.
münaf›k: kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen, kâfirli-
¤ini gizleyerek Müslüman gibi
davranan.
müflteri: istekli.
nazar: dikkat, düflünce, fikir.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
rab›ta: yak›nl›k duyma, münase-
bet, ilgi, alâka, ba¤.
sathî: yüzeysel, derinli¤ine dal-
madan.
siyaset: politika.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤lanan.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
tehyîc: heyecanland›rma, heye-
cana getirme, coflturma, coflkun-
luk verme.
tenezzül: inme, alçalma.
tenkit: elefltirme.
vâfi: yeter, tam, elverir.
vazife-i kudsiye: mukaddes vazi-
fe, kutsal vazife.
velî: dost, yak›n.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.
zulümat: karanl›klar.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
adavet: düflmanl›k, husumet.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves.
asap: sinirler, sinir sistemi.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
bât›n-› kalp: kalbin içi, mane-
vî taraf›.

Cenab-› Hak: Allah.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler.
ehl-i velâyet: velî olanlar.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
envar-› imaniye: iman nurla-
r›, imana ait par›lt›lar.
ezvak-› maneviye: manevî

zevkler.
fânî: muvakkat, geçici.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
Harb-i Umumî: genel harp,
umumî savafl.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
has: halis, samimi, gerçek.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.



neticesinde, bedduaya teflebbüs ettim. Birden Isparta’ya
k›yamad›m. Beddua yerine “Yâ Rab! Isparta, Risale-i
Nur’un bir Medresetü’z-Zehras›d›r; oradaki fena memur-
lar› dahi ›slah eyle ve hüsn-i ak›bet ver” diye dua eyledim
ve ediyorum.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k, fedakâr kardefllerim,

Nurlar, bilakis Isparta tevakkufuna karfl› buralarda in-

kiflafat ile tezahür etti. 
2 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g $p oórªnë r̀dnG

En ziyade bize nezaretle, bizimle ve siyasetle alâkadar
mühim bir zat geldi. Ona dedim ki:

Bu on sekiz senedir sizlere müracaat etmedim ve hiç
gazete okumad›m. Bu sekiz ayd›r bir defa “Cihanda ne
oluyor?” diye sormad›m. Üç senedir burada iflitilen rad-
yoyu dinlemedim; tâ ki kudsî hizmetimize manevî zarar
gelmesin. Bunun sebebi fludur ki:

‹man hizmeti, iman hakaik›, bu kâinatta her fleyin fev-
kindedir, hiçbir fleye tâbi ve alet olamaz. Fakat, bu
zamanda ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini dünyaya satan
ve bâkî elmaslar› flifleye tebdil eden gafil insanlar naza-
r›nda, o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanla-
ra tâbi veya alet telâkki etmek ve yüksek k›ymetlerini

alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
aziz: muhterem, sayg›n, sevgili,
de¤erli.
beddua: inkisar, ilenç, bir kimse-
nin kötü olmas› için dua, kötü
dua.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hamd: teflekkür, flükran.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap, h›-
fl›m.
hüsn-i ak›bet: iyi netice, hay›rl›
son.
›slah: iyi bir hâle koyma, iyi duru-
ma getirme, iyilefltirme, düzelt-
me.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kusur: eksiklik, noksan.

manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
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 üniversite.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
netice: sonuç.
nezaret: gözetme, gözden
geçirme, yoklama, muayene,
kontrol.
noksan: eksiklik, azl›k, tam
olmay›fl.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
siyaset: politika.

su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
teflebbüs: kalk›flma.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl›ndand›r. (Birinci cümle birçok ayette geçmektedir.

Ikinci k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)
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umumun nazar›nda tenzil etmek endiflesiyle, Kur’ân-›
Hakîm’in hizmeti bize, kat’î bir surette siyaseti yasak et-
mifl.

Sizler ey ehl-i siyaset ve hükûmet! Evham edip bizler-
le u¤raflmay›n›z. Bilâkis, teshilât göstermeniz lâz›m.
Çünkü, hizmetimiz emniyet ve hürmet ve merhameti te-
sisle, hem asayifli, hem inzibat›, hem hayat-› içtimaiyeyi
anarflilikten kurtarmaya çal›fl›p, sizin hakikî vazifenizin
temel tafllar›n› tespit ediyor, takviye ve teyit ediyor.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

fiimdi, bundan on dakika evvel, cesurca, fakat kalem-
siz iki adam, Risale-i Nur dairesine biri birisini getirdi.
Onlara dedim ki: “Bu dairenin verdi¤i büyük neticelere
mukabil, sars›lmaz bir sadakat ve k›r›lmaz bir metanet is-
ter.”

Isparta kahramanlar›n›n gösterdi¤i harikalar ve cihan-
pesendâne hidemat-› Nuriyenin esas› harika sadakatleri
ve fevkalâde metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi
kuvvet-i imaniye ve ihlâs hasletidir, ikinci sebebi cesaret-i
f›triyedir. Onlara, “Siz, cesaretle ve efelikle tan›nm›fls›n›z
ve dünyaya ait ehemmiyetsiz fleyler için fedakârl›k 
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gafil: gaflette bulunan, ihmal
eden.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikî: gerçek, sahici.
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur'ân hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmî delillerle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
hürmet: sayg›.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inzibat: düzeni sa¤lama, asayifli
yoluna koyma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
k›ymet: de¤er.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
kusur: eksiklik, noksan.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
metanet: sa¤laml›k, kavilik, me-
tinlik, dayan›kl›l›k.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
siyaset: politika.
suret: biçim, flekil, tarz.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤lanan.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tebdil: de¤ifltirme, döndürme,
dönüfltürme, baflka bir hâle getir-
me.
telâkki: kabul etme, alma.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tenzil: indirme, peyderpey, yavafl
yavafl indirme.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
tesis: kurma, meydana getirme.
tespit: sa¤lamca yerlefltirme, sa-
bit hale getirme, yerlefltirme,
oturtma.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
umum: herkes, bütün insanlar,
bütün halk.
vazife: ifl, görev.

anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
asayifl: düzen, nizam, emni-
yet.
aziz: muhterem, sayg›n, sev-
gili, de¤erli.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
bilâkis: aksine, tersine, tam
tersi, tersine olarak.
cereyan: fikir, sanat, siyaset

hareketi.
ehl-i gaflet ve dalâlet: dün-
yaya dald›¤›ndan dolay› ahi-
retin fark›nda olmayanlar ile
yoldan ç›kanlar, azg›n ve sap-
k›n kimseler.
ehl-i siyaset ve hükûmet:
ülkenin iradesiyle meflgul
olanlar, siyaset adamlar›, poli-
tikac›lar.
emniyet: eminlik, güvenlik,

korkusuzluk.
endifle: düflünce, vesvese,
kuflku, kuruntu, merak, kayg›,
keder, gam, flüphe, korku.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



gösterseniz, elbette Risale-i Nur’un kudsî hizmetinde ve
cihana de¤er uhrevî neticelerine mukabil, merdane ve
fedakârâne cesaret gösterip sadakatinizi muhafaza eder-
siniz” dedim. Onlar da tam kabul ettiler.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Âlem-i insaniyette ve ‹slâmiyette üç muazzam mesele
olan, iman ve fleriat ve hayat’t›r. ‹çlerinde en muazzam›
iman hakikatleri oldu¤undan, bu hakaik-› imaniye-i
Kur’âniye, baflka cereyanlara, baflka kuvvetlere tâbi ve
alet edilmemek; ve elmas gibi o Kur’ân’›n hakikatlerini
dini dünyaya satan veya alet eden adamlar›n nazar›nda
cam parçalar›na indirmemek; ve en kudsî ve en büyük
vazife olan iman› kurtarmak hizmetini tam yerine getir-
mek için, Risale-i Nur’un has ve sad›k talebeleri, gayet
fliddet ve nefretle siyasetten kaç›yorlar. Hatta sizin bu
kardefliniz, siz de bilirsiniz, bu on sekiz senedir, o kadar
muhtaç oldu¤um hâlde, siyasete, hayat-› içtimaiyeye te-
mas etmemek için hükûmete karfl› bir tek müracaat›m
olmad›¤› gibi, bu sekiz dokuz ayd›r, küre-i arz›n bu hercü-
mercini bir tek defa ne sual ve ne de merak ettim.

Said Nursî

@ò „@

âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
aziz: muhterem, sayg›n, sevgili,
de¤erli.
cereyan: fikir, sanat, siyaset ha-
reketi.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yürek-
lilik.
cesaret-i f›triye: yarat›l›fltan ge-
len cesurluk, yi¤itlik.
cihan: dünya, kâinat, âlem.
cihanpesendâne: kâinat, cihan
be¤enircesine.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
esas: temel.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fedakârane: fedâkâr olana yak›-
flacak surette, can›n› feda ederce-
sine.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakaik-› imaniye-i Kur'âniye:
Kur'ân'dan gelen iman hakikatle-
ri.
hakikat: as›l, esas.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran
fley.
has: halis, gerçek, samimi.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
hidemat-› Nuriye: Risâle-i Nur
hizmetleri.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah
r›zas› için yapma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kusur: eksiklik, noksan.
kuvvet-i imaniye: imandan ge-
len kuvvet.
merdane: erkekçesine, mertçesi-
ne, ere yak›fl›r surette, mertçe,
erkekçe.
metanet: sa¤laml›k, kavilik, me-
tinlik, dayan›kl›l›k.
muazzam: ehemmiyetli, önemli.

muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
nazar: düflünme, fikir, mülâ-
haza, niyet.
nefret: bir fleyden veya kim-

seden i¤renme, tiksinme, ik-
rah.
netice: sonuç.
noksan: eksiklik, azl›k, tam
olmay›fl.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
siyaset: politika.
fleriat: Allah'›n emri, ‹lâhî ka-
nun.

tâbi: ba¤l›.

talebe: ö¤renciler, tahsil gö-
renler.

tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.

vazife: ifl, görev, memuriyet.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Ey kardefllerim!
Sizler biliyorsunuz ki: Bizim mesle¤imizde, benlik,

enaniyet, flan ve fleref perdesi alt›nda makam sahibi ol-
maktan, öldürücü zehir gibi ondan kaç›yoruz, onu ihsas
eden hâlâttan fliddetle içtinap ediyoruz. Elbette burada,
alt› yedi sene gözünüzle ve yirmi seneden beri tahkikat›-
n›zla anlam›fls›n›z ki, ben flahs›ma karfl› hürmet ve ma-
kam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada fliddetle tek-
dir etmiflim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz di-
ye, size dar›l›yorum. Yaln›z Kur’ân-› Hakîmin bu zaman-
da bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur hesab›na,
ve ben de onun bir flakirdi olmak haysiyetiyle, ona karfl›
tasdikkârane teslimi ve irtibat› flakirâne kabul ediyorum.
‹flte, bu derece enaniyetten ve benlikten ve flan ve fleref
nam› alt›ndaki riyakârl›ktan kaçmay› düstur-i hareket itti-
haz eden adamlara karfl›, ehl-i hükûmetin, ehl-i idare ve
zab›tan›n evhama düflmeleri ne kadar manas›z ve lüzum-
suz oldu¤unu divaneler de anlar.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bugünlerde, Kur’ân-› Hakîmin nazar›nda imandan
sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esas-
lar›n› düflündüm.
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makam: yer, mevki.
mana: efl, benzer.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mevki: yer, makam.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
nam: ad.
nazar: bak›fl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyakârl›k: .
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirâne: flükrederek, flükreder-
cesine.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
fliddet: sertlik, kat›l›k; fazlal›k,
çokluk.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
takva: Allah’tan korkma, Allah
korkusuyla dinin yasak etti¤i fley-
lerden kaç›nma, Allah’›n emirleri-
ni tutup azab›ndan korunma, Al-
lah’›n yasaklar›ndan kaç›nmada
azamî titizlik gösterme.
tasdikkârane: .
tekdir: azarlama.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
derece: mertebe, kademe.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.
düstur-i hareket: hareket
kaidesi, davran›fl prensibi.
ehl-i hükûmet: .
ehl-i idare: idare edenler,

devleti yönetenler.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
esas: temel.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
had: s›n›r.
hâlât: hâller, durumlar, vazi-
yetler.
haysiyet: fleref, onur, itibar.

hürmet: sayg›.
içtinap: çekinme, sak›nma,
uzak durma.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
iman: inanç, itikat.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
ittihaz: kabul etme, sayma,
tutma, addetme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinap etmek; ve
amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazan-
makt›r. Her zaman, def-i fler celb-i nef’a racih olmakla
beraber, bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat za-
man›nda, bu takva olan def-i mefasid ve terk-i kebair, üs-
sü’l-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesb etmifl. Bu za-
manda, tahribat ve menfi cereyan dehfletlendi¤i için,
takva bu tahribata karfl› en büyük esast›r. Farzlar› yapan,
kebireleri ifllemeyen kurtulur.

Böyle kebair-i azîme içinde, amel-i salihin ihlâsla mu-
vaffakiyeti pek azd›r. Hem, az bir amel-i salih, bu a¤›r fle-
rait içinde çok hükmündedir. Hem, takva içinde bir nevi
amel-i salih var. Çünkü, bir haram›n terki vaciptir. Bir va-
cibi ifllemek, çok sünnetlere mukabil sevab› var. Böyle
zamanlarda, binler günah›n tehacümünde, bir tek içti-
nap, az bir amelle yüzer günah›n terkiyle, yüzer vacip ifl-
lenmifl olur. Bu ehemmiyetli nokta, niyetle, takva nam›y-
la, günahtan kaç›nmak kast›yla, menfi ibadetten gelen
ehemmiyetli a’mal-i salihad›r.

Risale-i Nur fiakirtlerinin, bu zamanda en mühim va-
zifeleri, tahribata ve günahlara karfl› takvay› esas tutup
davranmak gerektir. Madem her dakikada, flimdiki tarz-›
hayat-› içtimaiyede yüzer günah insana karfl› geliyor; el-
bette takva ile ve niyet-i içtinap ile yüzer amel-i salih ifl-
lemifl hükmündedir. Malûmdur ki, bir adam›n bir günde
harap etti¤i bir saray›, yirmi adam, yirmi günde yapa-
maz. Ve bir adam›n tahribat›na karfl› yirmi adam çal›fl-
mak lâz›m gelirken, flimdi, binler tahribatç›ya mukabil, 

a’mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah’›n r›zas›na uygun yap›lm›fl iyi
ve hay›rl› ifller.
amel: fiil, ifl.
amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl, dine uygun hareket,
davran›fl.
cazibedar: çekici, cazibeli.
celb-i nef: faydal› olanlar› kendi
etraf›na çekmek, menfaati elde
etmek.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
def-i mefasit: bozgunculuk ya-
pacak fiil ve sözlerden kaç›nmak.
def-i fler: kötülükleri def etmek,
kötülü¤e mâni olmak.
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma.
ehemmiyetli: önemli.
emir: ifl buyurma, buyruk, buy-
rultu (a¤›zdan veya yaz› ile.
esas: temel.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
harap: y›k›lma, yok edilme.
hareket: k›m›ldama.
hayrat: hay›rlar.
hevesat: hevesler.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ifllemek: ifl yapmak, çal›flmak.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kebair-i azîme: büyük günahlar.
kebire: büyük günah.
kesb: kazanma.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
malûm: bilinen, bilinir olan.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
menhiyat: fler’an haram edilen-
ler, yasak edilmifl.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffakıyet: Allah’›n yar›d›m›y-
la baflar›l› olma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nam: ad.
nevi: çeflit, tür.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme.
niyet-i içtinap: .
racih: daha da üstün, önce, di¤e-
rinden üstün.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rüçhaniyet: .
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri
veya takrirleri.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flerait: flartlar.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
takva: Allah’tan korkma, Al-
lah korkusuyla dinin yasak
etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›n-
dan korunma, Allah’›n yasak-
lar›ndan kaç›nmada azamî ti-
tizlik gösterme.
tarz-› hayat-› içtimaiye: sos-

yal, toplum hâlinde yaflam
tarz›.
tehacüm: hücum etme, sal-
d›rma.
terk: bakmama, ihmal etme.
terk-i kebair: günahlar› terk
etmek.
üssü’l-esas: hakikî sa¤lam te-
mel.
vacip: zorunlu.
vazife: görev.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti
ve tesirat› pek harikad›r. E¤er bu iki mütekabil kuvvetler
bir seviyede olsayd›, onun tamirinde mu’cizevari muvaf-
fakiyet ve fütuhat görülecekti.

Ezcümle: Hayat-› içtimaiyeyi idare eden en mühim
esas olan hürmet ve merhamet gayet sars›lm›fl. Baz› yer-
lerde, gayet elîm ve bîçare ihtiyarlar, peder ve valideler
hakk›nda dehfletli neticeler veriyor.

Cenab-› Hakka flükür ki, Risale-i Nur, bu müthifl tahri-
bata karfl›, girdi¤i yerlerde mukavemet ediyor, tamir edi-
yor. Sedd-i Zülkarneynin tahribiyle Ye’cüc ve Me’cücle-
rin dünyay› fesada vermesi gibi, fleriat-› Muhammediye
(a.s.m.) olan sedd-i Kur’ânînin tezelzülüyle ve Ye’cüc ve
Me’cücden daha müthifl olarak ahlâkta ve hayatta zul-
metli bir anarflilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsa-
da bafll›yor.

Risale-i Nur fiakirtlerinin böyle bir hâdisede manevî
mücahedeleri, inflaallah, zaman-› Sahabedeki gibi, az
amel ile, pek çok büyük sevap ve a’mal-i salihaya medar
olur.

Aziz kardefllerim, iflte böyle bir zamanda, bu dehfletli
hadisata karfl›, ihlâs kuvvetinden sonra bizim en büyük
kuvvetimiz, ifltirak-i a’mal-i uhreviye düsturuyla, kalem-
lerle her biri di¤erinin a’mal-i saliha defterine hasenat
yazd›klar› gibi, lisanlar›yla her birinin takva kalesine ve
siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa f›rt›-
nal› tehacüme hedef olan bu âciz kardeflinize, bu 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 471 KASTAMONU HAYATI

sizin, s›rf Allah r›zas› için yapma.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ifltirak-i a’mal-i uhreviye: ahire-
te ait Ifllerde ortakl›k, ahiretle ilgi-
li amellere ortak olma.
kuvvet: tesir kudreti, etkileme
gücü.
lisan: dil.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar: sebep, vesile.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
mu’cizevari: mu’cize gibi.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.
muvaffak›yet: Allah’›n yar›d›m›y-
la baflar›l› olma.
mücahede: savaflma, mücadele.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mütekabil: karfl›l›kl› olarak.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
netice: bir iflin, bir fiilin sonunda
elde edilen fley, semere, sonuç.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman 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: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleriat-› Muhammediye: .
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
takva: Allah’tan korkma, Allah
korkusuyla dinin yasak etti¤i fley-
lerden kaç›nma, Allah’›n emirleri-
ni tutup azab›ndan korunma, Al-
lah’›n yasaklar›ndan kaç›nmada
azamî titizlik gösterme.
tamir: onarma, düzeltme.
tehacüm: hücum etme, sald›rma.
tesirat: etkiler, tesirler.
tezelzül: sars›nt›.
valide: ana, anne.
zaman-› Sahabe: Sahabe zaman›.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âciz: zay›f, güçsüz.
a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
amel: fiil, ifl.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi

olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derece: mertebe, kademe.
düstur: kaide, esas, prensip.
elîm: çok dert ve keder ve-
ren, çok ac› verici, ac›kl›.
esas: temel.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.

gayet: son derece.
hadisat: hadiseler, olaylar.
hâdise: olay.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
Hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hürmet: sayg›.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-



mübarek fluhur-i selâsede ve eyyam-› meflhurede yard›-
m›na koflmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve flefkat-
kârlar›n fle’nidir. Bütün ruhumla bu imdad-› manevîyi siz-
den rica ediyorum. Ve ben dahi, iman ve sadakat flart›y-
la, Risale-i Nur Talebelerini bütün dualar›ma ve manevî
kazançlar›ma, yirmi dört saatte, ifltirak-i a’mal-i uhreviye
düsturuyla, bazen yüz defadan ziyade “Risale-i Nur Tale-
beleri” ünvan›yla hissedar ediyorum.

Gül ve Nur ve mübarekler ve medrese-i Nuriye hey’et-
leri ve ümmî ihtiyarlar ve masumlar baflta olarak, umum
kardefllerimize ve hemflirelerimize selâm ve selâmet ve
saadetlerine dua ediyoruz.

Said Nursî

„@ò

Cenab-› Hakka yüz binler flükür olsun ki, Risale-i Nur
kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuhat› var.
Ehl-i dalâletin hileleri onu durdurmuyor, bilâkis çok
dinsizler teslim-i silâh ediyorlar. Haf›z Ali’nin dedi¤i gibi,
korkular› pek ziyadedir. fiimdi, dinsizlik taassubuyla de-
¤il, korku cihetiyle ilifliyorlar. O korku, Risale-i Nur lehi-
ne dönecek inflaallah.

Said Nursî

„@ò

bazen: zaman zaman, ara s›ra,
her zaman de¤il.
bilâkis: aksine, tersine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, esas, prensip.
Ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
eyyam-› meflhure: meflhur gün-
ler.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hey’et: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iman: inanç, itikat.
imdad-› manevî: manevî yard›m.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ifltirak-i a’mal-i uhreviye: ahire-
te ait Ifllerde ortakl›k, ahiretle ilgi-
li amellere ortak olma.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
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si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
Nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rica: umma, ümit etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
sadakàt: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik,

kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
flart: vaziyet, hâl, durum.
flefkatkâr: flefkat gösteren,
merhamet ve ac›ma duygu-
suna sahip olan, flefkatli.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum,
özellik, yap›, istidat.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k, fanatizm.
talebe: ö¤renci.
teslim-i silâh: silâh b›rakma,
silâh›n› teslim etme.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
umum: bütün.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vefadar: sözünde ve dostlu-
lu¤unda devaml› olan, vefal›
dost.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Hem o eski dost zata, hem ehl-i dikkate ve sizlere be-

yan ediyorum ki:

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n feyziyle, Yeni Said, hakaik-›
imaniyeye dair o derece mant›kî ve hakikatli bürhanlar
zikrediyor ki, de¤il Müslüman ulemas›, belki en muannit
Avrupa feylesoflar›n› da teslime mecbur ediyor ve et-
mektedir.

Amma, Risale-i Nur’un k›ymet ve ehemmiyetine iflarî
ve remzî bir tarzda, Hazret-i Ali (r.a.) ve Gavs-› Azam›n
(r.a.) ihbarat› nev’inden, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n dahi
bu zamanda bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’a
nazar-› dikkati celp etmesi mana-i iflarî tabakas›ndan re-
miz ve imalar›, i’caz›n›n fle’nindendir ve o lisan-› gaybi-
yenin belâgat-› mu’cizekârânesinin muktezas›d›r.

Evet, Eskiflehir hapishanesinde, dehfletli bir zamanda
kudsî bir teselliye pek çok muhtaç oldu¤umuz hengâm-
da, manevî bir ihtarla, “Risale-i Nur’un makbuliyetine
dair eski evliyalardan flahit gösteriyorsun. Hâlbuki, 
2 mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc ≈/a s’pG ¢mùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh s›rr›yla, en ziyade bu

meselede söz sahibi Kur’ân’d›r. Acaba, Risale-i Nur’u
Kur’ân kabul eder mi? Ona ne nazarla bak›yor?” denil-
di. O acip sual karfl›s›nda bulundum.

Ben de Kur’ân’dan istimdat eyledim. Birden, otuz üç
ayetin mana-i sarihinin teferruat› nev’indeki tabakat›ndan
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hakikat flu ki.
hengâm: zaman, s›ra.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
ihbarat: haberler.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ima: iflaret.
istimdat: aman dileme, merha-
met ve yard›m›na s›¤›nma.
iflarî: bir kelimenin aç›k manas›na
ba¤l› olarak ikinci ve üçüncü de-
recede iflaret yolu ile yap›lan
aç›klama.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm; beyan› befler takatinin hari-
cinde olan Kur’ân-› Kerîm.
lisan-i gaybiye: gayp ile ilgili ha-
berleri bildiren dil.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mana-i iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-i sarih: aç›k mana, remiz
ve ima yoluyla de¤il aç›k anlat›m.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mant›kî: akla ve mant›k kaidele-
rine uygun, mant›kl›.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mucize-i maneviye: tesiri mane-
vî olan mu’cize.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukteza: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden, gerekli
olan.
nazar: bak›fl.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nev: tür, çeflit.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaretle
ifade etme, ima.
remzî: remizli, iflaretli olarak.
s›r: gizli hakikat.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
tabaka: kat, katman.
tabakat: tabakalar.
tarz: biçim, flekil, suret.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar, bö-
lümler.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teslim: do¤rulama, do¤ru oldu¤u-
nu kabul etme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
zikir: anma, bildirme.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
belâgat-i mu’cizekârane:
mu’cize derecesinde olan be-
lâgat, mu’cize derecesindeki
üslûp ve ifade tarz›.
belki: hatta.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.

bürhan: delil, ispat, hüccet.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derece: mertebe, kademe.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dik-
kat sahipleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.

feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
Hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Yafl ve kuru hiçbir fley yoktur ki, apaç›k bir kitapta yaz›l› olmas›n. (En'am Suresi: 59.)



mana-i iflarî tabakas›nda ve o mana-i iflarî külliyetinde
dahil bir ferdi, Risale-i Nur oldu¤unu ve duhulüne ve me-
dar-› imtiyaz›na bir kuvvetli karine bulundu¤unu, bir saat
zarf›nda hissettim; ve bir k›sm›n› bir derece izahl›, bir k›s-
m› mücmelen gördüm. Kanaatimde, hiçbir flek ve flüphe
ve vehim ve vesvese kalmad›. Ben de, ehl-i iman›n ima-
n›n›, Risale-i Nur’la muhafaza niyetiyle, o kat’î kanaati-
mi yazd›m ve has kardefllerime mahrem tutulmak flart›y-
la verdim. Ve o risalede, biz demiyoruz ki, “Ayetin ma-
na-i sarihi budur”; tâ hocalar, “Fihi nazarun” desin.

Hem, dememifliz ki, “Mana-i iflarinin külliyeti budur.”
Belki diyoruz ki, “Mana-i sarihinin taht›nda müteaddit ta-
bakalar var; bir tabakas› da, mana-i iflarî ve remzidir. Ve
o mana-i iflarî de, bir küllîdir; her as›rda cüz’iyatlar› var;
Risale-i Nur dahi, bu as›rda o mana-i iflarî tabakas›n›n
külliyetinde bir ferdidir. Ve o ferdin kasten bir medar-›
nazar oldu¤una ve ehemmiyetli bir vazife görece¤ine,
eskiden beri ulema mabeyninde cari bir düstur-i cifrî ve
riyazî ile, karineler, belki hüccetler gösterilmifl iken,
Kur’ân’›n ayetini veya sarahatini, de¤il incitmek, belki
i’caz ve belâ¤at›na hizmet ediyor. Bu nevi iflarat-› gaybi-
yeye itiraz edilmez. Ehl-i hakikatin, nihayetsiz iflarat-›
Kur’âniyeden had ve hesaba gelmeyen istihraçlar›n› in-
kâr edemeyen, bunu da inkâr etmemeli ve edemez.

Amma, benim gibi ehemmiyetsiz bir adam›n elinde
böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini isti¤rap ve
istib’at edip itiraz eden zat, e¤er bu¤day tanesi kadar bir 

amma: ama, lakin, ancak.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
belagat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
belki: hatta.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cüz’iyat: parçalar, küçük fleyler.
derece: mertebe, kademe.
duhul: içeri girme, dâhil olufl.
düstur-i cifrî: cifir kaidesi..
ehemmiyetli: önemli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
Ehl-i hakikat: hakikati arzulayan-
lar, gerçe¤i bulup onun peflinden
gidenler; Allah adam›.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
fert: flah›s, kifli.
had: s›n›r.
has: ileri gelen, seçkin olan.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hüccet: delil.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
iman: inanç, itikat.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
isti¤rap: flafl›rma, flaflma, garip
bulma, hayret etme.
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.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kanaat: h›rs göstermeden k›sme-
tine raz› olmak, elindeki ile yetin-
mek.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
mabeyn: ara.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
mana-i iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mana-i sarih: aç›k mana, remiz
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ve ima yoluyla de¤il aç›k an-
lat›m.
medar-› imtiyaz: imtiyaz ve-
silesi, farkl› ve üstün olma se-
bebi.
medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
muhafaza: koruma.
mücmelen: k›sa ve özlü bir
flekilde, k›sa olarak, k›salta-
rak, az flekilde, özet olarak.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nevi: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.

niyet: bir ifli yapmay› önce-
den düflünme.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaret-
le ifade etme, ima.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyazî: hesapla, matematikle
ilgili, riyaziyeye ait.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k,
aç›k anlat›m.
flart: vaziyet, hâl, durum.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flüphe: karars›zl›k, kuflku.

tabaka: kat, katman.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

vazife: görev.

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

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

zarf›nda: süresince.

zat: kifli, flah›s.

zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



çam çekirde¤inden da¤ gibi çam a¤ac›n› halk eylemek
azamet ve kudret-i ‹lâhiyeye delil oldu¤unu düflünse,
elbette bizim gibi acz-i mutlak, fakr-› mutlakta ihtiyac-›
fledit zaman›nda böyle bir eserin zuhuru, “Vüs’at-i rah-
met-i ‹lâhiyeye delildir” demeye mecbur olur.

Ben, sizi ve muterizleri, Risale-i Nur’un flerefi ve hay-
siyetiyle temin ediyorum ki, bu iflaretler ve evliyan›n ima-
l› haberleri, remizleri beni daima flükre ve hamde ve ku-
surlar›mdan isti¤fara sevk etmifl. Hiçbir dakika, nefs-i
emmareye medar-› fahr ve gurur olacak bir enaniyet ve
benlik vermedi¤ini, size bu yirmi senelik hayat›m›n göz
önünde ki tereflfluhat›yla ispat ediyorum.

Evet, bu hakikatle beraber; insan kusurlardan, nisyan-
dan, sehivden hâlî de¤il. Benim bilmedi¤im çok kusurla-
r›m var. Belki de fikrim kar›flm›fl, risalede hatalar da ol-
mufl...

Bu zamanda, gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlar fe-
dakârlar› bulunan meflrepler, meslekler bu dehfletli dalâ-
let hücumuna karfl› zahiren ma¤lûbiyete düfltükleri
hâlde, benim gibi yar›m ümmî ve kimsesiz, mütemadi-
yen tarassut alt›nda, karakol karfl›s›nda ve müthifl, müte-
addit cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi ten-
fir etmek vaziyetinde bulunan bir bîçare o mesleklerden
daha ileri, kuvvetli dayanan Risale-i Nur’a sahip de¤ildir.
O eser, onun hüneri olamaz ve onunla iftihar edemez.
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ima: iflaret.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
isti¤far: tevbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
karakol: asayifl ve güvenli¤i sa¤-
lamakla görevli gezici kuvvet, kol,
devriye.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
kusur: eksiklik, noksan.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
medar-› fahr: övünme sebebi.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›kan,
itirazc›.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nisyan: unutma, unutufl, akla
gelmeme.
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.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaretle
ifade etme, ima.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sahip: bir fley yapan, meydana
getiren, üreten.
sehiv: yan›lma.
sevk: yöneltme.
fleref: onur, haysiyet.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
temin: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
tenfir: nefret ettirme, i¤rendirme,
tiksindirme.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vaziyet: durum.
Vüs’at-i rahmet-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakk›n rahmet ve merha-
metinin geniflli¤i, büyüklü¤ü.
zahiren: görünüflte.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
aleyh: karfl›, karfl›t.
azamet: büyüklük.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cihet: yön.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
enaniyet: kendini be¤enme,

bencillik, egoistlik.
eser: bas›lma kitap.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
fakr-i mutlak: sonsuz fakirlik,
tam muhtaçl›k, mutlak çare-
sizlik, yoksulluk.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayet: son derece.
gurur: kendini yüksek ve de-
¤erli tutma hissi.
hakikat: gerçek, esas.
hâlde: durumda.

hâlî: bofl, meflguliyetsiz, çal›-
fl›lmayan.
halk: topluluk, insan toplulu-
¤u, insanlar.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek
bildirme.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hücum: sald›rma.
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k, maharet.
iftihar: gurur, övünme.
ihtiyac-› fledit: çok fliddetli
ihtiyaç, fliddetli muhtaç olufl.



Belki, do¤rudan do¤ruya Kur’ân-› Hakîmin bu zaman-
da bir mu’cize-i maneviyesidirler ve rahmet-i ‹lâhiye ta-
raf›ndan ihsan edilmifltir. O adam, binler arkadafl›yla be-
raber o hediye-i Kur’âniyeye el atm›fl. Her nas›lsa birin-
ci tercümanl›k vazifesi ona düflmüfl. Onun fikri ve ilmi ve
zekâs›n›n eseri olmad›¤›na delil, Risale-i Nur’un öyle par-
çalar› var ki, baz› alt› saatte, baz› iki saatte, baz› bir saat-
te ve baz› da on dakikada yaz›lan risaleler var. Ben ye-
minle temin ediyorum ki, Eski Said’in kuvve-i haf›zas›
beraber olmak flart›yla, o on dakikal›k ifli, on saatte fik-
rimle yapam›yorum. O bir saatlik risaleyi, iki günde, isti-
dad›mla, zihnimle yapam›yorum. O alt› saatlik Risale
olan Otuzuncu Sözü, ne ben, ne de en müdakkik dindar
feylesoflar, alt› günde o tahkikat› yapamaz. Ve hakeza...

Demek, biz müflis oldu¤umuz hâlde, zengin bir mü-
cevherat dükkân›n›n dellâl› ve bir hizmetçisi olmufluz.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bugünlerde sabah namaz› tesbihat›nda ‹stanbul’daki
ihtiyar›n garazkârâne ve flahs›ma karfl› galiz g›ybeti üze-
rine, Eski Said damar›yla nefs-i emmarem heyecana gel-
di. “Mazlumum, bu nevi zulüm çekilmez” dedi, intikam›-
n› almak istedi. Birden kalbime geldi:

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
dellâl: ilan eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
galiz: .
garazkârâne: garez ve düflmanl›-
¤a kap›larak, garazkârl›kla, düfl-
mancas›na.
g›ybet: arkadan çekifltirmek, ha-
z›r olmayan birisinin aleyhinde
konuflma.
hakeza: benzeri.
hâlde: durumda.
hediye-i Kur’âniye: Kur’ân’›n he-
diyesi.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
intikam: öç alma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kuvve-i haf›za: haf›za duygusu.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mu’cize-i maneviye: .
mücevherat: mücevherler.
müdakkik: tetkik eden, incele-
yen, araflt›ran, inceden inceye
araflt›ran, en ufak gizli fleyleri gö-
ren.
müflis: iflâs etmifl, her fleyini kay-
betmifl, mal›n›-mülkünü kaybet-

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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mifl, var›n›-yo¤unu elinden ç›-
karm›fl.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nevi: çeflit, tür.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.
temin: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
tercüman: tercüme eden,
baflka bir dilde yaz›lm›fl veya

söylenmifl bir fleyi yine baflka
dile çeviren, çevirici, dilmaç.

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

zihin: anlama, bilme, kavra-
ma gücü, anlay›fl, kavray›fl.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



“Belki Risale-i Nur’un ‹stanbul’da neflrine bir vesile
olur. Sen madem hayat›-› dünyeviyeni ve hayat-› uhrevi-
yeni dahi Risale-i Nur’a feda ediyorsun; bu izzet-i nefis
damar›n› dahi feda et. Hem, sebeb-i hilkat-i kâinat
Fahr-i lem Aleyhissalâtü Vesselâma “mecnun” tabiri isti-
mal eden insanlar bulundu¤u gibi, senin o günefle nispe-
ten zerrecik bir izzet-i nefsinin k›r›lmas›na ehemmiyet
verme” diye ihtar edildi, benim de kalbim rahat etti.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

‹stanbul ulemas›n›n en büyü¤ü ve en müdakkiki ve çok
zaman müftiü’l-enam olan eski fetva emini meflhur Ali
R›za Efendi (r.h.), Birinci fiuadaki, ‹flarat-› Kur’âniyeyi ve
Ayetü’l-Kübra gibi risaleleri gördükten sonra, Risale-i
Nur’un mühim bir talebesi olan Haf›z Emin’e demifl ki:

“Bediüzzaman, flu zamanda, din-i ‹slâma en büyük bir
hizmet eyledi¤ini ve eserlerinin tam do¤ru oldu¤unu ve
böyle bir zamanda ve mahrumiyet içinde, tam bir fera-
gat-i nefs etti¤ini ve onun Risale-i Nur’u müceddid-i din
oldu¤unu kat’iyen tasdik ederim. Cenab-› Hak onu
muvaffak eylesin. Âmin” demifl. Hem baz›lar›n sakal b›-
rakmamakl›¤›na itirazlar› münasebetiyle, Mevlâna Celâ-
leddin-i Rumî’nin pederleri olan Sultanü’l-Ulema’n›n bir 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 477 KASTAMONU HAYATI

izzet-i nefis: insan›n vakar ve
haysiyetine özen göstermesi.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
mecnun: delice âfl›k, aflktan deli-
ren kimse, delice seven, tutkun.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müceddid-i din: dini, yine dinin
kayna¤›ndan ald›¤› ilim ve tefsirle
kuvvetlendiren.
müdakkik: tetkik eden, incele-
yen, araflt›ran, inceden inceye
araflt›ran, en ufak gizli fleyleri gö-
ren.
müftiü’l-enam: halk›n müftüsü.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebeb-i hilkat-i kâinat: kâinat›n
yarat›lmas›n›n sebebi.
Sultanü’l-Ulema: Âlimlerin sulta-
n›.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
tabir: ifade.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vesile: arac›, vas›ta.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.

Ayetü’l-Kübra: Risale-i Nur’-
da Yedinci fiua adl› eser.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emin: güvenilir, emniyet sa-
hibi.
Fahr-i Âlem: âlemin övüncü,

âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).
feda: u¤runa verme, kurban
olma.
feragat-i nefis: kendi hakk›n-
dan vazgeçme.
fetva: ‹slam’da bir mesele
hakk›nda dinî meselelere tam
vâk›f yetkili kimseler taraf›n-
dan verilen fler’i hüküm.
Haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tama-
men ezberleyen ve okuyan

kimse.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istimal: kullanma.
‹flarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
iflaretleri.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



k›ssas› ile onu müdafaa edip, “Bediüzzaman’›n elbette
bir içtihad› vard›r. ‹tiraz edenler haks›zd›r” demifl:

Ve Hoca Mustafa’ya (merhum) emretmifl: “Söyledi¤i-
mizi yaz!

“Bediüzzaman’a kemal-i hürmetle selâm ederim. Teli-
fat›n›z›n ikmaline h›rz-› can ile dua etmekteyim. Baz› ule-
maü’s-su’un tenkidine u¤rad›¤›na müteessir olma. Zira
“Yemiflli a¤aç tafllan›r” kaziyesi meflhurdur. Mücahedat›-
n›za devam buyurun. Cenab-› Hak ve Feyyaz-› Mutlak
âcilen murat ve matlabunuza muvaffak-› bilhayr eylesin!
Âmin. Bâkî Hakk›n birli¤ine emanet olunuz.

Eski Fetva Emini

Ali R›za

‹flte böyle müdakkik ve ilim ve fieriat ve Kur’ân cihe-
tinde bu zamanda söz sahibi en büyük âlim böyle hük-
metmifl.

è‚
Aziz, s›dd›k, müdakkik, müstakim kardefllerim,

Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikati beyan etmeye lü-
zum var. fiöyle ki:

1 *G s’pG nÖr«n r̈dG oºn∏`r©nj n’ s›rr›yla, ehl-i velâyet, gaybî olan

fleyleri, bildirilmezse bilmezler. En büyük bir velî dahi,
hasm›n›n hakikî hâlini bilmedikleri için, haks›z olarak
mübareze etmesini Aflere-i Mübeflflerenin mabeynindeki 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
Bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah’›n dostlu¤unu kazanan-
lar, velîlik s›fat›n› tafl›yanlar.
emanet: istikamet üzere bulun-
mak, baflkas›n›n hukuku için de
güvenilip inan›lan insana b›rak›-
lan fley.
emin: güvenilir, emniyet sahibi.
fetva: ‹slam’da bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
Feyyaz-› Mutlak: çok çok bere-
ket ve bolluk veren Allah.
gaybî: gayba ait, göze görünme-
yenlere ait, gaypla ilgili, haz›rda
olmayan.
gayet: son derece.
Hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
has›m: düflman, rakip.
hükmetme: hakim olma, emri al-
t›nda tutmak.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermeleri.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ikmal: tamamlama, bitirme.
ilim: bilgi, marifet.
kaziye: hüküm.
kemal-i hürmet: hürmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve kusursuz mü-
kemmel hürmet.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
mabeyn: ara.
matlab: istek, istenilen fley.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
murat: maksat, meram.
muvaffak-› bilhayr: hay›rl› ifller-
de baflar›l› olan.

1. Gayb› Allah'tan baflka kimse bilemez.
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mübareze: çat›flma, kavga.
mücahedat: flavaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba.
müdafaa: savunma.
müdakkik: tetkik eden, ince-
leyen, araflt›ran, inceden in-
ceye araflt›ran, en ufak gizli
fleyleri gören.
müstakim: temiz, namuslu,
do¤ru, ahlâkl›, istikamet sahi-
bi.
müteessir: teessüre kap›lan,

hüzünlü, kederli, mahzun.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli hakikat.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
Telifat: telifler, kaleme al›nan

eserler, yaz›lanlar.

tenkit: elefltirme.

ulemaü’s-su: dünya için ahi-
retlerini unutan âlimler, kötü
alimler

velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.

zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.



muharebe gösteriyor. Demek, iki velî, iki ehl-i hakikat
birbirini inkâr etmekle makamlar›ndan sukut etmezler.
Me¤er, bütün bütün zahir-i fieriata muhalif ve hatas› zâ-
hir bir içtihat ile hareket edilmifl ola.

Bu s›rra binaen 
1 ¢pSÉsædG pønY nÚ/aÉn©rdGnh nßr«n̈ rdG nÚ/ªpXÉnµ`rdGnh

’deki ulüvv-i cenap düsturuna ittibaen ve avam-› mü’mi-
ninin fleyhlerine karfl› hüsnüzanlar›n› k›rmamakla, iman-
lar›n› sars›lmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur’un er-
kânlar›n› haks›z itirazlara karfl› hakl›, fakat zararl› hiddet-
lerden kurtarmak lüzumuna binaen ve ehl-i ilhad›n iki ta-
ife-i ehl-i hakk›n mabeynindeki husumetten istifade ede-
rek, birinin silâh›yla, itiraz›yla ötekini cerh edip ve öteki-
nin delilleriyle berikini çürütüp, ikisini yere vurmak ve
çürütmekten içtinaben, Risale-i Nur fiakirtleri bu mezkûr
dört esasa binaen, muar›zlara hiddet ve tehevvürle ve
mukabele-i bilmisille karfl›lamamal›. Yaln›z kendilerini
müdafaa için musalâhakârâne, 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-
meyip bozmuyor, kendini mazur biliyor; ondan niza ç›k›-
yor. Ehl-i hak zarar eder; ehl-i dalâlet istifade ediyor.

Malûm itiraz hâdisesi ima ediyor ki, ileride, meflrebini
çok be¤enen baz› zatlar ve hodgâm baz› sofimeflrepler
ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve hubb-i cah var-
tas›ndan kurtulmayan baz› ehl-i irflat ve ehl-i hak, 
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sünnete uygun flekilde bir konu-
da fikir ortaya koymalar›, hüküm
vermeleri.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
ittibaen: ittiba ederek, tabi ola-
rak, uyarak.
kamet: farz namaza durmadan
önce okunan ezan.
mabeyn: ara.
Malûm: bilinen, bilinir olan.
mazur: özürlü, özrü olan.
medar-› itiraz: itiraz sebebi, ka-
bul etmeme sebebi.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
muharebe: savaflma, savafl.
mukabele-i bilmisil: ayn› flekilde
karfl›l›k verme.
musalâhakârane: karfl›l›kl› ola-
rak anlafl›rcas›na.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
niza: anlaflmazl›k, ihtilâf.
sofîmeflrep: tasavvuf ehli, riyazet
ve nefisle mücahede ile hakikate
ermeye çal›flan.
sukut: düflme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleyh: tarikat kurucusu, bir tari-
katta en üst mertebeye ulaflm›fl
kimse; bir tekke veya zaviyede
ders veren ve müritleri bulunan
kimse.
taife-i ehl-i hak: do¤ru yolda
olanlar toplulu¤u, milleti
tehevvür: öfkelenme, köpürme,
k›zma, afl›r› hiddet.
ulüvv-i cenap: alicenapl›k, cö-
mertlik, büyüklük.
varta: tehlike, büyük tehlike.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
zâhir: aç›k, âflikar.
zahir-i fleriat: fleriat›n görünen,
duygular›m›zla görüp anlad›¤›m›z
yönü.
zat: kifli, flah›s.

avam-› mü’minîn: mü’minle-
rin genifl halk tabakas›, avam
olanlar›.
cerh: yaralama, bir iddiay›,
fikri çürütme, reddetme.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâ-
miyet ve hak yolunda olan,
hak mezhepte olan.

ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i ilhad: mülhidler, dinsiz-
ler.
ehl-i irflat: do¤ru yolu göste-
renler, gafletten uyand›ranlar.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
erkân: rükünler, esaslar.
hareket: k›m›ldama.

hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hodgâm: kendi keyfini düflü-
nen, bencil.
hubb-i cah: makam sevgisi,
rütbe ve mevki sevgisi ve
bunlara karfl› gösterilen afl›r›
h›rs.
husumet: düflmanl›k.
hüsnüzan: iyi fikirde bulu-
nup, iyi olaca¤›n› düflünmek.
içtihat: din âlimlerinin fler’î
esaslar dahilinde Kur’ân ve

1. Öfkelerini yutarlar ve insanlar› affederler. (Al-i ‹mran Suresi: 134.)



Risale-i Nur’a ve flakirtlerine karfl› kendi meflreplerini ve
mesleklerinin revac›n› ve etbalar›n›n hüsn-i teveccühleri-
ni muhafaza niyetiyle itiraz edecekler; belki, dehfletli mu-
kabele etmek ihtimali var. Böyle hâdiselerin vukuunda
bizlere, itidal-i dem ve sars›lmamak ve adavete girme-
mek ve o muar›z taifenin de rüesalar›n› çürütmemek ge-
rektir.

Fafl etmek hat›r›ma gelmeyen bir s›rr›, fafl etmeye
mecbur oldum. fiöyle ki:

Risale-i Nur’un flahs-› manevîsi ve o flahs-› manevîyi
temsil eden has flakirtlerinin flahs-› manevîsi “Ferid” ma-
kam›na mazhar olduklar› için, de¤il hususî bir memleke-
tin kutbu, belki ekseriyetle Hicaz’da bulunan kutb-i aza-
m›n tasarrufundan hariç oldu¤u gibi onun hükmü alt›na
girmeye mecbur de¤il. Her zamanda bulunan iki imam
gibi, onu tan›maya mecbur olmuyor. Ben, eskiden, Risa-
le-i Nur’un flahs-› manevîsini, o imamlardan birisini zan-
nediyordum. fiimdi anl›yorum ki, Gavs-› Azam’da kutbi-
yet ve gavsiyetle beraber “ferdiyet” dahi bulundu¤undan,
ahir zamanda ki, flakirtlerinin ba¤land›¤› Risale-i Nur, o
ferdiyet makam›n›n mazhar›d›r. Bu gizlenmeye lây›k
olan bu s›rr-› azîme binaen Mekke-i Mükerreme’de dahi,
farz-› muhal olarak, Risale-i Nur aleyhinde bir itiraz,
kutb-i azamdan dahi gelse, Risale-i Nur fiakirtleri sars›l-
may›p, o mübarek kutb-i azam›n itiraz›n› iltifat ve selâm
suretinde telâkki edip, teveccühünü de kazanmak için,
medar-› itiraz noktalar› o büyük üstadlar›na karfl› izah et-
mek, ellerini öpmektir.

adavet: düflmanl›k, husumet.
ahir: son.
aleyh: karfl›, karfl›t.
belki: hatta.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
etba: birinin sözüne, ifline, mesle-
¤ine uyanlar.
farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
fafl: meydana ç›kma, aç›¤a vur-
ma, dile verme.
ferdiyet: kiflilik, bireylik, özellik.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hâdise: olay.
hariç: d›flar›.
has: ileri gelen, seçkin olan.
hususî: özel.
hüküm: tart›fl›lmaz dinî kaide.
hüsn-i teveccüh: iyi karfl›lanmak
ve alâka görmek.
ihtimal: olabilirlik.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
imam: mezheple ilgili konularda
kendisine uyulan ve önder olan
kimse.
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kutbiyet: evliyalar aras›nda za-
man›n en büyük mürflidi olmak.
kutb-i azam: en büyük kutup, di-
ni bir meslek veya grubun bafl›.
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
makam: yer, mevki.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
medar-› itiraz: itiraz sebebi, ka-
bul etmeme sebebi.
Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
memleket: devlet.
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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.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
niyet: bir ifli yapmay› önce-
den düflünme.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
rüesa: reisler, baflkanlar.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr›: s›r ile alâkal›, gizlilikle il-
gili.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.

flakirt: talebe, ö¤renci.
taife: tak›m, güruh.
tasarruf: Allah’›n izni daire-
sinde eflya ve varl›klar üzerin-
de manevî tesirler gösterme.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
temsil: bir fleyin sembolü ol-
ma.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr.
vuku: olma, meydana gelme.



Ey kardefllerim, bu zamanda öyle dehfletli cereyanlar
ve hayat› ve cihan› sarsacak hâdiseler içinde hadsiz bir
metânet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârl›k tafl›-
mak gerektir.

Evet, 
1 pInôpN'’rG n¤nY Én«rftódG nIƒn«në`rdG n¿ƒtÑpënàr°ùnj ayetinin ma-

na-i iflarîsiyle, ahireti bildikleri ve iman ettikleri hâlde
dünyay› ahirete severek tercih etmek ve k›r›lacak flifleyi
bâkî bir elmasa bilerek r›za ve sevinçle tercih etmek ve
ak›beti görmeyen kör hissiyat›n hükmüyle haz›r bir dir-
hem zehirli lezzeti ileride bir batman safî lezzete tercih
etmek, bu zaman›n dehfletli bir maraz›, bir musibetidir.
O musibet s›rr›yla, hakikî mü’minler dahi bazen ehl-i da-
lâlete taraftar olmak gibi dehfletli hatada bulunuyorlar.
Cenab-› Hak, ehl-i iman› ve Risale-i Nur fiakirtlerini bu
musibetlerin flerrinden muhafaza eylesin. Âmin.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Ey kardefllerim,

Bu zamanda, hususan bu s›ralarda, Risale-i Nur flakirt-
leri tam bir metanet ve tesanüt ve dikkat etmeye mec-
burdurlar. Lillâhilhamd, Isparta ve havalisi kahramanlar›
demir gibi metanet göstermesiyle, baflka yerlere de
hüsn-i misal oldu.
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da eden.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
hâlde: durumda.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hayat›: hayatla alâkal›.
haz›r: haz›r, görünen, göz önünde
olan.
hissiyat: hisler, duygular.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: tart›fl›lmaz dinî kaide.
hüsn-i misal: güzel örnek.
iman: inanç, itikat.
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
Lillâhilhamd: ne kadar hamd ve
flükürler varsa ve olmuflsa, cüm-
lesi Allah’a mahsustur, Ona gider,
Ona aittir.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
maraz: hastal›k, illet, dert, belâ.
metânet: metin olma, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
muhafaza: koruma.
musibet: felaket, bela.
mü’min: iman eden, inanan.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
safî: samimî, hâlis, saf.
s›r: gizli hakikat.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fler: kötülük.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ak›bet: sonuç, netice.
Âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›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.
bazen: zaman zaman, ara s›-
ra, her zaman de¤il.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihan: dünya, kâinat, âlem.

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.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

1. Dünya hayat›n› seve seve ahirete tercih ederler. (‹brahim Suresi: 3.)



Ey Hüsrev! Tesirli ve güzel mektubunu ald›m. Vazife-
nin bafl›na geçmen bizi fevkalâde mesrur etti; binler sa-
falarla geldin. Sen, bu bir buçuk sene maddî kalemin ifl-
lemedi¤inden merak etme. Senin yerine o kerametli ka-
leminin yadigâr› olan Mu’cizat-› Ahmediyenin biri vilâ-
yat-› flarkiyede fa’alâne geziyor. Di¤er son yazd›¤›n nüs-
ha da, ‹stanbul’da, senin yerinde çal›fl›p, inflaallah fütu-
hat yapar. Senin yazd›¤›n mu’cizeli iki Kur’ân-› Azimüfl-
flan›n bu havalide hususan Ramazan-› fierifte sana ka-
zand›rd›klar› sevaplar› ve tahsin ve tebriklerini, inflaallah
yak›nda tab’a girmesiyle, âlem-i ‹slâmdan senin ruhuna
ya¤acak rahmet dualar›n› düflün, Allah’a flükret.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Ben, pek kat’î bir surette ve bine yak›n tecrübelerim
neticesinde kat’î kanaatim gelmifl ve ekser günlerde
hissediyorum ki, Risale-i Nur’un hizmetinde bulundu¤um
günde, hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde,
dima¤›mda, maifletimde bir inkiflaf, inbisat, ferahl›k, be-
reket görüyorum. Ve çoklar› itiraf ediyor , “Biz de hisse-
diyoruz” derler. Hatta, size geçen sene yazd›¤›m gibi, be-
nim, pek az g›da ile yaflad›¤›m›n s›rr›, o bereket imifl.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beden: vücut.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
dima¤: ak›l, fluur.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekser: pek çok.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
g›da: yiyip içilen fleyler.
Hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
hususan: bilhassa, özellikle.
inbisat: geniflleme, yay›lma; aç›k
yüzlü olma, sevinçli ve nefleli ol-
ma, gönül aç›kl›¤›, kalp ferahl›¤›.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir kusurunu söyleme, kendisi
için iyi say›lmayacak bir hâli giz-
lemeyip söyleme.
kanaat: h›rs göstermeden k›sme-
tine raz› olmak, elindeki ile yetin-
mek.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
maiflet: geçim, geçinme.
merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
mesrur: sevinçli, memnun.
Mu’cizat-› Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) gösterdi¤i
mu’cizeler.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
netice: bir iflin, bir fiilin sonunda
elde edilen fley, semere, sonuç.

nüsha: gazete ve dergilerde
say›.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›rr›: s›r ile alâkal›, gizlilikle il-
gili.
suret: biçim, flekil, tarz.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tab: basma, bask›.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.

tecrübe: deneyim, s›nama, s›-
nav, imtihan.
tesir: etki.
vilâyat-› flarkiye: flark vila-
yetleri, do¤u illeri.
yadigâr: bir kimseyi veya
olay› hat›rlatan eflya veya
kimse.
yak›n: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak bilme, son derece
emin olarak bilme, do¤ru ve
kuvvetle bilme.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Hem, madem ‹mam-› fiafiî’den (r.a.) rivayet var ki:
“Halis talebe-i ulûmun r›zk›na, ben kefalet edebilirim,”
demifl. “Çünkü r›z›klar›nda vüs’at ve bereket olur.” Ma-
dem hakikat budur ve madem halis talebe-i ulûm ünva-
n›na Risale-i Nur fiakirtleri bu zamanda tam liyakat gös-
termifller; elbette flimdi açl›k ve kahta mukabil Risale-i
Nur hizmetini b›rakmak ve zaruret-i maiflet özrüyle, ma-
iflet peflinde koflmak yerine en iyi çare, flükür ve kanaat
ve Risale-i Nur Talebeli¤ine tam sar›lmakt›r.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Risale-i Nur ve ondan tam ders alan flakirtleri, de¤il
dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karfl› da, Risa-
le-i Nur’u alet edemez ve flimdiye kadar da etmemifliz.
Biz, ehl-i dünyan›n dünyalar›na kar›flm›yoruz. Bizden za-
rar tevehhüm etmek divaneliktir.”

Evvelâ: Kur’ân, bizi siyasetten men etmifl; tâ ki elmas
gibi hakikatleri, ehl-i dünyan›n nazar›nda cam parçalar›-
na inmesin.

Saniyen: fiefkat, vicdan, hakikat, bizi siyasetten men
ediyor. Çünkü tokada müstahak dinsiz münaf›klar onda
iki ise; onlarla müteallik yedi sekiz masum bîçare, çoluk
çocuk, zaif, hasta ve ihtiyarlar var. Belâ ve musibet gel-
se, o masumlar o belâya düflecekler; belki o iki münaf›k 
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musibet: felaket, bela.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
nazar: bak›fl.
özür: bir kusur veya suçun hofl
görülmesini gerektiren sebep, el-
de olmadan yap›lan bir suçun ba-
¤›fllanmas› için ileri sürülen baha-
ne.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
rivayet: Hz. Peygamberden nak-
ledilen hadis.
saniyen: ikinci olarak.
siyaset: politika.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
talebe: ö¤renci.
talebe-i ulûm: ilim tahsil eden,
ilimlerle u¤raflan ö¤renci.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
vüs’at: genifllik.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.
zaruret-i maiflet: geçim zaruriye-
ti, geçim zorlu¤u.

alet: araçlar.
belâ: musibet, s›k›nt›.
belki: hatta.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
çare: bir engel veya s›k›nt›-
dan kurtulabilmek için yap›l-
mas› gereken, ç›k›fl yolu.
divanelik: delilik, ak›ls›zl›k.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-

meyen.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
hakikat: gerçek, esas.
Halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
kanaat: h›rs göstermeden
k›smetine raz› olmak, elinde-
ki ile yetinmek.
Kur’ân: Allah taraf›ndan va-

hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
maiflet: geçim, geçinme.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
men’: yasak etme, engelle-
me.
mukabil: karfl›l›k.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



dinsiz, daha az zarar görecek. Onun için, siyaset yoluy-
la, idare ve asayifli ihlâl tarz›nda, neticenin husulü de
meflkûk oldu¤u hâlde girmekten, Risale-i Nur’un mahi-
yetindeki flefkat, merhamet, hak ve hakikat flakirtlerini
men ediyor.

Salisen: Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hü-
kûmet, ne flekilde olursa olsun, Risale-i Nur’a efledd-i ih-
tiyaçla muhtaçt›rlar. De¤il korkmak veyahut adavet et-
mek, en dinsizleri de onun dindarâne, hakperestâne düs-
turlar›na taraftar olmak gerektir; me¤er ki, bütün bütün
millete, vatana, hakimiyet-i ‹slâmiyeye h›yanet ola.

Çünkü, bu milletin ve vatan›n hayat-› içtimaiyesini
anarflilikten kurtarmak ve büyük tehlikelerden halâs et-
mek için, befl esas lâz›m ve zarurîdir: Birincisi merha-
met, ikincisi hürmet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü ha-
ram, helâli bilip haramdan çekilmek, beflincisi serserili¤i
b›rak›p itaat etmektir. ‹flte, Risale-i Nur, hayat-› içtimaiye-
ye bakt›¤› vakit, bu befl esas› temin edip, asayiflin temel
tafl›n› tespit ve temin eder. Risale-i Nur’a iliflenler
kat’iyen bilsinler ki, onlar›n iliflmesi, anarflilik hesab›na,
vatan ve millet ve asayifle düflmanl›kt›r.

‹flte bunun bir hulâsas›n› o casusa söyledim. Dedim ki:
“Seni gönderenlere söyle. Hem de ki: On sekiz senedir
bir defa kendi istirahati için hükûmete müracaat etme-
yen ve yirmi bir ayd›r dünyay› herc ü merc eden harp-
lerden hiçbir haber almayan ve çok mühim makamlarda
çok mühim adamlar›n dostâne temaslar›n› isti¤na edip 

adavet: düflmanl›k, husumet.
anarfli: hükümetsiz veya siyasî
otoritesini kaybetmifl düzensiz
topluluk hâli.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
asayifli: asayifl ve güvenlikle ilgili.
casus: çeflitli konularda s›r mahi-
yetindeki fleyleri ö¤renip baflka-
lar›na bildiren kimse.
dindarâne: dindar bir kimseye
yak›flacak tarzda.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i hükümet: siyasîler.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hakimiyetinin sa¤lanmas›.
esas: temel.
efledd-i ihtiyaç: ihtiyac›n en flid-
detlisi.
haber: her hangi bir konuda al›-
nan bilgi.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hakimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
mas›.
hakperestâne: do¤ruluktan ve
haktan ayr›lmayacak flekilde.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
hâlde: durumda.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
harp: savafl.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
helâl: din bak›m›ndan günah ol-
mayan fley.
hercümerç: karmakar›fl›k olma,
alt üst olma.
h›yanet: hâinlik, ihanet, kendine
olan güveni kötüye kullanma, sö-
zünde durmay›p oyun etme.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
husul: olma, meydana gelme.
hükümet: yönetim.
hürmet: sayg›.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
ihlâl: bozma, zarar verme.
isti¤na: aza kanaat etme, olanla
yetinme, gönül toklu¤u, tok göz-
lülük.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
itaat: dinin emrettiklerini yerine
getirip yasaklar›ndan kaç›nma.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
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mahiyet: tabiat.
makam: yer, mevki.
me¤er: ama, fakat, lâkin.
men’: yasak etme, engelle-
me.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, iyilik
etmek, bîçarelere yard›mda
bulunmak, esirgemek.
meflkûk: flüpheli, flüphe edi-
len.
millet: bir yerde bulunan
kimselerin bütünü, herkes.
muhtaç: ihtiyac› olan.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma; baflvuru.
netice: bir iflin, bir fiilin so-
nunda elde edilen fley, seme-
re, sonuç.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Salisen: üçüncü olarak.
siyaset: politika.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-

rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tarz: biçim, flekil, suret.
temas: bahsetme.
temin: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
tespit: kan›tlama, ispatlama.
vakit: zaman.
vatan: bir kimsenin do¤up
büyüdü¤ü yer, üzerinde ya-
flan›lan ülke, yurt.
zarurî: zorunlu.



kabul etmeyen bir adama, ondan korkup, tevehhüm
edip, dünyan›za kar›flmak ihtimaliyle evhama düflüp, ta-
rassutlarla s›k›nt› vermekte hangi mana var, hangi mas-
lahat var, hangi kanun var? Divaneler de bilirler ki, ona
iliflmek divaneliktir”

O casus da kalkt› gitti.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz kardefllerim,

Bu defa yaz›lar›n›zda ‹hlâs Risalelerini gördü¤üm için
sizi o gibi risalelerin dersine havale edip, ziyade bir der-
se ihtiyaç görmedim. Yaln›z bunu ihtar ediyorum ki:
Mesle¤imiz, s›rr-› ihlâsa dayan›p, hakaik-› imaniye oldu-
¤u için, hayat-› dünyaya, hayat-› içtimaiyeye mecbur ol-
madan kar›flmamak ve rekabete, tarafgirli¤e ve mübare-
zeye sevk eden hâlâttan tecerrüt etmeye, mesle¤imiz
itibar›yla mecburuz. Binler teessüf ki, flimdi ki müthifl y›-
lanlar›n hücumuna maruz bîçare ehl-i ilim ve ehl-i diya-
net, sineklerin ›s›rmas› gibi cüz’î kusurat› bahane ederek,
birbirini tenkitle, y›lanlar›n ve z›nd›k münaf›klar›n tahri-
batlar›na ve kendilerini onlar›n eliyle öldürmesine yar-
d›m ediyorlar.

Gayet muhlis bir kardeflimizin mektubunda, bir ihtiyar
âlim ve vaizin Risale-i Nur’a zarar verecek vaziyette 
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ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
itibar›yla: bak›m›ndan, say›lmak
üzere.
kanun: devletin yasama kuvveti
taraf›ndan herkesçe uyulmak
üzere konulan her türlü kaide,
yasa.
kusurat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler.
mana: efl, benzer.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
maslahat: fayda, maksat.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
mübareze: çat›flma, kavga.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sevk: yöneltme.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimiyet
ve do¤rulu¤un s›rr›.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tenkit: elefltirme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerlerin-
de dinin emir ve yasaklar›n› anla-
tarak nasihat eden din görevlisi.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
casus: çeflitli konularda s›r
mahiyetindeki fleyleri ö¤re-
nip baflkalar›na bildiren kim-
se.

cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
Gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.

hâlât: hâller, durumlar, vazi-
yetler.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
hayat-› dünya: dünya hayat›.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
‹hlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



bulunmas›; benim gibi binler kusurlar› bulunan bir bîça-
renin, ehemmiyetli mazerete binaen bir sünneti terk et-
ti¤im bahanesiyle, flahs›m› çürütüp, Risale-i Nur’a ilifl-
mek istemifl.

Evvelâ: Hem o zat, hem sizler biliniz ki, ben Risale-i
Nur’un hizmetkâr›y›m ve o dükkân›n bir dellâl›y›m; Risa-
le-i Nur ise Arfl-› Azama ba¤l› olan Kur’ân-› Azîmüflflan
ile ba¤lanm›fl bir hakikî tefsirdir. Benim flahs›mdaki kusu-
rat, ona sirayet etmez.

Saniyen: O vaiz ve âlim zata benim taraf›mdan selâm
söyleyiniz. Benim flahs›ma olan tenkidini, itiraz›n› bafl›m
üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zat› ve onun gibileri
münakafla ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz
edilse de, beddua ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa
olsun, madem iman› var; o noktada kardeflimizdir. Bize
düflmanl›k da etse, mesle¤imizce mukabele edemeyiz.
Çünkü, daha fliddetli düflmanlar ve y›lanlar var. Elimizde
nur var, topuz yok. Nur incitmez, ›fl›¤›yla okflar. Ve bil-
hassa ehl-i ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa,
enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün oldu¤u kadar 
1 ÉkeGnôpc Ghtône pƒr̈ s∏dÉpH Ghtône GnPpG nh düsturunu rehber ediniz.

Hem, o zat, madem evvelce Risale-i Nur’a girmifl ve
yaz›yla da ifltirak etmifl, o daire içindedir. Onun fikren bir
yanl›fl› varsa da, affediniz. De¤il onlar gibi ehl-i diyanet
ve tarikate mensup Müslümanlar, flimdi bu acip

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dellâl: ilan eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
evvelce: daha önce.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
hakikî: gerçek.
Hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
iman›: imana dair olan, imanla il-
gili.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k et-
me.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
kusur: eksiklik, noksan.
kusurat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mazeret: özür.
mensup: bir fleye veya kimseye
ba¤l› olan, üye.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
Mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
münakafla: tart›flma.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rehber: yol gösteren, k›lavuz, de-
lil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin

1. Bofl sözlerle, çirkin davran›fllarla karfl›laflt›klar› zaman; vakarla, izzet ve flereflerini muhafa-
za ederek (oradan) geçip giderler. (Furkan Suresi: 72.)
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ad›.
Saniyen: ikinci olarak.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
sevk: yöneltme.
sirayet: birinden di¤erine
geçme, bulaflma.
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri

veya takrirleri.
tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›fl-
k›rtma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tecavüz: sald›rma, sataflma,
baflkas›n›n hakk›na dokun-
ma.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tenkit: elefltirme.
terk: bakmama, ihmal etme.
topuz: bafl taraf› top fleklin-
de, sapl› eski bir savafl aleti.
vaiz: vaaz eden, ibadet yerle-
rinde dinin emir ve yasaklar›-
n› anlatarak nasihat eden din
görevlisi.
zat: kifli, flah›s.



zamanda, iman› bulunan ve f›rka-› dalleden bile olsa on-
larla u¤raflmamak ve Allah’› tan›yan ve ahireti tasdik
eden Hristiyan bile olsa, onlarla medar-› niza noktalar›
medar-› münakafla etmemeyi hem bu acip zaman, hem
mesle¤imiz, hem kudsî hizmetimiz iktiza ediyor.

Said Nursî

„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Risale-i Nur’un mesle¤i ise, vazifesini yapar, Cenab-›
Hakk›n vazifesine kar›flmaz. Vazifesi, tebli¤dir; kabul et-
tirmek Cenab-› Hakk›n vazifesidir.

Hem, kemiyete ehemmiyet verilmez. Sen, o havalide
bir tek At›f’› bulsan, yüzü bulmufl gibidir. Merak etme.
Hem, mümkün oldu¤u kadar hariçten gelen böyle ilifl-
melere ehemmiyet verme. Fakat ihtiyatla, bu atalet mev-
simi ve gaflet zaman› ve derd-i maiflet iptilâs› zaman›n-
da, cüz’î bir ifltigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf de¤il,
muvaffakiyetsizlik ma¤lûbiyet yok; Risale-i Nur’un her
tarafta galibâne fütuhat› var.

Said Nursî

„@ò
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iktiza: laz›m gelme, gerekme.
iman›: imana dair olan, imanla il-
gili.
iptilâ: imtihan.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
kemiyet: bir fleyin adet, miktar
ve say› olarak ifade edilebilen du-
rumu, nicelik.
kudsî: mukaddes, yüce.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
medar-› münakafla: tart›flma ve-
silesi, sebebi.
medar-› niza: çekiflme, kavga ve-
silesi, sebebi.
Merak: bir fleyi ö¤renmek iste-
mek, çok fliddetli arzu, heves,
düflkünlük.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muvaffakiyet: Allah’›n yar›d›m›y-
la baflar›l› olma.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
Tevakkuf: duraklama, durma.
vazife: görev.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
atalet: tembellik.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.

derd-i maiflet: geçim derdi
ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
f›rka-i dalle: dalâlete giden-
ler, sap›tanlar.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.

galibâne: galip gelmifl gibi,
galip s›fat›yla.
hariç: d›flar›.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hizmet: bir u¤urda bir iflin ya-
p›lmas› için çal›flma, o ifl için
gayret gösterme, çabalama.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Risale-i Nur dünya ifllerine alet olamaz, dünya ifllerine
siper edilmez. Çünkü, ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküri-
ye oldu¤u cihetle, dünyevî maksatlar kasten ondan iste-
nilmez; istenilse, ihlâs k›r›l›r; o ehemmiyetli ibadet flekli
de¤iflir. Baz› çocuklar gibi, dö¤üfltükleri vakit Kur’ân’› si-
per eder. Bafl›na gelen darbe Kur’ân’a geldi¤i gibi, Risa-
le-i Nur, böyle muannit has›mlara karfl› siper istimal edil-
memeli.

Evet, Risale-i Nur’a iliflenler tokatlar yerler; yüzer vu-
kuat flahittir. Fakat, Risale-i Nur, tokatlarda istimal edil-
mez ve niyet ve kast ile tokatlar gelmez. Çünkü, s›rr-› ih-
lâs ve s›rr-› ubudiyete münafidir. Bizler, bizlere zulm
edenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur’da istihdam
eden Rabbimize havale ediyoruz.

Evet, dünyaya ait harika neticeler baz› evrad-› mühim-
me gibi, Risale-i Nur’da çokça terettüp ediyor. Fakat on-
lar istenilmez, belki verilir; illet olamaz, bir fayda olabilir.
E¤er istemekle olsa, illet olur, ihlâs› k›rar; o ibadeti k›s-
men iptal eder...

......

Evet, Risale-i Nur’un o kadar dehfletli muannitlere
karfl› galibâne mukavemeti, s›rr-› ihlâstan hiçbir fleye alet
edilmemesinden ve do¤rudan do¤ruya saadet-i ebediyeye
bakmas›ndan ve hizmet-i imaniyeden baflka bir maksat
takip etmemesinden ve baz› ehl-i tarikatin ehemmiyet 

ait: bir kimse veya bir fleyle ilgili
olan.
alet: araçlar.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
belki: hatta.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
evrad-› mühimme: .
galibâne: galip gelmifl gibi, galip
s›fat›yla.
harika: ola¤anüstü.
has›m: düflman, rakip.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
ibadet-i tefekküriye: .
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
illet: hastal›k.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
istimal: kullanma.
kas›t: bir ifli bile bile, isteyerek
yapma.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maksat: kastedilen fley; gaye.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.

münafi: z›t, muhalif, uymaz,
ayk›r›.
netice: bir iflin, bir fiilin so-
nunda elde edilen fley, seme-
re, sonuç.
niyet: bir ifli yapmay› önce-
den düflünme.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimi-
yet ve do¤rulu¤un s›rr›.
s›rr-› ubudiyet: kullu¤un s›rr›.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-

yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k.
terettüp: sonuç olarak ç›k-
ma.
vakit: zaman.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hadiseler, olaylar.
zulm: ifli yerli yerince yapma-
ma, hak eden kimseye hakk›-
n› vermeme, adalete ayk›r›
davranma, adaletsizlik.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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verdikleri keflf ve keramat-› flahsiyeye ehemmiyet verme-
mesindendir. Ve velâyet-i kübra ashaplar› olan Sahabîler
gibi, veraset-i nübüvvet s›rr›yla, yaln›z iman nurlar›n›
neflretmek ve ehl-i iman›n imanlar›n› kurtarmakt›r.

Evet, Risale-i Nur’un bu dehfletli zamanda kazand›rd›-
¤› iki netice-i muhakkakas› her fleyin fevkindedir, baflka
fleylere ve makamlara ihtiyaç b›rakm›yor.

B‹R‹NC‹ NET‹CES‹: Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur da-
iresine girenler, imanla kabre girece¤ine gayet kuvvetli
emareler var.

‹K‹NC‹S‹: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyar›m›z olmadan,
takarrür ve tahakkuk eden flirket-i maneviye-i uhreviye
cihetiyle her bir hakikî sad›k flakirt, binler dillerle, kalp-
lerle dua etmek, isti¤far etmek, ibadet etmek ve baz› me-
lâike gibi, k›rk bin lisanla tesbih etmektir. Ve Ramazan-›
flerifteki hakikat-i Leyle-i Kadir gibi kudsî, ulvî hakikatleri
yüz bin el ile aramakt›r. ‹flte bu gibi netice içindir ki, Ri-
sale-i Nur fiakirtleri, hizmet-i Nuriyeyi, velâyet makam›-
na tercih eder, keflf ve keramat› aramaz ve ahiret mey-
velerini dünyada koparmaya çal›flmaz. Vazife-i ‹lâhiye
olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç ver-
mek ve galebe ettirmek ve müstahak olduklar› flan ü fle-
ref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi, kendi va-
zifelerinin haricinde bulunan fleylere kar›flmazlar ve ha-
rekât›n› onlara bina etmezler; halisen, muhlisen çal›fl›r-
lar, “Vazifemiz hizmettir, o yeter” derler.

Said Nursî
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keramat: kerametler, ermifllerin,
velîlerin ola¤an üstü sözleri ve
hâlleri.
keramat-› flahsiye: flahsi kera-
metler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
kudsî: mukaddes, yüce.
makam: yer, mevki.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mazhar: nail olma, flereflenme.
melâike: melekler.
muvaffakiyet: Allah’›n yard›m›y-
la baflar›l› olma.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
netice-i muhakkaka: kesin so-
nuç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Ramazan-› flerif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
Sahabî: Sahabeden olan kifli, Hz.
Muhammed’i görmüfl ve O’nun
sohbetinde bulunmufl müslüman
kimse.
s›r: gizli hakikat.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan ü fleref: flan ve fleref.
fleref: onur, haysiyet.
flirket-i maneviye-i uhreviye:
ahirete ait hizmetlerle ilgili mane-
vî flirket, manevî ortakl›k.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
takarrür: karar alt›na al›nma, ka-
rarlaflma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah’a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
ulvî: yüksek, yüce.
Vazife-i ‹lâhiye: do¤rudan do¤-
ruya Allah’a ait olan ifl ve vazife.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
velâyet-i kübra: büyük velilik Ak-
rebiyet-i ‹lahiyenin inkiflaf›na ba-
kan ve veraset-i nübüvvetten ge-
len gayet k›sa ve yüksek, tarikat
berzah›na u¤ramadan zahirden
hakikate geçen velilik mesle¤i.
veraset-i nübüvvet: peygamber
varisi durumunda olan büyük
alim ve velilerin yolu.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ashap: Sahabeler.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i tarikat: tarikatç›lar, kal-
bi dünyan›n fani ifllerinden
ay›r›p Allah sevgisi ile ba¤la-
yanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.

ezvak: zevkler.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i Leyle-i Kadir: ger-
çek Kadir gecesi.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti,
Risale-i Nur için çal›flma.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini
yerine getirme, Allah’a karfl›

kulluk vazifesini yapma.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk
hâli, muhtaç olufl.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
isti¤far: tevbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
kabir: ölüleri defnetmek için
kaz›lan çukur, mezar, sin,
merkad. büyük, ulu.
kanaat: h›rs göstermeden
k›smetine raz› olmak, elinde-
ki ile yetinmek.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Seksen küsur sene k›ymetinde bulunan ve Ramazan-›

flerifin mecmuunda gizlenen Leyle-i Kadri kazanmak
için, Risale-i Nur fiakirtlerinin flirket-i maneviye-i uhrevi-
yeleri muktezas›nca, her biri, mütekellim-i maalgayr si-

gas›nca 
2 Énænd rôpØrZGnh @ ÉnærªnMrQpG @ ÉnfrôpLnG gibi tabiratta, çok

dikkat ile Risale-i Nur’un sad›k flakirtlerini niyet etmek
gerektir; tâ her bir flakirt umumun nam›na münacat edip
çal›fls›n. Bu bîçare az çal›flabilen ve haddinden çok fazla
hizmet ondan beklenen bu kardeflinize, o hüsnüzanlar›
yanl›fl ç›karmamak için, geçmifl Ramazan gibi yard›m›n›-
z› rica ediyorum.

Said Nursî
„@ò

o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
‹ki üç gün evvel, Yirmi ‹kinci Söz tashih edilirken din-

ledim. Gördüm ki, içinde hem küllî zikir, hem genifl fikir,
hem kesretli tehlil, hem kuvvetli imanî ders, hem gaflet-
siz huzur, hem kudsî hikmet, hem yüksek bir ibadet-i te-
fekküriye gibi nurlar var. Bir k›s›m flakirtlerin ibadet niye-
tiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekli-
¤in hikmetini bildim, barekâllah dedim, hak verdim.

Said Nursî
ìÕ

barekâllah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
bina: kurma, dayand›rma.
evvel: önce.
fikir: ak›l, haf›za.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
had: s›n›r.
hak: do¤ru, gerçek, hakikat.
halisen: halis olarak.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, o ifl için gayret
gösterme, çabalama.
huzur: yan, kat, ön.
hüsnüzan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan’›n 27.
gecesi.
mecmu: bütün hepsi.
muhlisen: içtenlikle, samimiyet-
le.
mukteza: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden, gerekli
olan.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
mütekellim-i maalgayr: baflka-
lar› ad›na konuflan,
nam: ad.
niyet: bir ifli yapmay› önceden

düflünme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ramazan-› flerif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
rica: umma, ümit etme.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap, broflür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flirket-i maneviye-i uhrevi-
ye: ahirete ait hizmetlerle il-
gili manevî flirket, manevî or-
takl›k.
tabirat: tabirler, ifadeler, te-
rimler, deyimler.

tashih: bas›lacak bir eserin
dizgilerini kontrol ederek
yanl›fllar› düzeltme.
tehlil: Allah’tan baflka ilâh ol-
mad›¤›n› ifade etme; lâ ilâhe
illâllah sözünü tekrarlama, lâ
ilâhe illâllah deme.
umum: bütün.
vazife: görev.
zikir: anma, bildirme.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

2. Bizi koru • Bize merhamet et. • Bizi ma¤firet eyle.
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Karada¤’›n Bir Meyvesi
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu defa mektup yerinde bu Meyveyi gönderiyoruz.
Bir ayetin mana-i iflarisinin külliyetinden bir ferdi:

Hürriyetten bu ana kadard›r, teflrinisani 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› ve ne vakte ka-
dard›r?” hat›ra geldi. Birden her müflkülümü halleden

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, Sure-i pôr°ün©rdGnh ’yi karfl›ma ç›kar-

d›, “Bak” dedi; bakt›m. Her asra hitap etti¤i gibi, bu as-

r›m›za daha ziyade bakan 
2 môr°ùoN»/Ønd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG ¯ pôr°ün©rdGnh

ayetindeki môr°ùoN»/Ønd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG makam-› cifrisi bin üç yüz

yirmi dört edip, hürriyet ink›lâb›yla bafllayan tebeddül-i
saltanat ve Balkan ve ‹talyan harpleri ve Birinci Harb-i
Umumî ma¤lûbiyetleri ve muahedeleri ve fleair-i ‹slâmi-
yenin sars›lmalar› ve bu memleketin zelzeleleri ve yan-
g›nlar› ve ‹kinci Harb-i Umumînin zemin yüzünde f›rt›na-
lar› gibi semavî ve arzî musibetlerle hasaret-i insaniye ile

môr°ùoN»/Ønd n¿Én°ùrfp’rG s¿pG ayetinin bu asra dahi bir hakikati, 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 491 KASTAMONU HAYATI

aç›klamalar›yla ak›llar› benzerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur'ân-›
Kerîm.
kusur: eksiklik, noksan.
külliyet: bütünlük, umumîlik,
çokluk.
ma¤lûbiyet: yenilme, yenilgi, bo-
yun e¤me, bir kuvvetlinin idaresi
alt›nda bulunufl.
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.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
muahede: iki veya daha çok dev-
let aras›nda akdedilen anlaflma,
antlaflma.
muhakkak: hakîkat› ve gerçe¤i
belli olmufl, do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz, mutlak.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müflkül: güçlük, zorluk, engel.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
semavî: semaya mensup, sema-
ya ait, gökten gelen, gök ile ilgili.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
tebeddül-i saltanat: saltanat›n
de¤iflmesi, hakimiyetin de¤iflme-
si.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
teselsül: arda arda gelme, birbiri-
ni takip etme, zincirleme.
Teflrin-i Sani: Kas›m ay›.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zemin: yer.
ziyade: çok, fazla, art›k.

as›r: yüzy›l.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümle-
si, Kur'ân'›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
aziz: muhterem, sayg›n, sev-
gili, de¤erli.
fert: tek.
hall: çözme, çözülme, kar›fl›k
bir meselenin içinden ç›kma.
Harb-i Umumî: genel harp,

umumî savafl.
harp: savafl, cenk, devletler
aras›nda meydana gelen kan-
l› ve silahl› kavga.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hasaret-i insaniye: insana ait
zarar, insan›n zarar›.
helâket: y›k›lma, y›k›l›fl, mah-
volma, mahvolufl.
hitap: birine söz söyleme, sö-

zü biri üzerine çevirme.
hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
hürriyet: 1908 de II. Meflruti-
yetin ilân› ile birlikte gerçek-
leflen yeni sistemin halk ara-
s›ndaki ad›.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
ink›lâp: devrim.
Kur'ân-› Mu'cizü'l-Beyan:

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

2. Yemin olsun asra. • ‹nsan muhakkak hüsrandad›r. (Asr Suresi: 1-2.)



maddeten ayn› tarihiyle gösterip, bir lem’a-i i’caz›n› gös-

teriyor. 
1 päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG âhirdeki ä , √

befl say›l›r. fiedde say›l›r ise, makam-› cifrisi bin üç yüz el-
li sekiz ve dokuz olan bu senenin ve gelecek senenin ay-
n› tarihini göstermekle o hasaretlerden, bahusus manevî
hasaretlerden kurtulman›n çare-i yegânesi iman ve
a’mal-i saliha oldu¤u gibi; ve mefhum-i muhalifiyle o ha-
saretin 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 azamet 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›n bu asr›n hasareti olan bu dehfletli
‹kinci Harb-i Umumîden 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 Anadolu’nun bir

meydan-› harp olmamas›n›n sebebi, 
2 Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG keli-

me-i kudsiyesinin hakikatini fevkalâde bir surette yüz bin
insanlar›n kalplerine tahkiki bir tarzda ders veren Risa-
le-i Nur oldu¤unu, pek çok emarelerle ve flakirtlerinden
binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatleri ispat eder.

‚è

ahir: en son, en sondaki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
a'mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah'›n r›zas›na uygun yap›lm›fl iyi
ve hay›rl› ifller.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
Cenab-› Hak: Allah.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
ehl-i hakikat ve dikkat: hakikati
arzulayanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler, Allah adamlar›
ile dikkat sahipleri.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah'a karfl› isyan et-
me.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl.
hasarat: zararlar, ziyanlar.
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: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
kaht: k›tl›k sebebiyle meydana
gelen açl›k.
kanaat: görüfl, fikir.
kelime-i kudsiye: yüce, kudsî
söz.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: Allah'›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, Ona yak›flmayacak s›-
fatlar yükleme.
lem'a-i i'caz: acze düflüren par›l-
t›, mu'cizelik par›lt›s›.
maddeten: maddî olarak.
makam-› cifrî: cifre ait makam,
cifir hesab›na göre ulafl›lan neti-
ce, say› de¤eri.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mefhum-› muhalif: bir sözde biz-
zat kast edilen manan›n tersin-
den anlafl›lan, z›t anlam.
meydan-› harp: harp meydan›,
savafl meydan›, savafl alan›.
müstesna: ayr› tutularak, hariç,

ayr›k.
sebeb-i yegâne: tek sebep.
sefahet: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
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.
flükür: Allah'›n verdi¤i nimet-
ler karfl›s›nda elhamdülillah
deme, Allah'a dil ile hamd et-
me.
tahkikî: tahkikle alâkal›, tah-
kike ait, araflt›rma, inceleme
ile ilgili,.
tarz: suret, biçim, flekil.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul

etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.

zayiat: zarar ve ziyan.

zekât: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri olan, mal ve paran›n pak-
l›¤›n› ve helâlli¤ini sa¤lamak
üzere, Allah için mal›n belli
bir k›sm›n›n her y›l zekât veri-
lebilecek kimselere da¤›t›l-
mas›.

1. Ancak iman eden, güzel ifller yapanlar müstesna (Asr Suresi: 3.)
2. ‹man edenler müstesna. (Asr Suresi: 3.)
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R‹SALE-‹ NUR'UN KÜÇÜK VE MASUM fiÂK‹RTLER‹ 

Aziz s›dd›k kardefllerim; 

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 ma-
sum flakirtlerin baz›lar›n›, isimleriyle kaydettik. Meselâ:
Ömer, on befl yafl›nda; Bekir, dokuz yafl›nda; Hüseyin,
on bir yafl›nda; Haf›z Nebi, on dört 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 ya-
fl›nda... Bu yaflta daha çok çocuklar var, uzun olmas›n di-
ye yaz›lmad›. ‹flte bu masum çocuklar›n, Risale-i Nur’dan
ald›klar› derslerinin ve yazd›klar›n›n bir k›sm›n› bize gön-
dermifller. Biz de onlar›n isimlerini bir cetvelde derç et-
tik. Bunlar›n, bu zamanda, bu ciddî çal›flmalar› gösteri-
yor ki; Risale-i Nur’da öyle manevî bir zevk ve cazibedar
bir nur var ki, mekteplerdeki çocuklar› okumaya flevkle
sevk etmek için icat ettikleri her nevi e¤lence ve teflvik-
lere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir flevk Risale-i
Nur veriyor ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu
hâl gösteriyor 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 ümmî ihtiyarlar›n dahi, k›rk-el-
li yafl›ndan sonra Risale-i Nurun hat›r› için yaz›ya baflla-
y›p yazd›klar› k›rk-elli parçay›, iki-üç mecmua içinde 
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nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nüsha: bir kitaptan veya yaz›l› bir
fleyden ç›kar›lan suret.
sevk: yönlendirme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sürur: mutluluk, sevinç, nefle.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
zevk: tatma, tat, lezzet, haz.

aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,
hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
aziz: muhterem, sayg›n, sev-
gili, de¤erli.
cazibedar: çekici, cazibeli,
al›ml›, cezp edici.
cem: toplama, toplanma, bir
yere getirme, biriktirme, y›¤-
ma.
cetvel: çizelge, liste.
ciddî: mühim, önemli.
derc: toplama, biriktirme.
ensal-i atiye: gelecek kuflak-

lar, müstakbel nesiller.
galebe: galip gelme, yenme,
üstünlük.
icat: yeni bir fley ortaya koy-
ma, yeniden bir fley ç›karma,
bulufl.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
inflaallah: Allah izin verirse.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
lezzet: her hangi bir fley kar-
fl›s›nda duyulan zevk, haz,
keyf.

manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mecmua: çeflitli kiflilere ait
veya çeflitli konularla ilgili ya-
z› veya fliirlerin toplanmas›n-
dan meydana gelen kitap.
mektep: e¤itim ve ö¤retim
kuruluflu, ilim ve irfan ö¤reni-
len yer, okul.
meselâ: misal olarak, flunun
gibi, söz gelifli, faraza.
nevi: tür, çeflit.



derç ettik. Bu ümmî ihtiyarlar›n ve k›smen çoban ve efe-
lerin, bu zamanda, bu acip flerait içinde her fleye terci-
hen Risale-i Nur’a bu suretle çal›flmalar› gösteriyor ki, bu
zamanda Risale-i Nur’a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki;
harmanc›lar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri hacat-› za-
ruriyeden ziyade Risale-i Nur’a çal›flmalar›, Risale-i
Nur’un hakkaniyetini gösteriyorlar. Bu ciltte az; sair alt›
cild-i âherde masumlar›n ve ihtiyar ümmilerin yaz›lar›n›n
tashihinde çok zahmet çektim. Vakit müsaade etmiyor-
du. Hat›r›ma geldi ve manen denildi ki: S›k›lma, bunla-
r›n yaz›lar› çabuk okunmad›¤›ndan, acelecileri yavafl ya-
vafl okumaya mecbur etti¤inden, Risale-i Nurun g›da ve
taam hükmündeki hakikatlerinden hem ak›l, hem kalp,
hem ruh; hem nefis, hem his hisselerini alabilirler. Yok-
sa, yaln›z ak›l cüz’î bir hisse al›r, ötekiler g›das›z kalabilir-
ler. Risale-i Nur, sair ilimler ve kitaplar gibi okunmama-
l›. Çünkü, ondaki iman-› tahkikî ilimleri, baflka ilimlere
ve marifetlere benzemez. Ak›ldan baflka çok letaif-i insa-
niyenin de kuvvet ve nurlar›d›r.

Elhas›l, masumlar›n ve ümmî ve ihtiyarlar›n noksan
yaz›lar›nda iki fayda var:

Birincisi, teenni ve dikkatle okumaya mecbur etmektir.

‹kincisi, o masumâne ve halisâne ve samimi ve tatl›
dillerinden, derslerinden, Risale-i Nur’un flirin ve derin
meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek, ders almakt›r.

Said Nursî

è ‚

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
cild-i aher: baflka, di¤er cilt, di¤er
kitap.
cüz'î: az, parçaya ait olan, pek az.
derc: toplama, biriktirme.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, so-
nuç olarak, özetle, sözün k›sas›,
uzatmayal›m, k›sacas›.
hâcât-› zaruriye: zorunlu ihtiyaç-
lar, gerekli ihtiyaçlar.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakkaniyet: gerçeklik, do¤ruluk.
halisâne: samimi bir flekilde, ih-
lâsla.
hat›r: gönül, kalp, his.
hayret: flaflk›nl›k.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hükmündeki: de¤erindeki.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ilim: okuyarak ö¤renilen bilgi,
fen.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
k›smen: k›smî olarak, bütün de-
¤il, bir k›s›m, bir bölüm olarak ve-
ya baz› bak›mdan, baz› yönden.
letaif-i insaniye: insan›n manevî
duygular›.
lezzet: her hangi bir fley karfl›s›n-
da duyulan zevk, haz, keyf.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
marifet: bilme, ilim, danifl.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
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nahs›z; küçük çocuk.
masumâne: masumca, ma-
sum olana yak›flacak surette,
suçsuz, günahs›z bir flekilde.
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.
mesele: konu.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
noksan: eksik, kusurlu, nak›s.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.
sair: di¤er, öteki, baflka.
samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
suret: biçim, flekil, tarz.
flerait: flartlar.
taam: yemek, yenilen fley, yi-
yecek, afl.
tashih: düzeltme, daha iyi ve

daha do¤ru hale getirme,
yanl›fl›n› giderme.
teennî: acele etmeden, ihti-
yatl›, düflünceli ve yavafl ha-
reket etme, temkinli davran-
ma.
tercihan: öncelikli olarak, ter-
cih ederek, üstün tutarak,
tercih yoluyla.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
zahmet: s›k›nt›, güçlük, zor-
luk.
ziyade: çok, fazla, art›k.



ISPARTA'YA GÖNDER‹LEN B‹R MEKTUP

Aziz s›dd›k kardefllerim, 

Namaz tesbihat›n›n s›rr›na göre; nas›l ki namazdan
sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile hatme-i muazzama-i Mu-
hammediye ve zikir ve tesbih eden ve ruy-i zemin kadar
genifl bir halka-i tahmidat-› Ahmediye dairesine tasavvu-
ran ve niyeten girmek medar-› füyuzat oldu¤u gibi; biz
dahi Risale-i Nurun genifl daire-i dersinde ve halka-i en-
var›nda ders alan ve çal›flan binler masum lisanlar›n ve
mübarek ihtiyarlar›n dualar›na ve a’mal-i salihalar›na his-
sedar olmak ve dualar›na âmin demek hükmünde olarak
onlarla tayy-› mekân ederek g›yaben omuz omuza, diz
dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla ken-
dimizi fevkalhad bahtiyar biliyoruz. Hususan ahir öm-
rümde böyle k›ymettar manevî evlâtlar› ve yüzer Abdur-
rahmanlar› bulmak, benim için dünyada Cennet hayat›
hükmüne geçiyor. Geçen Ramazan-› fierifte, hastal›k
münasebetiyle, her bir kardeflim, benim hesab›ma bir sa-
at çal›flmas›n›n büyük bir neticesini aynelyakîn ve hak-
kalyakîn gördü¤ümden, böyle dualar› reddedilmez ma-
sumlar›n ve mübarek ihtiyarlar›n ve üstatlar›n›n benim
hesab›ma olan dualar› ve çal›flmalar›, benim Risale-i
Nur’a hizmetimin uhrevî bir netice-i bâkiyesini dünyada
dahi bana gösterdi. 

1 ≈/bÉnÑrdG nƒog ≈/bÉnÑrdnG
Kardefliniz

Said Nursî
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hatme-i muazzama-i Muham-
mediye: ‹slâmiyete ait büyük
hatme.
hayâl: insan›n zihninde tasarla-
y›p, canland›rd›¤› fley, hülya.
hissedar: hissesi olan, pay sahibi.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hükmüne: de¤erine, k›ymetine,
yerine.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
medar-› füyuzat: feyizlerin sebe-
bi, inayet vesilesi.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
münasebetiyle: sebebiyle.
netice: sonuç.
netice-i bâkiye: elde kalan so-
nuç.
niyet: maksat, meram.
niyeten: niyet bak›m›ndan, ni-
yetle.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
rûy-i zemin: yeryüzü.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
tasavvur: istek, arzu.
tasavvuren: tasavvur olarak, zi-
hinde tasarlamak suretiyle.
tayy-› mekân: mekân› ortadan
kald›rma, bir flahs›n bir anda
muhtelif yerlerde görülmesi, me-
kân› atlarcas›na geçme.
tehlil: Allah'dan baflka ilâh olma-
d›¤›n› ifade etme.
tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
üstat: ö¤retici.
zikir: Allah'›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah'› anma.

1. Baki olan ancak Allah't›r.

ahir: son, sonraki, en sonra.
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 du-
an›n sonunda söylenir.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma.
aziz: muhterem, sayg›n, sev-
gili, de¤erli.

bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
daire-i ders: ders dairesi.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
evlât: veletler, çocuklar.
fevkalhad: haddinden fazla,
pek çok, haddin ötesinde, üs-
tünde.

g›yaben: haz›r ve mevcut bu-
lunmaks›z›n, uzaktan, bulun-
mad›¤› hâlde.

hakkalyakin: marifet merte-
besinin en yükse¤i.

halka-i envar: nurlardan
meydana gelmifl halka.

halka-i tahmidat-› Ahmedi-
ye: dünyan›n her taraf›ndan
Peygamberimize gelen tes-
bih, zikir ve övgüler.



Aziz, s›dd›k kardefllerim,
Bu iddianameden anlafl›ld› ki, hükûmetin baz› erkân›n› i¤fal

edip aleyhimize sevk eden gizli z›nd›klar›n plânlar› akim kal›p ya-
lan ç›kt›. fiimdi bir bahane olarak, cemiyetçilik ve komitecilik is-
nad›yla, yalanlar›n› setre çal›fl›yorlar ve bunun bir eseri olarak,
benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden, birden
bizden olur. Hatta büyük memurlar da çok çekiniyorlar ve bana
s›k›nt› verdirmekle, kendilerini âmirlerine sevdiriyorlar. Hususan

ôHO Ω ¢UÉM ben, itiraznamenin âhirinde, bu gelen f›kray› diye-

cektim; fakat bir fikir mâni oldu. F›kra fludur:

ahir: son, sonraki, en sonra.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aleyhimize: zarar›m›za.
âmir: emreden, ifl buyuran, lider.
aziz: muhterem, sayg›n, sevgili,
de¤erli.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
cemiyet: topluluk, birlik.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
daimî: sürekli, devaml›.
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Üstat Bediüz-
zaman Said Nursî

Hazretlerinin
Denizli

hapsindeyken
talebebelerine
gönderdi¤i ve

kendi el yaz›s›yla
yazd›¤› mektup.

dünyevî: dünyaya ait, dünya
ile ilgili.
efrat: fertler, bireyler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
erkân: reisler, ileri gelenler.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fikir: düflünme, düflünce.
güya: sanki, sözde.

hakikat: gerçek, as›l, esas.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
hatta: “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
hususî: flahsî, özel, kiflisel.
hükûmet: devlet, yönetim.
idam-› ebedî: sonsuza dek
yok olma, tam bir yokluk.

iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.

i¤fal: yan›ltma, gaflete düflü-
rerek kand›rma, yanl›fl ifl yap-
t›rma, aldatma, aldat›lma.

imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.

isnat: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme, sözü söyleyene
nispet etme, bir söz ve habe-
rin birisine ait oldu¤unu be-



Evet, biz bir cemiyetiz ve öyle bir cemiyetimiz var ki, her as›r-
da üç yüz milyon dahil mensuplar› var ve her gün befl defa, o
mukaddes cemiyetin prensipleriyle, kemal-i hürmetle alâkalar›n›

ve hizmetlerini gösteriyorlar; ve 
1 lInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoªrdG ÉnªsfpG kudsî prog-

ram›yla, birbirinin yard›m›na, dualar›yla ve manevî kazançlar›yla
kofluyorlar. ‹flte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efra-
d›ndan›z ve hususî vazifemiz de, Kur’ân’›n, imanî hakikatlerini
tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip, onlar› ve kendimizi idam-›
ebedîden ve daimî haps-i münferitten kurtarmakt›r. Sair dünye-
vî ve siyasî ve entrikal› cemiyet ve komiteler ile münasebetimiz
yoktur ve tenezzül etmeyiz.

• • •
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yasetle ilgili, siyasete ait.

suret: biçim, flekil, tarz.

tahkikî: tahkikle alâkal›, tahkike
ait, araflt›rma, inceleme ile ilgili,.

temas: görüflme, iletiflim kurma.

tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.

vazife: ifl, görev, memuriyet.

z›nd›k: Allah'a ve ahirete inan-
mayan, Allah'› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

lirtme.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, iti-
raz dilekçesi.
kemal-i hürmet: hürmetin
mükemmelli¤i, tam ve kusur-
suz mükemmel hürmet.
komita: siyasî bir amaca
ulaflmak için silâh kullanan
gizli topluluk.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
azzez, aziz.

manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.

mensup: bir fleye veya kim-
seye nispeti olan, alâkas› bu-
lunan, bir fleyle ilgili olan.

muazzam: çok büyük, muh-
teflem.

mukaddes: takdis edilmifl,
mübarek, ay›p ve noksanlar-
dan kurtulmufl, kutsal, aziz,
temiz.

mü'min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
sair: di¤er, öteki, baflka.
setr: örtme, kapanma, gizle-
me, setretme.
sevk: yönlendirme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-

1. Mü'minler ancak kardefltirler. (Hucurat Suresi: 10.)



ISPARTA'YA GÖNDER‹LEN B‹R FIKRADIR

Risale-i Nur, kendi sad›k ve sebatkâr flakirtlerine ka-
zand›rd›¤› çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok k›ymet-
tar neticeye mukabil; fiat olarak, o flakirtlerden tam ve
halis bir sadakat ve daimî sars›lmaz bir sebat ister. Evet
Risale-i Nur, on befl senede medresede kazan›lan kuvvet-
li iman-› tahkikîyi, on befl haftada ve baz›lara on befl gün-
de kazand›rd›¤›na, yirmi bin zat, tecrübeleriyle flahadet
ederler. Hem “ifltirak-i a’mal-i uhreviye” düsturuyla, her
bir flakirdinin her bir günde binler halis lisanlar›yla edilen
makbul dualar› ve binler ehl-i salâhatin iflledikleri a’mal-i
salihan›n misil sevaplar›n› kazand›r›p her bir hakikî sad›k
ve sebatkâr flakirtlerini, amelce, binler adam hükmüne
getirdi¤ini, kerametkârâne ve takdirkârâne ‹mam-›
Ali’nin üç ihbar› ve keramet-i gaybiye-i Gavs-› Azamda-
ki tahsinkârâne ve teflvikkârâne beflareti ve Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan’›n kuvvetli iflaretleri, o halis flakirtlerin
ehl-i saadet ve ehl-i Cennet olacaklar›n› pek kat’î ispat
ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle fiyat ister. Madem
hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yak›n›nda bulunan
ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meflrep zatlar, onun ce-
reyan›na girmek ve ilim ve tarikatten gelen sermayele-
riyle ona kuvvet vermek ve genifllemesine çal›flmak ve
flakirtlerini teflvik etmek ve bir buz parças› olan enaniye-
tini, tam bir havuz kazanmak için, o dairedeki âb-› hayat
havuzuna at›p eritmek gerektir. Yoksa baflka bir ç›¤›r aç-
makla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin 

498 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎKASTAMONU HAYATI

a'mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah'›n r›zas›na uygun yap›lm›fl iyi
ve hay›rl› ifller.
amel: bir insan›n dinî emirler ve
yasaklara göre yapt›¤› ifl, hareket.
beflaret: müjde, mufltu, sevindiri-
ci haber.
cadde-i Kur'âniye: Kur'ân'›n gös-
terdi¤i, çizdi¤i yol. Kur'ân'›n bü-
yük, genifl ve sa¤lam caddesi, eh-
li sünnet yolu, Kur'ân yolu.
cereyan: ak›m, yol, hareket.
daimî: sürekli, devaml›.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehl-i Cennet: Cennet ehli, Cen-
netlikler, Cennette bulunanlar ve-
ya oraya girmeye hak kazanan-
lar.
ehl-i ilim: ilim ehli, ilim ile u¤ra-
flanlar.
ehl-i saadet: saadete ulaflanlar,
mutlulu¤u yakalayanlar, bahtiyar
olanlar.
ehl-i salâhat: salih kimseler, na-
muslu, do¤ru, adaletli olan kim-
seler.
ehl-i tarikat: bir tarikate mensup
olanlar, dervifller.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
halis: saf, kat›fl›ks›z, gerçek.
hükmüne: de¤erine, k›ymetine.
ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
ifltirak-i a'mal-i uhreviye: ahire-
te ait olan ifllerdeki ortakl›k, ahi-
retle ilgili amellere ortak olma.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
keramet-i gaybiye-i Gavs-›
Azam: Gavs-› Âzam Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî Hazretlerinin is-
tikbalden haber veren kerameti.
kerametkârâne: kerametli bir
flekilde, keramet gösterircesine.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur'ân-› Mu'cizü'l-Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur'ân-› Ke-
rîm.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
medrese: ‹slâm dünyas›nda dü-
zenli ö¤retim kuruluflu, mektep.

metin: sa¤lam ve dayan›kl›,
kavi.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
müstakim: do¤ru, düz, düz-
gün.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve
ba¤l›l›¤› içten olan.
sebat: kararl› olma, karar›n-
dan vazgeçmeme, azimlilik.
sebatkâr: sebat eden, sözün-
de ve karar›nda duran, vaz-

geçmeyen, sebatl›.
sofîmeflrep: tasavvuf ehli, ri-
yazet ve nefisle mücahede ile
hakikate ermeye çal›flan.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahsinkârane: be¤enen gibi,
be¤enen kimseye yak›fl›r fle-
kilde, be¤enircesine, alk›fllar-
cas›na.
takdirkârâne: takdir edene
yak›fl›r flekilde, takdir ederek.
tarikat: Allah'a ulaflmak için,

fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu, seyir ü sülûk s›ras›nda
tutulan yol.

tecrübe: deneyim, s›nama, s›-
nav, imtihan.

teflvik: flevklendirme, istek
uyand›rma.

teflvikkârâne: teflvik edene
yak›fl›r flekilde, teflvik ederek,
isteklendirerek, flevke getire-
rek.

zat: kifli, flah›s, fert.



cadde-i Kur’âniyeye bilmeyerek zarar verir; belki z›nd›ka-
ya bilmeyerek bir nevi yard›m hesab›na geçer.

Said Nursî
ìÕ

1 ÉkªpFGnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Sak›n sak›n dünya cereyanlar›, hususan siyaset cere-
yanlar› ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya
atmas›n. Karfl›n›zda ittihat etmifl dalâlet f›rkalar›na karfl›

size periflan etmesin. 
2 $G≈pa ¢o†r¨oÑrdGnh $G≈pa tÖoërdnG düstur-i

Rahmanî yerine, 
3 pán°SÉn«°uù∏pd ¢o†r̈ oÑrdGnh pán°SÉn«°uùdG ≈pa tÖoërdnG düs-

tur-i fleytanî hükmederek, melek gibi bir hakikat kardefli-
ne adavet ve elhannâs gibi bir siyaset arkadafl›na muhab-
bet ve taraftarl›kla zulmüne r›za gösterip, cinayetine ma-
nen flerik eylemesin.

Evet, bu zamandaki siyaset, kalbleri ifsat edip asabî
ruhlar› azap içinde b›rak›r. Selâmet-i kalp 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, merhamet-i umumiye-i ‹lâhiyeden ve hikmet-i
tamme-i Sübhaniyeden habersiz oldu¤undan, rikkat-i
cinsiye sebebiyle nev-i beflerle alâkadar oldu¤undan, 
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düstur-i fleytanî: fleytanî pren-
sipler, fleytanca kaideler.
ebediyen: ebedî olarak, ilelebet.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
el-hannâs: fleytan.
f›rka: insan kalabal›¤›, insan top-
lulu¤u, grubu.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hikmet-i tamme-i Sübhaniye:
kusursuz ve noksans›z olan. Al-
lah’›n her fleyin bir maksat ve ga-
yeyle yarat›lm›fl olmas›.
hissedar: hissesi olan, pay sahibi.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
düzensizlik meydana getirme.
istirahat-› ruh: ruhun rahatl›¤›,
ruh huzuru.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma, bir olma, birlik oluflturup iki-
li¤i ortadan kald›rma, birlik.
kalben: kalp ile, kalpten, samimî,
içten, gönülden, yürekten, kendi
kendine, can ü gönülden.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
merhamet-i umumiye-i ‹lâhiye:
Allah'›n bütün yarat›klar› kuflatan
sonsuz merhameti.
muhabbet: sevgi, dostluk.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
nev-i befler: insano¤lu, insan so-
yu.
nevi: tür, çeflit.
periflan: ac›nacak hâlde bulunan,
derbeder.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
r›za: raz›l›k, raz› olma, hoflnutluk,
memnunluk.
rikkat-i cinsiye: cinsî flefkat, in-
san›n kendi cinsinden olana ac›-
mas›.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
selâmet-i kalp: kalp selâmeti,
kalbin korku ve endifleden uzak
olmas›.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
siyaset: politika.
flerik: ortak, hissedar.
tefrîka: nifak, ayr›l›k, ayr›lma, bo-
zuflma, anlaflmazl›k.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

adavet: düflmanl›k, husumet.
aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.
asabî: sinirli, öfkeli.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
aziz: muhterem, sayg›n, sev-
gili, de¤erli.
bedenen: beden ile, vücutça.
bereket: bolluk, bereket, gür-

lük.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
bu¤z: kin, nefret, sevmeme,
husumet.
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, yol, hareket.
cinayet: a¤›r suç.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
düstûr-i Rahmanî: Rahmanî
kaide, Allah'a ait nizam, kural.

1. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ebede kadar daima üzerinize olsun.
2. Allah için sevmek, Allah için bu¤z etmek. (Buharî, ‹man: 1.)
3. Siyaset için sevmek, siyaset için bu¤z etmek.



kendi eleminden baflka nev-i beflerin flimdiki elîm ve
dehfletli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor.
Çünkü, lüzumsuz ve malâyani bir surette vazife-i hakikî-
yelerini ve elzem ifllerini b›rak›p afakî ve siyasî bo¤uflma-
lara ve kâinat›n hâdiselerini merakla dinleyerek, kar›fla-
rak, ruhlar›n› sersem, ak›llar›n› geveze etmifller. “Zarara
raz› olana merhamet edilmez” manas›nda

1 o¬nd oôn¶ræoj n’ pQnô°s†dÉpH À/VGsôdnG

kaide-i esasiyesiyle, flefkat hakk›n› ve merhamet liyakati-
ni kendilerinden selp etmifltir. Onlara ac›nmaz ve flefkat
edilmez. Ve lüzumsuz bafllar›na belâ getiriyorlar.

Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arz›n bu yang›-
n›nda ve f›rt›nalar›nda selâmet-i kalbini ve istirahat-i ru-
hunu muhafaza eden ve kurtaran, yaln›z hakikî ehl-i
iman ve ehl-i tevekkül ve r›zad›r. Bunun içinde en ziyade
kendini kurtaranlar, Risale-i Nur dairesine sadakatle gi-
renlerdir. Çünkü onlar, Risale-i Nur’dan ald›klar› iman-›
tahkikî derslerinin nuruyla, gözüyle, her fleyde rahmet-i
‹lâhiyenin izini, yüzünü görüp, her fleyde kemal-i hikme-
tini, cemal-i adaletini müflahede ettiklerinden, kemal-i
teslimiyet ve r›za ile rububiyet-i ‹lâhiyenin icraat›ndan
olan musibetleri teslimiyetle ve gülerek karfl›l›yorlar, r›za
gösteriyorlar. Ve merhamet-i ‹lâhiyeden daha ileri flefkat-
lerini sürmüyorlar ki, elem ve azap çeksinler. ‹flte bu
hakikate binaen, de¤il yaln›z hayat-› uhreviyenin, belki
dünyadaki hayat›n dahi saadet ve lezzetini isteyenler 

afakî: havaî, gereksiz, lüzumsuz
ve de¤ersiz, dereden tepeden
(söz.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
belâ: musibet, gam, keder, afet,
s›k›nt›.
belki: hatta.
cemal-i adalet: adalet güzelli¤i,
Cenab-› Allah'›n varl›klara rahme-
tiyle adilâne muamele etmesi.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
ehl-i tevekkül ve r›za: Allah'a te-
vekkül edip.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
icraat: ifller, yap›lan, tatbik edilen
ifller, uygulanan fleyler.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
istirahat-i ruh: ruhun rahatl›¤›,
ruh huzuru.
kâide-i esasiye: as›l kaide, temel
prensip, temel kural.
kâinat: dünya.
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve eksiksiz bir
hikmet, mükemmel hikmet ve
gaye.
kemal-i teslimiyet ve r›za: tam
bir teslimiyet ve r›za.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
lezzet: her hangi bir fley karfl›s›n-
da duyulan zevk, haz, keyf.
liyakat: lây›k olma, de¤erlilik, ya-
rarl›l›k, uygunluk.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah'›n
merhameti.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan.
nev-i befler: insano¤lu, insan so-

1. ‹mam-› Gazalî, ‹hya-i Ulûmi'd-Din, 3:75.
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yu.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah'›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-
kat eden, hoflnut olan.
r›za: raz›l›k, raz› olma, hofl-
nutluk, memnunluk.
rububiyet-i ‹lâhîye: Allah'›n

terbiye edicili¤i.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâmet-i kalp: kalp selâme-
ti, kalbin korku ve endifleden
uzak olmas›.
selb: menfilefltirme, olumsuz-
laflt›rma.
sersem: budala, aptal.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-

yasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet, karfl›l›k bekleme-
den yard›m etme.
teslimiyet: teslim olma, tes-
lim olufl, boyun e¤ifl.
vazife-i hakikiye: hakikî ger-
çek vazife.
ziyade: çok, fazla, art›k.



—hadsiz tecrübeler ile— Risale-i Nur’un imanî ve
Kur’ânî derslerinde bulabilir ve buluyorlar.

Said Nursî

‚è
KASTAMONU'DA ÜSTAT BED‹ÜZZAMAN’A SEK‹Z SENE
H‹ZMET EDEN MEHMET FEYZ‹ VE ÇAYCI EM‹N EFEND‹N‹N
KASTAMONU’DAK‹ HAYATINA DA‹R EM‹RDA⁄’INDA ‹KEN
HZ. ÜSTADA YAZDIKLARI KIYMETTAR B‹R MEKTUPLARIDIR.
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Çok sevgili, çok k›ymettar, çok müflfik Üstad›m›z
Efendimiz Hazretleri,

Evvelâ Leyle-i Mirac›n›z› tebrik eder, ellerinizden öper,
kusurumuzun aff›n› rica ederiz. 

Üstad›m›z›n tercüme-i hâlini merak edenlere deriz ki:

Kur’ân-› Hakîm, otuz üç ayat›n›n i’cazkâr iflaretiyle,
‹mam-› Ali Radyallahü Anh Celcelûtiye ve Ercuze’sinde
kerametkâr delâlât›yla ve Gavs-› Azam (kuddise sirruhu),
beflaretkâr beyanat›yla, Üstad›m›z›n hakikî tercüme-i hâ-
lini ve Risale-i Nur’un hakikî mahiyetini beyan etmifller. 

Üstad›m›z›n flahs-› manevîsini bilmek isteyenler, Risa-
le-i Nur’un iflarat-› Kur’âniye ve keramat-› Aleviye ve
keramat-› Gavsiye risalelerini ve Risale-i Nur’un sair 
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kerametkâr: kerametli, Allah'›n
ihsan›yla velilerin gösterdikleri
âdet d›fl› ola¤anüstü hallerle dolu.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kuddise s›rruhu: s›rr› mukaddes
olsun, s›rr› mübarek olsun, s›rr›
aziz olsun, (büyük velîler için kul-
lan›l›r).
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
Kur'ânî: Kur'ân'a ait olan.
kusur: suç, kabahat.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
Muhammed'in Miraca ç›kt›¤› ge-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesi.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
müflfik: flefkatli, merhametli, ac›-
yan.
rad›yallahu anh: Allah ondan ra-
z› olsun.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
rica: dileme, isteme.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
tecrübe: deneyim, s›nama, s›nav,
imtihan.
tercüme-i hâl: hâl tercümesi, bir
kiflinin hayat›n› anlatan eser, bi-
yografi.
üstat: ö¤retici.

af: ba¤›fllama.
ayat: Kur'ân ayetleri.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
beflaretkâr: müjdeci.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.

delâlât: delâletler, iflaretler,
alâmet olmalar, yol göster-
meler, k›lavuzluklar.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk önce.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek, sahici.
hazret: sayg›, ululama, yü-

celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
i'cazkâr: muar›zlar›n›n baflla-
r›n› yere e¤direcek flekilde
mu’cizeli olan.
imanî: imana ait olan, imana
dair olan, imanla ilgili.
keramat-› Aleviye: Hz. Ali'nin
Celcelûtiye adl› duas›ndaki Ri-
sale-i Nur'a dair iflaretlerin ya-
z›ld›¤› Sekizinci fiua adl› risale.

1. Allah'›n selâm›, rahmeti ve berekât› Risale-i Nur'un okunan ve yaz›lan risaleleri adedince
üzerinize olsun.



eczalar›n› dikkatle tetebbu etmeleri lâz›md›r. Yaln›z, bi-
zim Üstad›m›z hakk›ndaki kanaat-i kat’îyemiz fludur ki:
‹sm-i Nur ve ism-i Hakîm’e mazhariyetle, Kur’ân-› Ha-
kîm’in hazinesinden nail oldu¤u hakaik ve maarifi, tah-
dis-i nimet maksad›yla beflere ilân eden bu allâme-i zîfü-
nun Bediüzzaman Hazretleri, ahlâk-› Muhammediye
Aleyhissalâtü Vesselâm ile tahallûk etmifl, nefis ve heva
berzahlar›ndan geçmifl, mekarim-i ahlâk›n en mümtaz ve
müstesna bir timsal-i mücessemi olarak bu as›rda bulun-
mufl. fiimdiye kadar bütün hayat›nda flayan-› hayret bir
ulüvv-i himmet ve sekînet ve iffet ve mahviyet içinde ya-
flam›fl. G›nâ-i kalbi, tevekkül ve kanaati harikulâde, ma-
iflet ve k›yafeti pek sade ve mekârim-i ahlâk› pek fevka-
lâde; dünyaya zerre kadar meyil ve muhabbet etmez. 

Hem öyle bir tarzda izzet-i ilmiyeyi hayatta muhafaza
etmifl ki, asla kimseye arz-› iftikar etmemek hayat›n›n en
mühim bir düsturu olmufltur. Dünya kendilerine tevec-
cüh etmiflse de, ondan yüz çevirmifl olan Üstad›m›z,
emr-i maaflta Cenab-› Hakk›n inayetiyle, iffet ve nezahe-
tini daima muhafaza eder; sadaka, zekât ve hediyeleri al-
maz. Yakinen biliyoruz ki, Kastamonu’da bulunduklar›
zaman, oturduklar› evin icar›n› vermek için yorgan›n›
satt›lar da, yine hiç bir suretle hediye kabul etmediler.

Hem, Üstad›m›z tekellüf ve taazzumdan asla hofllan-
maz ve talebelerinin dahi tekellüf kayd›ndan azade olma-
lar›n› emreder. Ve buyururlar ki: “Tekellüf, fler’an ve hik-
meten fenad›r. Çünkü, tekellüf sevdas›, insan› hadd-i ma-
rufu tecavüze sevk eder. Mütekellif olanlar, bazen 

ahlâk-› Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ahlâk›.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
allâme-i zîfünun: fen ilimlerine
vâk›f en büyük âlim.
arz-› iftikar: fakirli¤ini, ihtiyac›n›
aç›klama, sunma, bildirme.
azade: hür, serbest.
berzah: s›k›nt›l› yer.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
Cenab-› Hak: Allah.
düstur: kaide, kural, prensip.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
emr-i maafl: yaflama, geçim, dir-
lik ifli.
fevkalâde: ola¤anüstü, çok güzel.
g›nâ-i kalbî: kalp zenginli¤i.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
harikulâde: ola¤anüstü.
hazret: ulu, yüce, övgüye lây›k.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük, nefsin zararl›
ve günah olan arzular›.
hikmeten: hikmetçe, hikmet ba-
k›m›ndan.
icar: kira paras›, kira bedeli.
iffet: ahlâkî temizlik, do¤ruluk.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ism-i Hakîm: Allah’›n Hakîm ismi.
ism-i Nur: Allah’›n Nur ismi.
izzet-ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i vakar, haysiyet, fleref
ve a¤›rbafll›l›k.
kanaat: k›smete raz› olma, elin-
dekiyle yetinme, göz toklu¤u,
elindekini yeterli görüp fazlas›n›
istememe.
kanaat-i kat'iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
kay›t: aya¤a vurulan zincir, p›ran-
ga.
keramet-i Gavsiye: Seyyid Ab-
dülkadir Geylânî Hazretlerinin ke-
rametlerinden bahseden risale.
maarif: marifetler, bilimler.
mahviyet: alçak gönüllülük.
maiflet: yaflama, yaflay›fl.
maksat: kastedilen, istenilen fley.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
mekârim-i ahlâk: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) ahlâk› ve onun
sünnet-i seniyesine imtisal eden-
lerin ahlâk›.
meyil: e¤ilim.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma, saklama.
mümtaz: meziyetleriyle baflkala-
r›ndan ayr›lan, seçkin.
müstesna: farkl›, benzersiz, seç-
kin, ayr›cal›kl›.
nail: ulaflan, ele geçiren.
nefis: kötülü¤e sevk eden, flehe-
vî istekleri kamç›lay›p hay›rl› ifl-
lerden al›koyan güç.
nezahet: temizlik, pakl›k.

502 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎKASTAMONU HAYATI

sadaka: Allah r›zas› için fakir-
lere yap›lan yard›m.
sekinet: sükûnet, sakinlik,
gönül rahatl›¤›, huzur.
suret: biçim, flekil, tarz.
flayan-› hayret: hayret edile-
cek, flafl›lacak, flafl›rmaya de-
¤er fley, hayret verici fley.
fler'an: dinî aç›dan.
taazzum: büyüklük satma,
kibirlenme, büyüklenme.
tahallûk: ahlâklanma, iyi huy
edinme.
tahdîs-i nimet: ‹lâhî nimeti

flükrederek anlatma.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tekellüf: gösterifl, yapmac›k,
sahte tav›r.
tetebbu: etrafl›ca araflt›rma,
iyice inceleme, bir fley hak-
k›nda genifl bilgi edinme.
teveccüh: yönelme.
tevekkül: bir iflin gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah'a b›rakma, neticeyi ondan
bilme, kadere raz› olma.

timsal-i mücessem: cisimlefl-
mifl timsal, gözle görülür, elle
tutulur hâle gelmifl olan re-
sim, flekil, örnek.
ulüvv-i himmet: himmetin
yüksekli¤i.
üstat: ö¤retici.
yakinen: flüphesiz flekilde.
zekât: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri olup, Allah için mal›n bel-
li bir k›sm›n› her y›l fakir kim-
selere verme.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.



hodbinâne bir tezahür ve tefahur tavr› ve muvakkat so-
¤uk bir riyakâr vaziyeti tak›nmaktan kurtulmaz. Hâlbuki
bunlar›n ikisi de ihlâs› zedeler.”

Hem, Üstad›m›z gayet mütevazidir; tefevvuk ve te-
meyyüz daiyelerinden, flöhret sevdalar›ndan ziyadesiyle
sak›n›rlar. Kendilerine mahsus safî meflrebi, o gibi can s›-
kacak fleylerden âlîdir. Herkese, hele ihtiyarlara ve ço-
cuklara ve fukaralara, r›fk ve mülâyemetle uhuvvetkârâ-
ne bir muamele-i halisânede bulunurlar. Mübarek yüzle-
rinde, mehabet ve beflafletle kar›fl›k bir nur-i vakar lema-
an eder; heybetle beraber âsâr-› üns ve ülfet dahi görü-
nür. Daima mütebessim bulunurlar. Fakat, bazen tecelli-
yat›n muktezas› olarak, mehabet ve celâl nazar› o dere-
ce tezahür eder ki, art›k o zaman yan›nda bulunup da
söz söylemek isteyen adam›n âdeta dili tutulur; ne söyle-
mek istedi¤i anlafl›lmaz. Bu âcizler, çok defa bu hâli mü-
flahede ettik.

Üstad›m›z›n, az söylemek âdetidir. Fakat, söyledi¤ini
veciz söyler; her hâlde düstur-i hikmet olarak pek mani-
dar ve pek flümullü birer camiü’l-kelimdirler.

Üstad›m›z, ne kimseyi zemmeder ve ne de yan›nda
kimseyi g›ybet ettirir. Bunlardan asla hofllanmaz. Kusur
ve hatalar› setrederler. Hem, o kadar hüsnüzanna malik-
tir ki, hatta kendisi hakk›nda bir nâseza söz tebli¤ edene,
“Hâflâ! Bu yaland›r. Bu sözü söyledi dedi¤in zat, böyle
söylemez” buyururlar.
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has olan.
malik: sahip.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
mehabet: heybet, ihtiflam.
meflrep: yarat›l›fl, tabiat, huy, mi-
zaç, ahlâk.
muamele-i halisâne: ihlâsl›ca
davran›fl, halis olarak davranma.
muktezâ: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden, gerekli
olan.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mülâyemet: yumuflakl›k, yumu-
flak huyluluk, uysall›k.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
mütebessim: tebessüm eden,
gülümseyen, gülen, güleç.
mütekellif: tekellüf eden, külfet-
li, zahmetli bir ifl tutan.
mütevazi: tevâzu eden, alçak gö-
nüllü olan, kibirsiz, gösteriflsiz.
naseza: yak›flmaz.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
nur-i vakar: a¤›r bafll›l›¤›n, tem-
kinlili¤in nuru, ayd›nl›¤›.
r›fk: yumuflakl›k, yumuflak huy-
luluk, tatl›l›k, naziklik.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
safî: temiz, samimî, kat›fl›ks›z.
setr: örtme, kapanma, gizleme.
sevk: yönlendirme.
flöhret: herkesçe bilinme, tan›n-
ma durumu, ün.
flümullü: kapsaml›.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma, gö-
türme, bitifltirme, erifltirme.
tecavüz: zorlama.
tecelliyat: tecelliler.
tefahur: övünme, fahirlenme, ku-
rulma.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
temeyyüz: benzerlerinden farkl›
olma, kendini gösterme, sivrilme,
seçilme.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma, meydana ç›kma, belirme, gö-
rünme.
uhuvvetkârâne: samimî dostluk
gösterene yak›fl›r flekilde, kardefl-
çesine.
üstat: ö¤retici.
vaziyet: durum, hâl.
veciz: k›sa, öz, derli toplu.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âciz: za›f, güçsüz.
âdeta: sanki, basbaya¤›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âsâr-› üns: al›flkanl›k eserleri.
beflaflet: güleryüzlülük, güler-
yüz.
camiü’l-kelim: lâfz›, sözü az,
manas› çok olan ifade, söz.
celâl: nihayet derecede bü-
yüklük, azamet, ululuk.
dâiye: insan› bir fleye candan
ba¤lanma¤a sürükleyen iç
duygusu, arzu, h›rs.
düstur-i hikmet: hikmet

prensibi, hikmetli ve maksatl›
düstur.
fukara: fakirler, yoksullar.
g›ybet: arkadan çekifltirme,
arkas›ndan kötü söz söyleme,
haz›rda olmayan birisinin
aleyhinde konuflma, kötüle-
me, dedikodu yapma.
hadd-i maruf: bilinenin s›n›r›.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir va-
kit.

heybet: korkuyla birlikte hür-
met, sayg› ve hayranl›k uyan-
d›ran ululuk, yücelik, haflmet.
hodbinâne: kendini düflüne-
rek.
hüsnüzan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihlâs: samimiyet, dürüstlük,
do¤ruluk.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
lemean: parlama, par›ldama.
mahsus: baflkas›nda bulun-
mayan, bir fleye veya kifliye



Üstad›m›z›n nefisle mücahedede bir rüsuh ve ihtisas›
vard›r ki, asla huzuzat-› nefsaniyelerine hizmet etmezler.
Bir insana kâfi gelmeyecek kadar az yerler ve az uyurlar.
Gecelerde, sabaha kadar calib-i dikkat bir hâl-i hafliane
ile ubudiyette bulunurlar; yaz ve k›fl bu adetleri tahallüf
etmez. Teheccüt ve münacat ve evratlar›n› asla terk et-
mezler. Hatta bir Ramazan-› fierifte pek fliddetli hastal›k-
ta, alt› gün bir fley yemeden savm-› visal içinde ubudiyet-
teki mücahedelerini terk etmediler. Komflular› her za-
man derler ki: “Biz, sizin Üstad›n›z›n sekiz sene yaz ve
k›fl geceleri, ayn› vakitlerde sabaha kadar hazin ve muh-
rik sadas›yla münacat seslerini dinler ve böyle fas›las›z,
devaml› mücahedesine hayretler içinde kal›rd›k.”

Hem, Üstad›m›z taharet ve nezafet-i fler’iyeye son de-
rece riayet eder; her zaman abdestli olarak bulunur. As-
la mübarek vaktini bofl geçirmez; ya Risale-i Nur telifiy-
le veya tashihiyle meflgul veya münacat-› Cevfleniyeyi k›-
raat ve secdegâh-› ubudiyete kaim veya tefekkür-i âlâ-i
‹lâhî bahrine müsta¤rak bulunurdu.

Ekseriyetle, yaz zaman› flehre uzak ormanl›k da¤ var-
d›, Üstad›m›zla oraya giderdik. Yolda hem Risale-i Nur
tashih ederler, hem bu âciz talebelerinin okuduklar› risa-
leye dikkat ederler ve tashih için hatalar›n› söylerler ve-
yahut eski müellefat›ndan birisinden ders verirler; bu su-
retle yolda bile mübarek vaktini vazife ile geçirirlerdi.
Evet, biz itiraf ediyoruz ki; Üstad›m›z›n nutkundaki leta-
fet ve ülfetindeki halâvet o derece feyiz bahflederdi ki, 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
asla: hiç bir vakit, olmas› imkân-
s›z.
bahr: deniz.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme. ba¤›fl-
layan, veren, affeden.
calib-i dikkat: dikkat çeken, dik-
kati celp eden.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
evrat: virtler, okunmas› âdet olan
dinî dualar.
fas›la: aral›k, ara.
feyiz: Allah'›n kuluna ba¤›fllad›¤›
marifet ve dinî heyecan.
halâvet: tat, tatl›l›k, flirinlik.
hâl-i hafliane: Allah'tan korkarca-
s›na bir hal.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hayret: flaflk›nl›k.
hazîn: keder meydana getiren,
ac› uyand›ran, hüzün veren.
huzûzat-› nefsanîye: nefsin haz-
lar›, nefse hofl gelen fleyler.
ihtisas: bilgi, hüner, marifet.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir kusurunu söyleme, kendisi
için iyi say›lmayacak bir hâli giz-
lemeyip söyleme.
kâfî: yeter, yetecek.
kâim: ayakta duran, ayakta bulu-
nan, aya¤a kalkan.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
letafet: latiflik, hoflluk, güzellik.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
muhrik: tesirli, dokunakl›.
mübarek: feyizli, bereketli.
mücahede: savaflma, mücadele,
u¤raflma, çaba, gayret.
müellefat: yaz›lm›fl kitaplar, telif
olunmufl eserler.
münacat: Allah'a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münacat-› Cevfleniye: Cevflene
ait dua.
müsta¤rak: gark olmufl, dalm›fl,
batm›fl, içine girmifl.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
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nezafet-i fler'iye: fleriata ait
pakl›k, fleriat›n temizli¤i, pak-
l›¤›.
nutuk: söz söyleme, konufl-
ma.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
riayet: uyma, tâbi olma.
rüsuh: maharet, meleke.
sada: ses.
savm-› visal: iki gün iftar et-
meden oruç tutma.
secdegâh-› ubudiyet: kullu-
¤un secde yeri, kullu¤un gös-

terildi¤i secde yeri, ibadet
edilen yer.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahallüf: geride kalma.
taharet: temizlik, pakl›k.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tashih: düzeltme, daha iyi ve
daha do¤ru hale getirme,
yanl›fl›n› giderme.
tefekkür-i âlâ-y› ‹lâhî: Allah'›
tefekkür etme, mahlûkata
olan nimetlerinden yola ç›ka-
rak, derin bir zihnî faaliyetle,
delil ve bürhan ile Cenab-›

Hakk› tan›ma ve bilme ameli-
yesi.
teheccüt: gece namaz›, gece
kalk›larak k›l›nan nafile na-
maz.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
ubudiyet: kul oldu¤unu bilip
Allah'a itaat ve ibadet etme.
ülfet: ahbapl›k, dostluk, afli-
nal›k.
üstat: ö¤retici.
vazife: ahlâk veya ifl icab› ya-
p›lmas› gereken ifl, görev.



insan sabahtan akflama kadar o vaziyette ders alsa, yol
yürüse, asla s›k›lmak ihtimali yoktu.

Hem, Üstad›m›z Risale-i Nur hizmetini her fleye tercih
ederler ve buyururlard› ki: “Yirmi senedir Kur’ân-› Ha-
kîm’den ve Risale-i Nur’dan baflka bir kitab› ne mütalâa
etmiflim ve ne de yan›mda bulundurmuflum. Risale-i Nur
kâfi geliyor.” Evet, Feyyaz-› Mutlak taraf›ndan bütün ha-
kaik-› Kur’âniye kalb-i münevverine ilham ve ilka-i küllî
ile ifaza olunur da, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’dan baflka ne-
ye muhtaç olur? Bundan flüphesi olanlar, Risale-i Nur’a
dikkat etsinler. Cenab-› Hak, Üstad›m›za, Risale-i Nur’un
telifinde öyle bir iktidar-› bedî ihsan etmifltir ki; bu herke-
se nasip olacak hasletlerden de¤ildir. O harika Nur Risa-
leleri, her biri, gurbette, hastal›k içinde, da¤da, ba¤da,
kâtipsiz, tahammülü müflkül gayet a¤›r flerait dahilinde,
zahirî nice müflkülâtlarla meydana gelmifl ve mü’minlerin
imdad›na yetiflmifltir. Fakat, Cenab-› Hakka flükrolsun ki,
inayet-i ‹lâhiye, harika bir tarzda Üstad›m›za fevkalâde
muvaffak›yet ihsan etmifltir. ‹flte bu s›rdand›r ki, Cenab-›
Hak, ona kâinat› bir kitab-› semavî ve arz› bir sahife gibi
keflif ve fluhutla bihakkalyakîn okuyacak bir iktidar ver-
mifl, mahz-› inayetle böyle kudsî bir esere sahip k›lm›flt›r.

Evet, âyât-› teflriiyeyi havi Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n
hakaik ve maarifini ve âyât-› kevniyeyi flamil kitab-› ke-
bir-i kâinat›n vezaif ve meanisini beyan edip, marife-
tullah›n en yüksek derecat›na uruca nev-i befleri teflvik
eden ve bugünkü günde ölmeye yüz tutan kalpleri bile 
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iktidar-› bedî: efli ve benzeri ol-
mayan› yapabilme kudreti.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ilka-i küllî: küllî ilhâmlar, kuflat›c›
ilhamlar, vahiyler, Cenab-› Hakk›n
peygamberlerinin ve veli kullar›-
n›n kalblerine b›rakm›fl oldu¤u
manalar, feyizler.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
inayat-› ‹lâhiye: Allah'›n yard›m-
lar›.
kâfî: yeter, yetecek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kalb-i münevver: nurlanm›fl
kalp, nurlu gönül.
kâtip: yazan, yaz›c›.
keflif: açma, meydana ç›karma.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük kâ-
inat kitab›.
kitab-› semavî: Semavî, ‹lâhî ki-
tap, Cenab-› Hakk›n gönderdi¤i
‹lâhî kitaplar.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
maarif: marifetler, bilimler.
mahz-› inayet: ihsan›n en güzeli,
iyili¤in en üstünü.
marifetullah: Allah'› tan›ma, an-
lama, bilme.
meani: manalar, anlamlar.
muvaffak›yet: galibiyet.
mü'min: iman eden, inanan.
müflkül: güç, zor, çetin.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar, çetinlikler.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nasip: birinin elde edebildi¤i fley.
nev-i befler: insano¤lu, insanl›k.
flamil: flümulü bulunan, içine
alan, kaplayan, çevreleyen, havi.
flerait: flartlar.
fluhut: gözle görme, müflahede.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tahammül: kötü, güç durumlara
karfl› koyabilme gücü, kald›rma.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
teflvik: flevklendirme, istek uyan-
d›rma, yönlendirme.
uruç: yukar› ç›kma, yükselme.
üstat: ö¤retici.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
vezaif: vazifeler, ifller.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.

arz: yer, dünya.
asla: hiç bir vakit, kesinlikle.
âyât-› kevniye: kâinatta ya-
rat›lan varl›klar›n Cenab-›
Hakk›n varl›k ve birli¤ine olan
iflaretleri, delil olufllar›.
âyât-› teflriiye: hüküm bildi-
ren ayetler.
beyan: anlatma, aç›klama.
bihakkalyakin: do¤rulu¤un-
da asla flüphe etmeyerek. ha-
kikati kesin bir flekilde, yaflar
gibi kesin bilircesine.
dâhilinde: içinde, alt›nda.

derecat: dereceler, basamak-
lar, kademeler, yükseklikler,
mertebeler.
eser: bas›lma kitap.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü.
Feyyaz-› Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta ba¤l› olmadan çok
çok bereket ve bolluk veren
Allah.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› Kur'âniye: Kur'ân
ait olan ve ondan gelen ger-

çekler.
harika: ola¤anüstü.
haslet: insan›n yarat›l›fl›ndan
gelen huy ve karakter, do-
¤ufltan gelen özellik, mizaç,
tabiat, meziyet.
hâvî: içine alan, kaplayan, câ-
mi, ihtiva eden.
ifaza: feyiz verme, feyizlen-
dirme, bereketlendirme.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.
iktidar: kabiliyet.



izn-i ‹lâhî ile ihtizaza getirecek kadar harika bir eser-i be-
dia, bir sereyan-› seria olan Risale-i Nur ile neflr-i hakaik
eden bu vücud-i mes’ut ile befleriyet iftihar etmek lâz›m
gelirken; çok gariptir ki, ehl-i flekavet taraf›ndan zehir
verilmeye cesaret ve tafl att›r›lmaya bile cür’et ediliyor.

Evet, 
1 pAÉn«pdrhn’rG sºoK pAÉn«pÑrfn’rG n¤nY pA nBÓnÑrdG tón°TnG s›rr›yla, enbiyan›n

vârisi olanlar›n türlü türlü belâlara u¤ramalar› hikmet-i
‹lâhiye iktizas›ndan olmas›yla, o zümre-i mübareke gibi,
Üstad›m›z dahi nice belâlara hedef olmufltur. Hatta Kas-
tamonu’ya ilk teflrif ettikleri zaman çocuklar, bir bedbaht
flaki taraf›ndan teflvik edilip, abdest almak için çeflmeye
ç›kt›klar› vakit tafl atm›fllar... Fakat, Üstad›m›z daima gör-
dü¤ü eza ve cefalara ulü’l-azmane sab›r ve tahammül
eder. Hem safa-i sadre ve selâmet-i kalbe malik oldukla-
r›ndan, o çocuklara dahi hiddet etmeyip, buyururlard› ki:
“Bunlar, Sure-i Yâsin’den mühim bir ayetin nüktesini
keflfime sebep oldular” diye, onlara dua ederlerdi. Son-
ra bu çocuklar, Üstad›m›z›n dualar› bereketiyle flayan-›
hayret bir hâl kesb ettiler ki, Üstad›m›z› uzak-yak›n nere-
de görürlerse, koflarak yan›na gelirler, mübarek elini
öperler, duas›n› al›rlard›.

Hem, Üstad›m›z›n harika hâlât› ve flayan-› hayret ga-
raib-i ahvali baflta Risale-i Nur olarak pek çoktur. Evet,
biz itiraf ediyoruz ki, Üstad›m›z bizim hat›rat-› kalbimizi
bizden ziyade okur, çok defa haberimiz olmad›¤› bir me-
seleden bizleri fliddetli telâflla ikaz ederler, bizi hayrette 

bedbaht: zavall›.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
cür'et: cesaret etme, yüreklilik,
yi¤itlik.
ehl-i flekavet: bedbaht olanlar.
enbiya: nebiler, peygamberler.
eser-i bedia: benzersiz eser.
evliya: Allah dostlar›.
eza: incinme, incitme, can yak-
ma, eziyet.
garaib-i ahval: hâllerin garipli¤i.
halat: hâller, durumlar, vaziyet-
ler, suretler, keyfiyetler.
hât›rât-› kalp: kalbe gelen hat›ra-
lar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap, h›-
fl›m.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah'›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah'›n gayeleri.
iftihar: övünme, koltuk kabart-
ma.
ihtizaz: gönlü ferahlama, hazzet-
me, ferah, sevinç.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ih-
tiyaç hissedilme.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir kusurunu söyleme, kendisi
için iyi say›lmayacak bir hâli giz-
lemeyip söyleme.
izn-i ‹lâhî: Allah'›n izni.
kesb: elde etme, kazanma.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
malik: sahip.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
alt›nda bulunan ve önünde engel
ve siper bulunmayan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli,
düflündüren.
neflr-i hakaik: hakikatlar›n neflri,
gerçeklerin, do¤rular›n yay›lmas›.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana, ancak dikkat edildi¤in-
de anlafl›lan ince söz ve mana.
sab›r: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
safa-y› sadre: yürek ferahl›¤›, gö-
nül flenli¤i.
selâmet-i kalp: kalp selâmeti,
kalbin korku ve endifleden uzak
olmas›.
sereyân-› serîa: çabuk ve h›zl›

1. Belân›n en fliddetlisine önce peygamberler, sonra s›ras›yla evliyalar maruz kal›rlar. (Hadis:
Tirmizî, Züht: 57; Buharî, Merza: 3; ‹bni Mâce, Fiten: 23; Darimî, Rikak: 67; Müsned 1:172, 174,
180, 185.)
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da¤›lma, sür’atli yay›lma.
Sure-i Yâsin: Yâsin Suresi.
Kur’ân-› Kerîm’in 36. suresi.
Mekke'de nazil olmufltur. 83
ayettir.
flaki: haydut, yol kesen, her
türlü günah› iflleyebilen.
flayan-› hayret: hayret edile-
cek, flafl›lacak, flafl›rmaya de-
¤er fley, hayret verici fley.

tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.
telâfl: tasa, endifle, kayg›.
teflrif: büyük birinin bir yere
gitmesi veya bir yerden gel-
mesi.
teflvik: flevklendirme, istek
uyand›rma, yönlendirme.
ulü'l-azmane: kendilerine
yap›lan türlü iflkence ve ezi-

yetlere tahammül eden baz›
büyük peygamberlere yak›fl›r
flekilde, onlar gibi sab›r ve ira-
de sahibi olarak.
vâris: mirasç›.
vücud-i mes'ut: mutlu olmufl
varl›k.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zümre-i mübareke: müba-
rek grup, mübarek cemaat.



b›rak›rlar. Fakat, günler geçtikten sonra aynen Üstad›m›-
z›n ikaz etti¤i fleyle karfl›lafl›r, akl›m›z bafl›m›za gelirdi.
Üstad›m›zla da¤a gitti¤imiz zaman, daha flehre dönme
zaman› gelmeden, birden Üstad›m›z kalkarlar, bize de
emrederlerdi. Hikmetini sormak istedi¤imizde, “Acele
gidelim, Risale-i Nur hizmeti için bizi bekliyorlar.” Haki-
katen, flehre avdetimizde, mutlaka mühim bir Risale-i
Nur flakirdi bizi bekliyor bulur veya birkaç defa gelip git-
ti¤ini komflular haber verirlerdi. 

Yine bir gün, Mevlâna Halid (k.s.) Hazretlerinin Küçük
Afl›k nam›nda bir talebesinin neslinden mübarek bir ha-
n›m, (HAfi‹YE) yan›nda çok senelerden beri muhafaza etti¤i
Mevlâna Hazretlerinin cübbesini, Ramazan-› fierifte te-
berrüken Üstad›m›z›n yan›nda kals›n diye Feyzi ile gön-
derir. Üstad›m›z hemen Emin kardeflimize y›kamak için
emrederek, Cenab-› Hakka flükretmeye bafllar. Feyzi’nin
hat›r›na, “Bu han›m, benim ile yirmi gün için gönderdi.
Üstad›m neden sahip ç›k›yor?” diye hayretler içinde ka-
l›r. Sonra o han›m› görür, o han›m Feyzi’ye der ki: “Üs-
tat hediyeleri kabul etmedi¤inden, bu suretle belki kabul
eder, diye öyle söylemifltim. Fakat emanet onundur, ca-
n›m›z dahi feda olsun” der, o kardeflimizi hayretten kur-
tar›r.

Evet, “Mübarek Üstad›m›z›n o cübbeyi kabulü, Mevlâ-
na Halid’den sonra vazife-i teceddüd-i dinin kendilerine
intikaline bir alâmet telâkki etmesindendir,” derler.
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flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
teberrüken: mübarek görerek,
u¤ur sayarak.
telâkki: kabul etme, alma.
vazife-i teceddüt-i din: dini yeni-
leme vazifesi, dini asl›na uygun
flekilde asr›n flartlar›na göre yeni-
leme görevi, tecedüd vazifesi.

HAfi‹YE: O han›m Asiye’dir.

acele: çabuk, çabukluk.
alâmet: iz, belirti, iflaret, ni-
flan.
avdet: geri gelme, dönme,
dönüfl, rücu.
aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,
hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
Cenab-› Hak: Allah.
cübbe: üste giyilen bol ve
uzun elbise.
emanet: emniyet edilen kim-
seye b›rak›lan fley, eflya veya
kimse.

fedâ: kurban, kurban olma.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hafliye: dipnot.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hayret: flaflk›nl›k.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
intikal: geçme, miras olarak

kalma.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mutlaka: ne olursa olsun, ke-
sin, muhakkak.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nam: ad, isim.
nesil: kuflak, nesil.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
suret: biçim, flekil.



Hem de öyle olmak lâz›m. Çünkü, hadis-i sahihte,
1 Én¡næj/O Én¡nd oOuónéoj røne mánæ°nS pInCÉpe uπoc¢pSrGnQ '¤nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG
buyurulmufl. Mevlâna Hazretlerinin velâdeti bin yüz dok-
san üç, Üstad›m›z Hazretlerinin ise bin iki yüz doksan
üçtür. Bu hadisin tam izah› Risale-i Gavsiye’de vard›r. 

Üstad›m›z ara s›ra bizlere, hususan Feyzi’ye lâtife tar-
z›nda buyururlard› ki: “Cezan›z var, tokat yiyeceksiniz,
hapse gireceksiniz...” diye Denizli hapsimizi bize remzen
haber verip, hem bizi ikaz, hem kable’l-vuku bir mühim
hâdiseyi keflfen beyan ediyorlard›. Hakikaten çok geç-
medi, üstad›m›z›n dedi¤i ç›kt›.

Yine Denizli hapsi hâdisesinden evvel buyurdular ki:
“Kardefllerim, çoktand›r sekiz seneden fazla bir yerde
kalmam›fl›m. fiimdi buraya geleli sekiz sene oluyor. Bu
sene, herhâlde ya vefat edece¤im veya baflka yere nak-
ledece¤im” diye Kastamonu’dan teflrifini haber veriyor-
lard›.

Hem Denizli hapsi musibetinden evvel Üstad›m›z bu-
yururlard› ki: “Kardefllerim, Risale-i Nur’a birkaç cihette
hücum hissediyorum, ziyade ihtiyat ediniz.” Hakikaten
çok geçmedi, ‹stanbul’da bir ihtiyar hoca, bilmeyerek,
bir risalenin bir meselesine itiraz ediyor. Sonra eski fet-
va emini merhum Ali R›za Efendi Hazretleri, o hocan›n
itiraz›n› red ve Risale-i Nur’un hakkaniyetini tam tasdik
ediyor.

beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cihet: yan, yön, taraf.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
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: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hadis-i sahih: sahih hadis, hak-
k›nda flüphe edilemeyen ve do¤-
ru senetlere ve râvilere isnat edi-
lerek müspet olarak kesin bilinen
hadis-i nebevîdir.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse, yafll›.
ihtiyat: ileriyi düflünme, ilerisini
düflünerek davranma, gelece¤i
düflünerek tedbirli hareket etme.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kable'l-vuku: olmadan önce, ol-
madan evvel, vukuundan evvel.
lâtife: flaka, nükte, espri.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.

merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mesele: konu.
muhakkak: hakîkat› ve ger-
çe¤i belli olmufl, do¤rulu¤u
kesinlik kazanm›fl, flüphesiz,
mutlak.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müceddit: hadis-i flerifle, her
as›r bafl›nda gelece¤i müjde-

lenen dinin yüksek hizmetkâ-
r›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nakl: Aktarma, yer de¤ifltir-
me, tafl›ma, geçirme.
red: kabul etmeme.
remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul

etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.
teflrif: büyük birinin bir yere
gitmesi veya bir yerden gel-
mesi.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›.
vefat: ölüm, ölme. (insan
hakk›nda.).
velâdet: do¤ma, do¤ufl.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Muhakkak Allah, bu ümmet için her yüz sene bafl›nda dinini yenileyen bir müceddid gön-
derir. (Ebu Davud, Melâhim: 1.)
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Bir müddet sonra, bir hayvan ürküp, Üstad›m›z›n ba-
ca¤›n› incitiyor. Aylarca, ›zt›raplar içinde, vazife-i ubudi-
yetini ve Risale-i Nur’un hizmet-i kudsiyesini çok müflkü-
lâtla ifa edebildi. Sonra da¤da müthifl bir zehirlenmeden
mütevellit gayet a¤›r surette hasta iken, Denizli hapsi
tevkifi meydana ç›kt›. Fakat o ferd-i ferit, tahammülü
pek müflkül bu dehfletli hâlde, hem hizmet-i imaniye ve
Kur’âniyedeki azm-i metinini, hem ubudiyetteki vezaifi
ifaya son derece gayret edip asla fütur getirmeden ulü’l-
azmâne bir sab›r ile sebat ediyordu.

Yine, Üstad›m›z tevkifimizden evvel mükerreren buyu-
rurlard› ki: “Ehl-i dünya, Risale-i Nur’a iliflmesinler. ‹liflir-
lerse, afetlerin hücumuna sebep olurlar.” Hakikaten her-
kesçe malûmdur ki, Risale-i Nur flakirtleri tevkif edilir
edilmez her tarafta afetler, zelzeleler, hastal›klar bafllard›;
tâ Risale-i Nur’un hakkaniyeti tasdik olunup vatana fay-
dal› oldu¤u itiraf edilinceye kadar çok yerlerde, ezcümle
Kastamonu’da zelzele devam etti. Hatta Kastamonu’nun
tarihî yüksek kalesi —ki baz› risalelerin medresesi hük-
müne geçti— Risale-i Nur’a ve müellifi olan Üstad›m›za
ifltiyak ve hasretinden matem tutup, en sa¤lam köklü
tafllar›n› afla¤› atarak, Üstad›m›z›n ihbar-› gaybîsini mad-
deten tasdik etmifltir.

Üstad›m›z, tevkifimizden mukaddem buyururlard› ki:
“Risale-i Nur’a müthifl bir hücum plân› var, fakat merak
etmeyiniz. Müjde, inayet-i ‹lâhiye imdad›m›za yetiflecek.
fiöyle ki:
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s›k›nt›.
ifa: bir ifli yapma, bir ifli gerçek-
lefltirme.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
inayet-i ‹lâhiye: Allah'›n yapm›fl
oldu¤u lütuflar, himayeler, yar-
d›mlar.
ifltiyak: flevklenme, görece¤i gel-
me, özleme, tahassür.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir kusurunu söyleme, kendisi
için iyi say›lmayacak bir hâli giz-
lemeyip söyleme.
maddeten: maddî olarak.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
matem: hüzün, keder ve musibet
karfl›s›ndaki a¤lama, yas, yasl›,
kederli bulunma hâli.
medrese: ders okutulan yer.
mukaddem: önce.
müddet: vakit, zaman, süre, bir
fleyin devam etti¤i zaman parça-
s›.
müellif: telif eden, yazar.
müjde: sevindirici haberi ifade et-
mek için söylenen söz.
mükerreren: mükerrer olarak,
tekrar olarak, tekrar be tekrar.
müflkül: güç, zor, çetin.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar, çetinlikler.
mütevellid: meydana gelmifl, ile-
ri gelmifl, has›l olmufl.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
korkutan, dehfletli, korkunç.
sab›r: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sebat: kararl› olma, karar›ndan
vazgeçmeme, azimlilik.
suret: biçim, flekil.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tevkif: cezaî tahkikat s›ras›nda,
zanl›n›n mahkeme karar›na ka-
dar geçici olarak hapsedilmesi.
ubudiyet: Allah'a kulluk.
ulü'l-azmane: kendilerine yap›-
lan türlü iflkence ve eziyetlere ta-
hammül eden baz› büyük pey-
gamberlere yak›fl›r flekilde, onlar
gibi sab›r ve irade sahibi olarak.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
vezaif: vazifeler, ifller.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.

afet: belâ, musibet, büyük fe-
lâket.
asla: hiç bir vakit, olmas› im-
kâns›z.
azm-i metin: sa¤lam niyet,
gayret.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca,
özellikle, bu cümleden olarak,

bu da, bu babdan.
ferd-i ferîd: efli, benzeri ol-
mayan fert, seçilmifl zat.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, bez-
ginlik, usanma, usanç, b›kma.
gayet: çok, fazla, son derece.
gayret: çal›flma, çabalama.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hakkaniyet: do¤ruluk, ger-
çeklik.
hasret: bir fleyi, bir kimseyi
görece¤i gelme, özleme, öz-
lem, ifltiyak.

hizmet-i imaniye ve
Kur'âniye: imana ve Kur'ân'a
ait hizmet, iman ve Kur'ân
hakikatlerinin ikna edici ve il-
mî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i kutsiye: mukaddes
hizmet.
hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.
hükmüne: yerine.
›zt›rap: üzüntü veren bir du-
rumun meydana getirdi¤i
kuvvetli ac›, afl›r› elem, azap,



“Bugün, okumak için Hizb-i Azam-› Nuri’yi açm›flt›m.
Birden karfl›ma 
1 n∂uHnQ pórªnëpH ríuÑ°nSnh Énæpæo«`rYnÉpH n∂sfpÉna n∂uHnQ pºrµoëpd rôpÑ°rUGnh ayeti

ç›kt›. Manen, ‘Bana bak!’ dedi. Ben de bakt›m, gördüm
ki, manas›n›n çok tabakalar›ndan hususan mana-i iflarî-
siyle ve cifrisiyle hem hapis musibetine, hem necat›m›za
iflaret ve bize beflaret ediyor” buyurdular. ‹flte, Denizli
mahkemesi, beraat karar› vermezden dokuz ay evvel, bi-
lâtereddüt bu ayetin definesinden ald›¤› cevheri izhar
edip, hem bu ayet-i kerîmenin mühim nükte-i i’caz›n›
keflf, hem de bu kuvve-i maneviyeye muhtaç zaif talebe-
lerini tebflir etmekle, bizleri mesrur eylemifllerdir. Bu aye-
tin tam izah›, Denizli Müdafaas›nda ve lâhikas›ndad›r.

Nüsha-i nadire-i zaman olan Üstad›m›z, gayet fleci ve
metin ve ulü’l-azmane bir cesaret-i fevkalâdeye malik bir
lisanü’l-hakt›r ki; hak yolunda söz söylemekten çekinmez
ve levm-i laimden korkmazlar. Bir gün, “Bismillâh” yaz›-
l› kabir tafllar›n› lâ¤›mlar üzerine konurken görürler. Ora-
da dünyaca mühim zatlar haz›r olduklar› hâlde, kimsenin
söyleyemedi¤i gayet ac› sözlerle, o haks›z ifle ve daha
baflka haks›z ifllere de sedd-i sedid olmufllard›r.

Hem, memleketimizde her kim Üstad›m›z› rencide et-
meye cesaret etmiflse, Risale-i Nur’a zarar getirmiflse,
mutlaka sû-i ak›bete u¤ram›fllard›r. Baz›lar› dehalet edip
ak›llar› bafllar›na gelmifl ise de, baz›lar› da cezalar›n› çek-
mifllerdir. Bu vak’alar›n baz›lar› Lâhikada yaz›lm›flt›r.

ayet-i kerîme: Kur'ân'›n ayeti.
beraat: aklanma.
beflaret: müjde, mufltu, sevindiri-
ci haber.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
cesaret-i fevkalâde: ola¤anüstü
cesaret, yüreklilik, çok üstün ce-
saret, yi¤itlik.
ceza: karfl›l›k, azap.
dehalet: s›¤›nmak, aman dileme,
medet, yard›m isteyifl, birinin hi-
maye ve merhametine s›¤›nma.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
himaye: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hüküm: emir, buyruk, kumanda,
nüfuz.
izah: aç›klama.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
levm-i lâim: çekifltiricinin k›na-
mas›, k›nayan›n k›namas›..
lisanü'l-hak: hakk›n dili, hak ve
hakikati ifade eden dil.
malik: sahip.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
mesrur: sevinçli, memnun, flen,
sürurlu.
metin: kolayl›kla sars›lamayan,
telâfla düflmeyen, korkuya kap›l-
mayan.
muhakkak: hakîkat› ve gerçe¤i
belli olmufl, do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz, mutlak.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mutlaka: ne olursa olsun, kesin,
muhakkak.
müdafaa: savunma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
nükte-i i'caz: flafl›rtan, âciz b›ra-
kan, mu'cizevî mana ihtiva eden
söz; çok veciz ve çarp›c› nükte.

nüsha-i nadire-i zaman: za-
man›n az bulunur, nadir nüs-
has›.

Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.

rencide: incinmifl, k›r›lm›fl,
kalbi k›r›lm›fl, gücendirilmifl,
gücenmifl.

sab›r: sab›r, dayanma, katlan-

ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
sedd-i sedid: çok sa¤lam set;
do¤ru bir engelleyifl.
su-i ak›bet: ak›betin, sonun
kötü oluflu.
fleci: yi¤it yürekli.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.

ulü'l-azmâne: kendilerine
yap›lan türlü iflkence ve ezi-
yetlere tahammül eden baz›
büyük peygamberlere yak›fl›r
flekilde, onlar gibi sab›r ve ira-
de sahibi olarak.

vak'a: olay.

zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz,
takatsiz, dermans›z.

zat: kifli, flah›s, fert.

1. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak ki sen bizim himayemiz alt›ndas›n.
(Tur Suresi: 48.)
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Elhas›l: Mübarek Üstad›m›z›n evsaf-› kemalini ve me-
hasin-i ahvalini bizim gibi âcizlerin bihakk›n tasvir ve ta-
rif edebilmesine imkân yoktur. Hâl›k-› Zülcelâl ve’l-Ce-
mal Hazretleri, Üstad›m›z› bir vücud-i müstesna olarak
yaratm›fl ve tevfik-› ‹lâhiyesine mazhar k›lm›flt›r. Ne sa-
adet ona ki-onun bizzat ifltigal etti¤i ve ehemmiyetle tefl-
vik ve tavsiye etti¤i-Risale-i Nur ile hizmet-i Kur’âniye ve
imaniyede buluna ve Risale-i Nur’dan dersini alm›fl ola... 

Üstad›m›z, memlekette bulundukça, fas›las›z neflr-i ha-
kaik eylemifl ve bizim saadetimiz için feyiz bahfleden mü-
barek nefesini sarf etmifltir. Cenab-› Erhamürrahi-
mîn’den bütün ruh u can›m›zla niyaz ederiz ki: “Mahfler

gününde dahi bizleri 
1 /¬ueoG pør£nH ≈/a ló«/©n°S oó«/©s°ùdnG hadis-i fle-

rifine mazhar olan Üstad›m›z define-i ulûm ve fünun, be-
diü’l-beyan allâme-i Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri
ile birlikte haflretsin. Tâ ki, o korkulu günde nurlu, müfl-
fik, mübarek eliyle elimizi tutsun, huzur-i Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâma bizi götürsün, inflaallah.” 

Risale-i Nur fiakirtlerinden

Feyzi, Emin

‚è
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fas›la: aral›k, ara.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah'›n, ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›, k›yamet.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hizmet-i Kur'âniye ve imaniye:
Kur'ân'›n ve iman›n hizmeti.
huzur-i Resul-i Ekrem: Peygam-
berimizin huzuru.
inflaallah: Allah izin verirse.
ifltigal: bir ifl iflleme, bir iflle u¤-
raflmak, bir ifl üzerinde çal›flma,
meflgul olma.
mahfler: haflrolunma, ölülerin di-
rilip kalkma günü.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
mehasin-i ahval: hâllerin, vazi-
yetlerin güzelli¤i, güzel hâller, va-
ziyetler.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müflfik: flefkatli, merhametli, ac›-
yan.
neflr-i hakaik: hakikatlar›n neflri,
gerçeklerin, do¤rular›n yay›lmas›.
niyaz: yalvarma, yakarma.
nurlu: ayd›nl›k, parlak.
ruh u cân: ruh ve can.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sarf: harcama, masraf etme, gi-
der.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tavsiye: ö¤ütleme.
teflvik: flevklendirme, istek uyan-
d›rma, yönlendirme.
tevfik-› ‹lâhiye: Allah'›n, yard›-
m›yla baflar›ya ulaflt›rmas›.
vücud-i müstesna: seçkin varl›k.

1. Said daha annesinin karn›ndayken saiddir. (Kenzü'l-Ummal, 1:491.)

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.

aleyhissalâtü vesselâm: “sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun,” anlam›nda Peygamberi-
miz Hz. Muhammed'in
(a.s.m.)ismini duyunca söy-
lenmesi sünnet olan dua.

allâme-i Bediüzzaman: za-
man›n en genifl ve derin bilgi-
sine sahip âlimi.

bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme. ba-
¤›fllayan, veren, affeden.
bediülbeyan: beyan›n, ifade-
nin benzersiz güzelli¤i, ifade-
nin çok güzel oluflu.
bihakk›n: tamam›yla, hakk›y-
la.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-

metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
define-i ulûm ve fünun: ilim
ve fenlerin definesi.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma, de¤erlilik.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, sonuç olarak, özetle, sözün
k›sas›, uzatmayal›m, k›sacas›.
evsaf-› kemal: mükemmel
hale gelmifl vas›flar.



AYETÜ’L-KÜBRA HAKKINDA B‹RKAÇ SÖZ

Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu’da iken, “Aye-
tü’l-Kübra” nam›yla, Cenab-› Hakk›n varl›¤›n›, birli¤ini,
kâinattaki mevcudat›n lisanlar›yla ispat eden muazzam
bir risale yazm›flt›r. 

Bu risale için Üstad›m›z, “fiimdiki dehfletli tahribata
karfl› bir hakikat-i Kur’âniye ve bir sedd-i azamd›r” de-
mifltir.

Kalbe geldi¤i gibi acele olarak yazd›r›lm›fl, birinci müs-
vedde ile iktifa edilmifltir. Üstad, “Yazd›¤›m vakit irade ve
ihtiyar›m ile olmad›¤›n› hissetti¤imden, kendi fikrimle
tanzim veya ›slah etmeyi muvaf›k görmedim” buyurmufl-
tur.

Bu risale, ilk defa gizli olarak tab edilmesinden dolay›,
Üstad ve talebelerinin hapsine sebep olmuflsa da, bilâhe-
re Denizli ve Ankara A¤›r Ceza Mahkemeleri, iki senelik
tetkikatlar›ndan sonra beraatlerine ve risalenin iadesine
ittifakla karar vermifllerdir. 

‹mam-› Ali (r.a.) gaybaflina nazar›yla bu risaleyi gör-
müfl, “Kaside-i Celcelutiye”sinde bu risalenin ehemmiye-
tine ve makbuliyetine iflaret edip, 
1 pânénØrdG nøpe » uæ`penG i'ôrÑoµrdG pán`j'’rÉpHnh f›kras›yla onu flefaatçi

yaparak dua etmifltir.

acele: çabuk, çabukluk.
beraat: aklanma.
bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
Cenab-› Hak: Allah.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
f›kra: bölüm, k›s›m.
fikir: düflünme, düflünce.
gaybâflina: gayb› bilen, gayptan
haberi olan, gelecekten veya ahi-
retten haber veren.
hakikat-› Kur'âniye: Kur'ân'a ait
olan gerçek.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hürmet: haysiyet, fleref.
›slah: iyi bir hâle koyma, iyi duru-
ma getirme, iyilefltirme, düzelt-
me.
iade: geri gönderme, gönderilme,
geri çevirme, geri verme, geri
döndürme.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme,
var olanla yetinme.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
muazzam: ehemmiyetli, önemli.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n

gelen belâ, dert, s›k›nt›.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
müsvedde: karalama, yaz›
tasla¤›, sonradan temize çe-
kilmek üzere yaz›lan ilk yaz›.
nam: ad, isim.
nazar: bak›fl, düflünce.

sedd-i azam: çok büyük set,
engel veya baraj.
flefaat: Hz. Peygamberin ve
di¤er salih kullar›n, baz› gü-
nahkâr mü'minleri ba¤›flla-
mas›n› Allah'tan dilemeleri.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tanzim: düzenleme, tertiple-
me, ›slah etme, düzeltme, iyi-
lefltirme.
tetkikat: dikkatle araflt›r›p in-
celemeler.

1. Ayetü'l-Kübra hürmetine bizi musibetten koru.
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Bu “Ayetü’l-Kübra”n›n tetkiki neticesinde Üstad ve
talebelerinin beraatle hapisten kurtulmalar›, ‹mam-›
Ali’nin (r.a.) bu duas›n›n kabulünü ispat etmifltir.

Bu as›rdaki dalâlet cereyanlar›, Müslümanlar›n iman-
lar›nda fliddetli bir tahribat yapmak teflebbüsüne karfl›,
bu hakikat-i Kur’âniyenin, bir sedd-i azam olarak ma-
kam münasebetiyle buraya derç edilmesini Hz. Üstad›-
m›z muvaf›k gördüler.

®
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as›r: yüzy›l.
beraat: aklanma.
cereyan: gidifl, ak›m, yol.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
derc: toplama, biriktirme.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
hakikat-› Kur'âniye:
Kur'ân'›n asl›, mahiyeti.

iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
münasebet: ilgi, alâka, vesile,
sebep.
netice: sonuç.
sedd-i azam: çok büyük set,

engel veya baraj.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

talebe: ö¤renci, tahsil gören.

teflebbüs: bir ifli yapmak için
harete geçme, bafllama, girifl-
me.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.
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Üstad Bediüzzaman
Said Nursi'nin özel

arabas›nda iken 
çekilmifl foto¤raflar›



Ayetü'l-Kübra
KÂ‹NATTAN HÂLIKINI SORAN B‹R SEYYAHIN

MÜfiAHEDATIDIR.

Tevhid hakk›nda iki Makamdan ibaret Yedinci fiua olan
Ayetü'l-Kübra Risalesinin ‹kinci Makam›n›n bir k›sm›d›r.

W
røpe r¿pGnh søp¡«/a rønenh o¢VrQn’rGnh o™rÑs°ùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ

rºo¡në«`/Ñ°rùnJ n¿ƒo¡n≤rØnJ n’ røpµ '̀dnh /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT
1 GkQƒoØnZ Ékª«/∏nM n¿Énc o¬sfpG

Bu ayet-i muazzama gibi pek çok âyât-› Kur'âni-
ye, bu kâinat Hâl›k›n› bildirmek cihetinde, her
vakit ve herkesin en çok hayretle bak›p zevkle
mütalâa etti¤i en parlak bir sahife-i tevhid olan
semavat› en baflta zikretmelerinden, en baflta ona
bafllamak muvaf›kt›r.

Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen
her bir misafir, gözünü aç›p bakt›kça görür ki:

Gayet keremkârâne bir ziyafetgâh ve gayet sanatkârâ-
ne bir teflhirgâh ve gayet haflmetkârâne bir ordugâh 
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likle, cömertçe, iyilik yaparak.
misafir: konuk.
muhakkak: hakîkat› ve gerçe¤i
belli olmufl, do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz, mutlak.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
müflahedat: gözlemler.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
ordugâh: ordu yeri, ordunun ba-
r›n›p konaklad›¤› yer.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: ister mü'min, ister kâfir.
sahife-i tevhit: birlik sayfas›.
sanatkârâne: sanatkarca, bir sa-
natkâra yak›flacak yolda.
semavat: semalar, gökler.
seyyah: yolcu.
tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
teflhirgâh: sergi yeri, herkese
gösterme yeri.
tevhit: Allah'›n bir oldu¤una
inanma, Allah'›n varl›¤›n›, birli¤ini,
dengi ve orta¤› bulunmad›¤›n› ka-
bul etme.
zikr: anma, an›lma, ad›n› anma,
hat›ra getirme, iyilikle anma.
ziyafetgâh: ziyafet yeri.

âyât-› Kur'âniye: Kur'ân'›n
ayetleri.

ayet-i muazzama: büyük
ayet.

ayetü’l-kübra: en büyük de-
lil, en büyük ayet.

cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.

gayet: çok, fazla, son derece.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
hamd: teflekkür, flükran.
haflmetkârane: haflmetlice,
haflmetli bir flekilde.
hayret: flaflk›nl›k.

ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.

kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.

keremkârâne: keremkârcas›-
na, kerem sahibine yak›flacak
surette, el aç›kl›¤› ile, cömert-

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir fley yoktur ki hamd ile Onu
tesbih etmesin; muhakkak ki O Halîmdir (ceza vermekte acele etmez); Gafurdur (günahla-
r› çokça ba¤›fllar). (‹sra Suresi: 44.)



ve talimgâh ve gayet hayretkârâne ve flevkengizâne bir
seyrangâh ve temaflagâh ve gayet manidarane ve hik-
metperverâne bir mütalâagâh olan bu güzel misafirha-
nenin sahibini ve bu kitab-› kebirin müellifini ve bu muh-
teflem memleketin sultan›n› tan›mak ve bilmek için flid-
detle merak ederken, en baflta göklerin nur yald›z›yla
yaz›lan güzel yüzü görünür. “Bana bak, arad›¤›n› sana
bildirece¤im” der. O da bakar, görür ki:

Bir k›sm› arz›m›zdan bin defa büyük ve o büyüklerden
bir k›sm› top güllesinden yetmifl derece sür’atli yüz bin-
ler ecram-› semaviyeyi direksiz, düflürmeden durduran
ve birbirine çarpmadan fevkalhad çabuk ve beraber gez-
diren; ya¤s›z, söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lâm-
balar› yand›ran ve hiçbir gürültü ve ihtilâl ç›kartmadan o
nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve günefl ve kame-
rin vazifeleri gibi, hiç isyan ettirmeden o pek büyük
mahlûklar› vazifelerle çal›flt›ran ve iki kutbun dairesinde-
ki hesap rakamlar›na s›k›flmayan bir nihayetsiz uzakl›k
içinde, ayn› zamanda, ayn› kuvvet ve ayn› tarz ve ayn›
sikke-i f›trat ve ayn› surette, beraber, noksans›z tasarruf
eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri tafl›yanlar›, te-
cavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz
kalabal›¤›n enkazlar› gibi, gö¤ün yüzünü kirletecek
süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek
güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevras› gi-
bi manevrayla gezdiren ve arz› döndürmesiyle, o hafl-
metli manevran›n baflka bir surette hakikî ve hayalî tarz-
lar›n› her gece ve her sene sinema levhalar› gibi seyirci 

arz: yer, dünya.
ecram-› semaviye: gök cisimleri,
y›ld›zlar, gezegenler.
enkaz: bina y›k›nt›lar›, y›k›nt›,
moloz, bir fleyin y›k›lmas› netice-
sinde ortaya ç›kan kal›nt›.
fevkalhad: haddinden fazla, pek
çok, haddin ötesinde, üstünde.
gayet: çok, fazla, son derece.
gülle: top mermisi.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek, sahici.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hayalî: gerçek olmayan.
hayretkârane: hayret ederek.
hikmetperverane: her fleyde
fayda ve gaye gözetir flekilde.
idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
ihtilâl: bozulma, bozukluk, kar›-
fl›kl›k, keflmekefl, intizams›zl›k.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
serkefllik, emre karfl› gelip ayak-
lanma.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
kamer: Ay.
kanun: tabiat olaylar›n›n ba¤l›
bulundu¤u de¤iflmez kaide.
kitab-› kebir: büyük kitap.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
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m›fl, yarat›k.
manevra: e¤itim ve deneme
için savafl taklidi olarak yap›-
lan hareketler, tatbikat.
manidarane: manal› flekilde.
meydan: f›rsat, imkân, vakit.
muhteflem: ihtiflaml›, hafl-
metli, görkemli, debdebeli,
flanl›, ulu, yüce, büyük.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
s›ralanm›fl, s›ral›, düzgün, ter-
tipli.
müellif: telif eden, yazar.
mütalâagâh: mütalâa yeri,

etrafl›ca düflünme, okuma ve
inceleme yeri.
mütecaviz: fazla, çok, art›k.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml› olarak, aral›ks›z
flekilde, muttas›l, devaml›.
nihayetsiz: sonsuz.
noksans›z: eksiksiz, kusur-
suz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
seyrangâh: seyir yeri, e¤len-
ce ve gezme yeri.
sikke-i f›trat: yarat›l›fl sikkesi.

sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, tarz, flekil.
sür'atli: h›zl›.
flevkengizâne: afl›r› istek
uyand›r›r bir flekilde, keyif ve
nefle verecek flekilde.
talimgâh: talim yeri, e¤itim
yeri, ö¤renme yeri.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasarruf: güzel idare etme.
tecavüz: zorlama.
temâflâgâh: temafla yeri, se-
yir ve gezinti yeri.
vazife: ifl, görev.



mahlûkat›na gösteren bir tezahür-i rububiyet ve o rubu-
biyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tan-
zim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti
ve ihatat› ile o semavat Hâl›k›n›n vücub-i vücuduna ve
vahdetine ve mevcudiyeti, semavat›n mevcudiyetinden
daha zâhir bulundu¤una bilmüflahede flahadet eder ma-
nas›yla Birinci Makam›n Birinci Basama¤›nda

/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'`dpG =n’
pánWÉnMpG pánªn¶nY pInOÉn¡n°ûpH Én¡«/a Éne p™«/ªnépH oäGnƒ`'ª°sùdG p¬pJnórMnh ≈/a
p∞«/XrƒsàdGnh p∞«/¶ræsàdGnh pº«/¶ræsàdGnh pôj/hrósàdGnh pÒ/HrósàdGnh pÒ/î°rùsàdG

1 pInóngÉn°ûoªrdÉpH pán∏sªnµ`oªrdG pán©p°SGnƒrdG
denilmifltir.

Sonra, dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire,
cevv-i sema denilen ve mahfler-i acayip olan feza, gürül-
tüyle konuflarak ba¤›r›yor: “Bana bak, merakla arad›¤›n›
ve seni buraya gönderini benimle bilebilir ve bulabilirsin”
der. O misafir, onun ekfli, fakat merhametli yüzüne ba-
kar; müthifl, fakat müjdeli gürültüsünü dinler, görür ki:

Zemin ile asuman ortas›nda muallâkta durdurulan
bulut, gayet hakîmâne ve rahîmâne bir tarzda zemin
bahçesini sular ve zemin ahalisine âb-› hayat getirir ve
harareti, yani yaflamak ateflinin fliddetini tadil eder ve ih-
tiyaca göre her yerin imdad›na yetiflir. Ve bu vazifeler gi-
bi çok vazifeleri görmekle beraber, muntazam bir
ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi 
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yap›lan yard›m.
levha: görüntü.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
mahfler-i acayip: hayrete düflü-
rücü toplanma, hayret verici top-
lanma yeri, harika olaylar›n oldu-
¤u yer, hayret verici fleylerin top-
land›¤› yer.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
misafir: konuk.
muallâk: as›l›, as›lm›fl.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
mükemmeliyet: mükemmellik,
kusursuzluk, eksiksizlik.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
rububiyet: Cenab-› Allah'›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye, tedbir ve malikiyeti ve
besleyicili¤i keyfiyeti.
semavat: semalar, gökler.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tadil: do¤rultma, do¤rulama, dü-
zeltme, denklefltirme.
tanzif: temizleme.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme, ifle alma, ifl verme.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
teshir: emri alt›na alma, emrine
itaat ettirme, boyun e¤dirme.
tezahür-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye, tedbir ve idare
edicili¤inin ortaya ç›kmas›, görün-
mesi.
vacibü'l-vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vazife: ifl, görev, memuriyet.
vücub-i vücut: Allah'›n var olmak
için hiçbir sebebe muhtaç olma-
mas›.
vüs'at: zenginlik, kuvvetlilik.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zemin: yeryüzü.

âb-› hayat: hayat suyu.
ahali: halk.
asuman: gökyüzü, sema.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bilmüflahede: görerek, bizzat
flahit olarak, görür flekilde,
görme derecesinde.
cevv-i sema: gökyüzü, hava

âlemi, uzay bofllu¤u.
delâlet: delil olma, gösterme.
faaliyet: hareket.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakîmâne: hikmetli bir flekil-
de, bir maksat ve gayeye yö-
nelik bir biçimde.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
hararet: s›cakl›k, s›cak, atefl.
ihatat: kuflatmalar, etraf›n›
sarmalar, içine almalar.
ilâh: tanr›, mabud.
imdat: yard›m, yard›ma ye-
tiflme, zor durumda kalana

1. Allah'tan baflka ilâh yoktur. O Vacibü'l-Vücud ki, vüs'at ve mükemmeliyeti bilmüflahede
görülen teshir ve tedbir ve tedvir ve tanzim ve tanzif ve tavzif hakikatlerinin azamet-i iha-
tas›n›n flahadetiyle, semavat bütün içindekilerle beraber Onun vahdet içindeki vücub-u
vücuduna delâlet eder.



gibi, birden cevvi dolduran o koca bulut dahi gizlenir, bü-
tün eczalar› istirahate çekilir, hiçbir eseri görülmez. Son-
ra, “Ya¤mur bafl›na arfl!” emrini ald›¤› anda, bir saat,
belki birkaç dakika zarf›nda toplan›p cevvi doldurur, bir
kumandan›n emrini bekler gibi durur.

Sonra o yolcu, cevdeki rüzgâra bakar, görür ki:

Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakîmâne ve kerî-
mâne istihdam olunur ki, güya o camit havan›n fluursuz
zerrelerinden her bir zerresi, bu Kâinat Sultan›ndan ge-
len emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri b›rakmayarak, o
kumandan›n kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir
bir vaziyetle, zeminin bütün nüfuslar›na nefes vermek ve
hayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi
maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatat›n telkihine va-
s›ta olmak gibi çok küllî vazifelerde ve hizmetlerde, bir
dest-i gaybî taraf›ndan gayet fluurkârâne ve alîmâne ve
hayatperverâne istihdam olunuyor.

Sonra ya¤mura bak›yor, görür ki: O lâtif ve berrak ve
tatl› ve hiçten ve gaybî bir hazine-i rahmetten gönderilen
katrelerde o kadar Rahmanî hediyeler ve vazifeler var ki,
güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i
rabbaniyeden ak›yor manas›nda oldu¤undan, ya¤mura
“rahmet” nam› verilmifltir.

Sonra flimfle¤e bakar ve ra’d› (gök gürültüsü) dinler,
görür ki, pek acip ve garip hizmetlerde çal›flt›r›l›yorlar. 

Sonra gözünü çeker, akl›na bakar, kendi kendine der ki:

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
alimane: her fleyi en iyi bilen Al-
lah'a yarafl›r flekilde.
arfl: “haydi, ileri!”
belki: hatta.
berrak: nurlu, pek parlak, duru,
aç›k.
camit: cans›z.
cev: yer ile gök aras›, feza, gök
bofllu¤u.
dest-i gaybî: görünmez el.
ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›mlar.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bambafl-
ka.
gaybî: gayba ait, göze görünme-
yenlere ait, gaypla ilgili, haz›rda
olmayan.
gayet: çok, fazla, son derece.
güya: sanki, sözde.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde,
bir maksat ve gayeye yönelik bir
biçimde.
hararet: s›cakl›k, s›cak, atefl.
hayatperverane: hayata düflkün
bir flekilde, hayata taparcas›na.
hazine-i Rabbanîye: Allah'›n ha-
zinesi.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
katre: damla.
kerîmane: kerîm olan, kerem sa-
hibine yak›fl›r surette, kerîmce,
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cömertçe, bol ihsan ve ikram
ile.
kumandan: komutan.
küllî: bütüne ait, umumî, bü-
yük.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel,
nazik, narin.
lüzum: ihtiyaç, gereklik.
mana: anlam.
nakl: Aktarma, yer de¤ifltir-
me, tafl›ma, geçirme.
nam: ad, isim.
nebatat: bitkiler.
nüfus: ruhlar, canlar.

Rahmanî: rahman olan Al-
lah'a ait, Rahmana mensup,
Rahman ile ilgili.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluurkârâne: fluurluca, fluurlu
bir flekilde.
fluursuz: idraksiz, anlay›fls›z,
bilinçsiz.
tecessüm: cisimleflme, cisim
haline gelme, cisim ve vücut

meydana getirme.
telkih: difli meyveye erkek
meyvenin tozunu afl›lama,
döllendirme.
vas›ta: arac›.
vazife: ifl, görev, memuriyet.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.
zarf›nda: içerisinde.
zemin: yeryüzü.
zerre: maddenin en küçük
parças›, molekül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.



“At›lm›fl pamuk gibi bu camit, fluursuz bulut elbette
bizleri bilmez ve bize ac›y›p imdad›m›za kendi kendine
koflmaz ve emirsiz meydana ç›kmaz ve gizlenmez. Belki
gayet kadîr ve rahîm bir Kumandan›n emriyle hareket
eder ki, bir iz b›rakmadan gizlenir ve def’aten meydana
ç›kar, ifl bafl›na geçer. Ve gayet faal ve müteal ve gayet
cilveli ve haflmetli bir Sultan›n ferman›yla ve kuvvetiyle
vakit be vakit cev âlemini doldurup boflalt›r ve mütema-
diyen hikmetle yazar ve paydosla bozar tahtas›na ve
mahv ve ispat levhas›na ve haflir ve k›yamet suretine çe-
virir. Ve gayet lütufkâr ve ihsanperver ve gayet keremkâr
ve rububiyetperver bir Hâkim-i Müdebbirin tedbiriyle
rüzgâra biner ve da¤lar gibi ya¤mur hazinelerini bindirir,
muhtaç olan yerlere yetiflir. Güya onlara ac›y›p a¤laya-
rak, gözyafllar›yla onlar› çiçeklerle güldürür, güneflin flid-
det-i ateflini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su
serper ve zemin yüzünü y›kar, temizler.”

Hem o merakl› yolcu kendi akl›na der: Bu camit, ha-
yats›z, fluursuz, mütemadiyen çalkanan, karars›z, f›rt›na-
l›, da¤da¤al›, sebats›z, hedefsiz flu havan›n perdesiyle ve
zahirî suretiyle vücuda gelen yüz binler hakîmâne ve ra-
hîmâne ve sanatkârâne ifller ve ihsanlar ve imdatlar bil-
bedahe ispat eder ki, bu çal›flkan rüzgâr›n ve bu cevval
hizmetkâr›n kendi bafl›na hiçbir hareketi yok; belki gayet
kadîr ve alîm ve gayet hakîm ve kerîm bir amirin emriy-
le hareket eder. Güya her bir zerresi, her bir ifli bilir ve o
amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi, hava
içinde cereyan eden her bir emr-i Rabbanîyi dinler, itaat 
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yerinde olufl.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihsanperver: ihsan etmeyi sever,
ihsan edici, yard›m sever.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
keremkâr: kerem eden, lütfeden,
eli aç›k olan, ba¤›fllayan, cömert.
kerîm: kerem sahibi, ihsan edici,
cömert, eli aç›k.
k›yamet: dünyan›n sonu, bütün
ölülerin dirilerek mahflerde top-
lanmas›.
kumandan: komutan.
lütufkâr: lütuf edici, iyilik, ihsan
ve ikramda bulunan.
mahv: yok, etme, ortadan kald›r-
ma, harap etme, periflan etme.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen.
müteâl: yüksek, yüce, ulu, âli,
büyük.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
nefer: rütbesiz asker, er.
paydos: geçici dinlenme, geçici
olarak bir ifle ara verme, istirahat.
rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
rububiyetperver: ihtiyaca cevap
vermeyi ve terbiye etmeyi seven.
sanatkârâne: sanatkarca, bir sa-
natkâra yak›flacak yolda.
sebat: yerinde durma, k›m›lda-
mama.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, flekil, tarz.
fliddet-i atefl: ateflin fliddeti, yak›-
c›l›¤›.
fluursuz: idraksiz, anlay›fls›z, bi-
linçsiz.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
vakitbevakit: vakit vakit, zaman
zaman.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.
zemin: yer.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, molekül, atom.

âlem: gökyüzünde görünen
veya görünmeyen gök cisim-
leri, y›ld›zlar.
alîm: çok bilen, en çok bilen.
amir: emreden, ifl gösteren,
buyuran, buyurucu.
belki: flüphesiz.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
camit: cans›z.
cev: yer ile gök aras›, feza,
gök bofllu¤u.
cevval: daim, hareket hâlinde
olan, koflan dolaflan.

cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›,
beyhude telâfl ve ›zd›rap.
def'aten: hemen, birdenbire
anî olarak, beklenmedik an-
da, bir defada, birden.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
faal: çal›flkan, gayretli, hama-
rat.
ferman: emir, buyruk.
hakîm: feylesof, çok bilgili,
hikmet sahibi, bilge.

hakîmâne: hikmetli bir flekil-
de, bir maksat ve gayeye yö-
nelik bir biçimde.
Hâkim-i Müdebbir: her fleye
hükmeden ve iflleri düzenle-
yip idare eden, Allah.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah'›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli



eder ki, bütün hayvanat›n teneffüsüne ve yaflamas›na ve
nebatat›n telkihine ve büyümesine ve hayat›na lüzumlu
maddelerin yetifltirilmesine ve bulutlar›n sevk ve idaresi-
ne ve ateflsiz sefinelerin seyir ve seyahatine ve bilhassa
seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile
konuflmalar›n isaline ve bu hizmetler gibi umumî ve kül-
lî hizmetlerden baflka, azot ve müvellidülhumuza (oksi-
jen) gibi iki basit maddeden ibaret olan havan›n zerreleri
birbirinin misli iken zemin yüzünde yüz binler tarzda bu-
lunan Rabbanî sanatlarda kemal-i intizam ile bir dest-i
hikmet taraf›ndan çal›flt›r›l›yor görüyorum.

Demek,
1 ¢pVrQn’rGnhpAÉnªs°ùdG nør«nH pôsîn°ùoªrdG pÜÉnës°ùdGnh pìÉnjuôdG p∞jpôr°ünJnh
ayetinin tasrihiyle, rüzgâr›n tasrifiyle hadsiz Rabbanî hiz-
metlerde istimal ve bulutlar›n teshiriyle, hadsiz Rahmanî
ifllerde istihdam ve havay› o surette icat eden, ancak Va-
cibü’l-Vücud ve Kadir-i Külli fiey ve âlim-i Külli fiey ve bir
Rabb-i Zülcelâl-i ve’l-‹kramd›r der, hükmeder.

Sonra ya¤mura bakar, görür ki: Ya¤murun taneleri sa-
y›s›nca menfaatler ve katreleri adedince Rahmanî cilve-
ler ve reflhalar› miktar›nca hikmetler içinde bulunuyor.
Hem o flirin ve lâtif ve mübarek katreler o kadar munta-
zam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde
gelen dolu o kadar mizan ve intizamla gönderiliyor ve
iniyor ki, f›rt›nalarla çalkanan ve büyük fleyleri çarp›flt›-
ran fliddetli rüzgârlar, onlar›n muvazene ve intizamlar›n›
bozmuyor; katreleri birbirine çarp›p, birlefltirip zararl› 

âlim-i Külli fiey: her fleyi bilen ve
her fley ilmî dahilinde olan Allah.
bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
cereyan: olma, meydana gelme.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme.
dest-i hikmet: hikmet eli, her fle-
yi hikmetle yapan el.
emr-i Rabbanî: Allah'›n emri.
hadsiz: s›n›rs›z.
halk: yaratma, yarat›fl.
hayvânât: hayvanlar.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hüküm: karar verme.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
îsâl: ulaflt›rma, vard›rma, yetifltir-
me, erifltirme.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
istimâl: kullanma.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
Kadîr-i Küll-i fiey: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi, Allah.
katre: damla.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel, nazik,
narin.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mizan: ölçü.
muntazam: düzenli ve düzgün
bir biçimde.
mübarek: feyizli, bereketli.
nebatat: bitkiler.
Rabbanî: Rab olan, bütün kâinat›
e¤iten Allah'a ait.
Rabb-i Zülcelâl'i ve'l-ikram: bü-
yüklük ve ikram sahibi olan Rab,
Allah.
Rahmanî: rahman olan Allah'a
ait, Rahmana mensup, Rahman
ile ilgili.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›.

1. Rüzgarlar› sevk etmesinde ve gökle yer aras›nda Allah'›n emrine boyun e¤mifl bulutlarda,
[akl›n› kullanan bir topluluk için Allah'›n varl›k ve birli¤ine, kudret ve rahmetine iflaret eden
nice deliller vard›r.] (Bakara Suresi: 164.)
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reflha: s›z›nt›, damla.
sefine: gemi, vapur.
sevk: önüne kat›p sürme,
öne, ileri sürme, gönderme.
seyir: yürüyüfl, ilerleyifl.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasrif: istedi¤i flekilde idare
etme.

tasrih: aç›k aç›k söyleme,
aç›ktan aç›¤a bildirme, aç›kça
anlatma.
telkih: difli meyveye erkek
meyvenin tozunu afl›lama,
döllendirme.
teneffüs: nefes alma, soluk-
lanma, solunum.
teshir: emri alt›na alma, em-

rine itaat ettirme, boyun e¤-
dirme.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan.
zemin: yer.
zerre: maddenin en küçük
parças›, molekül, atom.



kütleler yapm›yor. Ve bunlar gibi çok hakîmâne ifllerde
ve bilhassa zîhayatta çal›flt›r›lan basit ve camit ve fluursuz
müvellidülmâ ve müvellidülhumuza (hidrojen-oksijen) gi-
bi iki basit maddeden terekküp eden bu su, yüz binlerle
hikmetli ve fluurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda
istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmifl ayn-› rah-
met olan ya¤mur, ancak bir Rahman-› Rahîmin hazine-i
gaybiye-i rahmetinde yap›l›yor ve nüzulüyle

1 o¬nànªrMnQ oôo°ûrænjnh Gƒo£nænb Éne pór©nH røpe når«n̈ rdG o∫uõnæoj i/òsdG nƒognh
ayetini maddeten tefsir ediyor.

Sonra ra’d› dinler ve berke (flimfle¤e) bakar, görür ki:
Bu iki hâdise-i acibe-i cevviye tam tam›na
2 /√pórªnëpH oórYsôdG oíuÑ°nùoj ve 

3 pQÉn°ürHn’rÉpH oÖngrònj /¬pbrônH Énæ°nS oOÉnµ`nj ayet-

lerini maddeten tefsir etmekle beraber, ya¤murun gel-
mesini haber verip, muhtaçlara müjde ediyorlar.

Evet, hiçten, birden harika bir gürültüyle cevvi konufl-
turmak ve fevkalâde bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ›fl›k-
la doldurmak ve da¤vari pamuk misal ve dolu ve kar ve
su tulumbas› hükmünde olan bulutlar› atefllendirmek gi-
bi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle bafl afla¤› gafil insa-
n›n bafl›na tokmak gibi vuruyor, “Bafl›n› kald›r, kendini
tan›tt›rmak isteyen fa’al ve kudretli bir Zat›n harika iflle-
rine bak. Sen bafl›bofl olmad›¤›n gibi, bu hâdiseler de ba-
fl›bofl olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peflinde 
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hâdise-i acibe-i cevviye: fezada
meydana gelen flafl›rt›c› olay.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde,
bir maksat ve gayeye yönelik bir
biçimde.
hamd: teflekkür, flükran.
hazine-i gaybiye-i rahmet: gay-
ba ait rahmet hazineleri, Cenab-›
Hakk›n var olan fakat flu âlemde
görünmeyen rahmet hazineleri.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hükmünde: yerinde, görevinde.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
katre: damla.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
muvazene: denge.
nâr: Od, atefl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nüzul: yukar›dan afla¤›ya inme,
inifl.
pamukmisal: pamuk gibi.
ra'd: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü.
Rahman-› Rahîm: rahman ve Ra-
him olan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü.
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme, cisim ve vücut meyda-
na getirme.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
terekküp: mürekkep olma, kar›-
fl›p birleflme, birden fazla fleyin
birleflmesinden oluflma.
tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
Zat: azamet ve ululuk sahibi.
zîhayat: hayat sahibi.
zulmetli: karanl›kl›.

1. ‹nsanlar ümitsizli¤e düfltmüflken ya¤muru indiren ve rahmetini her tarafa yayan da Odur.
(fiûra Suresi; 28.)

2. Gökgürültüsü hamd ederek Onu tesbih eder. (Ra'd Suresi:13.)
3. fiimfle¤in par›lt›s› ise neredeyse gözleri al›verir. (Nur Suresi:43.)

ayet: Kur'ân'›n her bir cümle-
si, Kur'ân'›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.

ayn-› rahmet: rahmetin tâ
kendisi.

bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-

sus.
camit: cans›z.
cev: yer ile gök aras›, feza,
gök bofllu¤u.
da¤vari: da¤ gibi, yüksekçe
bir yer, da¤ büyüklü¤ünde.
faal: çal›flkan, gayretli, hama-
rat.

fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.

gafil: gaflette bulunan, olan›n
bitenin fark›nda olmayan.

garabetli: tuhaf, garip.

hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.



koflturuluyorlar. Bir Müdebbir-i Hakîm taraf›ndan istih-
dam olunuyorlar” diye ihtar ediyorlar.

‹flte bu merakl› yolcu, bu cevde, bulutu teshirden, rüz-
gâr› tasriften, ya¤muru tenzilden ve hâdisat-› cevviyeyi
tedbirden terekküp eden bir hakikatin yüksek ve aflikâr
flahadetini iflitir, “Âmentü billâh” der. Birinci Makam›n
‹kinci Mertebesinde

/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬`'dpG n=’
pÒ/î°rùsàdG pán≤«/≤nM pánWÉnMpG pánªn¶nY pInOÉn¡n°ûnH p¬«/a Éne p™«/ªnépH tƒnérdG

1 pInóngÉn°ûoªrdÉpH pán∏sªnµoªrdG pán©p°SGnƒrdG pÒ/HrósàdGnh pπj/õræsàdGnh p∞j/ôr°üsàdGnh
f›kras›, bu yolcunun cevve dair mezkûr müflahedat›n› ifa-
de eder. (‹HTAR)

Sonra, o seyahat-i fikriyeye al›flan o mütefekkir misa-
fire, küre-i arz lisan-› hâliyle diyor ki: “Gökte, fezada, ha-
vada ne geziyorsun? Gel, ben sana arad›¤›n› tan›tt›raca-
¤›m. Gördü¤üm vazifelerime bak ve sayfalar›m› oku.” O
da bakar, görür ki:

Arz, meczup bir Mevlevî gibi iki hareketiyle günlerin,
senelerin, mevsimlerin husulüne medar olan bir daireyi, 

‹HTAR: Birinci Makamda geçen otuz üç mertebe-i tevhîdi bir parça izah
etmek isterdim. Fakat flimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizli¤i cihe-
tiyle, yaln›z gayet muhtasar bürhanlar›na ve mealinin tercümesine iktifa-
ya mecbur oldum. Risale-i Nur'un otuz, belki yüz risalelerinde, bu otuz üç
mertebe, delilleriyle, ayr› ayr› tarzlarda, herbir risalede bir k›s›m mertebe-
ler beyan edildi¤inden, tafsili onlara havale edilmifl.

amentü billâh: Allah'a iman et-
tim.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak, görür flekilde, görme
derecesinde.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
cev: yer ile gök aras›, feza, gök
bofllu¤u.
cihet: sebep, vesile, bahane.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: flahit, belge, tan›k.
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdisat-› cevviye: gökyüzünde
meydan gelen de¤iflimler, olaylar.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda ha-
t›rlatma yapma.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme,
var olanla yetinme.
ilâh: tanr›, mabud.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme, bir
iflte çal›flt›rma, çal›flt›rma.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
mertebe-i Tevhîd: Allah'›n birli¤i-
ni gösteren mertebe.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhtasar: ihtisar edilmifl, hulâsa
edilmifl, k›salt›lm›fl, k›sa, özet.
Müdebbir-i Hakîm: hikmetli ifl
gören, her fleyi hikmet ve tedbir-
le sevk ü idare eden, yapan.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
müsaade: elveriflli, uygun olma
durumu.
müflahedat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilen fleyler, meflhu-
dat.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen, her fleyi hikmetince, ibret
almak ve kavramak üzere düflü-
nen, düflünür.
seyahat-› fikriye: fikir seyahati.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-

n›kl›k.
tafsil: etrafl›ca bildirme, uzun
uzad›ya anlatma, aç›klama.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasrif: istedi¤i flekilde idare
etme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.

tenzil: indirme, peyderpey,
yavafl yavafl indirme.

tercüme: bir sözü bir dilden
baflka bir dile çevirme.

terekküp: mürekkep olma,
kar›fl›p birleflme, birden fazla
fleyin birleflmesinden oluflma.

teshir: emri alt›na alma, em-

rine itaat ettirme, boyun e¤-
dirme.

Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan.

vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.

vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

1. Allah'tan baflka hiçbir ilah yoktur. O öyle bir Vacibü'l-Vücuddur ki; onun Vücub-u vücudu-
na ve vahdetine, atmosfer içindekilerle birlikte, bilmüflahede görülen genifl ve mükemmel
teshir, tasrif, tenzil ve tedbir hakikatlerinin büyüklük ve ihatas›n›n flahadetiyle delalet
eder.
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haflr-i azam›n meydan› etraf›nda çiziyor. Ve zîhayat›n yüz
bin enva›n› bütün erzak ve levaz›matlar›yla içine al›p fe-
za denizinde kemal-i muvazene ve nizamla gezdiren ve
günefl etraf›nda seyahat eden muhteflem ve musahhar
bir sefine-i Rabbaniyedir. 

Sonra sayfalar›na bakar, görür ki: Bablar›ndaki her bir
sayfas›, binler âyât›yla arz›n Rabbini tan›tt›r›yor. Umu-
munu okumak için vakit bulamad›¤›ndan, yaln›z bir tek
sayfa olan zîhayat›n bahar fasl›nda icat ve idaresine ba-
kar, müflahede eder ki:

Yüz bin enva›n hadsiz efratlar›n›n suretleri, basit bir
maddeden gayet muntazam aç›l›yor ve gayet rahîmâne
terbiye ediliyor ve gayet mu’cizâne bir k›sm›n›n tohum-
lar›na kanatç›klar verip, onlar› uçurmak suretiyle neflret-
tiriliyor ve gayet müdebbirâne idare olunuyor ve gayet
müflfikane iafle ve it’am ediliyor ve gayet rahîmâne ve
rezzakane hadsiz ve çeflit çeflit ve lezzetli ve tatl› r›z›kla-
r›, hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkla-
r› pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su
katrelerinden yetifltiriliyor. Her bahara, bir vagon gibi,
hazine-i gayptan yüz bin nevi et’ime ve levaz›mat, ke-
mal-i intizamla yüklenip zîhayata gönderiliyor. Ve bilhas-
sa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt kon-
serveleri ve validelerinin flefkatli sinelerinde as›lan fleker-
li süt tulumbac›klar›n› göndermek, o kadar flefkat ve
merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, bilbedahe bir
Rahman-› Rahîm’in gayet müflfikane ve mürebbiyâne bir
cilve-i rahmeti ve ihsan› oldu¤unu ispat eder.
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kemal-i muvazene: tam bir den-
ge ve düzen.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri, lâz›m olan fley-
ler.
meczup: cezbeye tutulmufl, ‹lâhî
aflkla aklî dengesi de¤iflmifl kim-
se, divane.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikat›na
mensup kimse.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mu'cizane: mu'cizeli birflekilde.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu,
yüce, büyük.
muntazam: düzenli ve düzgün
bir biçimde.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
müdebbirâne: müdebbir olana
yak›fl›r flekilde, tedbirlice.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
müflfikane: flefkatle, merhamet-
le, ac›yarak.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
nevi: tür, çeflit.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
rezzakane: r›z›k verene, Rezzaka
yak›fl›r surette.
r›zk: yiyecek, içecek fley, az›k.
sefine-i Rabbaniye: Rabbe ait
gemi, Rabb›n gemisi.
seyahat: yolculuk, uzun yolculuk.
sîne: gö¤üs.
suret: biçim, flekil, tarz.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
valide: ana, anne.
zîhayat: hayat sahibi.

arz: yer, dünya.
ayat: iflaretler, deliller.
bab: bir kitab›n bölümlerin-
den her biri.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
efrat: fertler, bireyler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
erzak: yiyecek, içecek.
et'ime: yemekler, afllar, ta-

amlar.
fas›l: mevsim.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
haflr-› azam: büyük haflir, bü-
yük dirilifl ve toplanma yeri.
hazine-i gayp: gayp hazinesi,
var olan fakat görünmeyen
hazine.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.

husûl: has›l olma, meydana
gelme, peydâ olma.
iafle: geçindirme, besleme,
yedirip içirme.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
idare: döndürme, çevirme,
yönetme.
it'am: yemek yedirme, ye-
mek verme, doyurma.
katre: damla.
kemal-i intizam: intizam›n
mükemmel oluflu, tam ve ek-
siksiz düzen.



Elhas›l; bu sahife-i hayatiye-i bahariye haflr-i azam›n
yüz bin numunelerini ve misallerini göstermekle,

Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnKnG '‹pG rôo¶rfÉna
1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒog nh '≈JrƒnªrdG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG

ayetini maddeten gayet parlak tefsir etti¤i gibi; bu ayet
dahi, bu sayfan›n manalar›n› mu’cizâne ifade eder. Ve
arz›n, bütün sayfalar›yla, arz›n büyüklü¤ü nispetinde ve

kuvvetinde 
2 nƒog s’pG n¬'`dpG =n’ dedi¤ini anlad›.

‹flte, küre-i arz›n yirmiden ziyade büyük sayfalar›ndan
bir tek sayfan›n yirmi vechinden bir tek vechinin muhta-
sar flahadetiyle, o yolcunun sair vecihlerin sayfalar›ndaki
müflahedat› manas›nda olarak ve o müflahedatlar› ifade
için, Birinci Makam›n Üçüncü Mertebesinde böyle denil-
mifl:

/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'`dpG n=’
pánªn¶nY pInOÉn¡n°ûpH Én¡r«n∏nY Éne nh Én¡«/a Éne p™«/ªnépH ¢oVrQn’rG p¬pJnórMnh ≈/a
p™j/RrƒnJ nh pás«pMÉsà`nØrdGnh pán«pHrôsàdGnh pÒ/HrósàdGnh pÒ/î°rùsàdG pán≤«/≤nM pánWÉnMpG
pIÉn«nërdG iphnP p™«/ªnépd pán°TÉnYp’rGnh pInQGnOp’rGnh pán¶naÉnëoªrdGnh pQhoòoÑrdG
3 pInóngÉn°ûoªrdÉpH pán∏sªnµ òªrdG pán∏peÉs°ûdG páseÉn©rdG pás«pª«/MsôdGnh pás«pfÉnªrMsôdGnh
Sonra, o mütefekkir yolcu her sayfay› okudukça

saadet anahtar› olan iman› kuvvetlenip ve manevî te-
rakkiyat›n miftah› olan marifeti ziyadeleflip ve bütün 

arz: yer, dünya.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak, görür flekilde, görme
derecesinde.
cilve-i rahmet: Cenab-› Hakk›n
merhamet, flefkat ve lütfunun
görüntüsü, rahmet tecellileri.
delâlet: delil olma, gösterme.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, so-
nuç olarak, özetle, sözün k›sas›,
uzatmayal›m, k›sacas›.
hakikat: as›l, esas.
haflr-› azam: k›yamet koptuktan
sonraki en büyük haflir, toplan-
ma.
iafle: yaflatma.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ilâh: tanr›, mabud.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye kudreti yeten.(Allah).
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune.
mu'cizane: mu'cizeli birflekilde.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhtasar: ihtisar edilmifl, hulâsa
edilmifl, k›salt›lm›fl, k›sa, özet.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
mürebbiyâne: mürebbî olana ya-
k›fl›r flekilde, terbiye edecek fle-
kilde, e¤iterek.
müflahedat: gözlemler.
müflfikane: flefkatle, merhamet-
le, ac›yarak.
nispet: ölçü, oran.
nümune: örnek, misal.
Rahîmiyet: merhamet edicilik.
Rahman-› Rahîm: rahman ve Ra-
him olan Allah.
Rahmaniyet: Cenab-› Hakk›n kul-
lar›n› beslemesi, korumas› ve
merhamet etmesi vasf›.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
sahife-i hayatiye-i bahariye: ba-
hara ait hayat sayfas›.
sair: di¤er, öteki, baflka.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.

tefsir: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.
teshir: emri alt›na alma, em-

rine itaat ettirme, boyun e¤-
dirme.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî

ve zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vecih: yön.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O her fleye hakk›yla kàdirdir. (Rum Suresi: 50.)

2. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Kasas Suresi: 88.)
3. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü'l-Vücud’dur ki; onun vücub-i vücudu-

na ve vahdetine, dünya bütün içindeki ve üzerindekilerle birlikte, bilmüflahede görülen ve
bütün canl›lara bakan umumî, genifl ve mükemmel teshir, tedbir, terbiye, tohumlar›n aç›l-
mas› ve da¤›t›lmas›, muhafaza, idare ve iafle, rahmaniyet ve rahîmiyet hakikatlerinin bü-
yüklük ve ihatas›n›n flahadetiyle delâlet eder.
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kemalât›n esas› ve madeni olan iman-› billâh hakikati bir
derece daha inkiflaf edip manevî çok zevkleri ve lezzetle-
ri verdikçe onun merak›n› fliddetle tahrik etti¤inden; se-
ma, cev ve arz›n mükemmel ve kat’î derslerini dinledi¤i

hâlde, 
1 mój/õne røpe rπng deyip dururken, denizlerin ve büyük

nehirlerin cezbekârâne cufl u huruflla zikirlerini ve hazin
ve leziz seslerini iflitir. Lisan-› hâl ve lisan-› kal ile “Bize
de bak, bizi de oku” derler. O da bakar, görür ki:

Hayattarâne mütemadiyen çalkanan ve da¤›lmak ve
dökülmek ve istilâ etmek f›trat›nda olan denizler, arz› ku-
flat›p, arz ile beraber gayet sür’atli bir surette bir senede
yirmi befl bin senelik bir dairede koflturuldu¤u hâlde, ne
da¤›l›rlar, ne dökülürler ve ne de komflular›ndaki topra-
¤a tecavüz ederler. Demek gayet kudretli ve azametli bir
Zat›n emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza
olurlar.

Sonra denizlerin içlerine bakar, görür ki: Gayet güzel
ve ziynetli ve muntazam cevherlerinden baflka, binlerce
çeflit hayvanat›n iafle ve idareleri ve tevellüdat ve vefiyat-
lar› o kadar muntazamd›r; basit bir kum ve ac› bir sudan
verilen erzaklar› ve tayinatlar› o kadar mükemmeldir ki,
bilbedahe bir Kadîr-i Zülcelâl’in, bir Rahîm-i Zülcemal’in
idare ve iaflesiyle oldu¤unu ispat eder.

Sonra o misafir, nehirlere bakar, görür ki: Menfaatleri
ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatlar› o kadar hakîmâne
ve rahîmanedir; bilbedahe ispat eder ki, bütün ›rmaklar,

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 525 KASTAMONU HAYATI

arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cev: yer ile gök aras›, feza,
gök bofllu¤u.
cezbekârâne: cezbeye gel-
miflçesine, Allah'›n sevgisin-
den kendinden geçer bir hale
gelerek.
cûfluhurûfl: coflup taflma,

kaynay›p taflma, nefle ve
ahenk.
erzak: yiyecek, içecek.
esas: temel.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
hakikat: as›l, esas.
hayattarane: canl› bir flekil-
de, hayat sahibi olarak, hayat
sahibi imiflçesine.
hayvânât: hayvanlar.
hazîn: keder meydana geti-

ren, ac› uyand›ran, hüzün ve-
ren.
iafle: yaflatma.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
iman-› billâh: Allah'a inanma,
Allah'›, onun kâinatta tecelli
eden bütün s›fat ve isimleriy-
le beraber kabul ederek Ona
inanma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma,
görülme, aç›¤a ç›kma, mey-

dana ç›kma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istilâ: üste ç›kma, üstün gelme,
bir fleyin bir fley üzerine ç›kmas›.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
leziz: lezzetli, tatl›, tad› güzel, ho-
fla giden fley.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
maden: öz, cevher.
manevî: ruha ve içe ait olan, ruhî.
marifet: bilgi.
miftah: açan alet, anahtar.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen, her fleyi hikmetince, ibret
almak ve kavramak üzere düflü-
nen, düflünür.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
Rahîm-i Zülcemal: güzellik sahi-
bi, yarat›klar›na karfl› sonsuz flef-
kat ve merhametli olan Allah.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sema: gökyüzü, gök.
suret: biçim, flekil, tarz.
sür'atli: h›zl›.
tahrik: teflvik etme.
tayinat: erzak, yiyecek, g›da, ta-
y›nlar, tayin edilen parça veya
miktar.
tecavüz: el uzatma, baflkas›n›n
hakk›na dokunma.
terakkiyat: terakkiler, yükselifl-
ler, yükselmeler.
tevellüdat: tevellütler, do¤umlar.
vefiyat: ölümler, vefatlar.
Zat: azamet ve ululuk sahibi.
zikir: Allah'›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah'› anma.
ziyade: Artma, ço¤alma.
ziynetli: süslü.

1. Daha yok mu?



p›narlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahman-› Zülcelâli
ve’l-‹kram›n hazine-i rahmetinden ç›k›yorlar ve ak›yorlar.
Hatta o kadar fevkalâde iddihar ve sarf ediliyorlar ki,
“Dört nehir Cennetten geliyorlar” diye rivayet edilmifl.
Yani, zahirî esbab›n pek fevkinde olduklar›ndan, manevî
bir cennetin hazinesinden ve yaln›z gaybî tükenmez bir
menba›n feyzinden ak›yorlar demektir. Meselâ, M›s›r’›n
kumistan›n› bir cennete çeviren Nil-i mübarek, cenup ta-
raf›ndan, Cebel-i Kamer denilen bir da¤dan, mütemadi-
yen küçük bir deniz gibi tükenmeden ak›yor. Alt› aydaki
sarfiyat› da¤ fleklinde toplansa ve buzlansa, o da¤dan da-
ha büyük olur. Hâlbuki o da¤dan ona ayr›lan yer ve
mahzen, alt› k›sm›ndan bir k›s›m olmaz. Varidat› ise, o
m›nt›ka-i harrede pek az gelen ve susam›fl toprak çabuk
yuttu¤u için mahzene az giden ya¤mur, elbette o muva-
zene-i vasiay› muhafaza edemedi¤inden, o Nil-i mübarek
âdet-i arziye fevkinde bir gaybî cennetten ç›k›yor diye ri-
vayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor.

‹flte, deniz ve nehirlerin denizler gibi hakikatlerinin ve
flahadetlerinin binden birisini gördü. Ve umumu bilicma

denizlerin büyüklü¤ü nispetinde bir kuvvetle 
1 *G s’pG n¬'`dpG n=’

der; ve bu flahadete, denizler mahlûkat› adedince flahit-
ler gösterir diye anlad›. Ve denizlerin ve nehirlerin umum
flahadetlerini irade ederek ifade etmek manas›nda, Birin-
ci Makam›n Dördüncü Mertebesinde

âdet-i arziye: yeryüzünün co¤ra-
fî kanun ve âdetleri.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bilicma: icma ile, birden, ittifakla,
fikir birli¤iyle.
Cebel-i Kamer: Kamer Da¤›, Afri-
ka'da Nil Nehrinin ç›kt›¤› da¤›n is-
mi.
cenup: güney, k›ble.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
feyz: bolluk, bereket, verimlilik.
gaybî: gayba ait, göze görünme-
yenlere ait, gaypla ilgili, haz›rda
olmayan.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde,
bir maksat ve gayeye yönelik bir
biçimde.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ilâh: tanr›, mabud.
kumistan: kumluk yer, çöl veya
çok kumlu arazi.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
mahzen: yeralt›, depo.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
m›nt›ka-i harre: s›cak bölge.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muvazene-i vâsia: genifl bir fle-
kildeki denge, ihtiyac› olanlara
bol ve kâfi miktarda ihsanda bu-
lunarak dengeyi sa¤layan Cenab-
› Hakk, Allah'›n koydu¤u denge.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.

Nil-i mübarek: mübarek Nil,
bereket veren Nil nehri, M›-
s›r'a hayat veren mübarek Nil
nehri.
nispet: ölçü, oran.
rahimane: rahim olarak, mer-
hamet ederek, merhametli
olarak.
Rahman-› Zülcelâl'i ve'l-ik-
ram: son derece ikram ve bü-
yüklük, haflmet sahibi Rah-

man, Allah.
rivayet: bir haber, söz veya
olay› nakletme.
sarf: kullanma.
sarfiyat: sarflar, sarf olunan
fleyler, harcamalar, masraf et-
meler, giderler.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme

önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

varidat: gelirler, kaynaklar.

vazife: ifl, görev, memuriyet.

zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Kasas Suresi: 88; Bakara Suresi: 163, 255; Âl-i ‹mran Sure-
si: 2, 6.)
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≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬ '̀dpG =n’
pánªn¶nY pInOÉn¡n°ûpH Én¡«/a Éne p™«/ªnépH pQÉn¡rfn’rGnh pQÉnëpÑrdG o™«/ªnL /¬pJnórMnh

pInQGnOp’rGnh pQÉnNuOp’rGnh pán¶naÉnëoŸrGnh pÒ/î°rùsàdG pán≤«/≤nM pánWÉnMpG
1 pInóngÉn°ûoŸrÉpH pánªn¶nà r̀æoŸrG pán©p°SGnƒrdG

denilmifl.

Sonra, da¤lar ve sahralar, seyahat-i fikriyede bulunan
o yolcuyu ça¤›r›yorlar, “Sahifelerimizi de oku” diyorlar.
O da bakar, görür ki, da¤lar›n küllî vazifeleri ve umumî
hizmetleri, o kadar azametli ve hikmetlidirler; ak›llar›
hayret içinde b›rak›r. Meselâ, da¤lar›n zeminden emr-i
Rabbanî ile ç›kmalar› ve zeminin içinde, ink›lâbat-› dâhi-
liyeden nefl’et eden heyecan›n› ve gazab›n› ve hiddetini,
ç›kmalar›yla teskin ederek, zemin o da¤lar›n f›flk›rmas›y-
la ve menfeziyle teneffüs edip, zararl› olan sars›nt›lardan
ve zelzele-i muz›rradan kurtulup, vazife-i devriyesinde se-
kenesinin istirahatlerini bozmuyor. Demek, nas›l ki sefi-
neleri sars›nt›dan vikaye ve muvazenelerini muhafaza
için, onlar›n direkleri, üstünde kurulmufl; öyle de, da¤lar,
zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklar›n›
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan,

4 Én¡«'°SrQnG n∫ÉnÑpérdGnh 3@ nÀpSGnhnQ Én¡«/a Énær«n≤rdnGnh 2@ GkOÉn`JrhnG n∫ÉnÑpérdGnh
gibi çok ayetlerle ferman ediyor.

Hem meselâ, da¤lar›n içinde zîhayata lâz›m olan her
nevi menbalar, sular, madenler, maddeler, ilâçlar o kadar 
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idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ilâh: tanr›, mabud.
ink›lâbat-› dâhiliye: dahilî inki-
lâplar, içe ait de¤iflimler ve dönü-
flümler.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
Kur'ân-› Mu'cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur'ân-› Ke-
rîm.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
mana: anlam.
menfez: delik, a¤›z, yar›k, girile-
cek yer.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muhafaza: koruma, saklama.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
muvazene: denge.
neflet: meydana gelme, ileri gel-
me, has›l olma, oluflma.
sabit: hareket etmeyen, hareket-
siz, k›m›ldanmayan, yerinde du-
ran, dura¤an.
sahife: sayfa.
sahra: genifl ve susuz arazi, çöl.
sefine: gemi, vapur.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, bir yerde oturanlar, otu-
ranlar.
seyahat-› fikriye: fikir seyahati.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
teneffüs: nefes alma, soluklan-
ma, solunum.
teshir: emri alt›na alma, emrine
itaat ettirme, boyun e¤dirme.
teskin: sakin k›lma, sakinlefltir-
me, yat›flt›rma, durdurma.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vazife: ifl, görev, memuriyet.
vazife-i devriye: devreden vazi-
fe.
vikaye: ayakta tutma, koruma,
sahip ç›kma.
zelzele-i muz›rra: zararl› zelzele,
zarar veren zelzele.
zemin: yer.

azametli: büyük, ulu, hafl-
metli.
bilmüflahede: görerek, bizzat
flahit olarak, görür flekilde,
görme derecesinde.
delâlet: delil olma, gösterme.

emr-i Rabbanî: Allah'›n emri.
ferman: emir, buyruk.
gazap: darg›nl›k, k›zg›nl›k, da-
r›lma, k›zma, hiddet, öfke.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hayret: flaflk›nl›k.

heyecan: coflkunluk, coflma.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle Vacibü’l-Vücud’dur ki, Onun vahdetindeki vü-
cub-i vücuduna, denizler ve nehirler bütün içindekilerle birlikte, bilmüflahede görülen ge-
nifl ve muntazam teshir, muhafaza, iddihar ve idare hakikatlerinin azamet-i ihatas›n›n fla-
hadetiyle delâlet ederler.

2. Da¤lar› birer kaz›k yapmad›k m›? (Nebe' Suresi: 7)
3. Onda sabit da¤lar yaratt›k. (Kaf Suresi: 7; Hicr Suresi: 32.)
4. Da¤lar› sapa sa¤lam dikti. (Naziat Suresi: 32.)



hakîmâne ve müdebbirâne ve kerîmâne ve ihtiyatkârâne
iddihar ve ihzar ve istif edilmifl ki, bilbedahe, kudreti ni-
hayetsiz bir Kadîrin ve hikmeti nihayetsiz bir Hakîmin
hazineleri ve ambarlar› ve hizmetkârlar› olduklar›n› ispat
ederler diye anlar. Ve sahra ve da¤lar›n da¤ kadar vazife
ve hikmetlerinden bu iki cevhere sairlerini k›yas edip,
da¤lar›n ve sahralar›n umum hikmetleriyle, hususan ihti-
yatî iddiharlar cihetiyle getirdikleri flahadeti ve söyledik-

leri 
1 nƒog s’pG n¬'`dpG n=’ tevhidini, da¤lar kuvvetinde ve sebat›n-

da ve sahralar geniflli¤inde ve büyüklü¤ünde görür,
“Âmentü billâh” der.

‹flte bu manay› ifade için, Birinci Makam›n Beflinci
Mertebesinde,

/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'`dpG n=’
pInOÉn¡n°ûpH Én¡r«n∏nY Énenh Én¡«/a Éne p™«/ªnépH i'QÉnë°südGnh p∫ÉnÑpérdG o™«/ªnL
pán¶naÉnëoŸrGnh pQhoòoÑrdG pôr°ûnfnh pInQGnOp’rGnh pQÉnNuOp’rG pán≤«/≤nM pánWÉnMpG pánªn¶nY

pánªn¶nà`ræoŸrG páseÉn©rdG pán©p°SGnƒrdG pás«pfÉsHsôdG pás«pWÉn«pàrMp’rGnh pÒ/HrósàdGnh
2 pInóngÉn°ûoŸrÉpH pán∏sªnµ`oŸrG

denilmifl.
Sonra, o yolcu da¤da ve sahrada fikriyle gezerken, efl-

car ve nebatat âleminin kap›s› fikrine aç›ld›. Onu içeriye
ça¤›rd›lar, “Gel, dairemizde de gez, yaz›lar›m›z› da oku”
dediler. O da girdi, gördü ki, gayet muhteflem ve müzey-
yen bir meclis-i tehlil ve tevhid ve bir halka-i zikir ve 

ambar: zahire ve kuru g›dalar›
koymaya yarayan büyük depo.
amentü billâh: Allah'a iman et-
tim.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak, görür flekilde, görme
derecesinde.
cihet: yan, yön, taraf.
delâlet: delil olma, gösterme.
eflcar: a¤açlar.
fikir: düflünme, düflünce.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hakimane: hikmetli bir flekilde.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
iddihar: biriktirme, toplama, y›¤-
ma.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihtiyatî: ihtiyatla alâkal›, ihtiyata
dayanan.
ihtiyatkârâne: ihtiyatla, sak›n-
ganl›kla.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ilâh: tanr›, mabud.
istif: y›¤ma, biriktirme.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kerîmâne: kerîm olan, kerem sa-
hibine yak›fl›r surette, kerîmce,
cömertçe, bol ihsan ve ikram ile.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
maden: toprakta filiz denilen bi-
leflimler hâlinde bulunan, toprak
alt›ndan ç›kar›ld›ktan sonra ar›t›-
larak kal›ba dökülebilen madde.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
müdebbirâne: müdebbir olana
yak›fl›r flekilde, tedbirlice.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
nebatat: bitkiler.
nevi: tür, çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
Rabbanî: Rab olan, bütün kâinat›
e¤iten Allah'a ait.
sahra: genifl ve susuz arazi, çöl.

sair: di¤er, öteki, baflka.
sebat: sabit durma.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
tevhit: Allah'›n bir oldu¤una

inanma, Allah'›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese

ait.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vazife: ifl, görev, memuriyet.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Kasas Suresi: 88.)

2. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü’l-Vücud’dur ki, onun vücub-i vücudu-
na ve vahdetine, bütün da¤lar ve sahralar içindeki ve üzerindekilerin hepsiyle birlikte, bil-
müflahede görülen genifl, umumî, muntazam ve mükemmel Rabbanî iddihar, idare, tohum
ve çekirdeklerin yay›lmas›, muhafaza, tedbir ve ihtiyat hakikatlerinin büyüklük ve ihatas›-
n›n flahadetiyle delâlet eder.
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ve flükür teflkil etmifller. Bütün eflcar ve nebatat›n enva-

lar›, bilicma, beraber; 
1 *G s’pG n¬'`dpG n=’ diyorlar gibi lisan-›

hâllerinden anlad›. Çünkü bütün meyvedar a¤aç ve ne-
batlar; mizanl› ve fesahatli yapraklar›n›n dilleriyle ve süs-
lü cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizaml› ve belâgat-
li meyvelerinin kelimeleriyle beraber, müsebbihane flaha-

det getirdiklerine ve 
2 nƒog s’pG n¬'`dpG n=’ dediklerine delâlet ve

flahadet eden üç büyük küllî hakikati gördü.

B‹R‹NC‹S‹: Pek zâhir bir surette kastî bir in’am ve ikram
ve ihtiyarî bir ihsan ve imtinan manas› ve hakikati her bi-
risinde hissedildi¤i gibi, mecmuunda ise, güneflin zuhu-
rundaki ziyas› gibi görünüyor.

‹K‹NC‹S‹: Tesadüfe havalesi hiçbir cihet-i imkân› olma-
yan kastî ve hakîmâne bir temyiz ve tefrik, ihtiyarî ve ra-
hîmâne bir tezyin ve tasvir manas› ve hakikati, o hadsiz
enva ve efratta gündüz gibi aflikâre görünüyor ve bir Sâ-
ni-i Hakîmin eserleri ve nak›fllar› olduklar›n› gösterir.

ÜÇÜNCÜSÜ: O hadsiz masnuat›n yüz bin çeflit ve ayr›
ayr› tarz ve flekilde olan suretleri, gayet muntazam, mi-
zanl›, ziynetli olarak, mahdut ve madud ve birbirinin mis-
li ve basit ve camit ve birbirinin ayn› veya az farkl› ve ka-
r›fl›k olan çekirdeklerden, habbeciklerden o iki yüz bin
nevilerin farikal› ve intizaml›, ayr› ayr›, muvazeneli, ha-
yattar, hikmetli, yanl›fls›z, hatas›z bir vaziyette umum
efrad›n›n suretlerinin fethi ve aç›l›fl› ise öyle bir hakikat-
tir ki, güneflten daha parlakt›r ve bahar›n çiçekleri ve 
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me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.
ihtiyarî: kendi iste¤iyle.
ikram: iyi bir arma¤an verme, bir
fley sunma, ba¤›fl, ihsan.
imtinan: minnet, bafla kakma, bi-
risine yapt›¤› iyili¤i bafl›na kakma.
in'am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme, iyilik yapma.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
kasdî: kastederek, isteyerek, bile
bile yap›lan.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
ma'dûd: belli, belirli, s›n›rl›.
mahdut: miktar›, say›s› belli, az
miktarda, az say›l›, s›n›rl›, belirli.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
meclis-i tehlil ve tevhid: tehlil
ve tevhid meclisi; her fleyin bir
olan Allah'a ait oldu¤unu bilerek
ve inanarak “lâ ilâhe illallah” di-
yenlerin toplant›s›.
mecmu: bütün hepsi.
meyvedar: meyveli, yemiflli, ye-
mifl veren, meyvesi olan.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mizan: ölçü.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu.
muntazam: düzgün, tertipli, dü-
zenli.
müsebbihâne: tesbih edene ya-
k›fl›r flekilde, tesbih ederek, süb-
hanallah diyerek.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
nebatat: bitkiler.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasvir: flekillendirme, suret ver-
me.
tefrik: birbirinden ay›rma, seçme,
ay›rdetme, ayr› tutma.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›rma.
tesadüf: bir fleyin kendili¤inden
meydana gelmesi.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
ziynetli: süslü.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

aflikâre: apaç›k, belli, aflikâr,
meydanda, zahir.
belâgat: iyi, güzel, pürüzsüz
söz söyleme.
bilicma: icma ile, birden, itti-
fakla, fikir birli¤iyle.
camit: cans›z.
cezalet: güzel anlat›m.
cihet-i imkân: mümkün ol-
ma yönü, imkân taraf›. bir fle-

yin olabirlirlik taraf›, yönü.
delâlet: delil olma, gösterme.
efrat: fertler, bireyler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eflcar: a¤açlar.
fesahat: dilin do¤ru, düzgün,
aç›k ve ak›c› flekilde kullan›l-
mas›.
habbe: tane.
hadsiz: s›n›rs›z.

hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakimane: hikmetli bir flekil-
de.
halka-i zikir ve flükür: zikir
ve flükür halkas›.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-

1. Allah’tan aflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur.(Muhammed Suresi: 19.)

2. Ondan baflka hiçbir ilah yoktur. (Kasas Suresi: 88.)



meyveleri ve yapraklar› ve mevcudat› say›s›nca o hakika-

ti ispat eden flahitler var diye bildi, 
1 p¿ÉnÁ/’rG pánªr©pf '¤nY !oórªnërdnG

dedi.
‹flte bu mezkûr hakikatleri ve flahadetleri ifade mana-

s›yla, Birinci Makam›n Alt›nc› Mertebesinde,

/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'`dpG =n’
päÉnëuÑ°nùoªrdG päÉnJÉnÑsædGnh pQÉnér°Tn’rG p´GnƒrfnG p™«/ªnL o É́nªrLpG /¬pJnórMnh ≈/a
ÉngpQÉngrRnGnh päÉnë«°/ünØrdG päÉnfhoRrƒnªrdG Én¡pbGnQrhnG päÉnªp∏nµpH päÉn≤pWÉsædG
pänOÉn¡n°ûpH päÉn¨«/∏nÑrdG päÉnªn¶nà`ræoŸrG ÉngpQÉnªrKnGnh pänÓj/õnérdG päÉnæs`jnõoŸrG
mánªrMnQnh mó°rün≤nH p¿Én°ùrMp’rGnh pΩGnôrcp’rGnh pΩÉn©rfp’rG pán≤«/≤nM pánWÉnMpG pánªn¶nY
pás«p©r£nb n™ne mánªrµpMnh mInOGnQpÉpH pôj/ƒ°rüsàdGnh pÚ/jrõsàdGnh põ«/«rªsàdG pán≤«/≤nMnh
pánæpjÉnÑnàoŸrG päÉnæs`jnõoŸrG päÉnfhoRrƒnŸrG ÉngpQnƒ°oU p™«/ªnL píràna pán≤«/≤nM pándn’nO

mán∏pKÉnªnàoe mäÉsÑ`nMnh mäÉnJGnƒof røpe pInOhoórënªrdG pôr«n¨rdG pánYuƒnænàoªrdG
2 mInOhoór©ne mInQƒo°ürëne mán¡pHÉn°ûnàoe

denilmifl.

Sonra, seyahat-i fikriyede bulunan o merakl› ve terak-
ki ile zevki ve flevki artan dünya yolcusu, bahar bahçesin-
den bir bahar kadar bir güldeste-i marifet ve iman al›p
gelirken, hayvanat ve tuyur âleminin kap›s›, hakikatbin 

beli¤: belâgatla, düzgün olarak
meram›n› anlatan.
cezalet: güzel anlat›m.
delâlet: delil olma, gösterme.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
efrat: fertler, bireyler.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik, ebedin z›dd›.
farika: fark olunmas›na, ayr›lma-
s›na sebep olan.
fetih: açma, aç›lma.
gayr-i mahdut: s›n›rs›z.
hamd: teflekkür, flükran.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ihata: kuflatma, kapsama.
ihsan: iyilik, ba¤›fl, ikram, lütuf.
ikram: iyi bir arma¤an verme, bir
fley sunma, ba¤›fl, ihsan.
ilâh: tanr›, ma’bud.
in'am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme, iyilik yapma.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
ispat: kan›t, kan›tlama.
kas›t: niyet, kurma.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
mahdut: miktar›, say›s› belli, az
miktarda, az say›l›, s›n›rl›, belirli.
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlanm›fl,
belli edilmifl.
mevzun: ahenkli, mütenasip, bi-
çimli, nispetli, uygun, düzgün.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muntazam: düzgün, tertipli, dü-
zenli.
muvazene: ölçü, denge.
mütebayin: birbirine uymayan,
uyuflmaz, muhalif, z›t, aksi.
mütemasil: temasül eden, birbi-
rine benzeyen, birbirine benzer,
efl.
mütenevvi: türlü türlü, çeflit çe-
flit, cins cins, muhtelif.
müteflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik olan.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
nevi: tür, çeflit.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tasvir: flekillendirme, suret ver-
me.

temyiz: ay›rma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.

tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan.

vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vaziyet: bir kimse veya fleyin
durumu, hâli.

1. ‹man nimetinden dolay›, ezelden ebede kadar Allah’a hamd olsun.
2. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü’l-Vücud’dur ki, onun vücub-i vücudu-

na ve vahdetine, mevzun ve fesih yapraklar›n›n, süslü ve cezaletli çiçeklerinin, muntazam
ve beli¤ meyvelerinin kelimeleriyle tesbih edip konuflan bütün bitki ve a¤aç türlerinin ic-
ma› delâlet eder. Bu, bir kas›t ve rahmetle yap›lan ihsan, ikram ve inam gerçe¤inin, bir ira-
de ve hikmetle gerçeklefltirilen temyiz, tezyin ve tasvir hakikatinin büyüklü¤ü ve ihatas›-
n›n flahadetiyle, ayr›ca mütemasil, müteflabih, mahsur ve mahdut az bir k›s›m çekirdek ve
tohumlardan mevzun, müzeyyen, mütebayin, mütenevvi ve gayr-i mahdut flekil ve suret-
lerin fethi hakikatinin de kat’i delâletiyle sabittir.
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hakikatbin olan akl›na ve marifetaflina olan fikrine aç›ld›.
Yüz bin ayr› ayr› seslerle ve çeflit çeflit dillerle onu içeri-
ye ça¤›rd›lar, “Buyurun” dediler. O da girdi ve gördü ki: 

Bütün hayvanat ve kufllar›n bütün nevileri ve taifeleri
ve milletleri, bilittifak, lisan-› kàl ve lisan-› hâlleriyle
1 nƒog s’pG n¬`'dpG =n’ deyip, zemin yüzünü bir zikirhane ve muaz-

zam bir meclis-i tehlil suretine çevirmifller; her biri bizzat
birer kaside-i Rabbanî, birer kelime-i Sübhanî ve mani-
dar birer harf-i Rahmanî hükmünde Sânilerini tavsif edip
hamdüsena ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya o hayvan-
lar›n ve kufllar›n duygular› ve kuvalar› ve cihazlar› ve aza-
lar› ve aletleri, manzum ve mevzun kelimelerdir ve mun-
tazam ve mükemmel sözlerdir. Onlar, bunlarla Hallâk ve
Rezzaklar›na flükür ve vahdaniyetine flahadet getirdikle-
rine kat’î delâlet eden üç muazzam ve muhit hakikatleri
müflahede etti. 

B‹R‹NC‹S‹: Hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvve-
te ve fluursuz tabiata havalesi mümkün olmayan, hiçten
hakîmâne icat ve sanatperverâne ibda ve ihtiyarkârâne
ve alîmâne halk ve infla ve yirmi cihetle ilim ve hikmet
ve iradenin cilvesini gösteren ruhland›rmak ve ihya et-
mek hakikatidir ki, zîruhlar adedince flahitleri bulunan
bir bürhan-› bâhir olarak, Zat-› Hayy-› Kayyumun vü-
cub-i vücuduna ve s›fât-› seb’as›na ve vahdetine flahadet
eder.
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ihtiyarkârâne: iradeli bir flekilde.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme, yeniden hayata dön-
dürme.
ilâh: tanr›, mabud.
infla: vücuda getirme, yaratma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
kaside-i Rabbanî: Rabbanî kasi-
de.
kat'î: kesin, flüphesiz.
kelime-i Sübhânî: tesbih edilen
Allah'a ait kelime.
kuva: hisler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kàl: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan.
manzum: tanzim edilmifl, dizil-
mifl, düzenlenmifl, s›ralanm›fl.
marifetaflina: bilerek, üstün bilgi-
ye sahip olarak, ustal›kla.
meclis-i tehlil: tehlil meclisi.
mevzun: vezinli, tart›l›, ölçülü,
tart›lm›fl.
muazzam: çok büyük, çok iri,
koskocaman.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
nevi: tür, çeflit.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
sanatperverâne: sanata de¤er
vererek, sanat› severcesine, sa-
natkârcas›na.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
seyahat-i fikriye: fikir seyahati.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flevk: keyif, nefle, sevinç ›fl›k, ziya.
fluursuz: bilinçsiz.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›rka.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ve s›fatlar›n› ortaya koyma, etraf-
l›ca tarif etme, niteleme.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesadüf: bir fleyin kendili¤inden
meydana gelmesi.
tuyur: kufllar.
vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.
Zat-› Hayy-› Kayyum: varl›¤›, diri-
li¤i her an için olup gökleri ve
yerleri her an için tutan.
zemin: yer.
zikirhane: zikir yeri.
zîruht: ruhlu, canl›, hayattar.

âlem: varl›k s›n›flar›.
alîmâne: her fleyi en iyi bilen
Allah'a yarafl›r flekilde.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli-
¤iyle, tamam›yla.
bürhan-› bâhir: büyük ve ge-
nifl delil.
cihet: yön, tarz.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.
delâlet: delil olma, gösterme.

güldeste-i marifet ve iman:
Allah'› tan›ma, bilme ve Ona
inanma buketi.
hakikatbin: hakikati gören,
hakikati anlayan, hakikate
inanan.
hakîmâne: hikmetli bir flekil-
de.
halk: yaratma, yarat›fl.
Hallâk: yaratan, çokça yara-
tan, sürekli olarak yaratan,
her fleyi halk eden, Allah.

hamdüsena: flükür ve övgü.
harf-i Rahmanî: Allah'tan ge-
len ve ona ait olan söz.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hükmünde: de¤erinde, k›y-
metinde.
ibda: örneksiz olarak, eflsiz
flekilde yaratma.

1. Ondan baflka hiçbir ilah yoktur. (Kassas Suresi: 88.)



‹K‹NC‹S‹: O hadsiz masnular birbirinden simaca farikal›
ve flekilce ziynetli ve miktarca mizanl› ve suretçe intizam-
l› bir tarzdaki temyizden, tezyinden, tasvirden öyle aza-
metli ve kuvvetli bir hakikat görünür ki, Kadir-i Külli fiey
ve lim-i Külli fieyden baflka hiçbir fley, bu her cihetle bin-
lerle harikalar› ve hikmetleri gösteren ihatal› fiile sahip
olamaz ve hiçbir imkân ve ihtimali yok. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Birbirinin misli ve ayn› veya az farkl› ve bir-
birine benzeyen mahsur ve mahdut yumurta ve yumur-
tac›klardan ve nutfe denilen su katrelerinden o hadsiz
hayvanlar›n yüz binler çeflit tarzlarda ve birer mucize-i
hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini, gayet munta-
zam ve muvazeneli ve hatas›z bir hey’ette açmak ve fet-
hetmek öyle parlak bir hakikattir ki, hayvanlar adedince
senetler, deliller o hakikati tenvir eder. 

‹flte bu üç hakikatin ittifak›yla, hayvanlar›n bütün en-

va›, beraber öyle bir 
1 nƒog s’pG n¬ '̀dpG =n’ deyip flahadet getiriyor-

lar ki, güya zemin, büyük bir insan gibi, büyüklü¤ü nis-

petinde nƒog s’pG n¬ '̀dpG =n’ diyerek semavat ehline iflittiriyor ma-

hiyetinde gördü ve tam ders ald›. Birinci Makam›n Ye-
dinci Mertebesinde bu mezkûr hakikatleri ifade manas›y-
la, 

/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬ '̀dpG =n’
päGnópeÉnërdG pQƒo«t£dGnh päÉnfGnƒr«nërdG p´GnƒrfnG p™«/ªnL o¥ÉnØuJpG /¬pJnórMnh ≈/a

Âlim-i Külli fiey: her fleyi bilen ve
her fley ilmî dahilinde olan Allah.
azametli: büyük, ulu, yüce.
cihet: yan, yön, taraf.
delil: flahit, belge, tan›k.
ehil: sahip; bir yerde oturan.
enva: çeflitler, türler, neviler.
farikal›: farkl›.
fetih: açma.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
gayet: çok, fazla, son derece.
güya: sanki, sözde.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hârika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran, âdet ve
tabiat d›fl›nda olan fley.
hatas›z: kusursuz, eksiksiz, nok-
sans›z.
heyet: flekil, suret.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
ilâh: tanr›, mabud.
intizaml›: düzgün, tertipli.
ittifak: bir konuda, ortak bir ga-
yede anlaflma, fikir birli¤i etme,
uyuflma, ba¤daflma.
Kadîr-i Küll-i fiey: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi, Allah.
katre: damla.
mahdut: miktar›, say›s› belli, az
miktarda, az say›l›, s›n›rl›, belirli.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlanm›fl,
belli edilmifl.
mana: anlam.

masnu: sanatla yap›lm›fl, sa-
nat de¤eri yüksek.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mizanl›: ölçülü.
mucize-i hikmet: hikmet
mucizesi.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
s›ralanm›fl, s›ral›, düzgün, ter-
tipli.
muvazeneli: dengeli.

nispet: oran.
nutfe: döl suyu, meni, sperm.
semavat: semalar, gökler.
senet: dayan›lacak fley, üzeri-
ne dayan›lan fley.
s›fat-› seb'a: yedi s›fat.
simaca: görünüfl bak›m›ndan.
suret: biçim, flekil, görünüfl.
suretçe: görünüflçe.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tarz: biçim, flekil, suret.

tasvir: flekillendirme, suret
verme.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›r-
ma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
zemin: yeryüzü.
ziynetli: süslü.

1. Ondan baflka hiçbir ilah yoktur. (Kasas Suresi: 88.)
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Én¡pØpF=Én£ndnh Én¡pJÉs«°uùpMnh ÉngGnƒobnh Én¡u°SGnƒnM päÉnªp∏nµpH päGnópgÉs°ûdG
Én¡pJGnRÉn¡pL päÉnªp∏nµpHnh päÉnë«°/ünØrdG päÉnªn¶nàræoªrdG päÉnfhoRrƒnªrdG 
pInOÉn¡n°ûpH päÉn¨«/∏nÑrdG pán∏sªnµoªrdG Én¡pJ '’'Gnh Én¡pF=É°n†rYnGnh Én¡pMpQGnƒnLnh
pInOGnQp’rÉpH p´Gnór`Hp’rGnh p™ræ°tüdGnh pOÉnéj/’rG pán≤«/≤nM pánWÉnMpG pánªn¶nY
pôj/ƒ°rüsàdGnh pôj/ór≤sàdG pán≤«/≤nMnh pó°rün≤rdÉpH pÚ`/jrõsàdGnh põ« /̀«rªsàdG pán≤«/≤nMnh
pánªn¶nàræoŸrG ÉngpQnƒ°oU p™«/ªnL píràna pán≤«/≤nM pánd n’nO pás«p©r£nb n™ne pánªrµp◊r ÉpH

mäGnôn£nbnh mäÉn°†r«nH røpe pInQƒ°oürënªrdG pôr«n¨rdG pánYuƒnænàoªrdG pánØpdÉnînàoŸrG
1 mInOhoórëne mInQƒo°ürëne mán¡pHÉn°ûnàoe mán∏pKÉnªnàoe

denilmifltir.
Sonra o mütefekkir yolcu, marifet-i ‹lâhiyenin hadsiz

mertebelerinde ve nihayetsiz ezvak›nda ve envar›nda da-
ha ileri gitmek için, insanlar âlemine ve befler dünyas›na
girmek isterken, baflta enbiyalar olarak onu içeriye davet
ettiler; o da girdi. En evvel geçmifl zaman›n menziline
bakt›, gördü ki: 

Nev-i beflerin en nuranî ve en mükemmeli olan umum

peygamberler bilicma beraber 
2 nƒog s’pG n¬ '̀dpG =n’ deyip zikredi-

yorlar ve parlak ve musaddak olan hadsiz mu’cizatlar›n›n
kuvvetiyle, tevhidi iddia ediyorlar ve befleri hayvaniyet
mertebesinden melekiyet derecesine ç›karmak için, on-
lar› iman-› billâha davet ile ders veriyorlar gördü. O da,
o nuranî medresede diz çöküp derse oturdu. Gördü ki:
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envar: nurlar, ziyalar, ayd›nl›klar,
›fl›klar, parlakl›klar.
ezvak: zevkler.
fetih: açma.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›n›rs›z.
hadsiz: s›n›rs›z.
hamd: Allah'a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah'›n yüceli¤ini övme.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hissiyat: hisler, duygular.
ibda: örneksiz olarak, eflsiz flekil-
de yaratma.
icat: vücuda getirme, var etme.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ilâh: tanr›, mabud.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
ittifak: birleflme, birlik.
kuvve: his.
letaif: manevî duygular, güzel,
hofl ve ruhla ilgili hisler.
mahdut: miktar›, say›s› belli, az
miktarda, az say›l›, s›n›rl›, belirli.
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlanm›fl,
belli edilmifl.
marifet-i ‹lâhîye: Allah'a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat.
menzil: yer, dünya, ev.
mevzun: tart›l›, ölçülü.
mu'cizat: mu'cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
muntazam: düzgün, tertipli.
musaddak: tastik edilmifl, tastik
olunmufl, do¤rulanm›fl, gerçekli¤i
kabul edilmifl, tastikli.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen, her fleyi hikmetince, ibret
almak ve kavramak üzere düflü-
nen, düflünür.
mütehalif: de¤iflebilir, de¤iflken.
mütemasil: temasül eden, birbi-
rine benzeyen, birbirine benzer.
mütenevvi: türlü türlü, çeflitli, çe-
flit çeflit, cins cins, muhtelif.
müteflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik olan.
nev-i befler: insano¤lu, insanl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
nutfe: döl suyu, meni, sperm.
sun': ifl, eser.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tasvir: flekillendirme, suret ver-
me.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›rma.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan Allah.
vahdet: birlik, teklik.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zikir: Allah'› anma.

aza: organlar, uzuvlar.
beli¤: belâgatle, düzgün ola-
rak meram›n› anlatan.
befler: insan, insanl›k.

bilicma: icma ile, birden, itti-
fakla, fikir birli¤iyle.
cevarih: cevherler.
cihazat: uzuvlar, organlar.

delâlet: delil olma, gösterme.
enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
enva: çeflitler, türler, neviler.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü'l-Vücud’dur ki; onun vücub-i vücudu-
na ve vahdetine, mevzun, muntazam, fesih havâs, kuvve, hissiyat ve letaifinin, mükemmel
cihazat, cevarih, aza ve aletlerinin beli¤ kelimeleriyle hamd ve flahitlik eden bütün hayva-
nat ve kufllar›n enva› ittifakla delâlet eder. Bu hakikat, iradeye dayanan icat, sun' ve ibda,
kas›tla vücuda gelen temyiz ve tayin, hikmetten kaynaklanan takdir ve tasvir hakikatleri-
nin büyüklük ve ihatas›n›n flahadetiyle birlikte, muntazam, mütehalif, mütenevvi ve gayr-i
mahsur bütün suretlerin mütemasil, müteflabih, mahsur ve mahdut yumurta ve nutfeler-
den fethi hakikatinin göstermesiyle sabittir.

2. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Kasas Suresi: 88.)



Meflahir-i insaniyenin en yüksekleri ve namdarlar›
olan o üstatlar›n her birisinin elinde Hâl›k-› Kâinat tara-
f›ndan verilmifl niflane-i tasdik olarak mu’cizeler bulundu-
¤undan, her birinin ihbar›yla beflerden bir taife-i azîme
ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden, o yüz bin
ciddî ve do¤ru zatlar›n icma ve ittifakla hüküm ve tasdik
ettikleri bir hakikat ne kadar kuvvetli ve kat’î oldu¤unu
k›yas edebildi. Ve bu kuvvette, bu kadar muhbir-i sad›k-
lar›n hadsiz mu’cizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir haki-
kati inkâr eden ehl-i dalâlet ne derece hadsiz bir hata, bir
cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstahak
olduklar›n› anlad› ve onlar› tasdik edip iman getirenler
ne kadar hakl› ve hakikatli olduklar›n› bildi; iman kudsi-
yetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. 

Evet, enbiyay› Cenab-› Hak taraf›ndan fiilen tasdik
hükmünde olan hadsiz mu’cizatlar›ndan ve hakkaniyetle-
rini gösteren, muar›zlar›na gelen semavî pek çok tokat-
lar›ndan ve hak olduklar›na delâlet eden flahsî kemalâtla-
r›ndan ve hakikatli talimatlar›ndan ve do¤ru olduklar›na
flahadet eden kuvvet-i imanlar›ndan ve tam ciddiyetlerin-
den ve fedakârl›klar›ndan ve ellerinde bulunan kudsî ki-
tap ve suhuflar›ndan ve onlar›n yollar› do¤ru ve hak ol-
du¤una flahadet eden ittibalar›yla hakikate, kemalâta,
nura vas›l olan hadsiz tilmizlerinden baflka, onlar›n ve o
pek ciddî muhbirlerin müspet meselelerde icma› ve itti-
fak› ve tevatürü ve ispatta tevafuku ve tesanüdü ve
tetabuku öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki, dün-
yada hiçbir kuvvet karfl›s›na ç›kamaz ve hiçbir flüphe ve 

azap: ceza.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
Cenab-› Hak: Allah.
ciddiyet: ciddîlik.
cinayet: a¤›r suç.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
enbiya: nebiler, peygamberler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
hüküm: karar verme.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
iddia: bir fikri ›srarla savunma.
ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma.
iman-› billâh: Allah'a inanma, Al-
lah'›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
ittiba: tâbi olma, uyma, arkas›n-
dan gitme, itaat etme.
ittifak: bir konuda, ortak bir ga-
yede anlaflma, fikir birli¤i etme,
uyuflma, ba¤daflma.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
medrese: ders okutulan yer.
melekiyet: meleklik.
mertebe: derece, basamak.
meflahir-i insaniye: insanlar›n
meflhurlar›.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
mu'cizat: mu'cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
mu'cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhbir-i sad›k: do¤ru haberci.
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müstahak: istihkak› olan, hak
kazanm›fl, lây›k.
namdar: meflhur, ünlü, flöh-
retli, naml›.
niflane-i tasdik: do¤rulu¤u-
nu, kabul edilirli¤ini gösteren
alâmet, belirti.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
suhuf: Allah'›n dört büyük ki-

tab›n d›fl›nda Cebrail vas›ta-
s›yla, sahifeler fleklinde baz›
peygamberlerine gönderdi¤i
‹lâhî emirler.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendi-
ne ait, flah›sla ilgili, hususî.
taife-i azîme: büyük bir taife,
büyük bir grup.
talimat: bir ifl görülmesi için
üst makam taraf›ndan verilen
yaz›l› veya sözlü emir, direk-
tif.

tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.

tevhit: Allah'›n bir oldu¤una
inanma, Allah'›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.

tilmiz: ö¤renci, talebe.

ümmet: nesil, millet.

üstat: ö¤retici.

vas›l: eriflen, ulaflan, kavuflan,
yetiflen.

zat: kifli, flah›s, fert.



tereddüdü b›rakmaz. Ve iman›n erkân›nda umum enbi-
yay› tasdik dahi dahil olmas›, o tasdik büyük bir kuvvet
menba› oldu¤unu anlad›, onlar›n derslerinden çok feyz-i
imanî ald›. 

‹flte, bu yolcunun mezkûr dersini ifade manas›nda, Bi-
rinci Makam›n Sekizinci Mertebesinde

ó ÉnªrLpG /¬pJnórMnh ≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG o*G s’pG n¬`'dpG =n’
1 pánbsón°üoªrdG pánbuón°üoªrdG pInôpgÉnÑrdG oºp¡pJGnõpér©oe pIsƒo≤pH pAÉn«pÑrfn’rG p™«/ªnL

denilmifl.

Sonra iman›n kuvvetinden ulvî bir zevk alan o seyyah-›
talip, enbiya aleyhimüsselâm›n meclisinden gelirken,
uleman›n ilmelyakîn suretinde kat’î ve kuvvetli delillerle,
enbiyalar›n davalar›n› ispat eden ve asfiya ve s›dd›kîn de-
nilen mütebahhir, müçtehit muhakkikler, onu dershane-
lerine ça¤›rd›lar. O da girdi, gördü ki: Binlerle dâhî ve
yüz binlerle müdakkik ve yüksek ehl-i tahkik, k›l kadar
bir flüphe b›rakmayan tetkikat-› amikalar›yla, baflta vü-
cub-i vücut ve vahdet olarak müspet mesail-i imaniyeyi
ispat ediyorlar. 

Evet, istidatlar› ve meslekleri muhtelif oldu¤u hâlde
usul ve erkân-› imaniyede onlar›n müttefikan ittifaklar› ve
her birisinin kuvvetli ve yakînî bürhanlar›na istinatlar› öy-
le bir hüccettir ki, onlar›n mecmuu kadar bir zekâvet ve
dirayet sahibi olmak ve bürhanlar›n›n umumu kadar bir
bürhan bulmak mümkün ise, karfl›lar›na ancak öyle ç›k›-
labilir. Yoksa, o münkirler, yaln›z cehalet ve echeliyet ve 
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meclis: toplant›.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
meslek: aklen, kalben, manen
yürünen yol.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›ran, gerçe¤i araflt›r›p bulan,
bir fleyin iç yüzünü inceleyerek
vak›f olan.
muhbir: haber veren, haberci.
muhtelif: türlü türlü, çeflit çeflit.
müçtehit: ayet ve hadislerden
fler'î hükümler ç›karabilen, gerek-
li bütün ehillik flartlar›na sahip
olan, genifl ve derin bilgili din âli-
mi.
müdakkik: tetkik eden, incele-
yen, araflt›ran, inceden inceye
araflt›ran, en ufak gizli fleyleri gö-
ren.
müspet: delil gösterilmifl, delilli,
do¤rulu¤u anlafl›lm›fl, ispatlanm›fl.
mütebahhir: bilgisi deniz gibi ge-
nifl ve engin olan, çok bilgili, derin
bilgi sahibi.
müttefikan: ittifak ederek, anla-
flarak, birleflerek.
seyyah-› talip: istekli yolcu.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru sözlü
olanlar, sözünde, iflinde do¤ru
olanlar, samimiyetle iman etmifl
olan ve bunun gere¤ine tam ola-
rak uyanlar.
suret: biçim, flekil, tarz.
talip: al›c›, müflteri.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tedkîkât-› amika: derin incele-
meler, çok inceden ve derinden
yap›lan, araflt›rmalar, analizler.
tereddüt: karars›zl›k, karar vere-
meme, flüphede kalma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
tetabuk: birbirine uygun olma,
uygun gelme, uyma.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
tevatür: bir haberin a¤›zdan a¤›-
za dolaflarak yay›lmas›.
ulema: âlimler, bilginler.
ulvî: semavî, yüce.
umum: bütün, genel, herkes.
usul: as›lla, esaslar, kaideler.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
yakînî: yakîne ait, yakînle ilgili,
kat'î, flüphe edilmeyecek bilgiye
ait, onunla ilgili.

asfiya: kemalât ve takva sa-
hibi olan, Hz. Peygamberin
(a.s.m.) vârisi hükmünde,
onun meslek ve gayelerini
hayata geçirmeye ve tatbike
çal›flan âlim zatlar.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli-
¤iyle, tamam›yla.
bürhan: delil, ispat, tan›k.

delâlet: delil olma, gösterme.
ehl-i tahkik: araflt›rmac›.
enbiya: peygamberler.
erkân: rükünler, esaslar.
erkân-› imaniye: iman esas-
lar›.
feyz-i imanî: imana ait bere-
ket.
hüccet: delil, ispat, burhan.
icma: bir konu üzerinde fikir

birli¤ine varma, fikir birli¤i.
ilâh: tanr›, mabud.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme,
bir fleyi ilim ve delil ile kesin
olarak bilme, tan›ma, kabul
etme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinat: dayanma.
ittifak: birleflme, uyuflma.
kat'î: kesin, flüphesiz.

1. Allah'tan baflka hiçbir ilah yoktur. O öyle bir Vacibü'l-Vücud’dur ki; onun vücub-i vücudu-
na ve vahdetine, bilittifak bütün peygamberler, peygamberliklerinin tasdiki olan ve do¤-
rulu¤u tasdik edilmifl ap aç›k mu'cizelerinin kuvvetiyle delâlet eder.



inkâr ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz
kapamak suretiyle karfl›lar›na ç›kabilirler. Gözünü kapa-
yan, yaln›z kendine gündüzü gece yapar.

Bu seyyah, bu muhteflem ve genifl dershanede, bu
muhterem ve mütebahhir üstatlar›n neflrettikleri nurlar,
zeminin yar›s›n› bin seneden ziyade ›fl›kland›rd›¤›n› bildi.
Ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, bütün ehl-i inkâr
toplansa onu k›l kadar flafl›rtmaz ve sarsmaz. ‹flte bu yol-
cunun bu dershaneden ald›¤› derse bir k›sa iflaret olarak
Birinci Makam›n Dokuzuncu Mertebesinde,

o¥ÉnØuJpG /¬pJnórMnh ≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG *G s’pG n¬`'dpG n=’
1 pán≤pØ`sà`oªrdG pán≤s≤nëoªrdG pInôpgGsõdG oºp¡pæ«/gGnônH pIsƒo≤pH pAÉn«pØr°Un’rG p™«/ªnL

denilmifl. 

Sonra, iman›n daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inki-
flaf›nda ve ilmelyakîn derecesinden aynelyakîn mertebe-
sine terakkisindeki envar› ve ezvak› görmeye çok müfltak
olan o mütefekkir yolcu, medreseden gelirken, hadsiz
küçük tekkelerin ve zaviyelerin telâhukuyla tevessü eden
gayet feyizli ve nurlu ve sahra geniflli¤inde bir tekke, bir
hangâh, bir zikirhane, bir irflatgâhda ve cadde-i kübra-y›
Muhammedîde (a.s.m.) ve mirac-› Ahmedînin (a.s.m.)
gölgesinde hakikate çal›flan ve hakka eriflen ve aynelya-
kîne yetiflen binlerle ve milyonlarla kudsî mürflitler onu
dergâha ça¤›rd›lar. O da girdi, gördü ki:

O ehl-i keflif ve keramet mürflitler; keflfiyatlar›na ve
müflahedelerine ve kerametlerine istinaden, bilicma, 

asfiya: safiyet, kemalât ve takva
sahibi olan, Hz. Peygamberin
(a.s.m.) vârisi hükmünde, onun
meslek ve gayelerini hayata ge-
çirmeye ve tatbike çal›flan âlim
zatlar.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli¤iyle,
tamam›yla.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
cadde-i kübra-i Muhammedî:
Hz. Muhammed'in (a.s.m.) büyük
caddesi.
cehalet: ‹lâhî hakikatlerden ha-
bersiz olma.
delâlet: delil olma, gösterme.
dirayet: zekâ, ak›l, kabiliyet.
echeliyet: çok bilgisizlik, çok ca-
hil olufl.
ehl-i inkâr: Allah'› inkâr edenler.
envar: nurlar, ziyalar, ayd›nl›klar,
›fl›klar, parlakl›klar.
ezvak: zevkler.
feyizli: bereketli.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hângâh: dervifllerin evi, büyük
tekke.
hüccet: delil, ispat, burhan.
ilâh: tanr›, mabud.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
inat: bir konuda, bir hususta ›s-
rarl› olma, sözünde ayak direme,
dikine gitme, vaz geçmeme.
inkâr: Allah'›n varl›¤›n›n gereklili-
¤ini reddetme.
inkiflaf: geliflme, ilerleme.
irflatgâh: irflat yeri, do¤ru yolu
gösterip o yola yöneltme yeri,
gafletten uyand›rma yeri.
ittifak: birleflme, birlik.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
mecmu: bütün hepsi.
medrese: ders okutulan yer.
menfi: ispat edilmemifl.
mirac-› Ahmedî: Resulullah›n
(a.s.m.) mirac›.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli, debdebeli, flanl›, ulu,
yüce, büyük.
mümkün: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
münkir: Allah'›n varl›¤›n› kabul ve
tasdik etmeyen, imans›z, dinsiz.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.

1. Allah'tan baflka hiçbir ilâh yoktur. Onun vücub-i vücuduna ve vahdetine, bilittifak bütün
asfiya, parlak, do¤ru ve ittifak etmifl delillerinin kuvvetiyle delalet eder.

536 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎKASTAMONU HAYATI

mütebahhir: bilgisi deniz gibi
genifl ve engin olan, çok bilgi-
li, derin bilgi sahibi.
mütefekkir: tefekkür eden,
düflünen, her fleyi hikmetin-
ce, ibret almak ve kavramak
üzere düflünen, düflünür.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.

sahra: genifl ve susuz arazi,
çöl.
seyyah: yolcu.
suret: biçim, flekil, tarz.
telâhuk: birbirine kat›lma,
birbiri arkas›na gelip birlefl-
me.
terakki: ilerleme, yükselme.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
umum: bütün, cümle, herkes.
üstat: ö¤retici.

vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
zaviye: bir zahidin ibadetle
meflgul olmak üzere çekildi¤i
tenha yer, küçük tekke.
zekâvet: zekilik, zekâ, çabuk
anlama, kavrama, kabiliyeti.
zemin: yeryüzü.
zikirhane: zikir yeri, zikir ya-
p›lan yer.
ziyade: çok, fazla, art›k.



müttefikan 
1 nƒog s’pG n¬'dpG n=’ diyerek, vücub-i vücut ve vahdet-i

Rabbaniyeyi kâinata ilân ediyorlar. Güneflin ziyas›ndaki
yedi renkle günefli tan›mak gibi, yetmifl renkle, belki Es-
ma-i Hüsna adedince, fiems-i Ezelînin ziyas›ndan tecelli
eden ayr› ayr› nurlu renkler ve çeflit çeflit ziyal› levnler ve
baflka baflka hakikatli tarikatler ve muhtelif do¤ru mes-
lekler ve mütenevvi hakl› meflreplerde bulunan o kudsî
dâhîlerin ve nuranî ariflerin icma ve ittifakla imza ettikle-
ri bir hakikat, ne derece zâhir ve bâhir oldu¤unu aynel-
yakîn müflahede etti. Ve enbiyan›n icma› ve asfiyan›n it-
tifak› ve evliyan›n tevafuku ve bu üç icma›n birden ittifa-
k›, günefli gösteren gündüzün ziyas›ndan daha parlak
gördü.

‹flte, bu misafirin tekkeden ald›¤› feyze k›sa bir iflaret
olarak, Birinci Makam›n Onuncu Mertebesinde,

ó ÉnªrLpG /¬pJnórMnh ≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG *G s’pG n¬ '̀dpG n=’
2 pánbsón°üoªrdG pán≤s≤nëoªrdG pInôpgÉs¶dG pºp¡pJÉneGnônc nh rºp¡pJÉs«pØr°ûnµpH pAÉn«pdrhn’rG

denilmifl. 

Sonra, kemalât-› insaniyenin en mühimmi ve en büyü-
¤ü, belki bilcümle kemalât-› insaniyenin menba› ve esa-
s›, iman-› billâhtan ve marifetullahtan nefl’et eden mu-
habbetullah oldu¤unu bilen o dünya seyyah›, bütün kuv-
vetiyle ve letaifiyle, iman›n kuvvetinde ve marifetin inki-
flaf›nda daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle ba-
fl›n› kald›rd› ve semavata bakt›. Kendi akl›na dedi ki:
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birli¤ine varma, fikir birli¤i.
ilâh: tanr›, mabud.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
iman-› billâh: Allah'a inanma, Al-
lah'›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak, güvenerek, delil kabul
ederek.
ittifak: birleflme, birlik.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kemalât-› insaniye: insana ait
mükemmellik ve olgunluklar.
keramet: Allah'›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keflfiyat: evliyan›n, Allah'›n ilham
etmesiyle gösterdikleri gaybla il-
gili s›rlar, manevî s›rlar, keflifler.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
levn: renk, boya, s›fat.
marifetullah: Allah'› tan›ma, an-
lama, bilme.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
meslek: aklen, kalben, amelen
yürünen yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müflahede: ‹lâhî s›rlar› ve tecelli-
leri seyretme, Hakk› seyr ü tema-
fla etme, ‹lâhî âlemi görme, hak-
kalyakîn hâli.
mütenevvi: türlü türlü, çeflit çe-
flit, cins cins, muhtelif.
müttefikan: ittifakla, birleflerek.
nefl'et: meydana gelme, ileri gel-
me, has›l olma, oluflma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl.
tarikat: ayn› dinden olmakla bir-
likte, baz› ‹lâhî hakikatlere varma
ve Allah'a vas›l olma yolunda
farkl› görüfl tafl›yanlar›n meydana
getirdi¤i topluluk.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vahdet-i Rabbaniye: terbiye ve
idare edici Allah'›n mutlak birli¤i.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.

arif: çok irfanl›, bilgi sahibi.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma.
bâhir: besbelli, apaç›k.
bilcümle: hepsi beraber.
bilicma: birlikte, birleflerek.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k, deha sahibi.
delâlet: delil olma, gösterme.
dergâh: tekke, dervifllerin

ibadet veya zikir maksad›yla
bir araya geldikleri yer.
ehl-i keflif ve keramet: Al-
lah'›n bir ikram› olarak, ola¤a-
nüstü hal ve hareketlerin
kendilerinde görüldü¤ü velî
flah›slar ve maneviyat âlem-
lerinde iman hakikatlerini
gözleme yetene¤ine sahip in-
sanlar, velîler.

enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
esas: temel.
Esma-i Hüsna: Allah'›n güzel
isimleri.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular.
feyiz: ilim, irfan.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
icma: bir konu üzerinde fikir

1. Ondan baflka hiçbir ilah yoktur. (Kasas Suresi: 88.)
2. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O Allah ki, Onun vahdet içindeki vücub-i vücuduna, bi-

licma bütün evliya, aç›k, kesin ve do¤rulanm›fl keflfiyat ve kerametleriyle delâlet ederler.



“Madem kâinatta en k›ymettar fley hayatt›r ve kâina-
t›n mevcudat› hayata musahhard›r; ve madem zîhayat›n
en k›ymettar› zîruhtur ve zîruhun en k›ymettar› zîfluur-
dur; ve madem bu k›ymettarl›k için, küre-i zemin, zîha-
yat› mütemadiyen ço¤altmak için her as›r, her sene do-
lar boflal›r; elbette ve herhâlde, bu muhteflem ve müzey-
yen olan semavat›n dahi kendisine münasip ahalisi ve
sekenesi, zîhayat ve zîruh ve zîfluurlarlardan vard›r ki,
huzur-i Muhammedîde (a.s.m.) Sahabelere görünen
Hazret-i Cebrail’in Aleyhisselam temessülü gibi, melâ-
ikeleri görmek ve onlarla konuflmak hâdiseleri tevatür
suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Öyle ise,
keflke ben semavat ehliyle dahi görüflseydim, onlar ne fi-
kirde olduklar›n› bilseydim. Çünkü, Hâl›k-› Kâinat hak-
k›nda en mühim söz onlar›nd›r” diye düflünürken, birden
semavî flöyle bir sesi iflitti:

“Madem bizimle görüflmek ve dersimizi dinlemek is-
tersin; bil ki, baflta Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâm ve Kur’ân-› Mu’cizülbeyan olarak bütün pey-
gamberlere vas›tam›zla gelen mesail-i imaniyeye en ev-
vel biz iman etmifliz. Hem, insanlara temessül edip gö-
rünen ve bizlerden olan bütün ervah-› tayyibe, bilâistisna
ve bilittifak, bu kâinat Hâl›k›n›n vücub-i vücuduna ve
vahdetine s›fât-› kudsiyesine flahadet edip birbirine
muvaf›k ve mutab›k olarak ihbar etmifller. Bu hadsiz ih-
barat›n tevafuku ve tetabuku, günefl gibi sana bir rehber-
dir” dediklerini bildi ve onun nur-i iman› parlad›, zemin-
den göklere ç›kt›.

ahali: halk.
as›r: yüzy›l.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli¤iyle,
tamam›yla.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
ervah-› tayyibe: iyi ruhlar.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fikir: düflünme, düflünce.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
Hazret-i Cebrail: Dört büyük me-
lekten biri olup.
huzur-i Muhammedî: Hz. Mu-
hammed'in (a.s.m.) huzuru, yan›.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, aç›¤a ç›kma, meydana ç›k-
ma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
Kur'ân-› Mu'cizü'l-Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur'ân-› Ke-
rîm.
küre-i zemin: yeryüzü, yer yu-
varla¤›, dünya.
letaif: manevî duygular, güzel,
hofl ve ruhla ilgili hisler.
marifet: bilme, ilim, danifl.
melâike: melekler, ferifltehler.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
muhabbetullah: Allah sevgisi,
Cenab-› Hakka karfl› duyulan sev-
gi.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münasip: yak›fl›r, yarafl›r, lây›k.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
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süslenmifl, süslü, bezenmifl,
donanm›fl.
nakl: anlatma, söyleme, hikâ-
ye etme.
rivayet: bir haber, söz veya
olay› nakletme.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed'in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü'min kimse.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, bir yerde oturanlar,
oturanlar.

semavat: semalar, gökler.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
seyyah: yolcu.
s›fat-› kudsiye: Allah'›n mu-
kaddes s›fatlar›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
terakki: ilerleme, geliflme.
tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine

kuvvet veren haberlerden
oluflan cemaatî haber.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vas›ta: arac›l›k.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
ziyade: çok, fazla, art›k.



‹flte bu yolcunun melâikeden ald›¤› derse k›sa bir ifla-
ret olarak, Birinci Makam›n On Birinci Mertebesinde,

/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬ '̀dpG =n’
nÚ/ªu∏nµnàoªrdGnh p¢SÉsædG pQÉn¶rfn’p nÚ/∏uã ǹªnàoªrdG pánµpÄ'`=∏nªrdG o¥ÉnØsJpG /¬pJnórMnh≈/a

1 pán≤paGnƒnàoªrdG pán≤pHÉn£nàoªrdG pºp¡pJGnQÉnÑrNpÉpH pôn°ûnÑrdG u¢UGnƒnN n™ne
denilmifltir.

Sonra, pürmerak ve pürifltiyak o misafir, âlem-i flaha-
det ve cismanî ve maddî cihetinde mahsus taifelerin dil-
lerinden ve lisan-› hâllerinden ders ald›¤›ndan, âlem-i
gayp ve âlem-i berzahta dahi mütalâa ile bir seyahat ve
bir taharri-i hakikat arzu ederken, her taife-i insaniyede
bulunan ve kâinat›n meyvesi olan insan›n çekirde¤i hük-
münde bulunan ve küçüklü¤üyle beraber, manen kâinat
kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver ak›llar›n,
selim ve nuranî kalplerin kap›s› aç›ld›. Bakt› ki, onlar,
âlem-i gayp ve âlem-i flahadet ortas›nda insanî berzah-
lard›r; ve iki âlemin birbiriyle temaslar› ve muameleleri,
insana nispeten o noktalarda oluyor gördü¤ünden, ken-
di ak›l ve kalbine dedi ki: 

“Gelin, bu emsalinizin kap›s›ndan hakikate giden yol
daha k›sad›r. Biz öteki yollardaki dillerden ders ald›¤›m›z
gibi de¤il, belki iman noktas›ndaki ittisaflar›ndan ve key-
fiyet ve renklerinden mütalâam›zla istifade etmeliyiz” de-
di, mütalâaya bafllad›. Gördü ki:
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ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ilâh: tanr›, mabud.
inbisat: yay›lma, aç›lma, genlefl-
me.
insanî: insana ait, insanla alâkal›.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
melâike: melekler, ferifltehler.
muamele: birbirine karfl› herhan-
gi bir davran›flta bulunma, birbi-
riyle ifl yapma.
mutab›k: birbirine uyan, aralar›n-
da anlaflmazl›k olmayan.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
münevver: nurlanm›fl, nurland›-
r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›nlat›lm›fl.
müstakim: temiz, namuslu, do¤-
ru, ahlâkl›, istikamet sahibi.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
nazar: göz atma, bakma, bak›fl.
nispeten: nispet olarak, nispetle,
k›yaslayarak, öncekine göre, bir
dereceye kadar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nur-i iman: imandan gelen nur,
ayd›nl›k, parlakl›k.
pürifltiyak: çok ifltiyakl›, özlem,
hasret, ifltiyak dolu, çok flevkli.
pürmerak: çok merakl›, merak
dolu.
rehber: yol gösteren, k›lavuz, de-
lil.
selim: temiz, samimî.
seyahat: yolculuk, uzun yolculuk.
taharri-i hakikat: hakikati arafl-
t›rma, do¤ruyu arama, araflt›rma,.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›rka.
taife-i insaniye: insana ait taife.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
tetabuk: birbirine uygun olma,
uygun gelme, uyma.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.
zemin: yeryüzü.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz

âlem, kâinat.
berzah: iki fley aras›ndaki
aral›k, mesafe.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli-
¤iyle, tamam›yla.
cihet: yan, yön, taraf.
cismanî: manevî ve ruhanî

karfl›l›¤›, maddî ve cisimli ol-
mak.
delâlet: delil olma, gösterme.
emsal: efller, benzerler.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
havas: okumufllar, bilginler,
âlimler.
hükmünde: yerinde, de¤erin-
de.

1. Allah'tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O Vacibü'l-Vücud ki, Onun vahdet içindeki vücub-i vücu-
duna, insanlar›n nazar›na temessül eden ve beflerin havas k›sm›yla konuflan melekler,
esasta ve neticede birbirine uyan haberleriyle, bilittifak delâlet ederler.



‹stidatlar› gayet muhtelif ve mezhepleri birbirinden
uzak ve muhalif olan umum istikametli ve nurlu ak›llar›n
iman ve tevhiddeki ittisafkârane ve rasihane itikatlar›, te-
vafuk ve sebatkârane ve mutmainane kanaat ve yakînle-
ri tetabuk ediyor. Demek, tebeddül etmeyen bir hakika-
te dayan›p ba¤lanm›fllar. Ve kökleri, metin bir hakikate
girmifl, kopmuyor. Öyleyse, bunlar›n nokta-i imaniyede
ve vücup ve tevhidde icmalar›, hiç kopmaz bir zincir-i
nuranîdir ve hakikate aç›lan ›fl›kl› bir penceredir.

Hem gördü ki: Meslekleri birbirinden uzak ve meflrep-
leri birbirine mübayin olan umum selim ve nuranî kalp-
lerin erkân-› imaniyedeki muttas›fane ve itminankârâne
ve müncezibâne keflfiyat ve müflahedatlar› birbiriyle te-
vafuk ve tevhidde birbirine mutab›k ç›k›yor. Demek, ha-
kikate mukabil ve vâs›l ve mütemessil bu küçücük birer
arfl-› marifet-i Rabbaniye ve bu cami birer âyine-i Same-
dâniye olan nuranî kalpler, flems-i hakikate karfl› aç›lan
pencerelerdir; ve umumu birden, günefle ayinadarl›k
eden bir deniz gibi, bir âyine-i azamd›r. Bunlar›n vücub-i
vücutta ve vahdette ittifaklar› ve icmalar›, hiç flafl›rmaz ve
flafl›rtmaz bir rehber-i ekmel ve bir mürflid-i ekberdir.
Çünkü, hiçbir cihetle hiçbir imkân ve hiçbir ihtimal yok
ki, hakikatten baflka bir vehim ve hakikats›z bir fikir ve
as›ls›z bir s›fât, bu kadar müstemirrane ve rasihane bu
pek büyük ve keskin gözlerin umumunu birden aldats›n,
galat-› hisse u¤rats›n. Buna ihtimal veren bozulmufl 
ve çürümüfl bir akla, bu kâinat› inkâr eden ahmak 

arfl-› marifet-i Rabbaniye: Rabbi
tan›ma, bilme arfl›.
âyinedar: ayna tutan.
âyine-i azam: en büyük ayna.
âyine-i Samedaniye: Samed ay-
nas›, Allah'›n hiçbir fleye muhtaç
olmay›fl›n› ve her fleyin Ona muh-
taç oluflunu gösteren ayna.
cami: içine alan, toplayan.
cihet: yön, flekil, sebep.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
istikamet: inanç, düflünce ve ni-
yette, tutum ve davran›flta Al-
lah'›n r›zas›na uygun dürüstlük.
itikat: Allah'a ba¤l›l›k, inan›fl.
itminan: inanma, birine inanma,
güvenme, gönül rahatl›¤› içinde
tereddütsüz kabul etme.
itminankârâne: kalp ve ruhu
doymufl olarak.
ittifak: birleflme, birliktelik.
ittisaf: özellik kazanma.
ittisafkârane: vas›flar› belli olur
surette, bir s›fat alarak, bir hâl ta-
k›narak.
keflfiyat: evliyan›n, Allah'›n ilham
etmesiyle gösterdikleri gaybla il-
gili s›rlar, manevî s›rlar, keflifler.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, vaziyet, husus, vas›f,
nitelik, kalite, iç yüz.
meslek: aklen, kalben, manen
yürünen yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›, kavi.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
mutab›k: birbirine uyan, aralar›n-
da anlaflmazl›k olmayan.
mutmainâne: mutmain olarak,
gönlü hofl bir flekilde, kalp ve ru-
hu doymufl olarak.
mübayin: uymayan, benzeme-
yen, z›t.
mürflid-i ekber: en büyük mürflit,
Hz. Muhammed ve Kur'ân-› Ke-
rîm.
müstemirrâne: devaml› olarak,
aral›ks›z.
müflahedat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilen fleyler, meflhu-
dat.
mütalâa: okuma, dikkatli okuma.
mütemessil: cisimlenen, cisim
fleklinde görünen.
nokta-i imaniye: iman noktas›.
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nur: ayd›nl›k, ziya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
rasihane: sa¤lamca, sa¤lam
olarak.
rehber-i ekmel: en mükem-
mel rehber.
sebatkârane: sab›r ve sebat
ederek, sebat göstererek, se-
batl› bir flekilde.
selim: temiz, samimî.
s›fat: hâl, nitelik, vas›f.
flems-i hakikat: hakikat gü-
nefli, gerçe¤in parlakl›¤›.

tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me, baflka hale getirme, bafl-
ka flekil alma.
tetabuk: birbirine uygun ol-
ma, uygun gelme, uyma.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, müna-
sebet, birbirine denk gelme.
tevhid: Allah'›n bir oldu¤una
inanma, Allah'›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.

vas›l: eriflen, ulaflan, kavuflan,
yetiflen.
vehim: kuruntu.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.
vücup: Allah'›n varl›¤›n›n zo-
runlu oluflu.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak bilme, son derece
emin olarak bilme, do¤ru ve
kuvvetle bilme.
zincir-i nuranî: nurlu zincir.



Sofestaîler dahi raz› olmazlar, reddederler diye anlad›.

Kendi ak›l ve kalbiyle beraber 
1 $ÉpH oâræne'G dediler. 

‹flte, bu yolcunun müstakim ak›llardan ve münevver
kalplerden istifade etti¤i marifet-i imaniyeye k›sa bir ifla-
ret olarak, Birinci Makam›n On ‹kinci ve On Üçüncü
Mertebelerinde,

≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬` '̀dpG =n’
pán≤paGnƒnàoªrdG Én¡pJGnOÉn≤pàrYpÉpH pInQsƒnæoªrdG pánª«/≤nà°rùoªrdG p∫ƒo≤o©rdG o É́nªrLpG /¬pJnórMnh
pÖpgGnònŸrGnh päGnOGnór©pàr°Sp’rG p∞odÉnînJ n™ne pán≤pHÉn£nàoŸrG Én¡pJÉnæ«/≤njnh Én¡pJÉnYÉnæn≤pHnh
pánª«/∏°sùdG pÜƒo∏o≤rdG o¥ÉnØuJpG /¬pJnórMnh ≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO Gnòncnh

pán≤paGnƒnàoªrdG Én¡pJGnóngÉn°ûoªpHnh pán≤pHÉn£nàoªrdGnh Én¡pJÉs«pØr°ûnµpH pás«pfGnQƒtædG
2 pÜpQÉn°ûnªrdGnh p∂pdÉn°ùnªrdG pøojÉnÑnJ n™ne

denilmifl. 

Sonra, âlem-i gayba yak›ndan bakan ve ak›l ve kalpte
seyahat eden o yolcu, “Acaba âlem-i gayp ne diyor?”
diye merakla o kap›y› da flöyle bir fikirle çald›. Yani,
“Madem bu cismanî âlem-i flahadette, bu kadar ziynetli
ve sanatl› hadsiz masnular›yla kendini tan›tt›rmak ve bu
kadar tatl› ve süslü nihayetsiz nimetleriyle kendini
sevdirmek ve bu kadar mu’cizeli ve maharetli, hesaps›z
eserleriyle gizli kemalât›n› bildirmek, kavilden ve tekel-
lümden daha zâhir bir tarzda fiilen isteyen ve hâl diliyle 
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his yan›lmas›.
hadsiz: s›n›rs›z.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ilâh: tanr›, mabud.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
itikat: Allah'a inanma, Allah'a
olan ba¤l›l›k, kesin inan›fl.
ittifak: birlik, fikir birli¤i.
kabiliyet: beceriklilik, eli ifle yat-
k›nl›k, istidat, yetenek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kanaat: görüfl, fikir.
keflfiyat: evliyan›n, Allah'›n ilham
etmesiyle gösterdikleri gaybla il-
gili s›rlar, manevî s›rlar, keflifler.
keza: böyle, böylece.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
marifet-i imaniye: imanî bilgi,
malûmat.
masnu: sanatla yap›lm›fl varl›k.
meslek: aklen, kalben, amelen
yürünen manevî yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
münevver: nurlanm›fl, nurland›-
r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›nlat›lm›fl.
müstakim: temiz, namuslu, do¤-
ru, ahlâkl›, istikamet sahibi.
müflahede: gözlem.
mütevâf›k: tevafuk eden, birbiri-
ne uygun olan, denk bulunan.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
selim: temiz, samimî.
seyahat: yolculuk, uzun yolculuk.
Sofestaî: Allah'› kabul etmemek
için kâinat› ve kendi varl›¤›n› da
inkâr eden.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.
yakîn: aç›k-seçik ve kesin bilgi.
ziynetli: süslü.

ahmak: pek ak›ls›z, sersem,
budala, kal›n kafal›, flaflk›n,
zekaca geliflmemifl.

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin

olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.

âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz

âlem, kâinat.
cismanî: maddî vücuda sahip.
delâlet: delil olma, gösterme.
fikir: düflünme, düflünce.
galat-› his: duyufltaki aldan›fl,

1. Allah’a iman ettim.
2. Allah'tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü’l-Vücud’dur ki; onun vücub-i vücudu-

na ve vahdetine, kabiliyetlerinin ve yollar›n›n farkl›l›¤›na ra¤men, birbirleriyle mütevaf›k
itikatlar› ve birbirleriyle mütetab›k kanaat ve yakinlerinin flahadetiyle, müstakim ve mü-
nevver selim ak›llar›n icma›, delâlet eder. Ve keza, meslek ve meflrepleri farkl› olmas›na
ra¤men, mütetab›k keflfiyat ve mütevaf›k müflahedelerin flahadetiyle, nurlu ve selim kalp-
lerin ittifak›, Onun vücub-i vücuduna ve vahdetine delalet eder.



bildiren bir Zat, perde-i gayp taraf›nda bulundu¤u bilbe-
dahe anlafl›l›yor. Elbette ve her hâlde, fiilen ve hâlen ol-
du¤u gibi, kavlen ve tekellümen dahi konuflur, kendini
tan›tt›r›r, sevdirir. Öyleyse, âlem-i gayp cihetinde Onu,
Onun tezahürat›ndan bilmeliyiz” dedi. Kalbi içeriye gir-
di, ak›l gözüyle gördü ki: 

Gayet kuvvetli bir tezahüratla, vahiylerin hakikati,
âlem-i gayb›n her taraf›nda, her zamanda hükmediyor.
Kâinat›n ve mahlûkat›n flahadetlerinden çok kuvvetli bir
flahadet-i vücut ve tevhid, Allâmü’l-Guyûbdan vahiy ve il-
ham hakikatleriyle geliyor. Kendini ve vücut ve vahdeti-
ni, yaln›z masnular›n›n flahadetlerine b›rakm›yor. Kendi-
si, kendine lây›k bir kelâm-› ezelî ile konufluyor. Her yer-
de ilim ve kudretiyle hâz›r ve naz›r›n kelâm› dahi hadsiz-
dir. Ve kelâm›n›n manas› Onu bildirdi¤i gibi, tekellümü
dahi Onu s›fât›yla bildiriyor. 

Evet, yüz bin peygamberlerin tevatürleriyle ve ihbarat-
lar›n›n vahy-i ‹lâhîye mazhariyet noktas›nda ittifaklar›yla
ve nev-i beflerden ekseriyet-i mutlakan›n tasdikgerdesi ve
rehberi ve muktedas› ve vahyin semereleri ve vahy-i
meflhut olan kütüb-i mukaddese ve suhuf-i semaviyenin
delâil ve mu’cizatlar›yla, hakikat-i vahyin tahakkuku ve
sübutu bedahet derecesine geldi¤ini bildi ve vahyin haki-
kati befl hakikat-i kudsiyeyi ifade ve ifaza ediyor diye an-
lad›:

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
Allâmü'l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr olufl.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
cihet: yan, yön, taraf.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
ekseriyet-i mutlaka: bir fazlas›y-
la elde edilen ço¤unluk, çokluk,
kesin ço¤unluk.
fiilen: fiille, davran›fl ve hareket-
lerle, yaparak.
hakikat-› kudsiye: kudsî, yüce
hakikat.
hakikat-i vahiy: vahyin hakikati.
hâlen: hareket ve davran›fl ola-
rak.
hâz›r: huzurda olan, haz›r.
ifaza: feyiz verme, feyizlendirme,
bereketlendirme.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
ittifak: birleflme, birliktelik.
kavil: söz, kelâm.
kavlen: söz ile, sözlü olarak, fiilî
olmayan.
kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›¤›na
bafllang›ç olmayan Allah'›n sözü.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kütüb-i mukaddese: mukaddes
kitaplar (Tevrat, Zebur, ‹ncil ve
Kur'ân-› Kerîm).
maharet: mahirlik, ustal›k, bece-
riklilik, hüner.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
masnu: sanatla yap›lm›fl varl›k.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
mu'cizat: mu'cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
mu'cize: benzerini yapmaktan
insan›n aciz kald›¤› fley.
muktedâ: iktida edilen, uyulan,
örnek tutulan, örnek al›nan, taklit
edilen.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
nev-i befler: insano¤lu, insan so-
yu.
perde-i gayp: gayp perdesi, gizli
perde.
semere: netice, sonuç.
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s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
suhuf-i semaviye: semavî
sayfalar.
sübut: gerçekleflme, meyda-
na gelme.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahadet-i vücut ve tevhit:
varl›k ve tevhit iflareti.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.
tasdikgerde: kabul edilmifl,
tasdik edilmifl.

tekellüm: söyleme, konufl-
ma, lâf etme.
tekellümen: konuflarak.
tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine
kuvvet veren haberlerden
oluflan, güvenilir insanlar›n
birbirine anlatarak getirdikleri
kesin haber.
tevhid: Allah'›n bir oldu¤una
inanma, Allah'›n varl›¤›n›, bir-
li¤ini, dengi ve orta¤› bulun-
mad›¤›n› kabul etme.
tezahürat: görünüfller, belir-

meler, ortaya ç›kmalar.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
vahy-i meflhut: flahit olunan
vahiy, peygamberlere verilen
kitaplarda görülen, okunan
vahiy.
vahy-i ‹lâhî: ‹lâhî vahiy, Allah
taraf›nda vahiy ile gelen, emir
ve yasaklar.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: aç›k, belli, meydanda.



B‹R‹NC‹S‹:
1 pôn°ûnÑrdG p∫ƒo≤oY '≈dpG oás«p¡'dp’rG oän’tõnæsàdnG denilen, befle-

rin ak›llar›na ve fehimlerine göre konuflmak, bir tenez-
zül-i ‹lâhîdir. Evet, bütün zîruh mahlûkat›n› konuflturan
ve konuflmalar›n› bilen, elbette kendisi dahi o konuflma-
lara konuflmas›yla müdahale etmesi, rububiyetin mukte-
zas›d›r. 

‹K‹NC‹S‹: Kendini tan›tt›rmak için, kâinat› bu kadar had-
siz masraflarla, bafltan bafla harikalar içinde yaratan ve
binler dillerle kemalât›n› söylettiren, elbette kendi sözle-
riyle dahi kendini tan›tt›racak. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Mevcudat›n en müntehab› ve en muhtac›
ve en nazenini ve en müfltak› olan hakikî insanlar›n mü-
nacatlar›na ve flükürlerine fiilen mukabele etti¤i gibi, ke-
lâm›yla da mukabele etmek, hâl›k›yetin fle’nidir. 

DÖRDÜNCÜSÜ: ‹lim ile hayat›n zarurî bir lâz›m› ve ›fl›kl›
bir tezahürü olan mükâleme s›fât›, elbette ihatal› bir ilmi
ve sermedî bir hayat› tafl›yan Zatta, ihatal› ve sermedî bir
surette bulunur.

BEfi‹NC‹S‹: En sevimli ve muhabbetli ve endifleli ve nok-
ta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya
en müfltak, hem fakir ve âciz bulunan mahlûkatlar›na,
acz ve ifltiyak›, fakr ve ihtiyac› ve endifle-i istikbali ve mu-
habbeti ve perestiji veren bir Zat, elbette kendi vücudu-
nu onlara tekellümüyle ifl’ar etmek, ulûhiyetin mukteza-
s›d›r.
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kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
malik: sahip.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
muhabbet: sevgi.
muhtaç: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
muktezâ: iktiza eden, gereken,
lâz›m gelen, icap eden, gerekli
olan.
mükâleme: konuflma, karfl›l›kl›
konuflma, söyleflme.
münacat: Allah'a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
müntehap: seçilmifl, seçkin, güzi-
de, mümtaz.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nazenin: narin, ince yap›l›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
perestifl: afl›r› derecede sevme,
afl›r› sevgi, düflkünlük, meftunluk.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde ve her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si, onu terbiye etmesi ve idaresi
alt›nda bulundurmas› vasf›.
sermedî: ebedî, sürekli, daimî,
ölümsüz.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
suret: biçim, flekil, tarz.
fle'n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
flükür: Allah'›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillah deme,
Allah'a dil ile hamd etme.
tekellüm: söyleme, konuflma, lâf
etme.
tenezzül-i ‹lâhî: Allah'›n, kulun
anlayabilece¤i bir üslup ve flekil-
de hitap etmesi.
tezahür: belirti, görünüfl.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister is-
temez, naçar.
zat: azamet ve ululuk sahibi.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›, ha-
yattar.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
endifle: düflünce, vesvese,
kuflku, kuruntu, merak, kayg›,
keder, gam, flüphe, korku.
endifle-i istikbal: gelecek dü-
flüncesi, gelecek kayg›s›.

fakir: zavall›, bîçare, âciz.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k, zü¤ürtlük.
fehm: anlama, anlay›fl, kavra-
y›fl, idrak, zekâ, ak›l.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketlerle, yaparak.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: do¤ru, hakikate men-
sup.
hâl›k›yet: yarat›c›l›k, yaratma
hâl ve s›fat›.

hârika: her zaman rastlan-
mayan, ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, âdet ve tabiat d›-
fl›nda olan fley.
ihatal›: kuflat›c›.
ifl'ar: anlatma, bildirme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.

1. Sözün, Allah taraf›ndan insanlar›n anlayaca¤› seviyeye indirilmesi.



‹flte, tenezzül-i ‹lâhî ve taarrüf-i Rabbanî ve mukabe-
le-i Rahmanî ve mükaleme-i Sübhanî ve ifl’ar-› Sameda-
nî hakikatlerini tazammun eden umumî, semavî vahiyle-
rin, icma ile Vacibü’l-Vücud’un vücuduna ve vahdetine
delâletleri öyle bir hüccettir ki, gündüzdeki güneflin fluaa-
t›n›n günefle flahadetinden daha kuvvetlidir diye anlad›.

Sonra ilhamlar cihetine bakt›, gördü ki:

Sad›k ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir
nevi mükaleme-i Rabbaniyedir; fakat iki fark vard›r.

Birincisi: ‹lhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri

melâike vas›tas›yla; ve ilham›n ekseri vas›tas›z olmas›d›r.
Meselâ, nas›l ki, bir padiflah›n iki suretle konuflmas› ve
emirleri var.

Birisi: Haflmet-i saltanat ve hâkimiyet-i umumiye hay-
siyetiyle bir yaverini, bir valiye gönderir. O hâkimiyetin
ihtiflam›n› ve emrin ehemmiyetini göstermek için, ba-
zen, vas›ta ile beraber bir içtima yapar, sonra ferman
tebli¤ edilir.

‹kincisi: Sultanl›k ünvan›yla ve padiflahl›k umumî is-
miyle de¤il, belki kendi flahs›yla hususî bir münasebeti ve
cüz’î bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya
bir âmî raiyetiyle ve hususî telefonuyla hususî konuflma-
s›d›r.

Öyle de, Padiflah-› Ezelînin, umum âlemlerin Rabbi is-
miyle ve kâinat Hâl›k› ünvan›yla, vahiyle ve vahyin hiz-
metini gören flümullü ilhamlar›yla mükâlemesi oldu¤u 

âlem: bütün yarat›lm›fllar.
âmî: cahil.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz'î: k›ymetsiz, önemsiz, tefer-
ruat.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
ferman: emir, buyruk.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâkim ol-
ma hâli, hükmedifl, hâkimlik, ege-
menlik.
hâkimiyet-i umumîye: ço¤unlu-
¤un ve genelin hakimiyeti.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
haflmet-i saltanat: saltanat›n
haflmeti, ihtiflam›, göz kamaflt›-
ran saltanat›n güzelli¤i.
haysiyetiyle: itibar›yla, özelli¤iy-
le.
hususî: flahsî, kiflisel.
hüccet: delil, ispat, burhan.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
içtima: toplant›, toplanma.
ihtiflam: debdebe, flanl› görünüfl,
büyük gösterifl.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
ifl'ar-› Samedanî: hiçbir fleye
muhtaç olmayan Cenab-› Hakk›n,
varl›¤›n› yarat›klara bildirmesi.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
melâike: melekler, ferifltehler.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muamele: ifl, al›flverifl.
mukabele-i Rahmanî: Rahman
olan Allah'›n zat›na has ve yarafl›r
karfl›l›k vermesi.
mükâleme: konuflma, karfl›l›kl›
konuflma, söyleflme.
mükâleme-i Rabbaniye: Rab
olan Allah'›n zat›na has konuflma-
s›.
mükaleme-i Sübhanî: yaratt›kla-
r›n›n kendisine tesbih etti¤i Ce-
nab-› Hakk›n konuflmas›.
münasebet: ilgi, alâka, ba¤lant›.
nevi: tür, çeflit.
padiflah: büyük flah, hükümdar,
hükümdarlar hükümdar›, sultan,
melik.
Padiflah-› Ezelî: bafllang›c› olma-
yan padiflah; Cenab-› Hak.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
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nimetlerle mahlûkat› ›slah ve
terbiye eden Allah.
raiyet: halk.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, flekil.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, nurlar,
›fl›klar, par›lt›lar.
flümullü: kapsaml›.
taarrüf-i Rabbanî: Cenab-›
Allah'›n kendini tan›tmas›, bil-

dirmesi.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma,
götürme, bitifltirme, erifltir-
me.
tenezzül-i ‹lâhî: Allah'›n, ku-
lun anlayabilece¤i bir üslup
ve flekilde hitap etmesi.
umum: bütün.
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.
ünvan: ad, isim, lâkap.

Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vas›ta: arac›l›k.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
yaver: yard›mc›.



gibi; her bir ferdin, her bir zîhayat›n Rabbi ve Hâl›k› ol-
mak haysiyetiyle, hususî bir surette, fakat perdeler arka-
s›nda onlar›n kabiliyetine göre bir tarz-› mükâlemesi var. 

‹kinci fark: Vahiy gölgesizdir, safîdir, havassa has-

t›r. ‹lham ise gölgelidir, renkler kar›fl›r, umumîdir. Melâ-
ike ilhamlar› ve insan ilhamlar› ve hayvanat ilhamlar› gi-
bi, çeflit çeflit, hem pek çok envalar›yla, denizlerin katre-
leri kadar kelimat-› Rabbaniyenin teksirine medar bir ze-
min teflkil ediyor.

nónØrænJ r¿nG nπrÑnb oôrënÑrdG nópØnænd »uHnQ päÉnªp∏nµpd GkOGnópe oôrënÑrdG n¿Énc rƒnd
1 »uHnQ oäÉnªp∏nc ayetinin bir vechini tefsir ediyor anlad›.

Sonra, ilham›n mahiyetine ve hikmetine ve flahadeti-
ne bakt›, gördü ki: Mahiyeti ile hikmeti ve neticesi dört
nurdan terekküp ediyor.

B‹R‹NC‹S‹: Teveddüd-i ‹lâhî denilen kendini mahlûkat›na
fiilen sevdirdi¤i gibi, kavlen ve huzuren ve sohbeten da-
hi sevdirmek, vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezas›d›r.

‹K‹NC‹S‹: ‹bad›n›n dualar›na fiilen cevap verdi¤i gibi,
kavlen dahi perdeler arkas›nda icabet etmesi, Rahîmiye-
tin fle’nidir.

ÜÇÜNCÜSÜ: A¤›r beliyyelere ve fliddetli hâllere düflen
mahlûkatlar›n›n istimdatlar›na ve feryatlar›na ve tazarru-
atlar›na fiilen imdat etti¤i gibi, bir nevi konuflmas› 
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nine indirilen mana.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
kabiliyet: beceriklilik, eli ifle yat-
k›nl›k, istidat, yetenek.
katre: damla.
kavlen: söz ile, sözlü olarak, fiilî
olmayan.
kelimat-› Rabbanîye: Rabbe ait
kelimeler, sözler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
melâike: melekler, ferifltehler.
mukteza: gerek.
netice: sonuç.
nevi: tür, çeflit.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden.
Rahîmiyet: merhamet edicilik.
rahmaniyet: Cenab-› Hakk›n kul-
lar›n› beslemesi, korumas› ve
merhamet etmesi vasf›.
safî: saf, duru, kat›fl›ks›z, halis, sa-
mimi.
sohbeten: sohbet ederek, konu-
flarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fle'n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
tarz-› mükâleme: konuflma tarz›.
tazarruat: tazarrular, yalvar›fllar,
yalvarmalar.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
teksîr: ço¤altma, art›rma.
terekküp: mürekkep olma, kar›-
fl›p birleflme, birden fazla fleyin
birleflmesinden oluflma.
teflkil: oluflturma, meydana getir-
me.
teveddüt-i ‹lâhî: Allah'›n kendini
kullar›na sevdirmesi.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vecih: yön, taraf.
vedudiyet: Cenab-› Hakk›n ken-
dini sevdirmesi.
zemin: yer.
zîhayat: hayat sahibi.

beliyye: felâket, keder, tasa,
kasavet, musibet.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fert: flah›s, kifli.
feryat: yard›m istemek için
yüksek sesle ba¤›rma, ça¤›r-
ma.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketlerle, yaparak.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
has: bir kimseye ayr›lm›fl
olan, özel.
havas: okumufllar, bilginler,
âlimler.
haysiyetiyle: itibar›yla, sebe-
biyle.
hayvanat: hayvanlar.

hikmet: gaye.
hususî: flahsî, kiflisel.
huzuren: yak›n›nda olarak.
ibad: abdler, kullar, ibadet
edenler.
icabet: kabul etme, kabul
edilme.
ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-

1. Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenme-
den o denizler tükenirdi. (Kehf Suresi: 109.)



hükmünde olan ilhamî kavillerle de imdada yetiflmesi,
rububiyetin lâz›m›d›r. 

DÖRDÜNCÜSÜ: Çok âciz ve çok zay›f ve çok fakir ve çok
ihtiyaçl› ve kendi malikini ve hamîsini ve müdebbirini ve
haf›z›n› bulmaya pek çok muhtaç ve müfltak olan zîfluur
masnular›na, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen
ihsas etti¤i gibi, bir nevi mükâleme-i Rabbaniye hükmün-
de say›lan bir k›s›m sad›k ilhamlar perdesinde ve mahsus
ve bir mahlûka bakan has ve bir vecihte, onun kabiliye-
tine göre, onun kalp telefonuyla, kavlen dahi kendi hu-
zurunu ve vücudunu ihsas etmesi, flefkat-i ulûhiyetin ve
rahmet-i rububiyetin zarurî ve vacip bir muktezas›d›r di-
ye anlad›.

Sonra ilham›n flahadetine bakt›, gördü: Nas›l ki, güne-
flin faraza fluuru ve hayat› olsayd› ve o hâlde ziyas›ndaki
yedi rengi, yedi s›fât› olsayd›, o cihette, ›fl›¤›nda bulunan
flualar› ve cilveleri ile bir tarz konuflmas› bulunacakt›. Ve
bu vaziyette, misalinin ve aksinin fleffaf fleylerde bulun-
mas›; ve her ayna ve her parlak fleyler ve cam parçalar›
ve kabarc›klar ve katreler, hatta fleffaf zerrelerle her biri-
nin kabiliyetine göre konuflmas›; ve onlar›n hacat›na ce-
vap vermesi; ve bütün onlar güneflin vücuduna flahadet
etmesi; ve hiçbir ifl, bir ifle mâni olmamas›; ve bir konufl-
mas›, di¤er konuflmaya müzahemet etmemesi bilmüfla-
hede görülece¤i gibi, aynen öyle de: ezel ve ebedin Zül-
celâl Sultan’› ve bütün mevcudat›n Zülcemal Hâl›k-› Zî-
flan’› olan fiems-i Sermedî’nin mükâlemesi dahi onun 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
aks: yans›ma.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak, görür flekilde, görme
derecesinde.
cihet: taraf, yön.
cilve: görünme, akis, yans›ma.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik, ebedin z›dd›.
faraza: farz edelim ki, farz edin ki,
sayal›m ki, ola ki.
fiilen: fiille, davran›fl ve hareket-
lerle, yaparak.
hacat: ihtiyaçlar, dilekler, istekler.
haf›z: h›fzeden, koruyan, sakla-
yan, koruyucu.
Hâl›k-› Zîflan: flan sahibi yarat›c›.
hamî: himaye edici, himaye
eden, koruyucu, koruyan, sahip
ç›kan, gözeten.
himayet: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
huzur: yan, kat, makam.
hükmünde: de¤erinde, k›ymetin-
de.
ihsas: hissettirme.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ilhamî: ilhama ait, ilham ile elde
edilen, ilhamla ulafl›lan, ilham so-
nucu olan.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
kabiliyet: beceriklilik, eli ifle yat-
k›nl›k, istidat, yetenek.
katre: damla.
kavil: söz, kelâm.
kavlen: söz ile, sözlü olarak, fiilî
olmayan.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
malik: sahip.
masnu: sanatla yap›lm›fl varl›k.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
mukteza: gerek.
müdebbir: tedbir alan, tedbirli,
her fleyi önceden düflünen.
mükâleme: konuflma, karfl›l›kl›
konuflma, söyleflme.
mükâleme-i Rabbaniye: Rab
olan Allah'›n zat›na has konuflma-
s›.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
müzahemet: zahmet, s›k›nt› ver-
me, engel olma.
nevi: tür, çeflit.
rahmet-i rububiyet: mahlûkat›n›
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terbiye ve idare eden Cenab-
› Allah'›n rahmeti.
rububiyet: Cenab-› Allah'›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, terbiye, tedbir
ve malikiyeti ve besleyicili¤i
keyfiyeti.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
s›fat: hâl, nitelik, vas›f.
sultan: padiflah, hükümdar.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.

fleffaf: içinden ›fl›k geçen, bir
taraf›ndan bak›ld›¤›nda di¤er
taraf› da görülen, saydam.
flefkat-i ulûhiyet: ilâh olma-
n›n gere¤i olan flefkat.
flems-i sermed: daimî, sürek-
li olan günefl.
flua: bir ›fl›k kayna¤›ndan uza-
nan ›fl›k hüzmesi, ›fl›k.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü.
tarz: biçim, flekil.
vacip: zorunlu.
vaziyet: durum, hâl.

vecih: yön, taraf.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zarurî: mecburî, zorunlu.
zerre: maddenin en küçük
parças›, molekül, atom.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.
Zülcelâl: celâl sahibi, büyük-
lük, izzet, heybet ve azamet
sahibi Allah.
Zülcemal: cemâl, lütuf, rah-
met ve güzellik sahibi Allah.



ilmi ve kudreti gibi, küllî ve muhit olarak her fleyin kabi-
liyetine göre tecelli etmesi; hiçbir sual bir suale, bir ifl bir
ifle, bir hitap bir hitaba mâni olmamas› ve kar›flt›rmama-
s› bilbedahe anlafl›l›yor. Ve bütün o cilveler, o konuflma-
lar  ve ilhamlar birer birer ve beraber bilittifak o fiems-i
Ezelînin huzuruna ve vücub-i vücuduna ve vahdetine ve
ehadiyetine delâlet ve flahadet ettiklerini aynelyakîne ya-
k›n bir ilmelyakînle bildi.

‹flte, bu merakl› misafirin âlem-i gayptan ald›¤› ders-i
marifetine k›sa bir iflaret olarak, Birinci Makam›n On
Dördüncü ve On beflinci Mertebelerinde,

'¤nY s∫nO i/òsdG oónMn’rG oópMGnƒrdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG p¬'dpG =n’
pás≤nërdG päÉn«rMGnƒrdG p™«/ªnL ó ÉnªrLpG /¬pJnórMnh »/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh
päÉnatôn©sà∏pdnh pás«pfÉnërÑt°ùdG päÉnªndÉnµoªr∏pdnh pás«p¡ndp’rG pän’tõnæsà∏pd pánæuªn°†nàoŸrG
päGnQÉn©r°TpÓr `pdnh /√pOÉnÑpY päÉnLÉnæoe nóræpY pás«pfÉnªrMsôdG pänÓnHÉn≤oªr∏pdnh pás«pfÉsHsôdG
/√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO Gnòncnh @ /¬pJÉnbƒo∏rînªpd p√pOƒoLoƒpd pás«pfGnónªs°üdG
pás«p¡'dp’rG päGnOtOnƒsà∏pd pánæuªn°†nàoŸrG pánbpOÉs°üdG päÉneÉn¡rdp’rG o¥ÉnØuJpG /¬pJnórMnh≈/a
pás«pfÉsHsôdG päGnOGnórepÓr `pdnh p¬pJÉnbƒo∏rfln päGnƒnYnópd pás«pfÉnªrMsôdG päÉnHÉnLpÓr `pdnh
1 /¬pJÉnYƒoær°ünŸp /√pOƒoLoƒpd pás«pfÉnërÑ°tùdG päÉn°SÉn°ùrMpÓr `pdnh p√pOÉnÑpY päÉnKÉn̈ pàr°Sp’p

denilmifltir.

Sonra, o dünya seyyah› kendi akl›na dedi ki:
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hitap: söz.
huzur: yan, kat, makam.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ilâh: tanr›, ma'bud.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
ilhamat-› sad›ka: do¤ru, gerçek
ilhamlar, gönle do¤malar, kalbe
gelmeler.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
istigase: medet umma, yard›m
isteme.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kabiliyet: beceriklilik, eli ifle yat-
k›nl›k, istidat, yetenek.
keza: böyle, böylece.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kul: Allah'›n yaratt›¤› mahlûk, Al-
lah'a nazaran insan.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
masnu: sanatla yap›lm›fl varl›klar.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
mukabele-i Rahmaniye: Rah-
man olan Allah'›n zat›na has ve
yarafl›r karfl›l›k vermesi.
mükâleme-i Sübhaniye: yarat-
t›klar›n›n kendisine tesbih etti¤i
Cenab-› Hakk›n konuflmas›.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fiems-i Ezelî: her fleyin mutlak
ayd›nlat›c›s› olan ve bafllang›c›
olmayan Allah.
taarrüfat-› Rabbaniye: Cenab-›
Allah'›n kendini tan›tmalar›, bil-
dirmeleri.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tecelli: belirme, bilinme.
tenezzülât-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n kullar›n›n anlay›fl seviye-
lerine göre konuflmas› ve derin
hakikatlar›, anlayabilecekleri ifa-
delerle beyan etmesi.
teveddüdat-› ‹lâhî: Allah'›n ken-
dini kullar›na sevdirmeleri.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan Allah.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.
vücut: varl›k, cisim.

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah taraf›n-
dan bilinen baflka dünyalar.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma.

bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli-
¤iyle, tamam›yla.
cilve: görünme, akis.

delâlet: delil olma, gösterme.
ders-i marifet: bilgilenme, ir-
fan dersi.
ehadiyet: Allah'›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi, Al-
lah'›n birli¤i.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü’l-Vücud’dur ki; onun vücub-i vücudu-
na ve vahdetine, tenezzülât-› ‹lâhiyeyi, mukâleme-i Sübhaniyeyi, taarrüfat-› Rabbaniyeyi,
kullar›n dualar›na mukabele-i Rahmaniyeyi ve varl›¤›n› mahlûkat›na hissettirmesini ta-
zammun eden bütün gerçek vahiylerin icma›, delâlet eder. Ve keza teveddüdat-› ‹lâhiye-
yi, mahlûkat›n›n dualar›na icabat-› Rahmaniyeyi, kullar›n›n istigaselerine olan imdadat-›
Rabbaniyeyi ve masnuat›n›n vücuduna olan ihsanat-› Sübhaniyeyi tazammun eden ilha-
mat-› sad›kan›n ittifak› da Onun vücub-i vücuduna ve vahdetine delâlet eder.



“Madem bu kâinat›n mevcudat›yla Malikimi ve Hâl›k›-
m› ar›yorum; elbette her fleyden evvel bu mevcudat›n en
meflhuru ve a’dâs›n›n tasdikiyle dahi en mükemmeli ve
en büyük kumandan› ve en namdar hâkimi ve sözce en
yükse¤i ve ak›lca en parla¤› ve on dört asr› faziletiyle ve
Kur’ân’›yla ›fl›kland›ran Muhammed-i Arabî Aleyhissalâ-
tü Vesselâm› ziyaret etmek ve arad›¤›m› ondan sormak
için Asr-› Saadete beraber gitmeliyiz’” diyerek, akl›yla
beraber o asra girdi, gördü ki: 

O as›r, hakikaten, o zat ile bir saadet-i befleriye asr› ol-
mufl. Çünkü, en bedevî ve en ümmî bir kavmi, getirdi¤i
nur vas›tas›yla, k›sa bir zamanda dünyaya üstat ve hâkim
eylemifl. 

Hem kendi akl›na dedi: “Biz en evvel, bu fevkalâde za-
t›n bir derece k›ymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ih-
barat›n›n do¤rulu¤unu bilmeliyiz. Sonra Hâl›k›m›z› on-
dan sormal›y›z” diyerek taharriye bafllad›. Buldu¤u had-
siz kat’î delillerden, burada, yaln›z dokuz külliyetine birer
k›sa iflaret edilecek. 

B‹R‹NC‹S‹: Bu zatta —hatta düflmanlar›n›n tasdikiyle da-
hi— bütün güzel huylar›n ve hasletlerin bulunmas›;

2 ≈'enQ % søpµ'd nh nâr«nenQ rPpG nâr«nenQ Énenh 1@ oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh
ayetlerinin sarahatiyle, bir parma¤›n›n iflaretiyle kamer
iki parça olmas›; ve bir avucuyla a’das›n›n ordusuna
att›¤› az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girme-
siyle kaçmalar›; ve susuz kalm›fl kendi ordusuna, befl 

a'dâ: en zalim, en çok düflmanl›k
eden.
aleyhissalâtü vesselâm: “salât
ve selâm onun üzerine olsun,”
anlam›nda Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ismini du-
yunca söylenmesi sünnet olan
dua.
as›r: yüzy›l.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz Hz.
Muhammed'in (a.s.m.) peygam-
ber olarak dünyada bulundu¤u
devir.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümlesi,
Kur'ân'›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
bedevî: iptidaî tarzda yaflayan,
medenî olmayan.
delil: flahit, belge, tan›k.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevi kuvvet,
erdem.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hâkim: hükümdar, idare eden,
egemen.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
haslet: insan›n yarat›l›fl›ndan ge-
len huy ve karakter, do¤ufltan
gelen özellik, mizaç, tabiat, mezi-
yet.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
ihbarat: ihbarlar, bildirmeler, ha-
ber vermeler.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kamer: Ay.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kavim: millet, aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
k›ymet: de¤er.
kumandan: komutan.
külliyet: bütünlük, tümlük.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
malik: sahip.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-

1. Ay yar›ld›. (Kamer Suresi: 1.)
2. Att›¤›n zaman da sen atmad›n, ancak Allah att›. (Enfal Suresi: 17.)
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¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k ka-
zanm›fl, ünlü, naml›.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar, yara-
t›lm›fl fleylerin tamam›, kâ-
inat.
Muhammed-i Arabî: Arapla-
r›n içinden ç›kan Peygamberi-
miz Muhammed (a.s.m.).
mükemmel: güzel, âlâ, hari-
ka.

namdar: meflhur, ünlü, flöh-
retli, naml›.
saadet-i befleriye: insanl›¤›n
mutlulu¤u.
sarahat: ifadedeki aç›kl›k,
aç›k anlat›m.
seyyah: yolcu.
taharri: arama, araflt›rma, in-
celeme, tahkik etme.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini

kabul etme.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
üstat: ö¤retici.
vas›ta: arac›l›k.
zat: azamet ve ululuk sahibi.
ziyaret: görmeye gitme, bir
yeri veya kimseyi görmeye
gitme.



parma¤›ndan kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde
içirmesi gibi, nakl-i kat’î ile ve bir k›sm› tevatürle yüzer
mu’cizat›n onun elinde zâhir olmas›d›r. Bu mu’cizattan,
üç yüzden ziyade bir k›sm›, On Dokuzuncu Mektup olan
Mu’cizat-› Ahmediye nam›ndaki harika ve kerametli bir
risalede kat’î delilleriyle beraber beyan edildi¤inden, on-
lar› ona havale ederek dedi ki: 

“Bu kadar ahlâk-› hasene ve kemalâtla beraber bu ka-
dar mu’cizat-› bâhiresi bulunan bir zat elbette en do¤ru
sözlüdür. Ahlâks›zlar›n ifli olan hileye, yalana, yanl›fla te-
nezzül etmesi kabil de¤il.”

‹K‹NC‹S‹: Elinde, bu kâinat Sahibinin bir ferman› bulun-
du¤u ve o ferman› her as›rda üç yüz milyondan ziyade
insanlar›n kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan
Kur’ân-› Azîmüflflan’›n, yedi vecihle harika olmas›d›r. Ve
bu Kur’ân’›n, k›rk vecihle mu’cize oldu¤u ve Kâinat Hâ-
l›k›n›n sözü bulundu¤u, kuvvetli delilleriyle beraber Yirmi
Beflinci Söz ve Mu’cizat-› Kur’âniye namlar›nda; Risale-i
Nur’un bir günefli olan meflhur bir risalede tafsilen beyan
edilmesinden, onu, ona havale ederek dedi: “Böyle
ayn-› hak ve hakikat bir ferman›n tercüman› ve tebli¤
edicisi bir zatta fermana cinayet ve ferman sahibine h›-
yanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz.” 

ÜÇÜNCÜSÜ: O zat öyle bir fleriat ve bir ‹slâmiyet ve bir
ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir imanla meydana
ç›km›fl ki, onlar›n ne misli var ne de olur. Ve onlardan 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 549 KASTAMONU HAYATI

kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemalât: insandaki ahlâk ve huy
güzellikleri.
kevser: Cennette bulunan bir
akarsu.
kifayet: kâfi miktarda olma, ye-
ter, yetiflme, yetme, yeterlilik.
Kur'ân-› Azîmüflflan: flan ve fle-
refi yüce olan Kur'ân.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
mu'cizat: mu'cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
Mu'cizat-› Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin (a.s.m.) gösterdi¤i
mu’cizeler.
mu'cizat-› bâhire: apaç›k mu’ci-
zeler.
Mu'cizat-› Kur'âniye: Kur'ân'›n
mu’cizeleri.
mu'cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifl.
nakl-i kat'î: içinde yanl›fl ihtimali
olmayan nakil, rivayet.
nam: ad, isim.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, uzun
uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tebli¤: yetifltirme, ulaflt›rma, gö-
türme, bitifltirme, erifltirme.
tenezzül: inme, alçalma.
tercüman: tercüme eden, baflka
bir dilde yaz›lm›fl veya söylenmifl
bir fleyi yine baflka dile çeviren,
çevirici, dilmaç.
tevatür: bir hadis-i flerif'in, yalan
söylemelerini akl›n kabulleneme-
yece¤i kadar say› ve sa¤laml›kta-
ki bir topluluk taraf›ndan aktar›l-
mas›, rivayet edilmesi.
ubudiyet: kulluk, kölelik, itaat,
ba¤l›l›k, samimiyet.
vecih: yön, flekil.
zahir: görünme, ortaya ç›kma.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan ge-
len hususiyetleri ile Kur’ân-›
Kerîm ve sünnet-i flerifte s›-
n›rlar› çizilen kaidelerin haya-
ta geçirilmesiyle kazan›lan iyi
ve güzel davran›fllar›n bütü-
nü.
ahlâk-› hasene: güzel ahlâk,
güzel huy.
as›r: yüzy›l.
ayn-› hak ve hakikat: hakk›n
ve gerçe¤in tâ kendisi.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.

cinayet: adam öldürme, cana
k›yma, katl.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
delil: flahit, belge, tan›k.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
ferman: emir, buyruk.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.

havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
h›yanet: hâinlik, ihanet, ken-
dine olan güveni kötüye kul-
lanma, sözünde durmay›p
oyun etme.
hile: sahtekârl›k, sahtecilik,
düzenbazl›k, oyun, dolap.
hükmünde: yerinde.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
kabil: olan, olabilir, mümkün,
ihtimal dairesinde.



daha mükemmel, ne bulunmufl ve ne de bulunur. Çün-
kü, ümmî bir zatta zuhur eden o fleriat, on dört asr› ve
nev-i beflerin humsunu, âdilâne ve hakkaniyet üzere ve
müdakkikane hadsiz kanunlar›yla idare etmesi, emsal ka-
bul etmez. 

Hem, ümmî bir zat›n ef’al ve akval ve ahvalinden ç›-
kan ‹slâmiyet, her as›rda, üç yüz milyon insan›n rehberi
ve mercii ve ak›llar›n›n muallimi ve mürflidi ve kalplerinin
münevviri ve musaffîsi ve nefislerinin mürebbîsi ve mü-
zekkîsi ve ruhlar›n›n medar-› inkiflaf› ve maden-i terakki-
yat› olmas› cihetiyle, misli olamaz ve olamam›fl. 

Hem, dininde bulunan bütün ibadat›n bütün enva›nda
en ileri olmas›; ve herkesten ziyade takvada bulunmas›
ve Allah’tan korkmas›; ve fevkalâde daimî mücahedat ve
da¤da¤alar içinde tam tam›na ubudiyetin en ince esrar›-
na kadar müraat etmesi; ve hiç kimseyi taklit etmeyerek
ve tam manas›yla ve müptediyane fakat en mükemmel
olarak ve intihay› birlefltirerek yapmas›, elbette misli gö-
rülmez ve görünmemifl. 

Hem binler dua ve münacatlar›ndan Cevflenü’l-Kebir
ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede
Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i
marifet ve ehl-i velâyet, telâhuk-i efkârla beraber, ne o
mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetifleme-
meleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur.
Risale-i Münacat’›n bafl›nda Cevflenü’l-Kebir’in doksan
dokuz f›kras›ndan bir f›kras›n›n k›sac›k bir mealinin 

âdilâne: adaletli olana yak›fl›r bir
surette, do¤rulukla, âdilcesine.
ahval: hâller, durumlar, olufllar.
akval: sözler, lâflar, lâk›rd›lar.
as›r: yüzy›l.
cihet: yön, sebep.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›, beyhu-
de telâfl ve ›zd›rap.
daimî: sürekli, devaml›.
derece-i tavsif: vas›fland›rma de-
recesi, niteleme derecesi.
ef'al: fiiller, ifller, ameller.
ehl-i marifet: bilim, hüner ve sa-
nat sahibi kifliler.
ehl-i velâyet: velî olanlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
emsal: efl, benzer.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
hums: beflte bir.
ibadat: ibadetler.
intiha: sonuç, nihayet.
maden-i terakkiyat: terakkilerin,
ilerlemelerin madeni.
marifet-i Rabbaniye: Rabbanî
marifet, Hak Teâlâ Hazretlerine
müteallik marifet, ilim, bilgi.
medar-› inkiflaf: inkiflaf›n sebebi.
merci: merkez, kaynak, bafl vuru-
lacak yer, müracaat edilecek yer,
dönülecek yer, s›¤›n›lacak yer.
mertebe-i marifet: bilgi ve irfan
derecesi.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muallim: ders veren, ö¤reten, ta-
lim eden, hoca, ö¤retmen.
musaffî: tasfiye eden, saflaflt›ran,
ar›nd›ran, süzen.
mücahedat: mücahedeler, savafl-
malar.
müdakkikane: müdakkik olana
yak›fl›r flekilde, inceden inceye
araflt›rarak, en ufak ayr›nt›y› gö-
rerek.
mükemmel: güzel, âlâ, harika.
münacat: Allah'a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münevvir: tenvir eden, nurland›-
ran, parlatan ayd›nlatan, ›fl›klan-
d›ran.
müptediyane: ilk defa olarak,
acemi gibi, acemicesine.
müraat: uyma, tatbik etme.
mürebbî: terbiye eden, terbiye
veren, yetifltiren.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müzekkî: tezkiye eden, temizle-
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yen, aklayan, ar›layan.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nev'i befler: insano¤lu, insan
soyu.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-

gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.

taklit: benzemeye veya ben-
zetmeye çal›flma.

takva: Allah'tan korkma, Al-
lah korkusuyla dinin yasak
etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah'›n emirlerini tutup azab›n-
dan korunma, Allah'›n yasak-
lar›ndan kaç›nmada azamî ti-
tizlik gösterme.

tavsif: vas›fland›rma, mahi-
yetini ve s›fatlar›n› ortaya

koyma, etrafl›ca tarif etme,
niteleme.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin bir-
biri pefline gelip birleflmesi,
kat›laflmas›, birbirine eklen-
mesi.
ubudiyet: kulluk, kölelik, ita-
at, ba¤l›l›k, samimiyet.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.



beyan edildi¤i yere bakan adam, “Cevflen’in dahi misli
yoktur” diyecek. 

Hem, tebli¤-i risalette ve nâs› hakka davette o derece
metanet ve sebat ve cesaret göstermifl ki, büyük devlet-
ler ve büyük dinler, hatta kavim ve kabilesi ve amcas›
ona fliddetli adavet ettikleri hâlde, zerre miktar bir eser-i
tereddüt, bir telâfl, bir korkakl›k göstermemesi ve tek ba-
fl›yla bütün dünyaya meydan okumas› ve bafla da ç›kar-
mas› ve ‹slâmiyeti dünyan›n bafl›na geçirmesi ispat eder
ki, tebli¤ ve davette dahi misli olmam›fl ve olamaz. 

Hem, imanda, öyle fevkalâde bir kuvvet ve harika bir
yakîn ve mu’cizâne bir inkiflaf ve cihan› ›fl›kland›ran bir
ulvî itikat tafl›m›fl ki, o zaman›n hükümran› olan bütün ef-
kâr ve akideleri ve hükeman›n hikmetleri ve ruhanî reis-
lerin ilimleri ona muar›z ve muhalif ve münkir olduklar›
hâlde onun ne yakînine, ne itikad›na, ne itimad›na, ne it-
minan›na hiçbir flüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiç-
bir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratib-i ima-
niyede terakki eden baflta Sahabeler ve bütün ehl-i velâ-
yet, onun, her vakit, mertebe-i iman›ndan feyz almalar›
ve onu en yüksek derecede bulmalar›, bilbedahe gösterir
ki, iman› dahi emsalsizdir. 

‹flte, böyle emsalsiz bir fleriat ve misilsiz bir ‹slâmiyet
ve harika bir ubudiyet ve fevkalâde bir dua ve cihanpe-
sendâne bir davet ve mu’cizâne bir iman sahibinde,
elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye an-
lad› ve akl› dahi tasdik etti.
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itikat: Allah'a inanma, Allah'a
olan ba¤l›l›k, kesin inan›fl.
itminan: inanma, birine inanma,
güvenme, gönül rahatl›¤› içinde
tereddütsüz kabul etme.
kabile: iptidaî ve göçebe insan-
larda, ayn› soydan say›lan ve bir
bafla itaat eden insan toplulu¤u,
boy, afliret, oymak, uruk.
kavim: millet, aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
maneviyat: maddî olmayanlar,
manevî olan hususlar, ruha, hisse,
inanca ait fleyler.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.
meratib-i imaniye: iman derece-
leri.
mertebe-i iman: iman derecesi.
metanet: sa¤laml›k, kavilik, me-
tinlik, dayan›kl›l›k.
misilsiz: eflsiz, benzersiz.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
mu'cizane: mu'cizeli bir flekilde.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
nâs: insanlar, topluluk, halk, her-
kes.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir toplu-
lu¤un en üst idarecisi.
ruhanî: islâm d›fl›ndaki dinlerde
din adam›, rahip.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü'min kim-
se.
sebat: kararl› olma, karar›ndan
vazgeçmeme, azimlilik.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›.
tebli¤-i risalet: peygamberli¤in
tebli¤i, ilân›, mesaj›.
telâfl: tasa, endifle, kayg›.
terakki: ilerleme, yükselme.
tereddüt: karars›zl›k, karar vere-
meme, bir konuda flüphede kal-
ma, duraksama.
ubudiyet: kulluk, kölelik, itaat,
ba¤l›l›k, samimiyet.
ulvî: yüksek, yüce.
vesvese: flüphe, iflkil, kuruntu, te-
reddüt.
yakîn: aç›k-seçik ve kesin bilgi.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik, der-
mans›zl›k, ar›kl›k.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça, çok küçük parça.

adavet: düflmanl›k, husumet.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yü-
reklilik.
Cevflen: Hz. Muhammed
(a.s.m.) Efendimize vahiyle
gelen, Esma-i Hüsna'y› içine
alan emsalsiz bir münacat ve
benzersiz bir dua.

cihan: dünya, kâinat, âlem.
cihanpesendâne: dünyaya
meydan okurcas›na.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
ehl-i velâyet: velî olanlar.
emsalsiz: eflsiz, benzersiz.
eser-i tereddüt: karars›zl›k
belirtisi, tereddüt alâmeti.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.
feyz: Allah'›n kuluna ba¤›flla-
d›¤› marifet ve dinî heyecan.

f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
hikmet: felsefe.
hükema: âlimler, çok bilgili
kimseler, feylesoflar, filozof-
lar.
hükümran: hâkim, hüküm-
dar. hüküm ve saltanat süren.
hükümferma.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
inkiflaf: geliflme.



DÖRDÜNCÜSÜ: Enbiyalar›n icma›, nas›l ki vücut ve vah-
daniyet-i ‹lâhiyeye gayet kuvvetli bir delildir; öyle de, bu
zat›n (a.s.m.) do¤rulu¤una ve risaletine gayet sa¤lam bir
flahadettir. Çünkü enbiya aleyhimüsselâm›n do¤ruluklar›-
na ve peygamber olmalar›na medar olan ne kadar kudsî
s›fatlar ve mu’cizeler ve vazifeler varsa, o zatta en ileride
oldu¤u tarihçe musaddakt›r. Demek onlar, nas›l ki, lisan-›
kàl ile Tevrat, ‹ncil, Zebur ve suhuflar›nda bu zat›n
(a.s.m.) gelece¤ini haber verip insanlara beflaret vermifl-
ler ki, kütüb-i mukaddesenin o beflaretli iflarat›ndan yir-
miden fazla ve pek zâhir bir k›sm›, On Dokuzuncu Mek-
tup’ta güzelce beyan ve ispat edilmifl. Öyle de, lisan-›
hâlleriyle, yani nübüvvetleriyle ve mu’cizeleriyle, kendi
mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel
olan bu zat› tasdik edip davas›n› imza ediyorlar. Ve li-
san-› kàl ve icma ile vahdaniyete delâlet ettikleri gibi, li-
san-› hâl ile ve ittifak ile de, bu zat›n sad›k›yetine flahadet
ediyorlar diye anlad›. 

BEfi‹NC‹S‹: Bu zat›n düsturlar›yla ve terbiyesi ve tebaiye-
tiyle ve arkas›ndan gitmeleriyle hakka hakikate, kemalâ-
ta, keramata, keflfiyata, müflahedata yetiflen binlerce ev-
liya, vahdaniyete delâlet ettikleri gibi, üstatlar› olan bu
zat›n sad›k›yetine ve risaletine icma ve ittifakla flahadet
ediyorlar. Ve âlem-i gayptan verdi¤i haberlerin bir k›sm›-
n› nur-i velâyetle müflahede etmeleri; ve umumunu, nur-i
iman ile, ya ilmelyakîn veya aynelyakîn veya hakkalya-
kîn suretinde itikat ve tasdik etmeleri, üstatlar› olan 

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
aleyhimüsselâm: Allah'›n selam›
onlar›n üzerine olsun.
beflaret: müjde, mufltu, sevindiri-
ci haber.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cihet: yön, flekil.
delâlet: delil olma, gösterme.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
enbiya: nebiler, peygamberler.
evliya: keramet sahibi olanlar,
erenler, velîler, ulular.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
‹ncil: Hazret-i ‹sa'ya (a.s.) gönde-
rilmifl olan ‹lâhî kitap, H›ristiyanla-
r›n mukaddes kitab› olup, dört
büyük kitaptan birisidir.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
keramat: kerametler, ermifllerin,
velîlerin ola¤an üstü sözleri ve
hâlleri.
keflfiyat: evliyan›n, Allah'›n ilham
etmesiyle gösterdikleri gaybla il-
gili s›rlar, manevî s›rlar, keflifler.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
kütüb-i mukaddese: mukaddes
kitaplar (Tevrat, Zebur, ‹ncil ve
Kur'ân-› Kerîm).
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
meslek: aklen, kalben, amelen
yürünen manevî yol, gidifl, usul.
mu'cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifl.
musaddak: tastik edilmifl, tastik
olunmufl, do¤rulanm›fl, gerçekli¤i
kabul edilmifl, tastikli.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
müflahedat: gözle görülen fleyler,
müflahede edilen fleyler, meflhu-
dat.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
nur-i velâyet: velilik nuru.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
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Allah'›n elçili¤i, peygamberlik
hâl ve flân›.
peygamber: Allah'›n elçisi, Al-
lah taraf›ndan haber getire-
rek ‹lâhî emir ve yasaklar› in-
sanlara tebli¤ eden elçi, ha-
berci, nebi, resul.
risalet: elçilik, nebîlik, resul-
lük, peygamber olarak gön-
derilme, peygamberlik.
sad›k›yet: sad›kl›k, do¤ruluk,
sadakat.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.

suhuf: Allah'›n dört büyük ki-
tab›n d›fl›nda Cebrail vas›ta-
s›yla, sahifeler fleklinde baz›
peygamberlerine gönderdi¤i
‹lâhî emirler.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.
tebaiyet: tâbilik, tâbi olma,
uyma.
Tevrat: Hz. Mûsa'ya (a.s.) indi-
rilmifl olan ‹lâhî kitap.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

üstat: ö¤retici.

vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.

vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî
birlik, Allah'›n bir, tek olmas›.

vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.

zahir: aç›k, belli, meydanda.

zat: kifli, flah›s, fert.

Zebur: Hz. Davud'a (a.s.) nazil
olan mukaddes kitap.



bu zat›n derece-i hakkaniyet ve sad›k›yetini günefl gibi
gösterdi¤ini gördü. 

ALTINCISI: Bu zat›n, ümmîli¤iyle beraber, getirdi¤i ha-
kaik-i kudsiye ve ihtira etti¤i ulûm-i âliye ve keflfetti¤i
marifet-i ‹lâhiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiye-
de en yüksek makama yetiflen milyonlar asfiya-y› mü-
dakkikîn ve s›dd›kîn-i muhakkikîn ve dâhî hükema-i
mü’minîn bu zat›n üssülesas davas› olan vahdaniyeti kuv-
vetli bürhanlar›yla bilittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi,
bu muallim-i ekberin ve bu üstad-› azam›n hakkaniyetine
ve sözlerinin hakikat oldu¤una ittifakla flahadetleri, gün-
düz gibi bir hüccet-i risaleti ve sad›k›yetidir. Meselâ, Ri-
sale-i Nur, yüz parças›yla, bu zat›n sadakat›n›n bir tek
bürhan›d›r. 

YED‹NC‹S‹: Âl ve Ashap nam›nda ve nev-i beflerin enbi-
yadan sonra feraset ve dirayet ve kemalâtla en meflhuru
ve en muhterem ve en namdar› ve en dindar ve en kes-
kin nazarl› taife-i azîmesi, kemal-i merakla ve gayet dik-
kat ve nihayet ciddiyetle bu zat›n bütün gizli ve aflikâr
hâllerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftifl ve
tetkik etmeleri neticesinde, bu zat›n dünyada en sad›k ve
en yüksek ve en hakl› ve hakikatli oldu¤una ittifakla ve
icma ile sars›lmaz tasdikleri ve kuvvetli imanlar›, güneflin
ziyas›na delâlet eden gündüz gibi bir delildir diye anlad›. 

SEK‹Z‹NC‹S‹: Bu kâinat, nas›l ki kendini icat ve idare ve
tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi,
bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaflagâh gibi tasarruf 
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icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ihtira: yeni bir fley bulma, benze-
ri görülmemifl bir fley icat etme,
vücuda getirme.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
kemal-i merak: merak›n son de-
recesi, tam bir merak.
keflif: gizli bir fleyi bulma, gizli bir
fleyi bulup meydana ç›karma.
marifet-i ‹lâhîye: Allah'a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat.
mertebe-i ilmiye: ilim derecesi.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muallim-i ekber: en büyük mu-
allim, en büyük ö¤retici.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k, aziz, sayg›n.
nam: ad, isim.
namdar: meflhur, ünlü, flöhretli,
naml›.
nazar: düflünce, fikir.
nev'i befler: insano¤lu, insan so-
yu.
nihayet: son derece.
nur-i iman: iman nuru, Allah'›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sad›k: do¤ru, gerçek, sadakatli,
sözünde, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sad›k›yet: sad›kl›k, do¤ruluk, sa-
dakat.
s›dd›kîn-i muhakkikîn: muhak-
kiklerin, hakikati araflt›ranlar›n
s›dd›k olanlar›.
suret: flekil, biçim.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
taharri: arama, araflt›rma, incele-
me, tahkik etme.
taife-i azîme: büyük bir taife, bü-
yük bir grup.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
teftifl: kontrol etme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
ulûm-i âliye: yüksek ilimler.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
üssü'l-esas: hakikî sa¤lam temel.
üstaz-› azam: en büyük üstat.
vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.
vaziyet: durum, hâl.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.

Âl ve Ashap: Peygamberimi-
zin ailesi ve onun soyundan
gelenler ile Sahabeler, yani
Hz. Peygamberi (a.s.m.) gör-
müfl ve onunla konuflmufl
olan Müslüman kimseler.
asfiya-i müdakkikîn: âyet ve
hadislere dayanarak do¤ru ve
isabetli hükümler ç›karan
âlimler.
Ashap: sahipler, malik olanlar.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma.

bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli-
¤iyle, tamam›yla.
bürhan: delil, ispat, tan›k.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k, deha sahibi.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: flahit, belge, tan›k.
derece-i hakkaniyet ve sa-
d›k›yet: do¤ruluk, gerçeklik
ve sahihlik derecesi.
dirayet: zekâ, ak›l, kabiliyet.
enbiya: nebiler, peygamber-
ler.

feraset: anlay›fll›l›k, çabuk se-
zifl, kavray›fl, anlama, sezme
kabiliyeti.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakaik-› kudsiye: kutsal ger-
çekler.
hakkalyakin: marifet merte-
besinin en yükse¤i.
hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.
hüccet-i risalet: peygamber-
lik delili.
hükema-i mü'minîn: Müslü-
man âlimler.



eden Sâniine ve Kâtibine ve Nakkafl›na delâlet eder. Öy-
le de, kâinat›n hilkatindeki makas›d-› ‹lâhiyeyi bilecek ve
bildirecek ve tahavvülât›ndaki Rabbanî hikmetlerini talim
edecek ve vazifedarâne harekât›ndaki neticeleri ders ve-
recek ve mahiyetindeki k›ymetini ve içindeki mevcudat›n
kemalât›n› ilân edecek ve o kitab-› kebirin manalar›n› ifa-
de edecek bir yüksek dellâl, bir do¤ru keflflaf, bir muhak-
kik üstat, bir sad›k muallim istedi¤i ve iktiza etti¤i ve her-
hâlde bulunmas›na delâlet etti¤i cihetle elbette bu vazife-
leri herkesten ziyade yapan bu Zat›n hakkaniyetine ve
bu kâinat Hâl›k›n›n en yüksek ve sad›k bir memuru oldu-
¤una flahadet etti¤ini bildi.

DOKUZUNCUSU: Madem bu sanatl› ve hikmetli masnu-
at›yla Kendi hünerlerini ve sanatkârl›¤›n›n kemalât›n› tefl-
hir etmek; ve bu süslü, ziynetli nihayetsiz mahlûkat›yla
Kendini tan›tt›rmak ve sevdirmek; ve bu lezzetli ve k›y-
metli hesaps›z nimetleriyle Kendine teflekkür ve hamd
ettirmek; ve bu flefkatli ve himayetli umumî terbiye ve ia-
fleyle, hatta a¤›zlar›n en ince zevklerini ve ifltihalar›n her
nev’ini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbanî
it’amlar ve ziyafetlerle kendi rububiyetine karfl› minnet-
tarâne ve müteflekkirâne ve perestiflkârâne ibadet ettir-
mek; ve mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve
ihtilâf› gibi, azametli ve haflmetli tasarrufat ve icraat ve
dehfletli ve hikmetli faaliyet ve hallâk›yetle kendi ulûhiye-
tini izhar ederek, o ulûhiyetine karfl› iman ve teslim ve
ink›yat ve itaat ettirmek; ve her vakit iyili¤i ve iyileri
himaye, fenal›¤› ve fenalar› izale ve semavî tokatlarla 

azamet: büyüklük, ululuk.
cihet: yön, taraf.
delâlet: delil olma, gösterme.
dellâl: ilân edici.
elbette: kesinlikle, flüphesiz.
faaliyet: hareket, gayret.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
hallâk›yet: yarat›c›l›k.
hamd: teflekkür, flükran.
harekât: hareketler.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hilkat: yaratma, yarat›fl.
himayet: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
hüner: bilgililik, ustal›k, maharet.
iafle: geçindirme, besleme, yedi-
rip içirme.
icraat: ifller, yap›lanlar.
ihtilâf: ayr›l›k, ayk›r›l›k.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ih-
tiyaç hissedilme.
ifltiha: yeme iste¤i, açl›k, ifltah.
it'am: yemek yedirme, yemek
verme.
Kâtip: bütün varl›klar› bir kitap
yazar gibi mükemmel bir flekilde
yaratan Allah.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
keflflaf: keflfeden, keflif sahibi,
gizli bir fleyi meydana ç›karan,
keflifçi.
kitab-› kebir: büyük kitap.
mahiyet: tabiat.
mahlûkat: varl›klar, yarat›klar.
makas›d-› ‹lâhîye: Allah'›n mak-
satlar›, yarat›c›n›n gayeleri.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mevcudat: varl›klar, yarat›klar.
muallim: talim eden, ö¤retmen.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›ran, gerçe¤i araflt›r›p bulan,
bir fleyin iç yüzünü inceleyerek
vak›f olan.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkürle, iyilik bilirlikle, iyi-
li¤e karfl› nazik davran›flla.
Nakkafl: bütün varl›klar› nak›fl ifl-
ler gibi yaratan Allah.
nevi: tür, çeflit.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
perestiflkârâne: taparcas›na, ta-
p›n›rcas›na, tapan kimseye yak›-
fl›r flekilde, afl›r› derecede seve-
rek.
Rabbanî: Allah'a ait, Allah'tan ge-
len.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sad›k: do¤ru, gerçek.
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Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet, karfl›l›k bekleme-
den yard›m etme.
tahavvülât: tahavvüller, de-
¤iflmeler.
tahvil: bir hâlden bir hâle ge-
tirme.
takdir: tayin etme, miktar›n›

belirleme.
talim: e¤itim.
tasarruf: güzel idare etme.
tasarrufat: tasarruflar.
tasvir: flekillendirme, suret
verme.
tatmin: doyma, doygunluk.
tebdil: de¤ifltirme, döndür-
me, dönüfltürme, baflka bir
hâle getirme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
temaflâgâh: temafla yeri, se-
yir ve gezinti yeri.

terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.
tertip: düzene koyma.
teflekkür: yap›lan bir iyilik
karfl›s›nda minnet, memnuni-
yet ve flükür ifade etme, flük-
retme.
teflhir: gösterme.
umumî: genel
üstat: ö¤retici.
vazifedarane: vazifeli olarak.
ziyade: çok, fazla, art›k.
ziynet: süs, bezek.



zalimleri ve yalanc›lar› imha etmek cihetiyle hakkaniyet
ve adaletini göstermek isteyen, perde arkas›nda Birisi
var. Elbette ve herhâlde, o gaybî Zat›n yan›nda en sevgi-
li mahlûku ve en do¤ru abdi ve Onun mezkûr maksatla-
r›na tam hizmet ederek, hilkat-i kâinat›n t›ls›m›n› ve mu-
ammas›n› hall ve keflfeden ve daima o Hal›k›n›n nam›na
hareket eden ve Ondan istimdat eden ve muvaffak›yet
isteyen ve Onun taraf›ndan imdada ve tevfike mazhar
olan Muhammed-i Kureyflî denilen bu zat olacak
(a.s.m.).

Hem, akl›na dedi: Madem bu mezkûr dokuz hakikat-
ler bu zat›n s›dk›na flahadet ederler; elbette bu âdem, be-
nî dem’in medar-› flerefi ve bu âlemin medar-› iftihar›d›r.
Ve ona “Fahr-i Âlem” ve “fieref-i Benî Âdem” denilme-
si pek lây›kt›r. Ve onun elinde bulunan ferman-› Rahman
olan Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n haflmet-i saltanat-› ma-
neviyesinin n›sf-› arz› istilâs› ve flahsî kemalât› ve yüksek
hasletleri gösteriyor ki, bu âlemde en mühim zat budur;
Hâl›k›m›z hakk›nda en mühim söz onundur.

‹flte, gel bak! Bu harika zat›n yüzer zâhir ve bâhir kat’î
mu’cizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âlî ve esasl›
hakikatlerine istinaden bütün davalar›n›n esas› ve bütün
hayat›n›n gayesi, Vacibü’l-Vücud’un vücuduna ve vahde-
tine ve s›fât›na ve esmas›na delâlet ve flahadet ve o Va-
cibü’l-Vücud’u ispat ve ilân ve ilâm etmektir.

Demek bu kâinat›n manevî günefli ve Hâl›k›m›z›n en
parlak bir bürhan› bu Habibullah denilen zatt›r ki, onun 
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imha: bozma, yok etme, mahvet-
me, ortadan kald›rma, y›kma.
ink›yat: boyun e¤me, bafl e¤me.
istilâ: yükselme, yüce olma, yü-
celme.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak, güvenerek, delil kabul
ederek.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
izale: ortadan kald›rma.
izhar: gösterme, belirtme.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
keflif: bir s›rr› ö¤renme.
Kur'ân-› Mu'cizü'l-Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur'ân-› Ke-
rîm.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
medar-› iftihar: iftihar sebebi,
övünme sebebi.
medar-› fleref: fleref kazand›ran
sebep.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muamma: Bilmece.
Muhammed-i Kureflî: Kureyfl Ka-
bilesine mensup olan Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
muvaffak›yet: Allah'›n yard›m›y-
la baflar›l› olma, muvaffak olma,
baflarma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nam›na: ad›na.
n›sf-› arz: dünyan›n yar›s›.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik, hakikat.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fleref-i benî adem: Âdem o¤ulla-
r›n›n flerefi.
teslim: do¤rulama, do¤ru oldu¤u-
nu kabul etme.
tevfik: baflar›, muvaffakiyet.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r, bilmece.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zalim: merhametsiz, gaddar.
Zat: azamet ve ululuk sahibi.

abd: kul, köle.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adem: insan.
âlem: dünya, cihan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
bâhir: belli, besbelli, aç›k,
apaç›k.
benîâdem: Ademo¤ullar›, in-
sanlar.
cihet: yan, yön, taraf.
delâlet: delil olma, gösterme.
elbette: kesinlikle, mutlaka,

flüphesiz.
esmâ: adlar, isimler.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü,
âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).
ferman-› Rahman: rahman
olan Allah'›n ferman›, emri.
gaybî: gayba ait, göze görün-
meyenlere ait, gaypla ilgili.
gaye: maksat, meram, hedef.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.
Hâl›k: yoktan yaratan, her

fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
haflmet-i saltanat-› manevi-
ye: manevî hükümranl›¤›n›n
büyüklü¤ü.
hilkat-i kâinat: kâinat›n ya-
rad›l›fl›.
himaye: koruma, esirgeme,
muhafaza etme.
ilâm: bildirme, duyurma.
imdat: yard›m, yard›ma ye-
tiflme, zor durumda kalana
yap›lan yard›m.



flahadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve al-
datmaz üç büyük icma var.

Bir inc i s i : “E¤er perde-i gayp aç›lsa yakînim ziya-

deleflmeyecek” diyen ‹mam-› Ali Radiyallahü anh ve
yerde iken Arfl-› Azam’› ve ‹srafil’in azamet-i heykelini
temafla eden Gavs-› Azam (k.s.) gibi keskin nazar ve
gaybbîn gözleri bulunan binler aktap ve evliya-y› azîme-
yi cami ve âl-i Muhammed nam›yla flöhretfliar-› âlem
olan cemaat-i nuraniyenin icma ile tasdikleridir. 

‹kinc i s i : Bedevî bir kavim ve ümmî bir muhitte,

hayat-› içtimaiyeden ve efkâr-› siyasiyeden hâli ve kitap-
s›z ve fetret asr›n›n karanl›klar›nda bulunan ve pek az bir
zamanda en medenî ve malûmatl› ve hayat-› içtimaiyede
ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükûmetlere üs-
tat ve rehber ve diplomat ve hâkim-i âdil olarak, flarktan
garba kadar cihanpesendâne idare eden ve Sahabe na-
m›yla dünyada namdar olan cemaat-› meflhurenin, itti-
fakla, can ve mallar›n›, peder ve afliretlerini feda ettiren
bir kuvvetli imanla tasdikleridir.

Üçüncüsü : Her as›rda binlerle efrad› bulunan ve

her fende dâhiyâne ileri giden ve muhtelif mesleklerde
çal›flan ve ümmetinde yetiflen hadsiz muhakkik ve müte-
bahhir ulemas›n›n cemaat-› uzmas›n›n, tevafukla ve il-
melyakîn derecesinde tasdikleridir. Demek bu zat›n vah-
daniyete flahadeti, flahsî ve cüz’î de¤il; belki, umumî ve
küllî ve sars›lmaz ve bütün fleytanlar toplansa karfl›s›na
hiç bir cihetle ç›kamaz bir flahadettir diye hükmetti.

aktap: kutuplar.
âl-i Muhammed: Hz. Muham-
med'in (a.s.m.) neslinden gelenler.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah'›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
afliret: göçebe hâlinde yaflayan,
ço¤unlukla bir soydan gelen in-
sanlar, kabile, oymak.
azamet-i heykel: heykelin bü-
yüklü¤ü.
bedevî: göçebe.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
cemaat-i meflhure: meflhur ve
tan›nm›fl cemaat.
cemaat-i nuraniye: nuranî, nurlu
cemaat.
cemaat-i uzma: çok büyük ce-
maat, en büyük topluluk.
cihanpesendâne: kâinat, cihan
be¤enircesine.
cüz'î: küçük.
dâhiyâne: dâhîcesine, dâhîce, dâ-
hîye yak›fl›r bir yolda.
efkâr-› siyasiye: siyasî fikirler.
efrat: fertler, tek olanlar, birler.
evliya-¡ azîme: büyük velîler.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
fetret: iki peygamber veya padi-
flah aras›nda peygambersiz veya
padiflahs›z geçen zaman.
garp: bat›.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
gaypbin: gayb› gören, herkesin
bilemedi¤i gelece¤i feraseti ile
hissedip bilen, istikbalden haber
veren.
Habibullah: Allah'›n en sevgili
kulu olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
hâkim-i âdil: âdil hakim, adâlet
ile ifl gören hükmedici, adâletli
hüküm verici.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
hâlî: ›ss›z, bombofl.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
‹srafil: dört büyük melekten biri,
k›yamet günü “sur”u üflemekle
görevli olan melek.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›ran, gerçe¤i araflt›r›p bulan,
bir fleyin iç yüzünü inceleyerek
vak›f olan.
muhit:. çevre.
muhtelif: türlü türlü, çeflit çeflit,
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farkl›.
mütebahhir: bilgisi deniz gibi
genifl ve engin olan, çok bilgi-
li, derin bilgi sahibi.
namdar: meflhur, ünlü, flöh-
retli, naml›.
perde-i gayp: gayp perdesi,
gizli perde.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed'in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü'min kimse.
flahadet: flahit olma, flahitlik,

tan›kl›k.
flark: do¤u.
flöhretfliar-› âlem: flöhreti
âleme, dünyaya yay›lm›fl,
dünyaca tan›nan.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.
temafla: bakma, bak›p sey-
retme.
tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.

teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.
ulema: âlimler, bilginler.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak bilme, son derece
emin olarak bilme, do¤ru ve
kuvvetle bilme.
ziyade: Artma, ço¤alma.



‹flte, Asr-› Saadette akl›yla beraber seyahat eden dün-
ya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniye-
den ald›¤› derse k›sa bir iflaret olarak, Birinci Makam›n
On Alt›nc› Mertebesinde böyle 

pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG oópMn’rG oópMGnƒrdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'dpG n=’
pánªn¶n©pH nΩnO'G »/ænH p´rƒnf o±nôn°T nh pºndÉn©rdG oôrîna /¬pJnórMnh ≈/a /√pOƒoLoh
pásjpƒr∏oY nh p¬pJn’Énªnc pInôrã`ncnh /¬pæj/O pán©r°Soh pánªr°ûnM nh /¬pf'Grôob pánæn£r∏n°S
pänCÉpe pIsƒo≤pH nøngrônH nh nóp¡n°T Gnòncnh ¯ p¬pFGnórYnG p≥j/ór°ünàpH »sànM /¬pbnÓrNnG
p±'’'G pIsƒo≤pHnh pánbsón°üoªrdG pánbuón°üoªrdG päGnôpgÉnÑrdG päGnôpgÉs¶dG päGnõpér©oŸrG
p¥ÉnØuJpÉpHnh pQGnƒrfn’rG iphnP /¬pd'G ṕ ÉnªrLpÉpH pán©pWÉn≤rdG pán©pWÉs°ùdG p¬pæj/O p≥pF=Én≤nM
pÚ/gGnônÑrdG iphnP /¬pàseoG »/≤u≤nëoe p≥oaGnƒnàpHnh pQÉn°ürHn’rG iphnP /¬pHÉnër°UnG

1 pInQGsƒsædG pôpF=É°nünÑrdGnh
denilmifltir.

Sonra, bu dünyada hayat›n gayesi ve hayat›n hayat›
iman oldu¤unu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu,
kendi kalbine dedi ki: 

“Arad›¤›m›z zat›n sözü ve kelâm› denilen, bu dünyada
en meflhur ve en parlak ve en hâkim; ve ona teslim ol-
mayan herkese, her as›rda meydan okuyan Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan nam›ndaki kitaba müracaat edip, o ne di-
yor bilelim. Fakat en evvel, bu kitap bizim Hâl›k’›m›z›n
kitab› oldu¤unu ispat etmek lâz›md›r” diye taharriye bafl-
lad›.
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gaye: maksat, meram, hedef.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkim: sözünü geçiren, egemen.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hüküm: karar verme.
ilâh: tanr›, mabud.
iman: inanma, inanç, tasdik.
ispat: kan›tlama.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kat'î: kesin, flüphesiz.
kelâm: ifade, söz.
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler.
keza: böyle, böylece.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
medrese-i nuraniye: nur saçan
medrese, nurlu dershane.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
mu’cize: Allah'›n izniyle peygam-
berler taraf›ndan ortaya konulup
bir benzerini yapmakta baflkalar›-
n› aciz ve hayrette b›rakan ola¤a-
nüstü fleyler.
muhakkikin-i ümmet: ümmeti-
nin muhakkik olanlar›, her fleyin
gerçe¤ini araflt›r›p bulanlar›.
musaddak: tastik edilmifl, tastik
olunmufl, do¤rulanm›fl, gerçekli¤i
kabul edilmifl, tastikli.
musadd›k: tastik eden, gerçekli-
¤ini do¤rulayan, gerçek ve geçer
oldu¤unu resmî olarak bildiren.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nazar: bak›fl, görüfl, fikir.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
seyahat: yolculuk, uzun yolculuk.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fleref-i nev-i benîâdem: Âdemo-
¤ullar›n›n flerefi, insano¤lunun fle-
refi.
tasdik: do¤rulama, kabul etme.
teslim: do¤rulama, do¤ru oldu¤u-
nu kabul etme.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
vücub-i vücut:
zat: kifli, flah›s, fert.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü’l-Vücud ve Vahidü’l-Ehad’dir ki; Fahr-i
Âlem ve fieref-i Nev-i Benîâdem (a.s.m.), Kur’ân’›n›n saltanat›n›n büyüklü¤ü, dininin genifl-
li¤inin haflmeti, kemalât›n›n çoklu¤u ve hatta düflmanlar›n dahi tasdik ettikleri ahlâk›n›n
yüceli¤i ile, Onun vücub-i vücuduna ve vahdetine delâlet eder. Ve keza o Zat (a.s.m.), apa-
ç›k görülen musadd›k ve musaddak mu'cizelerinin kuvveti, keskin nazar sahibi Ashab›n›n
ittifak›, bürhan ve basiret sahibi nuranî muhakkikîn-i ümmetinin tevafuku ve dininin kat’i
ve parlak binler hakikatlerinin kuvvetiyle, Allah’›n vücub-i vücuduna ve vahdetine flahadet
edip, ispat eder.

ahlâk: huylar, tabiatlar.
Ashap: Sahabeler, Hz. Pey-
gamberi (a.s.m.) görmüfl ve
onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.

Asr-› Saadet: saadet, mutlu-
luk asr›.
basiret: bilifl, kavray›fl, fera-
set.
bürhan: delil, ispat, tan›k.

cihet: yön taraf.
delâlet: delil olma, gösterme.
Fahr-i Âlem: âlemin övüncü,
âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).



Bu seyyah, bu zamanda bulundu¤u münasebetiyle, en
evvel, manevî i’caz-› Kur’âniyenin lem’alar› olan Risale-i
Nur’a bakt› ve onun yüz otuz risaleleri, âyât-› Furkaniye-
nin nükteleri ve ›fl›klar› ve esasl› tefsirleri oldu¤unu gör-
dü. Ve Risale-i Nur, bu kadar muannit ve mülhit bir as›r-
da, her tarafa hakaik-i Kur’âniyeyi mücahidâne neflretti-
¤i hâlde, karfl›s›na kimse ç›kamad›¤›ndan ispat eder ki,
onun üstad› ve menba› ve mercii ve günefli olan Kur’ân,
semavîdir, befler kelâm› de¤ildir. Hatta, Resailü’n-Nur’un
yüzer hüccetlerinden bir tek hüccet-i Kur’âniyesi olan
Yirmi Beflinci Söz ile On Dokuzuncu Mektubun ahiri,
Kur’ân’›n k›rk vecihle mu’cize oldu¤unu öyle ispat etmifl
ki, kim görmüflse, de¤il tenkit ve itiraz etmek, belki is-
patlar›na hayran olmufl, takdir ederek çok sena etmifl. 

Kur’ân’›n vech-i i’caz›n› ve hak kelâmullah oldu¤unu
ispat etmek cihetini Risaletü’n-Nur’a havale ederek, yal-
n›z bir k›sa iflaretle, büyüklü¤ünü gösteren birkaç nokta-
ya dikkat etti. 

B‹R‹NC‹ NOKTA: Nas›l ki Kur’ân, bütün mu’cizat›yla ve
hakkaniyetine delil olan bütün hakaik›yla, Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâm›n bir mu’cizesidir. Öyle de, Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm da, bütün mu’cizat›yla
ve delâil-i nübüvvetiyle ve kemalât-› ilmiyesiyle, Kur’ân’-
›n bir mu’cizesidir ve Kur’ân kelâmullah oldu¤una bir
hüccet-i kat›as›d›r. 

‹K‹NC‹ NOKTA: Kur’ân, bu dünyada, öyle nuranî ve sa-
adetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-› içtimaiye 

ahir: en son, en sondaki.
aleyhissalâtü vesselâm: “salât
ve selâm onun üzerine olsun” an-
lam›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
asr: yüzy›l, as›r.
ayat-› Furkaniye: hak ile bat›l›
ay›ran Kur'ân ayetleri.
belki: hatta.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
cihet: yan, yön, taraf.
delâil-i nübüvvet: peygamberlik
delilleri, peygamberli¤in hak ol-
du¤unu ispatlayan deliller.
delil: flahit, belge, tan›k.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-› Kur'âniye: Kur'ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hayran: çok takdir eden, çok be-
¤enen, hayranl›k hisseden.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hüccet-i Kur'âniye: Kur'ân'›n is-
pat›, delili.
i'caz-› Kur'âniye: Kur'ân'›n muci-
ze oluflu.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
kelâmullah: Allah'›n kelâm›,
Kur'ân-› Kerîm.
kemalât-› ilmiye: ilimdeki ilerle-
me, yükselme ve mükemmellik-
ler.
lem'a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
merci: merkez, kaynak, bafl vuru-
lacak yer, müracaat edilecek yer,
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dönülecek yer, s›¤›n›lacak
yer.

muannit: inatç›, ayak dire-
yen.

mu'cizat: mu'cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.

mucize: Allah'›n izniyle pey-
gamberler taraf›ndan ortaya
konulup bir benzerini yap-
makta baflkalar›n› aciz ve
hayrette b›rakan ola¤anüstü
fleyler.

mücahidâne: mücahit olana
yak›fl›r flekilde, mücahitçe,
mücahit gibi.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›-
lan, Allah'a ve dine inanma-
yan, Allah'› inkâr eden, dinsiz,
imans›z, münkir.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
nükte: herkesin anlayamad›-
¤› ince mana, ancak dikkat
edildi¤inde anlafl›lan ince söz
ve mana.
semavî: Allah taraf›ndan

olan, ‹lâhî.
senâ: överek bahsetme, öv-
me, övüfl, medih.
seyyah: yolcu.
taharri: arama, araflt›rma, in-
celeme, tahkik etme.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tefsîr: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.
tenkit: elefltirme.
üstat: ö¤retici.
vech: sebep, vesile.
vech-i i'caz: mu’cize yönü.



ile beraber, insanlar›n hem nefislerinde, hem kalplerin-
de, hem ruhlar›nda, hem ak›llar›nda, hem hayat-› flahsi-
yelerinde ve hem hayat-› içtimaiyelerinde, hem hayat-›
siyasiyelerinde öyle bir ink›lâp yapm›fl ve idame etmifl ve
idare etmifl ki, on dört as›r müddetinde, her dakikada, al-
t› bin alt› yüz altm›fl alt› ayetleri kemal-i ihtiramla, hiç ol-
mazsa yüz milyondan ziyade insanlar›n dilleriyle okunu-
yor ve insanlar› terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalpleri-
ni tasfiye ediyor, ruhlara inkiflaf ve terakki ve ak›llara is-
tikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbet-
te böyle bir kitab›n misli yoktur, harikad›r, fevkalâdedir,
mu’cizedir. 

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Kur’ân, o as›rdan tâ flimdiye kadar öy-
le bir belâgat göstermifl ki, Kâbe’nin duvar›nda alt›nla
yaz›lan en meflhur ediplerin “Muallâkat-› Seb’a” nam›yla
flöhretfliar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid’in k›-
z›, babas›n›n kasidesini Kâbe’den indirirken demifl: “âyâ-
ta karfl› bunun k›ymeti kalmad›.” 

Hem bedevî bir edip 
1 rônerDƒoJ ÉnªpH r ńór°UÉna ayeti okunurken

iflitti¤i vakit secdeye kapanm›fl.

Ona demifller: “Sen Müslüman m› oldun?”

O demifl: “Hay›r, ben bu ayetin belâgatine secde et-
tim.”

Hem ilm-i belâgatin dâhîlerinden Abdülkahir-i Cürca-
nî ve Sekkakî ve Zemahflerî gibi binlerle dâhî imamlar ve
mütefennin edipler, icma ve ittifakla karar vermifller ki, 
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yönetme.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm.
inkiflaf: geliflme.
istikamet: do¤ruluk, dürüstlük,
do¤ru ve namusluca hareket, iyi
kalplilik.
Kâbe: Hicaz'da Mekke-i Mükerre-
me'de Harem-i fierif'in ortas›nda
bulunan kutsal bina, yeryüzünde
Allah'a adanm›fl ilk mabet, bey-
tullah.
kaside: daha çok din ve devlet
adamlar›n› övmek için kaleme
al›nm›fl manzume, övgü fliiri.
kelâmullah: Allah'›n kelâm›,
Kur'ân-› Kerîm.
kemal-i ihtiram: sayg› ve hürme-
tin son derecesi, tam ve mükem-
mel hürmet görme.
k›ymet: de¤er.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
Muallâkat-› Seb'a: yedi ask›.
mucize: Allah'›n izniyle peygam-
berler taraf›ndan ortaya konulup
bir benzerini yapmakta baflkalar›-
n› aciz ve hayrette b›rakan ola¤a-
nüstü fleyler.
müddet: vakit, zaman, süre, bir
fleyin devam etti¤i zaman parça-
s›.
nam: ad, isim.
nefis: kendi, flah›s.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
suret: biçim, flekil, tarz.
flöhretfliar: ünü yay›lm›fl, flöhret
sahibi, ünlü.
tasfiye: temizleme.
tebdil-i hayat-› içtimaiye: sosyal
hayat›n de¤ifltirilmesi.
terakki: ilerleme, geliflme.
terbiye: iyi ahlâk, nezaket, görgü.
tezkiye: nefsi kötülüklerden ar›n-
d›rma.
ziyade: çok, fazla, art›k.

as›r: yüzy›l, as›r.
ayat: Kur'ân ayetleri.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümle-
si, Kur'ân'›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
bedevî: göçebe.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde, halin ve ma-
kam›n icab›na göre söylen-
mesi.
edib: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.

elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi,
çok üstün.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hârika: her zaman rastlan-
mayan, ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, âdet ve tabiat d›-
fl›nda olan fley.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum

hayat›.
hayat-› siyâsîye: siyasete ait
hayat, politik hayat, siyasi ha-
yat.
hayat-› flahsiye: flahsa ait ha-
yat, özel yaflama biçimi.
hüccet-i kat›a: katî delil, ke-
sin delil, hiç bir flüpheye ma-
hal b›rakmayan delil.
idame: devam ettirme, sür-
dürme.
idare: döndürme, çevirme,

1. Art›k emrulundu¤un fleyi aç›kla. (Hicr Suresi: 94.)



“Kur’ân’›n belâgati takat-i beflerin fevkindedir; yetiflil-
mez.” 

Hem o zamandan beri, mütemadiyen meydan-› mu-
arazaya davet edip, ma¤rur ve enaniyetli ediplerin ve be-
li¤lerin damarlar›na dokundurup, gururlar›n› k›racak bir
tarzda der: “Ya bir tek surenin mislini getiriniz, veyahut
dünyada ve ahirette helâket ve zilleti kabul ediniz” diye
ilân etti¤i hâlde, o asr›n muannit beli¤leri bir tek surenin
mislini getirmekle k›sa bir yol olan muarazay› b›rak›p,
uzun olan, can ve mallar›n› tehlikeye atan muharebe yo-
lunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki, o k›sa yolda gitmek
mümkün de¤ildir.

Hem Kur’ân’›n dostlar›, Kur’ân’a benzemek ve taklit
etmek flevkiyle; ve düflmanlar› dahi, Kur’ân’a mukabele
ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazd›klar› ve ya-
z›lan ve telâhuk-i efkâr ile terakki eden milyonlarla Ara-
bî kitaplar ortada geziyor. Hiç birisinin ona yetiflemedi-
¤ini, hatta en adî adam dahi dinlese, elbette diyecek:
“Bu Kur’ân, bunlara benzemez ve onlar›n mertebesinde
de¤il. Ya onlar›n alt›nda veya umumunun fevkinde ola-
cak.” Umumunun alt›nda oldu¤unu, dünyada hiçbir fert,
hiçbir kâfir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek, merte-
be-i belâgati, umumun fevkindedir. 

Hatta bir adam, 
1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG ≈pa Éne ! nísÑ°nS aye-

tini okudu. Dedi ki: “Bu ayetin harika telâkki edilen be-
lâgatini göremiyorum.”

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
ahmak: pek ak›ls›z, sersem, bu-
dala, kal›n kafal›, flaflk›n, zekaca
geliflmemifl.
Arabî: Arapçaya ait, Arap dili ile
ilgili.
asr: yüzy›l, as›r.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde, halin ve makam›n icab›-
na göre söylenmesi.
beli¤: belâgatla, düzgün olarak
meram›n› anlatan.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
uyan›k, deha sahibi.
edib: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fert: flah›s, kifli.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
helâket: y›k›lma, y›k›l›fl, mahvol-
ma, mahvolufl.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kâfir: Allah'› inkâr eden.
ma¤rur: gururlu.
mertebe: derece, basamak.
mertebe-i belâgat: belâgat dere-
cesi.
meydan-› muaraza: söz müca-
delesi meydan›, biri ile yar›flma
meydan›.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muannit: inatç›, ayak direyen.

1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’› tesbih eder. (Hadid Suresi: 1.)
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muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele, söz mücadelesi.
muharebe: savaflma, savafl,
cenk, harp.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
mümkün: mümkün, olabilir,
imkân dahilinde, kabil.
mütefennin: fen tahsil eden,
fen ö¤renimi gören.
mütemadiyen: sürekli ola-

rak, devaml› olarak, aral›ks›z
flekilde, muttas›l, devaml›.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
takat-i befler: insan›n gücü,
takati.
taklit: benzemeye veya ben-
zetmeye çal›flma.
tarz: biçim, flekil.

telâhuk-› efkâr: fikirlerin bir-
biri pefline gelip birleflmesi,
kat›laflmas›, birbirine eklen-
mesi.

tenkit: elefltirme.

terakki: ilerleme, geliflme.

umum: hep, bütün, cümle,
herkes.

zillet: hakirlik, horluk, alçak-
l›k, afla¤›l›k, baya¤›l›k, adîlik.



Ona denildi: “Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git,
orada dinle.”

O da, kendini Kur’ân’dan evvel orada tahayyül eder-
ken gördü ki, mevcudat-› âlem periflan, karanl›k, camit
ve fluursuz ve vazifesiz olarak, hâli, hadsiz, hudutsuz bir
fezada, karars›z fânî bir dünyada bulunuyorlar. Birden,
Kur’ân’›n lisan›ndan bu ayeti dinlerken gördü:

Bu ayet, kâinat üstünde, dünyan›n yüzünde öyle bir
perde açt› ve ›fl›kland›rd› ki, bu ezelî nutuk ve bu serme-
dî ferman, as›rlar s›ralar›nda dizilen zîfluurlara ders verip
gösteriyor ki, bu kâinat, bir cami-i kebir hükmünde, bafl-
ta semavat ve arz olarak umum mahlûkat hayattarâne zi-
kir ve tesbihte ve vazife bafl›nda cufl-i huruflla mes’udâne
ve memnunâne bir vaziyette bulunduruyor, diye müflahe-
de etti. Ve bu ayetin derece-i belâgatini zevk ederek, sa-
ir ayetleri buna k›yasla, Kur’ân’›n zemzeme-i belâgati ar-
z›n n›sf›n› ve nev-i beflerin humsunu istilâ ederek, hafl-
met-i saltanat› kemal-i ihtiramla on dört as›r bilâfas›la
idame etti¤inin binler hikmetlerinden bir hikmetini anla-
d›.

DÖRDÜNCÜ NOKTA: Kur’ân öyle hakikatli bir halâvet
göstermifl ki, en tatl› bir fleyden dahi usand›ran çok tek-
rar, Kur’ân’› tilâvet edenler için de¤il usand›rmak, belki
kalbi çürümemifl ve zevki bozulmam›fl adamlara tekrar-›
tilâveti halâvetini ziyadelefltirdi¤i, eski zamandan beri
herkesçe müsellem olup darb-› mesel hükmüne geçmifl. 
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dürme.
istilâ: yükselme, yüce olma, yü-
celme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i ihtiram: sayg› ve hürme-
tin son derecesi, tam ve mükem-
mel hürmet görme.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
memnunane: memnun bir flekil-
de.
mesudane: mutluca, mutlu olana
yak›flacak surette, kutlulukla.
mevcudat-› âlem: kâinattaki var-
l›klar.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
nev'i befler: insanl›k.
n›sf: yar›m yar›.
nutuk: hitap, konuflma, söylev.
periflan: bozuk, tertipsiz, düzen-
siz, muntazam olmayan.
sair: di¤er, öteki, baflka.
semavat: semalar, gökler.
sermedî: ebedî, sürekli, daimî,
ölümsüz.
seyyah: yolcu.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma, zihinde can-
land›rma, tasavvur etme.
telâkki: kabul etme, alma.
tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
tilâvet: Kur'ân'› usulüne uygun
olarak, güzel sesle ve anlam›n›
düflünerek okuma.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
zemzeme-i belâgat: belâgat
zemzemesi, maksada uygun, öz
ve k›sa söz söylemekten kaynak-
lanan na¤me, hofl ses.
zikir: Allah'›n adlar›n› anarak dua
etme, Allah'› anma.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

arz: yer, dünya.
asr: yüzy›l, as›r.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde, halin ve ma-
kam›n icab›na göre söylen-
mesi.
belki: hatta.
bilâfas›la: fas›las›z, aral›ks›z,
durmadan.
cami-i kebir: büyük cami.
camit: cans›z.
cûfluhurûfl: coflup taflma,
kaynay›p taflma, nefle ve
ahenk.

derece-i belâgat: belâgat de-
recesi.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
ezelî: ezele mensup, ezel ile
ilgili, öncesiz, bafllang›çs›z.
fânî: muvakkat, geçici.
ferman: emir, buyruk.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
halâvet: zevk, lezzet.
hâli: tenha, ›ss›z.

hârika: ola¤anüstü.
haflmet-i saltanat: saltanat›n
heybeti, büyüklü¤ü.
hayattarane: canl› bir flekil-
de, hayat sahibi olarak, hayat
sahibi imiflçesine.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hudut: hudutlar, s›n›rlar.
hums: beflte bir.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
idame: devam ettirme, sür-



Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve flebabet ve garabet
göstermifl ki, on dört as›r yaflad›¤› ve herkesin eline ko-
layca girdi¤i hâlde, flimdi nazil olmufl gibi tazeli¤ini mu-
hafaza ediyor. Her as›r, kendine hitap ediyor gibi bir
gençlikte görmüfl. Her taife-i ilmiye, ondan her vakit is-
tifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle yanlar›nda bu-
lundurduklar› ve üslûb-i ifadesine ittiba ve iktida ettikleri
hâlde, o, üslûbundaki ve tarz-› beyan›ndaki garabetini
aynen muhafaza ediyor. 

BEfi‹NC‹S‹: Kur’ân’›n bir cenah› mazide, bir cenah› müs-
takbelde, kökü ve bir kanad› eski peygamberlerin ittifak-
l› hakikatleri oldu¤u ve bu onlar› tasdik ve teyit etti¤i ve
onlar dahi tevafukun lisan-› hâliyle bunu tasdik ettikleri
gibi; öyle de, evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan se-
mereleri ve hayattar tekemmülleriyle flecere-i mübareke-
lerinin hayattar, feyizdar ve hakikatmedar oldu¤una de-
lâlet eden ve ikinci kanad›n›n himayesi alt›nda yetiflen ve
yaflayan velâyetin bütün hak tarikatleri ve ‹slâmiyetin bü-
tün hakikatli ilimleri, Kur’ân’›n ayn-› hak ve mecma-i ha-
kaik ve camiiyette misilsiz bir harika oldu¤una flahadet
eder.

ALTINCISI: Kur’ân’›n alt› ciheti nuranîdir, s›dk ve hakka-
niyetini gösterir, 

Evet, alt›nda hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sik-
ke-i i’caz lem’alar›, önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn
hediyeleri, arkas›nda nokta-i istinad› vahy-i semavî haki-
katleri, sa¤›nda hadsiz ukul-i müstakimenin delillerle 

asfiya: samimî, saf, içi temiz, tut-
tu¤u yol do¤ru olan kimseler.
asr: yüzy›l, as›r.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in tâ
kendisi.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve iha-
ta edicilik.
cenah: kanat, taraf, k›s›m.
cihet: yan, yön, taraf.
darb›mesel: misal olarak söyle-
nen meflhur söz, bir hâdiseye bi-
naen söylenen hikmetli söz, ata
sözü, vecize.
delâlet: delil olma, gösterme.
evliya: keramet sahibi olanlar,
erenler, velîler, ulular.
feyizdar: feyizli, bol, bereketli,
gür.
garabet: gariplik, tuhafl›k, hayret
vericilik.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikatmedar: hakikat kayna¤›.
hakkaniyet: hak ve adâlete uy-
gunluk.
halâvet: zevk, lezzet.
hârika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran, âdet ve
tabiat d›fl›nda olan fley.
hayattar: canl›, yaflayan.
himaye: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
hitap: bir gruba veya bir toplulu-
¤a karfl› konuflma, nutuk.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iktida: tabi olma, uyma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
ittiba: tâbi olma, uyma, arkas›n-
dan gitme, itaat etme.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kesret: çokluk, bolluk, fazlal›k, zi-
yadelik.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mazi: geçmifl zaman, yaflan›lan-
dan önceki zaman.
mebzuliyet: ucuzluk, bolluk, çok-
luk.
mecma-› hakaik: hakikatlerin,
gerçeklerin topland›¤› yer.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
müsellem: herkes taraf›ndan ka-
bul edilen, do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkesçe kabul edilmifl olan, bel-
li, aflikâr, söz götürmez, su götür-
mez.
müstakbel: gelecek zaman, istik-
bal.
nazil: inme.
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nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
semere: meyve, netice, so-
nuç.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik, ha-
kikat.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flebabet: gençlik.
flecere-i mübareke: müba-
rek, kutlu a¤aç.
taife-i ilmiye: ilim taifesi, ilim
tahsil edenlerin meydana ge-
tirdi¤i topluluk.

tarikat: Allah'a ulaflmak için,
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu, seyir ü sülûk s›ras›nda
tutulan yol.
tarz-› beyan: aç›klama ve
söyleme flekli.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
mâle do¤ru gitme, kemale er-
me, mükemmelleflme.
tekrar-› tilâvet: okunan›n

tekrarlanmas›.
tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.
üslûb-i ifade: ifade tarz›, ifa-
de biçimi.
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz›.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
ziyade: Artma, ço¤alma.



tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanlar›n
ciddî itminanlar› ve samimî incizaplar› ve teslimleri,
Kur’ân’›n fevkalâde harika, metin ve hücum edilmez bir
kal’a-i semaviye-i arziye oldu¤unu ispat ettikleri gibi alt›
makamdan dahi, onun ayn-› hak ve sad›k oldu¤una ve
beflerin kelâm› olmad›¤›na, hem yanl›fl olmad›¤›na imza
eden, baflta, bu kâinatta daima güzelli¤i izhar, iyili¤i ve
do¤rulu¤u himaye ve sahtekârlar› ve müfterileri imha ve
izale etmek âdetini bir düstur-i faaliyet ittihaz eden bu kâ-
inat›n Mutasarr›f›, o Kur’ân’a, âlemde en makbul, en
yüksek, en hâkimâne bir makam-› hürmet ve bir merte-
be-i muvaffak›yet vermesiyle onu tasdik ve imza etti¤i gi-
bi; ‹slâmiyetin menba› ve Kur’ân’›n tercüman› olan zat›n
(aleyhissalâtü vesselâm) herkesten ziyade ona itikat ve
ihtiram› ve nüzulü zaman›nda uyku gibi bir vaziyet-i nâ-
imâne de bulunmas› ve sair kelâmlar› ona yetiflememesi
ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber git-
mifl ve gelecek hakikî hadisat-› kevniyeyi gaybiyâne,
Kur’ân ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve
çok dikkatli gözlerin nazar› alt›nda hiçbir hile, hiçbir yan-
l›fl vaziyeti görülmeyen o tercüman›n bütün kuvvetiyle
Kur’ân’›n her bir hükmüne iman edip tasdik etmesi ve
hiçbir fley onu sarsmamas›, Kur’ân semavî, hakkaniyetli
ve kendi Hâl›k-› Rahîm’inin mübarek kelâm› oldu¤unu
imza ediyor.

Hem, nev-i insan›n humsu, belki k›sm-› azam› göz
önündeki o Kur’ân’a müncezibâne ve dindarâne irtibat›
ve hakikatperestâne ve müfltakane kulak vermesi ve çok 
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ma, güvenme, gönül rahatl›¤›
içinde tereddütsüz kabul etme.
ittihaz: kabul etme, sayma, tut-
ma, addetme.
izale: zevale erdirme, yok etme.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kal'a-i semaviye-i arziye: arz›n
semaya ait kalesi, göklere yükse-
len da¤lar.
kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
lem'a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
makam-› hürmet: hürmet, sayg›
makam›.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mertebe-i muvaffakiyet: baflar›
derecesi.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›, kavi,
berk.
Mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, kendinde kullan-
ma hakk› ve salahiyeti bulunan,
her fleyin sahibi olan, mâlik.
müfteri: iftira atan, kara çalan, if-
tirac›, baflkas›na suç isnat eden,
baflkas›n› yapmad›¤› bir fleyle
suçlayan.
nazar: bak›fl, görüfl.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
nüzul: Kur'ân'›n vahiy yoluyla Hz.
Muhammed'e indirilmesi.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî, sah-
te olmayan.
sahtekâr: düzenbaz.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
selim: kusuru, noksan› olmayan,
sa¤lam, kusursuz, do¤ru.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
sikke-i i'caz: mu’cizelik iflareti,
sikkesi, damgas›.
tereddüt: karars›zl›k, karar vere-
meme, bir konuda flüphede kal-
ma, duraksama.
teslim: do¤rulama, do¤ru oldu¤u-
nu kabul etme.
ukul-i müstakime: do¤ru yolda
olan ak›llar.
ümmîyet: ümmî olufl, ümmî kim-
senin hâli, ümmîlik.
vahy-i semavî: Allah taraf›ndan
melekler vas›tas›yla peygambere
gelen vahiy, semavî vahiy.
vaziyet-i nâimane: uyur gibi va-
ziyet, uyurcas›na durum.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
ziyade: çok, fazla, art›k.

âlem: dünya, cihan.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in
tâ kendisi.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bürhan: delil, ispat, tan›k,
hüccet.
düstur-i faaliyet: çal›flma
prensibi.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi,
çok üstün.
gaybiyane: gayb› görür, gö-

rünmeyeni bilir bir flekilde.
hâdisat-› kevniye: olufl ve
ortaya ç›k›flla ilgili olaylar,
varl›klarla ilgili olaylar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
hakkaniyet: hak ve adâlete
uygunluk.
hile: aldatmaya, kand›rmaya
yönelik tertip, düzen, desise.
himaye: koruma, esirgeme,
muhafaza etme.
hüccet: delil, ispat, burhan.

hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.
hüküm: emir, buyruk, ku-
manda, nüfuz.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
imha: bozma, yok etme,
mahvetme, ortadan kald›rma,
y›kma.
incizap: cezp edilme, kap›l-
ma, çekilme.
itikat: bir inanca, bir fikre
ba¤lanma, inanma.
itminan: inanma, birine inan-



emarelerin ve vak›alar›n ve keflfiyat›n flahadetiyle, cin ve
melek ve ruhanîlerin dahi, tilâveti vaktinde pervane gibi
hakperestâne etraf›nda toplanmas›, Kur’ân’›n kâinatça
makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulundu¤una
bir imzad›r.

Hem, nev-i beflerin umum tabakalar›, en gabi ve âmî-
den tut, tâ en zeki ve âlime kadar her birisi Kur’ân’›n
dersinden tam hisse almalar› ve en derin hakikatleri feh-
metmeleri ve yüzlerle fen ve ulûm-i ‹slâmiyenin ve bil-
hassa fieriat-› Kübran›n büyük müçtehitleri ve usulüddin
ve ilm-i kelâm›n dâhî muhakkikleri gibi her taife, kendi
ilimlerine ait bütün hacat›n› ve cevaplar›n› Kur’ân’dan is-
tihraç etmeleri, Kur’ân menba-› hak ve maden-i hakikat
oldu¤una bir imzad›r.

Hem, edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri (‹slâ-
miyete girmeyenler) flimdiye kadar muarazaya pek çok
muhtaç olduklar› hâlde, Kur’ân’›n i’caz›ndan yedi büyük
vechi varken, yaln›z bir tek vechi olan belâgatinin tek bir
surenin mislini getirmekten istinkâflar›; ve flimdiye kadar
gelen ve muaraza ile flöhret kazanmak isteyen meflhur
beli¤lerin ve dâhî âlimlerin, onun hiçbir vech-i i’caz›na
karfl› ç›kamamalar› ve âcizâne sükût etmeleri, Kur’ân
mu’cize ve takat-i beflerin fevkinde oldu¤una bir imzad›r.

Evet, bir kelâm, “Kimden gelmifl ve kime gelmifl ve ne
için?” denilmesiyle k›ymeti ve ulviyeti ve belâgati tezahür
etmesi noktas›ndan, Kur’ân’›n misli olamaz ve ona
yetiflilemez. Çünkü, Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi ve 

âlim: çok okumufl, bilen, bilgili,
bilgin.
âmî: cahil.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde, halin ve makam›n icab›-
na göre söylenmesi.
beli¤: belâgatla, düzgün olarak
meram›n› anlatan.
dindarâne: dindar bir kimseye
yak›flacak tarzda.
edib: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
fehm: anlama, anlay›fl, kavray›fl,
idrak, zekâ, ak›l.
gabî: anlay›fls›z, ahmak, bön, ka-
l›n kafal›, zekâs› az olan, geri ze-
kâl›.
hâcât: hâcetler, ihtiyaçlar, gerekli
nesneler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikatperestane: hakk› ve haki-
kati severek.
hakperestane: do¤ruluktan ayr›l-
mamacas›na.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
hums: beflte bir.
i'caz: mu’cize gösterme, kimse-
nin yapamayaca¤› fleyleri yapma.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
irtibat: bir fleye ba¤l› olma, ba¤-
lanma.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›karma.
istinkâf: çekimser kalma, hakk›n›
kullanmama.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kelâm: söz, lâf›z, ibare.
keflfiyat: keflifler, bulup meyda-
na ç›kar›lan fleyler, yeni bulunan
fleyler.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
maden-i hakikat: hakikat made-
ni, do¤rular›n, gerçeklerin made-
ni, do¤rular›n merkezi.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
menba-› hak: hakk›n ve do¤ru-
nun kayna¤›.
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml›.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le, söz mücadelesi.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›ran, gerçe¤i araflt›r›p bulan,
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bir fleyin iç yüzünü inceleye-
rek vak›f olan.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
müçtehit: ayet ve hadisler-
den fler'î hükümler ç›karabi-
len, gerekli bütün ehillik flart-
lar›na sahip olan, genifl ve de-
rin bilgili din âlimi.
müncezibâne: tutkun bir fle-
kilde, kendini kapt›rmak su-
retiyle.
müfltakane: ifltiyakla, arzu
ile, çok isteyerek, can atarak,

flevkle, severcesine.
nev-i insan: insan çeflidi, in-
san cinsi, insano¤lu.
pervane: geceleri ›fl›¤›n etra-
f›nda dönen küçük kelebek,
gece kelebe¤i.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
fieriat-› Kübra: yüce, büyük,
‹slâm fleriat›.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-

ka.
tilâvet: Kur'ân'› usulüne uy-
gun olarak, güzel sesle ve an-
lam›n› düflünerek okuma.
ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.
umum: hep, bütün, cümle,
herkes.
usulü'd-din: kelâm ilminin di-
¤er bir ad›.
vak›a: vuku bulan, olan, ge-
çen fley.
vecih: yüz, surat, çehre.
vech-i i'caz: mu’cize yönü.



Hâl›k›n›n hitab› ve konuflmas› ve hiçbir cihette taklidi ve
tasannuu ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mükâ-
lemesi; ve bütün insanlar›n, belki bütün mahlûkat›n na-
m›na mebus ve nev-i beflerin en meflhur ve namdar mu-
hatab› bulunan ve o muhatab›n kuvvet ve vüs’at-i iman›
koca ‹slâmiyeti tereflfluh edip, sahibini Kab-› Kavseyn
makam›na ç›kararak, muhatab-› Samedâniyeye mazhari-
yetle nüzul eden; ve saadet-i dâreyne dair ve hilkat-i kâ-
inat›n neticelerine ve ondaki Rabbanî maksatlara ait me-
saili ve o muhatab›n bütün hakaik-› ‹slâmiyeyi tafl›yan en
yüksek ve en genifl olan iman›n› beyan ve izah eden ve
koca kâinat›n bir harita, bir saat, bir hane gibi her tara-
f›n› gösterip, çevirip, onlar› yapan Sanatkâr›, tavr›yla ifa-
de ve talim eden Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n elbette misli-
ni getirmek mümkün de¤ildir ve derece-i i’caz›na yetiflil-
mez.

Hem, Kur’ân’› tefsir eden ve bir k›sm› otuz, k›rk, hat-
ta yetmifl cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekâl› mü-
dakkik binlerle mütefennin uleman›n senetleri ve delille-
riyle beyan ettikleri Kur’ân’daki hadsiz meziyetleri ve
nükteleri ve hasiyetleri ve s›rlar› ve âlî manalar› ve
umur-i gaybiyenin her nev’inden kesretli gaybî ihbarlar›
izhar ve ispat etmeleri; ve bilhassa Risale-i Nur’un yüz
otuz kitab›n›n her biri Kur’ân’›n bir meziyetini, bir nük-
tesini kat’î bürhanlarla ispat etmesi; ve bilhassa mu’ci-
zat-› Kur’âniye risalesi flimendifer ve tayyare gibi mede-
niyetin harikalar›ndan çok fleyleri Kur’ân’dan istihraç
eden Yirminci Sözün ‹kinci Makam›; ve Risale-i Nur’a ve 
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Kur'ân-› Mu'cizü'l-Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur'ân-› Ke-
rîm.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
mebus: gönderilen, yollanan.
mesail: meseleler.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mu’cize: Allah'›n izniyle peygam-
berler taraf›ndan ortaya konulup
bir benzerini yapmakta baflkalar›-
n› aciz ve hayrette b›rakan ola¤a-
nüstü fleyler.
muhatap: hitap olunan, konuflu-
lan kimse.
muhatab-› Samedâniye: hiç bir
fleye muhtaç olmayan Cenab-›
Hakk›n muhatab›.
müdakkik: araflt›rmac›.
mükâleme: konuflma, karfl›l›kl›
konuflma, söyleflme.
mütefennin: fen tahsil eden, fen
ö¤renimi gören.
namdar: meflhur, ünlü, flöhretli.
nam›na: ad›na, yerine.
nevi: tür, çeflit.
nev-i befler: insano¤lu.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana, ancak dikkat edildi¤in-
de anlafl›lan ince söz ve mana.
nüzul: inme.
Rab: efendi, sahip, her fleyin ma-
liki, malik.
Rabbanî: Allah'a ait.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
senet: dayan›lacak fley, üzerine
dayan›lan fley.
takat-i befler: insan›n gücü, taka-
ti.
tasannu: zorlayarak bir fleyi ol-
du¤undan daha de¤erli göster-
me.
tefsir: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yapma.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma, meydana ç›kma, belirme, gö-
rünme.
ulema: âlimler, bilginler.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik, ululuk.
umur-i gaybiye: gaybî ifller, Allah
ve Onun bildirdi¤i kifliler d›fl›nda
hiç kimsenin bilmedi¤i ifller.
vüs'at-i iman: iman geniflli¤i, bü-
yüklü¤ü.

âcizâne: âciz ve güçsüz bir
flekilde.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde, halin ve ma-
kam›n icab›na göre söylen-
mesi.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
cihet: yan, yön, taraf.
derece-i i'caz: mu’cizelik de-
recesi.
emare: niflan, ipucu, belirti.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,

üzeri.
gaybî: gayba ait, göze görün-
meyenlere ait, gaypla ilgili,
haz›rda olmayan.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-
tin gerçekleri, ‹slâma ait haki-
katler.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden Allah.
hasiyet: bir fleye has vas›f.
hilkat-i kâinat: kâinat›n ya-
rad›l›fl›.
hitap: bir gruba veya bir top-

lulu¤a karfl› konuflma, nutuk.
ifade: anlatma, anlat›m.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
iman: inanma, inanç, tasdik.
izhar: gösterme, belirtme.
Kab-› Kavseyn: Allah'a en ya-
k›n olan makam; Peygambe-
rimiz Miraçta bu makamda
bizzat Allah ile görüflmüfltür.
kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
k›ymet: de¤er.



elektri¤e iflaret eden ayetlerin iflarat›n› bildiren ‹flarat-›
Kur’âniye nam›ndaki Birinci fiua; ve huruf-i Kur’âniye
ne kadar muntazam, esrarl› ve manal› oldu¤unu göste-
ren Rumuzat-› Semaniye nam›ndaki sekiz küçük risale-
ler; ve Sure-i Fethin ahirki ayeti befl vecihle ihbar-› gay-
bî cihetinde mu’cizeli¤ini ispat eden küçük bir risale gibi
Risale-i Nur’un her bir cüz’ü, Kur’ân’›n bir hakikatini, bir
nurunu izhar etmesi, Kur’ân’›n misli olmad›¤›na ve mu’-
cize ve harika oldu¤una ve bu âlem-i flahadette âlem-i
gayb›n lisan› ve bir Allâmü’l-Guyûb’un kelâm› bulundu-
¤una bir imzad›r.

‹flte, alt› noktada ve alt› cihette ve alt› makamda iflaret
edilen Kur’ân’›n mezkûr meziyetleri ve hasiyetleri içindir
ki, haflmetli hakimiyet-i nuraniyesi ve azametli saltanat-›
kudsiyesi, as›rlar›n yüzlerini ›fl›kland›rarak, zeminin yüzü-
nü dahi bin üç yüz sene tenvir ederek kemal-i ihtiramla
devam etmesi; hem o hasiyetleri içindir ki, Kur’ân’›n her
bir harfi, hiç olmazsa on sevab› ve on hasenesi olmas› ve
on meyve-i bâkî vermesi; hatta bir k›s›m âyât›n ve sure-
lerin her bir harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve ver-
mesi; ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevab› ve
k›ymeti ondan yüzlere ç›kmas› gibi kudsî imtiyazlar› ka-
zanm›fl diye dünya seyyah› anlad› ve kalbine dedi:

“‹flte böyle her cihetle mu’cizatl› bu Kur’ân, surelerinin
icma›yla ve âyât›n›n ittifak›yla ve envar›n›n tevafukuyla
ve semerat ve âsâr›n›n tetabukuyla, bir tek Vacibü’l-Vü-
cud’un vücuduna ve vahdetine ve s›fât ve esmas›na,
delillerle ispat suretinde öyle flahadet etmifl ki, bütün 

ahir: son, sonraki, en sonra.
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, kâ-
inat.
Allâmü'l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
âyât: Kur'ân ayetleri.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümlesi,
Kur'ân'›n surelerini oluflturan ‹lâhî
söz.
azamet: büyüklük, ululuk.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
cihet: flekil, yön.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
hakimiyet-i nuraniye: nurlu ha-
kimiyet, egemenlik.
hasene: güzel ve hay›rl› ifl.
hasiyet: bir fleye has vas›f.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hatta: üstelik, fazla olarak, bun-
dan baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...
huruf-i Kur'âniye: Kur'ân'›n harf-
leri.
ihbar-› gaybî: gayba ait haber,
geçmifl veya gelecek zamana ait
haber.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istihraç: bir fleyden bir fley ç›kar-
ma, sonuç ç›karma, mana ç›kar-
ma.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
kemal-i ihtiram: sayg› ve hürme-
tin son derecesi, tam ve mükem-
mel hürmet görme.
k›ymet: de¤er.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
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n›lan sesli iflaretler sistemi.
mana: anlam.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
meyve-i bâkî: ebedî olan
meyve, Cennet meyvesi.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›n-
dan ay›ran veya yücelten va-
s›f, üstünlük vasf›, de¤erlilik,
yüksek karekter, fazilet.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misl: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mu'cizat-› Kur'âniye: Kur'-

ân'›n mu’cizeleri.
mucize: Allah'›n izniyle pey-
gamberler taraf›ndan ortaya
konulup bir benzerini yap-
makta baflkalar›n› aciz ve
hayrette b›rakan ola¤anüstü
fleyler.
muntazam: düzenli, tertipli.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kut-
lu, u¤urlu.
nam: ad, isim.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
nükte: herkesin anlayamad›-

¤› ince mana, ancak dikkat
edildi¤inde anlafl›lan ince söz
ve mana.

saltanat-› kudsiye: kudsî sal-
tanat.

flimendifer: demiryolunda
çal›flan vas›ta, tren.

tayyare: uçak, uçucu alet.

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

vech: flekil, yön.

zemin: yer.

ziyade: çok, fazla, art›k.



ehl-i iman›n hadsiz flahadetleri onun flahadetinden terefl-
fluh etmifller.”

‹flte, bu yolcunun Kur’ân’dan ald›¤› ders-i tevhid ve
imana k›sa bir iflaret olarak, Birinci Makam›n On Yedin-
ci Mertebesinde böyle,

'¤nY s∫nO i/òsdG oónMn’rG oópMGnƒrdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'dpG =n’
o∫ƒoÑ`r≤nªrdG p¿Én«nÑrdG oõpér©oªrdG o¿'Grôo≤rdG p¬pJnórMnh ≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh
/¬pJÉn`j'G tπoc oAhoôr≤nªrdnG u¿ÉnérdGnh ¢pùrfp’rGnh p∂n∏nªrdG ¢pSÉnærLn’p oÜƒoZrônªrdG
ṕ rƒnf røpe m¿ƒo«r∏pe pänÉpe pánæp°mdrGnÉpH pΩGnôpàrMp’rG p∫ÉnªnµpH mán≤«/bnO uπoc ≈/a
p¿Gnƒrc n’rGnh ¢pVrQn’rG pQÉn£rbnG '¤nY oás«°pSróo≤rdG o¬oànæn£r∏n°S oºpF=GsódnG p¿Én°ùrfp’rG
oásjpƒnær©nªrdG o¬oàs«pªpcÉnM ipQÉnérdG nh p¿ÉnesõdG nh pQÉn°ürYn’rG p√ƒoLoh '¤nYnh
nôn°ûnY nán©nH rQnG »/a pôn°ûnÑrdG ¢oùrªoNnh ¢pUrQn’rG p∞r°üpf '¤nY oás«pfGnQƒtædG
p√pQnƒo°S p É́nªrLpÉpH nøngrônHnh nóp¡n°T Gnòncnh ¯ pΩÉn°ûpàrMp’rG p∫ÉnªnµpH Gkôr°ünY
/√pQGnörSnG p≥oaGnƒnàpHnh pás«p¡'d p’rG pás«pfGnQƒtædG p¬pJÉǹ j'G p¥ÉnØuJpÉpHnh pásjphÉnªs°ùdG pás«°pSróo≤rdG
1 p¿Én«n©rdGnh pInópgÉn°ûoªrdÉpH /√pQÉn`K'Gnh /¬pJGnônªnKnh /¬p≤pF=Én≤nM p≥oHÉn£nàpHnh /√pQGnƒrfnGnh

denilmifltir.

Sonra, bir fakir insana de¤il fânî ve muvakkat bir tar-
lay›, bir haneyi, belki koca kâinat› ve dünya kadar bir
mülk-i bâkîyi kazand›ran ve bir fânî adama, ebedî bir
hayat›n levaz›mat›n› bulduran ve ecelin dara¤ac›n› 
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ders-i tevhit: Allah'›n varl›k ve
birli¤inden bahseden ders.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
envar: nurlar, ziyalar, ayd›nl›klar,
›fl›klar, parlakl›klar.
esmâ: adlar, isimler.
hadsiz: s›n›rs›z.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
ittifak: birleflme, birlik.
kemal-i ihtiram: sayg› ve hürme-
tin son derecesi, tam ve mükem-
mel hürmet görme.
kemal-i ihtiflam: ihtiflam›n, deb-
debenin son derecesi, mükem-
mel heybet ve haflmetlilik.
keza: böyle, böylece.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
mu'cizat: mu'cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
semerat: semereler.
seyyah: yolcu.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yapma.
tetabuk: birbirine uygun olma,
uygun gelme, uyma.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacib ve Vahidü’l-Ehad’dir ki, Onun vücub-i
vücuduna ve vahdetine melek, insan ve cin taifelerinin makbul ve mergubu olan ve bü-
tün ayetleri her dakika kemal-i ihtiram ile nev-i insan›n yüz milyonlarcas›n›n dilleriyle oku-
nan, kudsî saltanat› as›rlar ve devirler boyunca arz›n ve kâinat›n her taraf›nda devam eden,
manevî ve nuranî hâkimiyeti on dört as›rd›r dünyan›n yar›s›nda ve insanl›¤›n beflte biri
üzerinde kemal-i ihtiflamla cereyan eden Kur'ân-› Mu'cizülbeyan delâlet eder. Ve keza, o
kelâm-› ‹lâhî, kudsî ve semavî surelerinin icma›, nuranî ve ‹lâhî ayetlerinin ittifak›, esrar ve
envar›n›n tevafuku, hakikatlerinin, semerelerinin ve eserlerinin tetabuku ile, bilmüflahede
ve'l-ayan, Allah’›n vücub-i vücuduna ve vahdetine flahadet edip, ispat eder.

asar: eserler, izler, niflanlar.
âyât: Kur'ân ayetleri.
bilmüflahede: görerek, bizzat

flahit olarak, görür flekilde,
görme derecesinde.

bilmüflahede velayan: ap

aç›k, flahit olur gibi ve gözle
görünürcesine.

cihet: yan, yön, taraf.



bekleyen bir bîçareyi idam-› ebedîden kurtaran ve sa-
adet-i sermediyenin hazinesini açan en k›ymettar serma-
ye-i insaniyenin iman oldu¤unu bilen mezkûr misafir ve
hayat yolcusu, kendi nefsine dedi ki: “Haydi ileri! ‹man›n
hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için
kâinat›n heyet-i mecmuas›na müracaat edip, o da ne di-
yor dinlemeliyiz, erkân›ndan ve eczas›ndan ald›¤›m›z
dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz” diye, Kur’ân’dan ald›-
¤› genifl ve ihatal› bir dürbün ile bakt›, gördü:

Bu kâinat o kadar manidar ve muntazamd›r ki, müces-
sem bir kitab-› Sübhanî ve cismanî bir Kur’ân-› Rabbanî
ve müzeyyen bir saray-› Samedanî ve muntazam bir
flehr-i Rahmanî suretinde görünüyor. O kitab›n bütün su-
releri, ayetleri ve kelimatlar›, hatta harfleri ve bablar› ve
fas›llar› ve sahifeleri ve sat›rlar›, umumunun her vakit
manidarâne mahv ü ispatlar› ve hakîmâne ta¤yir ve tah-
villeri, icma ile bir Alîm-i Külli fiey’in ve bir Kadîr-i Külli
fiey’in ve bir Musannifin, her fleyde her fleyi gören ve
her fleyin her fleyi ile münasebetini bilen, riayet eden bir
Nakkafl-› Zülcelâl’in ve bir Kâtib-i Zülkemal’in vücudunu
ve mevcudiyetini bilbedahe ifade ettikleri gibi, bütün er-
kân ve enva›yla ve ecza ve cüz’iyat›yla ve sekeneleri ve
müfltemilât›yla ve varidat ve masarifat›yla ve onlarda mas-
lahatkârâne tebdilleriyle ve hikmetperverâne tecditleriyle,
bilittifak, hadsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle ifl gö-
ren âlî bir Ustan›n ve misilsiz bir Sâniin mevcudiyetini ve
vahdetini bildiriyorlar. Ve kâinat›n azametine münasip iki 

Alîm-i Külli fiey: her fleyi bilen ve
her fley ilmî dahilinde olan Allah.
arz: yer, dünya.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cereyan: olma, meydana gelme.
cismanî: manevî ve ruhanî karfl›-
l›¤›, maddî ve cisimli olmak.
delâlet: delil olma, gösterme.
cüz'iyat: ehemmiyetsiz, de¤ersiz,
ufak tefek fleyler.
ebedî: zevalsiz, sonu olmayan,
sürekli, hiç son bulmayan.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›mlar.
envar: ayd›nl›klar, ›fl›klar.
erkân: rükünler, esaslar.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
fânî: ölümlü.
fas›l: k›s›m, bölüm.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
hâkimiyet: hükmedifl, egemen-
lik.
heyet-i mecmua: bir fleyin tama-
m›, bütünü.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
idam-› ebedî: sonsuz yok olufl.
ihata: kapsama, kuflatma.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
Kadîr-i Külli fiey: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi, Allah.
kelimat: kelimeler, sözler.
kitab-› Sübhanî: her türlü eksik-
likten sonsuz derecede yüce olan
Allah'a ait kutsal kitap.
kudsî: mukaddes, kutlu.
Kur'ân-› Rabbanî: her bir varl›¤a
yarat›l›fl gayelerine ulaflmalar›
için muhtaç oldu¤u fleyleri veren,
onlar› terbiye edip idaresi ve ege-
menli¤i alt›nda bulunduran Al-
lah'›n Kur'ân'›, kâinat kitab›.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri, lâz›m olan fley-
ler.
mahv ü ispat: yok olma ve var
olma.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
manidar: anlaml›, manal›.
manidarâne: manal› flekilde.
mergup: ra¤bet edilmifl, be¤enil-
mifl, çok k›ymet verilen, çoklar›
taraf›ndan istenen, talep edilen,
istenilen, be¤enen.
mezkûr: ad› geçen, an›lan.
muntazam: düzenli, tertipli.
Musannif: tasnif eden.
muvakkat: gelip geçici.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl.
mülk-i bâkî: kal›c› olan mülk.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
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süslenmifl, süslü, bezenmifl,
donanm›fl.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nev-i insan: insan çeflidi, in-
san cinsi, insano¤lu.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
riayet: iyi karfl›lama, a¤›rla-
ma.
saadet-i sermediye: ebedî

saadet, sonsuz mutluluk.
saray-› Samedanî: Samed
olan Cenab-› Hakk›n saray›.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
semere: fayda, verim, kâr,
menfaat.
sermaye-i insaniye: insan›n
sermayesi, insana ait serma-
ye.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flehr-i Rahmanî: Rahman
olan Allah'›n flehri.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-

tirme.
tahvil: bir hâlden bir hâle ge-
tirme.
taife: grup, güruh, f›rka.
tekmil: tamamlama, noksan-
lar›n› giderme, bitirme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan Allah.
vahdet: birlik, teklik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.



büyük ve genifl hakikatin flahadetleri, kâinat›n bu büyük
flahadetini ispat ediyorlar. 

Birinci Hakikat: Usulüddin ve ilm-i kelâm›n dâhî

ulemas›n›n ve hükema-i ‹slâmiyenin gördükleri ve hadsiz
bürhanlarla ispat ettikleri “hudus” ve “imkân” hakikatle-
ridir. Onlar demifller ki: 

“Madem âlemde ve her fleyde tagayyür ve tebeddül
var; elbette fânîdir, hâdistir, kadim olamaz. Madem hâ-
distir, elbette onu ihdas eden bir Sâni var. Ve madem her
fleyin zat›nda vücudî ve ademî bir sebep bulunmazsa mü-
savidir; elbette vacip ve ezelî olamaz. Ve madem muhal
ve bat›l olan devir ve teselsül ile birbirini icat etmek
mümkün olmad›¤› kat’î bürhanlarla ispat edilmifl; elbette
öyle bir Vacibü’l-Vücud’un mevcudiyeti lâz›md›r ki, nazi-
ri mümteni, misli muhal ve bütün maadas› mümkün ve
masivas› mahlûku olacak.” 

Evet hudus hakikati kâinat› istilâ etmifl. Ço¤unu göz
görüyor, di¤er k›sm›n› ak›l görüyor. Çünkü, gözümüzün
önünde her sene güz mevsiminde öyle bir âlem vefat
eder ki, her birisinin hadsiz efrad› bulunan ve her biri zî-
hayat bir kâinat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat ve
küçücük hayvanat, o âlemle beraber vefat ederler. Fakat
o kadar intizamla bir vefatt›r ki, haflir ve neflirlerine me-
dar olan ve rahmet ve hikmetin mu’cizeleri, kudret ve il-
min harikalar› bulunan çekirdekleri ve tohumlar› ve
yumurtac›klar› baharda yerlerinde b›rak›p, defter-i a’mal-
lerini ve gördükleri vazifelerin programlar›n› onlar›n 
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lunma, mümkün olma, olabilirlik.
ispat: kan›tlama.
istilâ: üste ç›kma, üstün gelme,
bir fleyin bir fley üzerine ç›kmas›.
kadim: ezelî, öncesiz.
Kâtib-i Zülkemal: bütün varl›kla-
r› bir kitap yazar gibi, mükemmel
ve kusursuz bir flekilde yaratan
Allah.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maada: den baflka.
mahlûk: yarat›lm›fl olan, yarat›k.
masarifat: masarifler, harcanan
paralar, giderler.
masiva: Allah'tan baflka bütün
varl›klar.
maslahatkârane: ehemmiyetli ifl
yaparak, yerine göre davranarak,
iflin gere¤ini, uygun olan›n› yapa-
rak, iflin ehemmiyetini idrak ede-
rek.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan, olmaz, olmayacak.
mümteni: olamaz, mümkün ol-
mayan, imkâns›z.
münasip: uygun, yerinde.
müsavi: ayn› hâl ve derecede
olan, her bak›mdan ayn› derece-
de olan.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar, teferru-
at, müfltemilât.
Nakkafl-› Zülcelâl: her fleyi nak›fl-
l› ve süslü yaratan celâl sahibi Al-
lah (c.c.).
nazir: benzer, efl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, bir yerde oturanlar, otu-
ranlar.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tebdil: de¤ifltirme, döndürme,
dönüfltürme, baflka bir hâle getir-
me.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme,
baflka hale getirme, baflka flekil
alma.
tecdit: yenileme, yenilenme, ye-
ni hale getirme, yeni etme, tâze-
leme.
teselsül: arda arda gelme, birbiri-
ni takip etme, zincirleme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
usulüddin: kelâm ilminin di¤er
bir ad›.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, teklik.
varidat: gelirler.
vücudî: vücutla ilgili, varl›¤a dair,
var olan fley ile alâkal›.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zat: as›l, öz, cevher.

ademî: yoklu¤a dair, yok olu-
flu gerektiren.
âlem: dünya, cihan.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
azamet: büyüklük, ululuk.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bilbedahe: apaç›k flekilde.
bürhan: delil, ispat, tan›k.
ecza: parçalar, k›s›mlar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
erkân: rükünler, esaslar.
ezelî: ezele mensup, ezel ile

ilgili, öncesiz, bafllang›çs›z.
fânî: ölümlü.
hâdis: sonradan var olan,
sonradan yarat›lan.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hikmetperverane: her fleyde
fayda ve gaye gözetir flekilde.
hudûs: sonradan ç›kma, son-
radan meydana gelme, son-
radan peyda olma, yok iken
vücuda gelme.
hükema-i ‹slâmiye: Müslü-

man felsefe âlimleri, filozofla-
r›.
icat: var etme, yaratma.
ihdas: yeniden bir fley yap-
ma, yeni bir fley meydana ge-
tirme, ortaya koyma.
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.
imkân: olabilecek hâlde bu-



ellerine vererek Hafiz-i Zülcelâl’in himayesi alt›nda, hik-
metine emanet eder, sonra vefat ederler. Ve bahar mev-
siminde, haflr-i azam›n yüz bin misali ve numune ve de-
lilleri hükmünde olarak, o vefat eden a¤açlar ve kökler
ve bir k›s›m hayvanc›klar, aynen ihya ve diriliyorlar. Ve
bir k›sm›n›n dahi, kendi yerlerinde emsalleri ve aynen
onlara benzeyenleri icat ve ihya olunuyor. Ve geçen ba-
har›n mevcudat›, iflledikleri amellerin ve vazifelerin say-

falar›n› ilânat gibi neflredip 
1 ränôp°ûof o∞oët°üdG GnPpG nh ayetinin

bir misalini gösteriyorlar. 

Hem heyet-i mecmua cihetinde, her güzde ve her ba-
harda büyük bir âlem vefat eder ve taze bir âlem vücuda
gelir. Ve o vefat ve hudus o kadar muntazam cereyan
ediyor ve o vefat ve hudusta, gayet intizam ve mizanla o
kadar nevilerin vefiyatlar› ve huduslar› oluyor ki, güya
dünya öyle bir misafirhanedir ki, zîhayat kâinatlar ona
misafir olurlar ve seyyah âlemler ve seyyar dünyalar ona
gelirler, vazifelerini görürler, giderler. 

‹flte, bu dünyada böyle hayattar dünyalar› ve vazifedar
kâinatlar› kemal-i ilim ve hikmet ve mizanla ve muvaze-
ne ve intizam ve nizamla ihdas ve icad edip Rabbanî
maksatlarda ve ‹lâhî gayelerde ve Rahmanî hizmetlerde
kadirane istimal ve rahîmâne istihdam eden bir Zat-› Zül-
celâl’in vücub-i vücudu ve hadsiz kudreti ve nihayetsiz
hikmeti, bilbedahe günefl gibi, ak›llara görünüyor. Hudus
mesailini Risale-i Nur’a ve muhakkikin-i kelâmiyenin ki-
taplar›na havale ile o bahsi kap›yoruz.

âlem: dünya, cihan.
amel: fiil, ifl, emek.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
cereyan: olma, meydana gelme.
cihet: yan, yön, taraf.
defter-i a'mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter.
efrat: bireyler.
emsal: efl, benzer.
gayet: çok, fazla, son derece.
güya: sanki, sözde.
güz: sonbahar.
hadsiz: s›n›rs›z.
Haf›z-› Zülcelâl: Yarat›klar›n› be-
lâlardan, tehlikelerden koruyan
büyüklük sahibi Allah.
hârika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran, âdet ve
tabiat d›fl›nda olan fley.
haflir ve neflir: yeniden dirilifl, in-
sanlar›n öldükten sonra tekrar di-
riltilip Allah'›n huzurunda toplan-
mas›.
haflr-› azam: k›yamet koptuktan
sonraki en büyük haflir, toplan-
ma.
hayvânât: hayvanlar.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
himaye: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
hudûs: sonradan ç›kma, sonra-
dan meydana gelme, sonradan
peyda olma, yok iken vücuda
gelme.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme, yeniden hayata dön-
dürme.
ilânât: ilânlar.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.

1. Amel defterleri aç›ld›¤›nda... (Tekvir Suresi: 10.)
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kudret: Allah'›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar, yara-
t›lm›fl fleylerin tamam›, kâ-
inat.
misal: efl, benzer.
mizan: ölçü.
mu'cize: Allah'›n izniyle pey-
gamberler taraf›ndan ortaya

konulup bir benzerini yap-
makta baflkalar›n› aciz ve
hayrette b›rakan ola¤anüstü
fleyler.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
s›ralanm›fl, s›ral›, düzgün, ter-
tipli.
nebatat: bitkiler.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
nevi: tür, çeflit.
nümune: örnek, misal, örnek

olarak gösterilen.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
seyyah: yolcu.
seyyar: gezici.
vefat: ölüm, ölme. (insan
hakk›nda.).
vefiyat: ölümler, vefatlar.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zîhayat: hayat sahibi.



Amma imkân ciheti ise, o da kâinat› istilâ ve ihata et-
mifl. Çünkü görüyoruz ki, her fley, küllî ve cüz’î bulun-
sun, büyük ve küçük olsun, arfltan ferfle, zerrattan seyya-
rata kadar her mevcut, mahsus bir zat ve muayyen bir
suret ve mümtaz bir flahsiyet ve has s›fatlar ve hikmetli
keyfiyetler ve maslahatl› cihazlarla dünyaya gönderiliyor.
Hâlbuki, o mahsus zata ve o mahiyete, hadsiz imkânat
içinde o hususiyeti vermek; hem, suretler adedince im-
kânlar ve ihtimaller içinde o nak›fll› ve farikal› ve müna-
sip o muayyen sureti giydirmek; hem, hemcinsinden
olan eflhas›n miktar›nca imkânlar içinde çalkanan o
mevcuda, o lây›k flahsiyeti imtiyazla tahsis etmek; hem,
s›fatlar›n nevileri ve mertebeleri say›s›nca imkânlar ve ih-
timaller içinde flekilsiz ve mütereddit bulunan o masnua
o has ve muvaf›k maslahatl› s›fatlar› yerlefltirmek; hem
hadsiz yollar ve tarzlarda bulunmas› mümkün olmas›
noktas›nda hadsiz imkânat ve ihtimalât içinde mütehay-
yir, sergerdan, hedefsiz o mahlûka, o hikmetli keyfiyet-
leri ve inayetli cihazlar› takmak ve teçhiz etmek, elbette
küllî ve cüz’î bütün mümkinat adedince ve her mümkü-
nün mezkûr mahiyet ve hüviyet, hey’et ve suret, s›fât ve
vaziyetinin imkânat› adedince, tahsis edici, tercih edici,
tayin edici, ihdas edici bir Vacibü’l-Vücud’un vücub-i vü-
cuduna ve hadsiz kudretine ve nihayetsiz hikmetine ve
hiçbir fley ve hiçbir fle’n Ondan gizlenmedi¤ine ve hiçbir
fley Ona a¤›r gelmedi¤ine ve en büyük bir fley en küçük
bir fley gibi Ona kolay geldi¤ine ve bir bahar› bir a¤aç ka-
dar ve bir a¤ac› bir çekirdek kadar sühuletle icat edebil-
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timal dahilinde olanlar.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmete alma, hizmet ettirme.
istilâ: yükselme, yüce olma, yü-
celme.
istimal: kullanma.
kemal-i ilim: ilmin mükemmelli-
¤i.
keyfiyet: nitelik.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü.
mahlûk: yarat›lm›fl olan, yarat›k.
mahsus: özel, has k›l›nm›fl
maksat: kastedilen, hedef, gaye.
maslahat: fayda, yarar.
masnu: sanatla yap›lm›fl, sanat
de¤eri yüksek.
mertebe: derece, basamak.
mesail: meseleler.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
mizan: ölçü.
muayyen: tayin edilmifl, belli, be-
lirli.
muhakkikîn-i kelâmiye: gerçek-
leri araflt›ran ve delilleriyle bilen
kelâm âlimleri.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
muvazene: denge.
mümtaz: meziyetleriyle baflkala-
r›ndan ayr›lan, seçkin.
münasip: uygun, yerinde.
mütehayyir: hayrette kalan, flafl-
m›fl, flafl›rm›fl, flaflk›n.
mütereddit: tereddüt eden, ka-
rar veremeyen, karars›z.
nevi: tür, çeflit.
nizam: düzen.
Rabbanî: Allah'a ait.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
Rahmanî: rahman olan Allah'a
ait, Rahmana mensup, Rahman
ile ilgili.
sergerdan: bafl› dönen, bafl› dön-
müfl.
seyyarat: gezegenler.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
teçhiz: cihazlama, donatma.
vazifedar: vazifeli, vazifesi olan,
ifl gören.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, çok ufak parça-
lar, moleküller, atomlar.

arfl: gök, sema.
bahis: konu, mevzu.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cihaz: alet, organ.
cihet: yan, yön, taraf.
cüz'î: az, parçaya ait olan,
pek az.
eflhas: flah›slar, adamlar, kifli-
ler, kimseler.
farika: fark olunmas›na, ayr›l-
mas›na sebep olan.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
gaye: maksat, meram, hedef.

hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hususîyet: hususîlik, özellik.
icat: vücuda getirme, yarat-
ma.
ihata: kapsama, kuflatma.

ihdas: yeniden bir fley yap-
ma, yeni bir fley meydana ge-
tirme, ortaya koyma.
ihtimal: olabilirlik.
ihtimalât: ihtimaller, olmas›
mümkün olan fleyler.
‹lâhî: Allah'la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
imkân: var olmas› veya yok
olmas› düflünülebilir olma,
var olmas› da, yok olmas› da
zorunlu olmama.
imkânat: imkânlar› olabilirli-
likler, olmas› ve olmamas› ih-



di¤ine iflaretler ve delâletler ve flahadetler, imkân hakika-
tinden ç›k›p kâinat›n bu büyük flahadetinin bir kanad›n›
teflkil ederler. 

Kâinat›n flahadetini, her iki kanad› ve iki hakikatiyle
Risale-i Nur eczalar› ve bilhassa Yirmi ‹kinci ve Otuz
‹kinci Sözler ve Yirminci ve Otuz Üçüncü Mektuplar ta-
mam›yla ispat ve izah ettiklerinden, onlara havale ede-
rek bu pek uzun k›ssay› k›sa kestik. 

Kâinat›n heyet-i mecmuas›ndan gelen büyük ve küllî
flahadetin ikinci kanad›n› ispat eden:

‹kinci Hakikat: Bu mütemadiyen çalkanan ink›-

lâplar ve tahavvülâtlar içinde vücudunu ve hizmetini ve
zîhayat ise hayat›n› muhafazaya ve vazifesini yerine ge-
tirmeye çal›flan mahlûkatta, kuvvetlerinin bütün bütün
haricinde bir teavün hakikati görünüyor. Meselâ, unsur-
lar› zîhayat›n imdad›na, hususan bulutlar›, nebatat›n me-
dedine ve nebatat› dahi hayvanat›n yard›m›na ve hayva-
nat ise insanlar›n muavenetine ve memelerin kevser gibi
sütleri, yavrular›n beslenmelerine ve zîhayatlar›n iktidar-
lar› haricindeki pek çok hacetleri ve erzaklar›, umulma-
d›k yerlerden onlar›n ellerine verilmesi, hatta zerrat-› ta-
amiye dahi hüceyrat-› bedeniyenin tamirine koflmalar›
gibi, teshir-i Rabbanî ile ve istihdam-› Rahmanî ile, haki-
kat-i teavünün pek çok misalleri do¤rudan do¤ruya, bü-
tün kâinat› bir saray gibi idare eden bir Rabbülâlemînin
umumî ve rahîmâne rububiyetini gösteriyorlar.

bilhassa: her fleyden önce, baflta,
hele, en çok, hususen, hususî ola-
rak, özellikle, mahsus.
cüz'î: küçük.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›mlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hayvânât: hayvanlar.
heyet: görünüfl.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hüviyet: benlik, flahsiyet, kimlik.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ihdas: yeniden bir fley yapma,
yeni bir fley meydana getirme,
ortaya koyma.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
imkânat: imkânlar› olabilirlilikler,
olmas› ve olmamas› ihtimal dahi-
linde olanlar.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kevser: Cennette bulunan bir
akarsu.
k›ssa: ibret verici hikâye.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
küllî: çok, büyük, çok miktarda.
mahiyet: tabiat.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
medet: inayet, yard›m, imdat,
nusret.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
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mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muavenet: yard›m, yard›m
etme, yard›mc›l›k, teâvün.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dahi-
lindekiler, olabilir fleyler.
mümkün: var edilmifl olanlar,
yarat›lanlar.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml› olarak, aral›ks›z
flekilde, muttas›l, devaml›.

nebatat: bitkiler.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
suret: d›fl görünüfl.
sühulet: kolayl›k.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
fle'n: ifl.
tahavvülât: tahavvüller, de-
¤iflmeler.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tayin: yerini belli etme.
teavün: yard›mlaflma, birbiri-
ne yard›m etme.

tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.
teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zîhayat: hayat sahibi.



Evet; camit ve fluursuz ve flefkatsiz olan ve birbirine
flefkatkârâne, fluurdarâne vaziyet gösteren muavenetçi-
ler, elbette gayet Rahîm ve Hakîm bir Rabb-i Zülcelâl’in
kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yard›ma koflturuluyorlar. 

‹flte, kâinatta cari olan teavün-i umumî, seyyarattan tâ
zîhayat›n âzâ ve cihazat ve zerrat-› bedeniyesine kadar
kemal-i intizamla cereyan eden muvazene-i amme ve
muhafaza-i flamile; ve semavat›n yald›zl› yüzünden ve ze-
minin ziynetli yüzünden tâ çiçeklerin süslü yüzlerine ka-
dar kalem gezdiren tezyin; ve kehkeflandan ve manzu-
me-i flemsiyeden tâ m›s›r ve nar gibi meyvelere kadar
hükmeden tanzim; ve günefl ve kamerden ve unsurlar-
dan ve bulutlardan tâ bal ar›lar›na kadar memuriyet ve-
ren tavzif gibi pek büyük hakikatlerin, büyüklükleri nis-
petindeki flahadetleri, kâinat›n flahadetinin ikinci kanad›-
n› ispat ve teflkil ederler. Madem Risale-i Nur bu büyük
flahadeti ispat ve izah etmifl; biz burada bu k›sac›k iflaret-
le iktifa ederiz. 

‹flte, dünya seyyah›n›n kâinattan ald›¤› ders-i imanîye
k›sa bir iflaret olarak, Birinci Makam›n On Sekizinci Mer-
tebesinde böyle 

tπoc oøpµ`rªoªrdG o√oÒ/¶nf o™pænà`rªoªrdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'dpG =n’
≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh '¤nY s∫nO i/òsdG oónMn’rG oópMGnƒrdG o√Gnƒp°SÉne
o¿'Grôo≤rdGnh oºs°ùnéoªrdG oÒ/ÑnµrdG oÜÉnà`pµrdG oäÉnæpF=ÉnµrdG p√pò'g /¬pJnórMnh
oºn°ûnàrëoªrdG oón∏nÑrdGnh oºs¶næoªrdG oøs`jnõoªrdG oôr°ün≤rdGnh oºs¶n©oªrdG t»pfÉnª°rùpérdG
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mükemmel oluflu, tam ve eksik-
siz düzen.
manzume-i flemsiye: günefl ile
ona ba¤l› olan seyyareler, günefl
sistemi.
memuriyet: memurluk, memur
olma hâli.
misal: efl, benzer.
muavenet: yard›m, yard›m etme,
yard›mc›l›k, teâvün.
muhafaza-i flamile: her fleyi içine
alan koruma.
muvazene-i âmme: umumî, ge-
nel denge.
nispet: oran.
Rabb-i Zülcelâl: celâl sahibi olan
ve her fleyi terbiye eden Allah.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi,
bütün âlemleri idare ve terbiye
eden Allah.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde ve her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si, onu terbiye etmesi ve idaresi
alt›nda bulundurmas› vasf›.
semavat: semalar, gökler.
seyyarat: gezegenler.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flefkatkârâne: flefkatli olarak,
flefkat gösterene yak›fl›r flekilde,
merhametli bir flekilde, ac›y›p
esirgeyerek.
flefkatsiz: ac›mas›z,  merhamet-
siz.
fluurdarâne: fluura dayal› olarak,
fluurlu bir flekilde.
fluursuz: bilinçsiz, idraksiz.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme, ifle alma, ifl verme.
teavün-i umumî: genel yard›m-
laflma.
teshir-i Rabbanî: Rabbin eflyaya
boyun e¤dirmesi.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
umumî: umuma ait, umumla ilgi-
li, herkesle alâkal›, herkese ait.
unsur: dört ana madde olan top-
rak, atefl, su ve hava.
zemin: yeryüzü.
zerrat-› bedeniye: bedenin zer-
releri.
zerrat-› taamiye: yiyecek zerre-
leri, yemek tanecikleri.
zîhayat: hayat sahibi.
ziynetli: süslü.

aza: organlar, üyeler.
camit: cans›z.
cari: cereyan eden, akan, ak›-
c›.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cihazat: uzuvlar, organlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
erzak: yiyecek, içecek.
hacet: ihtiyaç, lüzum, muh-
taçl›k.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› teavün: yard›mlafl-

ma, omuz omuza verme, bir-
birinin imdat ve yard›m›na
koflma gerçe¤i.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hüceyrat-› bedeniye: vücut
hücreleri.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
iktidar: güç yetme, yapabil-
me, bir ifli gerçeklefltirmek

için gereken kuvvet.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me, var olanla yetinme.
istihdam-› Rahmanî: çok flef-
katli ve merhametli olan Ce-
nab-› Hakk›n çal›flt›rmas›, hiz-
met ettirmesi.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
kamer: Ay.
kehkeflan: samanyolu, sa-
man u¤rusu, hac›lar yolu.
kemal-i intizam: intizam›n
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denilmifltir. 

Sonra, dünyaya gelen ve dünyan›n Yaratan›n› arayan
ve on sekiz adet mertebelerden ç›kan ve arfl-› hakikate
yetiflen bir mirac-› imanî ile gaibâne marifetten hâz›râne
ve muhatabâne bir makama terakki eden merakl› ve
müfltak yolcu adam, kendi ruhuna dedi ki: 

“Fatiha-i flerifede, bafl›ndan tâ 
2 n∑ÉsjpG kelimesine kadar

gaibâne methüsena ile bir huzur gelip n∑ÉsjpG hitab›na ç›k›l-

mas› gibi, biz dahi do¤rudan do¤ruya gaibâne aramay›
b›rak›p, arad›¤›m›z› arad›¤›m›zdan sormal›y›z. Her fleyi
gösteren günefli, güneflten sormak gerektir. Evet, her fle-
yi gösteren, kendini her fleyden ziyade gösterir. Öyle ise, 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
arfl-› hakikat: hakikat semas›.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
bilmüflahede velayan: ap aç›k, fla-
hit olur gibi ve gözle görünürcesi-
ne.
cismanî: manevî ve ruhanî karfl›-
l›¤›, maddî ve cisimli olmak.
delâlet: delil olma, gösterme.
ders-i imaniye: imana dair veri-
len ders.
fas›l: k›s›m, bölüm.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hudûs: sonradan ç›kma, sonra-
dan meydana gelme, sonradan
peyda olma, yok iken vücuda
gelme.
ihatal›: kuflat›c›.
ilm-i kelâm: Cenab-› Hakk›n zat
ve s›fatlar›ndan, imana ait mese-
lelerden delile dayal› olarak bah-
seden ilim.
intizam: düzgün olma, düzgün-
lük, tertipli olma.
ittifak: uyuflma; rast gelifl.
masarif: masraflar, harcamalar.
masiva: Allah'tan baflka bütün
varl›klar.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›, kâinat.
mizan: ölçü.
muazzam: ulu, muhteflem.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl, cisim hâline gelmifl.
mümkin: var edilmifl olanlar, ya-
rat›lanlar.
mümteni: olamaz, mümkün ol-
mayan, imkâns›z.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar, teferru-
at, müfltemilât.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
nazir: benzer, efl.
teavün: yard›mlaflma, birbirine
yard›m etme.
tebdil: de¤ifltirme, döndürme,
dönüfltürme, baflka bir hâle getir-
me.
tecâvüb: cevaplaflma, karfl›l›kl›
cevap verme.
tedahül: iç içe olma, birbiri içine
girme.
tegayyür: halden hale geçme,
de¤iflme, baflkalaflma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir naziri mümteni ve bütün masivas› mümkin
olan Vacibü’l-Vücud’dur ki; büyük ve mücessem bir kitap, cismanî ve muazzam bir Kur’ân,
müzeyyen ve muazzam bir saray, muhteflem ve muntazam bir flehir olan kâinat, surele-
rinin, ayetlerinin, kelimelerinin, harflerinin, bablar›n›n, fas›llar›n›n sayfalar›n›n ve müfltemi-
lât›n›n varidat ve masarifinin ittifak›yla, bütün ilm-i kelâm âlimlerinin birlefltikleri büyük ve
ihatal› hudus, tagayyür ve imkân hakikatlerinin flahadetiyle, suret ve müfltemilât›n›n hik-
met ve intizamla tebdili hakikatinin flahadetiyle, kendilerinin ve harflerinin intizam ve mi-
zan içinde yenilenmesi hakikatinin flahadetiyle, mevcudattaki bilmüflahede velayan görü-
nen büyük ve ihatal› teavün, tecavüp, tesanüt, tedahül, muvazene ve muhafaza hakikat-
lerinin flahadetiyle Onun vücub-i vücuduna ve vahdetine delâlet eder.

2. Ancak sana… (Fatiha Suresi: 5.)
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ve tek olma.
varidat: gelirler.

vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-

mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.



flemsin fluaat› ile onu görmek ve tan›mak gibi, Hâl›k›m›-
z›n Esma-i Hüsna’s›yla ve s›fât-› kudsiyesiyle, Onu kabili-
yetimizin nispetinde tan›maya çal›flabiliriz. 

Bu maksad›n hadsiz yollar›ndan iki yolu ve o iki yolun
hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebe-
nin pek çok hakikatlerinden ve pek çok uzun tafsilât›n-
dan yaln›z iki hakikati icmal ve ihtisar ile bu risalede be-
yan edece¤iz. 

Birinci Hakikat: Bilmüflahede gözümüzle görünen ve
muhit ve daimî ve muntazam ve dehfletli ve semavî ve ar-
zî olan bütün mevcudat› çeviren ve tebdil ve tecdit eden
ve kâinat› kaplayan faaliyet-i müstevliye hakikati görün-
mesi; ve o her cihetle hikmet-medar faaliyet hakikatinin
içinde tezahür-i rububiyet hakikatinin bilbedahe hissedil-
mesi; ve o her cihetle rahmetfeflan tezahür-i rububiyet
hakikatinin içinde, tebarüz-i ulûhiyet hakikat› bizzarure
bilinmifl olmas›d›r. 

‹flte bu hâkimâne ve hakîmâne faaliyet-i daimeden ve
perdesinin arkas›nda bir Fail-i Kadîr ve Alîmin ef’ali, gö-
rünür gibi hissedilir. 

Ve bu mürebbiyâne ve müdebbirâne ef’al-i Rabbaniye-
den ve perdesinin arkas›ndan, her fleyde cilveleri bulunan
esma-i ‹lâhiye, hissedilir derecesinde bedahetle bilinir. 

Ve bu celâldarâne ve cemalperverâne cilvelenen Es-
ma-i Hüsnadan ve perdesinin arkas›nda, s›fât-› seb’a-i
kudsiyenin ilmelyakîn, belki aynelyakîn, belki hakkalya-
kîn derecesinde vücutlar› ve tahakkuklar› anlafl›l›r.
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me.
ihtisar: sözü ve yaz›y› k›saltma,
özetleme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
marifet: bilgi.
mertebe: derece, basamak.
meth ü sena: methedip övme.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
mirac-› imanî: iman›n yükselifli.
muhâtabâne: kendisine hitap
olunurcas›na, kendisine söz söy-
lenen kimseye yak›fl›r flekilde.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nispet: oran.
rahmetfeflan: rahmet saçan, rah-
met f›flk›rtan.
semavî: semaya mensup, sema-
ya ait, gökten gelen, gök ile ilgili.
s›fat-› kudsiye: Allah'›n mukad-
des s›fatlar›.
flems: günefl.
fluaat: flualar, ›fl›nlar, nurlar, ›fl›k-
lar, par›lt›lar.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar, etrafl› olarak bildirmeler.
tebarüz-i ulûhiyet: ulûhiyetin
görünmesi, belli olmas›.
tebdil: de¤ifltirme, döndürme,
dönüfltürme, baflka bir hâle getir-
me.
tecdîd: yenileme, yenilenme, ye-
ni hale getirme, yeni etme, tâze-
leme.
terakki: ilerleme, yükselme.
tezahür-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye, tedbir ve idare
edicili¤inin ortaya ç›kmas›, görün-
mesi.
ziyade: çok, fazla, art›k.

arzî: dünyaya ait, dünya ile il-
gili.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bilmüflahede: görerek, bizzat
flahit olarak, görür flekilde,
görme derecesinde.
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
cihet: yan, yön, taraf.
daimî: sürekli, devaml›.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.

Esma-i Hüsna: Allah'›n adlar›,
Allah'›n doksan dokuz güzel
ismi.
faaliyet: aktivite, etkinlik,
canl›l›k.
faaliyet-i müstevliye: her ta-
rafa yay›lan, her taraf› istilâ
eden faaliyet, istilâ edici faali-
yet.
gaibane: görmeyerek, görün-
meyerek, arkadan, yüz yüze
olmayarak.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

hâkimâne: hâkim gibi, hük-
medercesine, hüküm vere-
rek.
hakîmane: hikmetli  bir bi-
çimde, yersiz ifl yapmayarak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
haz›rane: haz›rcas›na, haz›r
bir flekilde.
hikmet-medar: hikmetli, hik-
met dolu.
icmal: ihtisar etme, k›saltma,
özetleme, ayr›nt›lar›na girme-



Ve bu yedi kudsî s›fât›n dahi, bütün masnuat›n flaha-
detiyle, hem hayattarâne, hem kadîrâne, hem alîmâne,
hem semiâne, hem basîrâne, hem müridâne, hem mü-
tekellimâne nihayetsiz bir surette tecellileriyle bilbedahe
ve bizzarure ve biilmelyakîn bir mevsuf-i Vacibü’l-Vü-
cud’un ve bir müsemma-i Vahid-i Ehad’in ve bir fail-i
Ferd-i Samed’in mevcudiyeti, güneflten daha zâhir, daha
parlak bir tarzda, kalpteki iman gözüne görünür gibi
kat’î bilinir. Çünkü, güzel ve manidar bir kitap ve mun-
tazam bir hane, bedahetle, yazmak ve yapmak fiillerini;
ve güzel yazmak ve intizaml› yapmak fiilleri dahi, beda-
hetle, yaz›c› ve dülger namlar›n›; yaz›c› ve dülger ünvan-
lar› ise, bedahetle, kitabet ve dülgerlik sanatlar›n› ve s›-
fatlar›n›; ve bu sanat ve s›fatlar, bedahetle, her hâlde bir
zat› istilzam eder ki, mevsuf ve sâni ve müsemma ve fa-
il olsun. Failsiz bir fiil ve müsemmas›z bir isim mümkün
olmad›¤› gibi, mevsufsuz bir s›fât, sanatkârs›z bir sanat
dahi mümkün de¤ildir.

‹flte bu hakikat ve kaideye binaen, bu kâinat, —bütün
mevcudat›yla beraber— kaderin kalemiyle yaz›lm›fl, kud-
retin çekiciyle yap›lm›fl manidar hadsiz kitaplar, mektup-
lar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde, —her biri
binler vecihle ve beraber hadsiz vücuh ile— Rabbanî ve
Rahmanî nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menfleleri olan
bin bir esma-i ‹lâhiyeyi hadsiz cilveleriyle ve o güzel isim-
lerin menba› olan yedi s›fât-› Sübhaniyenin nihayetsiz te-
cellileriyle, o yedi muhit ve kudsî s›fatlar›n madeni ve 

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
alimane: her fleyi en iyi bilen Al-
lah'a yarafl›r flekilde.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
basîrâne: görerek, bilerek, basi-
ret sahibine yak›fl›r flekilde.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›k-
l›k.
biilmelyakîn: bir fleyi ilimle ve
baz› iflaretleriyle bilerek, hakikati
kesin bir tarzda bilme.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
celâldarane: Celâlli bir flekilde,
büyüklük gösterircesine, haflmet-
lice, celâlî olana yak›fl›r surette.
cemalperverâne: güzelli¤i geliflti-
rip tefeyyüz ettirir tarzda.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi.
dülger: marangoz, yap› ustas›.
ef'al: fiiller, ifller, ameller.
ef'al-i Rabbaniye: Allah'›n kendi
Zat›na mahsus ve Rab isminin te-
cellisi olan fiilleri.
Esma-y› Hüsna: Allah'›n adlar›,
Allah'›n doksan dokuz güzel ismi.
esma-y› ‹lâhiye: Allah'›n isimleri.
faaliyet-i daime: sürekli, devam-
l› olan faaliyet, sürekli çal›flma,
devaml› gayret etme.
fail: ifli yapan, fiili iflleyen, yapan,
eden iflleyen.
fail-i Ferd ü Samed: hiç bir fleye
muhtaç olmadan tek bafl›na her
fleyi yapan.
Fail-i Kadir: her fleye gücü yeten,
kudret sahibi olan fâil, Allah (c.c.).
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
hâkimâne: her fleyi hükmü alt›n-
da tutan, her fleye galip olan Al-
lah'›n her fleye hükmetmesiyle.
hakimane: hikmetli bir flekilde.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i.
hayattarane: canl› bir flekilde,
hayat sahibi olarak, hayat sahibi
imiflçesine.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
istilzam: gerektirme.
kadirâne: güç ve iktidar sahibi
olarak.
kitabet: kâtiplik.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
mevsuf: vas›flanan, bir s›fatla
tavsif edilen, vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
mevsuf-› vacibülvücut: varl›¤›
gerekli olan, yoklu¤u asla düflü-
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nülmemekle vas›flanan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
s›ralanm›fl, s›ral›, düzgün.
müdebbirâne: müdebbir ola-
na yak›fl›r flekilde, tedbirlice.
mürebbiyâne: mürebbî ola-
na yak›fl›r flekilde, terbiye
edecek flekilde, e¤iterek.
mürîdâne: müride yak›fl›r
tarzda, mürit gibi.
müsemma: belirli, muayyen.
müsemmas›z: ismi olup ken-
disi olmayan.
müsemma-y› Vahid-i Ehad:

zat ve s›fatlar›yla Vahid-i
Ehad (Bir olan ve birli¤i her bir
fleyde tecelli eden Allah) ola-
rak isimlendirilen Cenab-›
Hak.
mütekellimane: konuflur gi-
bi, konuflmak suretiyle.
sâni: yapan, iflleyen, yap›c›.
semiâne: iflitircesine, iflitir gi-
bi.
s›fat-› seb'a-i kudsiye: yedi
kudsî s›fat.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.

tahakkuk: gerçek olarak
meydana ç›kma, bir fleyin
do¤rulu¤unun meydana ç›k-
mas›, gerçekli¤inin anlafl›lma-
s›.
tecelli: ‹lâhî kudret ve s›rlar›n
insanlarda ve nesnelerde gö-
rünmesi, Cenab-› Hakk›n gü-
zel isimlerinin kâinatta ve in-
sanlarda zahir olmas›.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zahir: aç›k, belli, meydanda.



mevsufu olan ezelî ve ebedî bir Zat-› Zülcelâl’in vücub-i
vücuduna ve vahdetine hadsiz iflaretler ve nihayetsiz fla-
hadetler ettikleri gibi; bütün o mevcudatta bulunan bütün
hüsünler, cemaller, k›ymetler, kemaller dahi, ef’al-i Rab-
baniyenin ve esma-i ‹lâhiyenin ve s›fât-› Samedâniyenin
ve fluunat-› Sübhaniyenin, kendilerine lây›k ve muvaf›k
kudsî cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden Zat-›
Akdes’in kudsî cemaline ve kemaline bedahetle flahadet
ederler. 

‹flte, faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet ha-
kikati, ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun’ ve ibda, nizam
ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedvir, kast ve ira-
de ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, flefkat ve rahmet-
le it’am ve in’am ve ikram ve ihsan gibi fluunat›yla ve ta-
sarrufat›yla kendini gösterir ve tan›tt›r›r.

Ve tezahür-i rububiyet hakikati içinde bedahetle hisse-
dilen ve bulunan ulûhiyetin tebarüz hakikati dahi, Esma-i
Hüsna’n›n rahîmâne ve kerîmâne cilveleriyle ve yedi s›-
fât-› sübutiye olan “hayat, ilim, kudret, irade, sem’, ba-
sar ve kelâm” s›fatlar›n›n celâlli ve cemalli tecellileriyle
kendini tan›tt›r›r, bildirir. 

Evet, nas›l ki kelâm s›fât›, vahiyler ve ilhamlarla Zat-›
Akdes’i tan›tt›r›r. Öyle de, kudret s›fât› dahi, mücessem
kelimeleri hükmünde olan sanatl› eserleriyle o Zat-› Ak-
des’i bildirir ve kâinat› bafltan bafla bir furkan-› cismanî
mahiyetinde gösterip bir Kadîr-i Zülcelâl’i tavsif ve tarif
eder. Ve ilim s›fat› dahi hikmetli, intizaml›, mizanl› olan
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ç›kt›¤›, neflet etti¤i yer.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›, kâinat.
mevsuf: bir s›fatla tavsif edilen,
vas›flanm›fl, nitelenmifl.
mizan: ölçü.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
nizam: düzen.
Rabbanî: Allah'a ait, Allah ile ilgi-
li.
Rahmanî: rahman olan Allah'a
ait, Rahman ile ilgili.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde ve her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si, onu terbiye etmesi ve idaresi
alt›nda bulundurmas› vasf›.
s›fât-› Samedâniye: Samed olan.
s›fât-› Sübhaniye: her türlü kusur
ve noksandan uzak olan, tesbih
edilen Cenab-› Allah'›n s›fat›.
sun': yap›fl, yapma.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fluunat: ifller.
fluunat-› Sübhaniye: süphan
olan Allah'›n iflleri, her türlü kusur
ve noksandan uzak olan Allah'›n
iflleri.
tahvil: de¤ifltirme, döndürme, çe-
virme.
takdir: tayin etme, miktar›n› be-
lirleme.
tasvir: suret ve flekil verme.
tebarüz: belli olma, belirme, gö-
rünme, gözükme, bariz hale gel-
me.
tebdil: de¤ifltirme, döndürme,
dönüfltürme.
tecelli: görünme, ortaya ç›kma.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tedvir: çekip çevirme, idare.
tekmil: tamamlama, noksanlar›n›
giderme, bitirme.
tenzil: indirme, peyderpey, yavafl
yavafl indirme.
tezahür:, ortaya ç›kma, meydana
ç›kma, belirme, görünme.
tezahür-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye, tedbir ve idare
edicili¤inin ortaya ç›kmas›, görün-
mesi.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allahl›k.
vahdet: birlik, teklik.
vecih: flekil, yön.
vücub-i vücut: varl›¤› zorunlu.
vücuh: sebepler.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
cemal: güzellik.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi.
ebedî: sonu olmayan, sürekli,
hiç son bulmayacak flekilde
süren.
ef'al-i Rabbaniye: Allah'›n
kendi Zat›na mahsus ve Rab
isminin tecellisi olan fiilleri.
Esma-i Hüsna: Allah'›n adlar›,
Allah'›n doksan dokuz güzel
ismi.

esma-i ‹lâhiye: Allah'›n isim-
leri.
ezelî: ezele mensup, ezel ile
ilgili, öncesiz, bafllang›çs›z.
halk: yaratma, yarat›fl.
hikmet: gaye, fayda›, anlaml›
ve yerli yerinde olufl.
hüsün: güzellik.
ibda: örneksiz olarak, eflsiz
flekilde yaratma.
ihsan: iyilik, ba¤›fl, ikram.
in'am: nimet verme, nimet-
lendirme, ihsan etme, iyilik
yapma.

it'am: yemek yedirme, ye-
mek verme.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî
ilmi ile, kâinatta olmufl ve
olacak bütün fleylerin varl›k
ve yoklu¤unu, geçmifl ve ge-
lece¤ini bilmesi.
kemal: olgunluk, yetkinlik.
kudret: güç, kuvvet.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
azzez, aziz.
manidar: anlaml›, manal›.
menba: kaynak.
menfle: esas, kök, bir fleyin



bütün masnuat miktar›nca ve ilimle idare ve tedbir ve
tezyin ve temyiz edilen bütün mahlûkat adedince, mev-
suflar› olan bir tek Zat-› Akdes’i bildirir.

Ve hayat s›fât› ise, kudreti bildiren bütün eserler ve il-
min vücudunu bildiren bütün intizaml› ve hikmetli ve mi-
zanl› ziynetli suretler, hâller ve sair s›fatlar› bildiren bütün
deliller, s›fat-› hayat›n delilleriyle beraber, hayat s›fât›n›n
tahakkukuna delâlet ettikleri gibi; hayat dahi, bütün o
delilleriyle, aynalar› olan bütün zîhayatlar› flahit göstere-
rek Zat-› Hayy-› Kayyum’u bildirir. Ve kâinat›, serbeser
her vakit taze taze ve ayr› ayr› cilveleri ve nak›fllar› gös-
termek için, daima de¤iflen ve tazelenen ve hadsiz ayi-
nelerden terekküp eden bir âyine-i ekber suretine çevirir.
Ve bu k›yasla, görmek ve iflitmek, ihtiyar etmek ve ko-
nuflmak s›fatlar› dahi, her biri birer kâinat kadar, Zat-› Ak-
des’i bildirir, tan›tt›r›r.

Hem o s›fatlar Zat-› Zülcelâl’in vücuduna delâlet ettik-
leri gibi, hayat›n vücuduna ve tahakkukuna ve o Zat›n
hayattar ve diri oldu¤una dahi bedahetle delâlet ederler.
Çünkü, bilmek, hayat›n alâmeti; iflitmek, dirilik emaresi;
görmek, dirilere mahsus; irade, hayat ile olabilir; ihtiya-
rî iktidar, zîhayatlarda bulunur; tekellüm ise, bilen dirile-
rin iflidir.

‹flte, bu noktalardan anlafl›l›r ki, hayat s›fât›n›n yedi
defa kâinat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsu-
fun vücudunu bildiren bürhanlar› vard›r ki, bütün s›fatla-
r›n esas› ve menba› ve ‹sm-i azam›n mastar› ve medar› 

ayine: ayna.
âyine-i ekber: en büyük ayna.
basar: Allah'›n kendi flan›na lây›k
bir tarzda görme s›fat›.
celâl: nihayet derecede büyük-
lük, azamet, ululuk.
cemal: güzellik, iç ve d›fl güzelli¤i.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi.
daima: sürekli, her zaman.
delâlet: delil olma, gösterme.
furkan-› cismanî: cisim hâline
gelmifl hakk› bât›ldan ay›ran
Kur'ân.
hadsiz: s›n›rs›z.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
idare: yönetme.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kelâm: konuflma.
kerîmane: kerîm olan, kerem sa-
hibine yak›fl›r surette, kerîmce,
cömertçe, bol ihsan ve ikram ile.
k›yas: benzetme yolu, örnekle-
me.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mevsuf: vas›flanan, vas›flanm›fl,
nitelenmifl.
mizan: ölçü.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl, cisim hâline gelmifl.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sem: iflitme, iflitifl.
serbeser: bafltan bafla, tamam›y-
la büsbütün.
s›fat-› hayat: hayat s›fat›.
s›fat-› sübutiye: Allah'›n subutî
s›fatlar›.
suret: biçim, görünüfl.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
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ya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k.

tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.

tarif: etraf›yla anlatma, anla-
t›lma, etraf›yla bildirme, bildi-
rilme.

tavsif: vas›fland›rma, mahi-
yetini ve s›fatlar›n› ortaya
koyma, etrafl›ca tarif etme,
niteleme.

tecelli: ‹lâhî kudret ve s›rlar›n
insanlarda ve nesnelerde gö-
rünmesi, Cenab-› Hakk›n gü-
zel isimlerinin kâinatta ve in-
sanlarda zahir olmas›.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›r-
ma.
terekküp: mürekkep olma,
kar›fl›p birleflme, birden fazla
fleyin birleflmesinden oluflma.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.

vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat.
Zat-› Hayy-› Kayyum: varl›¤›,
dirili¤i her an için olup gökle-
ri ve yerleri her an için tutan.
zîhayat: hayat sahibi.
ziynetli: süslü.



olmufltur. Risale-i Nur bu birinci hakikati kuvvetli bürhan-
larla ispat ve bir derece izah etti¤inden, bu denizden, bu
mezkûr katre ile flimdilik iktifa ediyoruz.

‹kinci Hakikat: S›fat-› kelâmdan gelen tekellüm-i ‹lâhî-

dir. 
1 »uHnQ päÉnªp∏nµpd GkOGnópe oôrënÑrdG n¿Énc rƒnd ayetinin s›rr›yla,

kelâm-› ‹lâhî nihayetsizdir. Bir zat›n vücudunu bildiren en
zâhir alâmet, konuflmas›d›r. Demek bu hakikat, nihayet-
siz bir surette Mütekellim-i Ezelî’nin mevcudiyetine ve
vahdetine flahadet eder.

Bu hakikatin iki kuvvetli flahadeti, bu risalenin On Dör-
düncü ve On Beflinci Mertebelerinde beyan edilen vahiy-
ler ve ilhamlar cihetiyle; ve genifl bir flahadeti dahi, Onun-
cu Mertebesinde iflaret edilen kütüb-i mukaddese-i sema-
viye cihetiyle, ve çok parlak ve cami bir di¤er flahadeti da-
hi On Yedinci Mertebesinde Kur’ân-› Mu’cizülbeyan cihe-
tiyle geldi¤inden, bu hakikatin beyan ve flahadetini o
mertebelere havale edip, o hakikati mu’cizâne ilân eden
ve flahadetini sair hakikatlerin flahadetleriyle beraber ifa-

de eden ÉkªpF=Énb pºr∏p©rdG GƒodhoG nh oá`nµpÄ '̀=∏nªrdG nh nƒog s’pG n¬'dpG =n’ o¬sfnG *G nóp¡n°T
2 oº«/µnërdG oõj/õn©rdG nƒog s’pG n¬'dpG n=’ p§°rùp≤rdÉpH ayet-i muazzaman›n en-

var› ve esrar› bizim bu yolcuya kâfi ve vâfi gelmifl ki, da-
ha ileri gidememifl.

‹flte, bu yolcunun bu makam-› kudsîden ald›¤› dersin
k›sa bir mealine bir iflaret olarak, Birinci Makam›n On
Dokuzuncu Mertebesinde,
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me, var olanla yetinme.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
ism-i âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
katre: damla.
kelâm-› ‹lâhî: Allah kelâm›, Al-
lah'›n konuflmas›, Allah'a ait söz.
Kur'ân-› Mu'cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur'ân-› Ke-
rîm.
kütüb-i mukaddese-i semaviye:
vahye dayanan mukaddes kitap-
lar (Tevrat, Zebur, ‹ncil ve Kur'ân-›
Kerim).
mastar: kaynak, temel.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
mevsuf: vas›flanan, bir s›fatla
tavsif edilen, vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
Mütekellim-i Ezelî: ezelden beri
konuflma s›fat›na sahip olan Al-
lah.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
S›fat-› kelâm: Kelâm s›fat›.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tekellüm: söyleme, konuflma, lâf
etme.
tekellüm-i ‹lâhî: Allah'›n kullar›
ile (vahiy yoluyla) konuflmas›.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zat: kifli, flah›s, fert.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zîhayat: hayat sahibi

1. Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa... (Kehf Suresi: 109.)
2. Bütün kâinat› adaletle tedbir ve idare etmekte olan Allah, Ondan baflka ibadete lây›k hiç-

bir ilâh bulunmad›¤›n› apaç›k delillerle bildirdi. Buna melekler ve ilim sahipleri de flahitlik
ettiler. Ondan baflka ilâh yoktur; Onun kudreti her fleye galiptir ve Onun her ifli hikmet ile-
dir. (Âl-i ‹mran Suresi: 18.)

alâmet: iz, belirti, iflaret, ni-
flan.

bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.

beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.

bürhan: delil, ispat, tan›k,
hüccet.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
delâlet: delil olma, gösterme.
emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
hakikat: gerçek, as›l, esas.

hayattar: canl›, yaflayan.
ihtiyarî: bir kimsenin iste¤ine
b›rak›lm›fl olan.
iktidar: güç yetme, yapabil-
me, bir ifli gerçeklefltirmek
için gereken kuvvet.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
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1 oº«/µnërdG oõj/õn©rdG nƒog s’pG n¬'dpG =n’
denilmifltir.

®

âlî: yüce, yüksek, ulu.
azamet-i ihata: kuflat›c›l›¤›n›n
büyüklü¤ü.
bilicma: icma ile, birden, ittifakla,
fikir birli¤iyle.
cereyan: olma, meydana gelme.
delâlet: delil olma, gösterme.
Esma-i Hüsna: Allah'›n adlar›, Al-
lah'›n doksan dokuz güzel ismi.
esrar: s›rlar.
galip: üstün gelen.
halk: yaratma, yarat›fl.
hikmet: gaye, fayda, yerli yerin-
de olufl.
iafle: yaflatma.
ibda: hiç yoktan yaratma.
icat: var etme, yaratm›.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ilâh: tanr›, mabud.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama gücü.
istilâ: yükselme, yüce olma, yü-
celme.
ittifak: birleflme, birlik.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: güç kuvvet.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mahsus: lây›k.
muhafaza: koruma, saklama.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muvazenet: denge.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
sun: yap›fl, yapma.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flahit: tan›k.
fluunat: ifller.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
takdir: tayin etme, miktar›n› be-
lirleme.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tasrif: istedi¤i flekilde idare etme.
tebarüz-i ulûhiyet: ulûhiyetin
görünmesi, belli olmas›.
tecelli: görünme, aç›¤a ç›kma.
tedbir: idare, çekip çevirme.
tedvir: çekip çevirme, idare.
tezahür-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye, tedbir ve idare
edicili¤inin ortaya ç›kmas›.
Vacibü'l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan Allah.
vahdet: birlik, teklik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
vücub-i vücut: varl›¤› zorunlu
olma.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
mutlaka gerekli olan zat, Cenab-›
Allah.
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1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü’l-Vücud’dur ve Vahidü’l-Ehad’dir ki, en
güzel isimler Onun, en âlî ve en yüce s›fatlar Ona mahsustur. Zat-› Vacibü’l-Vücudun bilic-
ma bütün kudsî ve muhit s›fatlar›, tecelli eden bütün Esma-i Hüsnas›, idare eden bütün flu-
unat ve fiillerinin ittifak›yla, vahdet ve vücub-i vücuduna delâlet eder. Bu, bir irade ve kud-
retle gerçekleflen icat, halk, sun' ve ibda; bir ihtiyar ve hikmetle tahakkuk eden takdir, ted-
bir, tedvir; bir kas›t, rahmet, kemal-i intizam ve muvazenetle cereyan eden tasrif, tanzim,
muhafaza, idare ve iafle fiillerinin ve “Bütün kâinat› adaletle tedbir ve idare etmekte olan
Allah, Ondan baflka ibadete lây›k hiç bir ilâh bulunmad›¤›n› apaç›k delillerle bildirdi. Buna
melekler ve ilim sahipleri de flahitlik ettiler. Ondan baflka ilâh yoktur; Onun kudreti her fle-
ye galiptir ve Onun her ifli hikmet iledir.” (Al-i ‹mran Suresi: 18) ayetinin esrar›n›n hakikati
ve azamet-i ihatas›n›n flahitli¤i ile görülen her taraf› istilâ eden bir faaliyetin devam›ndaki
tezahür-i rububiyet  içindeki tebarüz-i ulûhiyet hakikatinin flahadetiyle sabittir.
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Üçüncü fiua bu Münacat risalesi, Ayetü'l-Kübra
ve befl alt› risaleler ile birlikte Kastamonu'da telif
edilmifltir. Üstad›n Kastamonu'daki hayat›n›n
seyrine ve meflguliyetine ve hizmetinin hangi me-
seleler etraf›nda döndü¤üne parlak bir numune-
dir. Evet, Said Nursî, bu risalelerdeki hakikatle-
rin delâletiyle, millet ve ‹slâmiyet için en elzem
hizmet olan iman›n takviyesi için çal›fl›yordu. 

Mukaddeme 
Bu Sekizinci Hüccet-i ‹maniye, Vücub-i Vücuda Vah-

daniyete delâlet etti¤i gibi, hem delâil-i kat’iye ile rububi-
yetin ihatas›na ve kudretinin azametine delâlet eder,
hem hâkimiyetinin ihatas›na ve rahmetinin flümulüne
dahi delâlet ve ispat eder, hem kâinat›n bütün eczas›na
hikmetinin ihatas›n› ve ilminin flümulünü ispat eder.

Elhas›l, bu Sekizinci Hüccet-i ‹maniyenin her bir mu-
kaddemesinin sekiz neticesi var sekiz mukaddemelerin
her birinde sekiz neticeyi delilleriyle ispat eder ki, bu ci-
hette, bu Sekizinci Hüccet-i ‹maniyede yüksek meziyet-
ler vard›r. 

Said Nursî

azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
cihet: yan, yön, taraf.
delâil-i kat'iye: kesin deliller, de-
¤iflmez, flüphesiz deliller.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›mlar.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, so-
nuç olarak, özetle, sözün k›sas›,
uzatmayal›m, k›sacas›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâkim ol-
ma hâli, hükmedifl, hâkimlik, ege-
menlik.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-

dik.
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
mesele: konu.
meflguliyet: meflgul olma, bir
ifl yapma.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›n-
dan ay›ran veya yücelten va-

s›f, üstünlük vasf›, de¤erlilik,
yüksek karekter, fazilet.

mukaddeme: baflta ve as›l
maksada girmeden önce söy-
lenen veya yaz›lan fley, ilk
söz, önsöz, bafllang›ç, girifl, di-
bace, medhal.

nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen.

rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.

rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
seyr: yürüyüfl, ilerleyifl.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
Vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.
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mevcudiyet: mevcut olma, varl›k.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
Rabbi: benim Rabbim, Allah'›m.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: ister mü'min, ister kâfir.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
semavat: semalar, gökler.
sevk: önüne kat›p sürme, öne,
ileri sürme, gönderme.
sükût: susma.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
talim: okutma, ders verme, veril-
me.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.

aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
delâlet: delil olma, gösterme.
deveran: dönüp dolaflma,
dönme, dolafl›m.

ecram-› semaviye: gök ci-
simleri, y›ld›zlar, gezegenler.
‹lâhî: seslenme, yakar›fl) Ey
Allah'›m!.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.

intizam: düzgün olma, düz-
gün dizilme, düzgünlük, ter-
tipli olma.
ism-i Hakîm: Hakîm ismi.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.

Münacat

X
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1

n¿ƒo∏p≤r©nj mΩrƒn≤pd mäÉǹ j'’n

Yâ ‹lâhî ve yâ Rabbi!

Ben iman›n gözüyle ve Kur’ân’›n talimiyle ve nuruyla
ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n dersiyle ve
ism-i Hakîmin göstermesiyle görüyorum ki: Semavatta
hiçbir deveran ve hareket yoktur ki, böyle intizam›yla
Senin mevcudiyetine iflaret ve delâlet etmesin.

Ve hiçbir ecram-› semaviye yoktur ki, sükûtuyla, gürül-
tüsüz vazife görerek direksiz durmalar›yla Senin rububi-
yetine ve vahdetine flahadeti ve iflareti olmas›n.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gecenin ve gündüzün de¤iflmesinde, insanlara faydal›
fleylerle denizde ak›p giden gemilerde, Allah’›n gökten su indirip onunla yeryüzünü ölü-
münden sonra diriltmesinde, her türlü canl›y› yeryüzüne yaymas›nda, rüzgârlar› sevk et-
mesinde ve gökle yer aras›nda  Allah’›n emrine boyun e¤mifl bulutlarda, akl›n› kullanan bir
topluluk için Allah’›n varl›k ve birli¤ine, kudret ve rahmetine iflaret eden nice deliller var-
d›r. (Bakara Suresi: 164.)
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Ve hiçbir y›ld›z yoktur ki, mevzun hilkatiyle, munta-
zam vaziyetiyle ve nuranî tebessümüyle ve bütün y›ld›zla-
ra mümaselet ve müflabehet sikkesiyle, Senin haflmet-i
ulûhiyetine ve vahdaniyetine iflaret ve flahadette bulun-
mas›n.

Ve on iki seyyareden hiçbir seyyare y›ld›z yoktur ki,
hikmetli hareketiyle ve itaatli musahhariyetiyle ve inti-
zaml› vazifesiyle ve ehemmiyetli peykleriyle Senin vü-
cub-i vücuduna flahadet ve saltanat-› ulûhiyetine iflaret
etmesin.

Evet, gökler sekeneleriyle, her biri tek bafl›yla flahadet
ettikleri gibi, heyet-i mecmuas›yla, derece-i bedahette 
—ey zemin ve gökleri yaratan Yarat›c›!— Senin vücub-i
vücuduna öyle zâhir flahadet —ve ey zerrat›, muntazam
mürekkebat›yla tedbirini gören ve idâre eden ve bu sey-
yare y›ld›zlar› manzum peykleriyle döndüren, emrine ita-
at ettiren!— Senin vahdetine ve birli¤ine öyle kuvvetli
flahadet ederler ki, gö¤ün yüzünde bulunan y›ld›zlar say›-
s›nca nuranî bürhanlar ve parlak deliller, o flahadeti tas-
dik ederler. 

Hem bu safî, temiz, güzel gökler, fevkalâde büyük ve
fevkalâde sür’atli ecram›yla, muntazam bir ordu ve elekt-
rik lâmbalar›yla süslenmifl bir saltanat donanmas› vaziye-
tini göstermek cihetiyle, Senin rububiyetinin haflmetine
ve her fleyi icat eden kudretinin azametine zâhir delâlet;
ve hadsiz semavat› ihata eden hâkimiyetinin ve her bir zî-
hayat› kuca¤›na alan rahmetinin hadsiz geniflliklerine

azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
cihet: yan, yön, taraf.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
derece-i bedahet: aç›kl›¤›n dere-
cesi, apaç›kl›k derecesi.
ecram: gezegenler.
ehemmiyet: önem.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâkim ol-
ma hâli, hükmedifl, hâkimlik, ege-
menlik.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
haflmet-i ulûhiyet: ilâhl›¤›n hey-
beti, büyüklü¤ü.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hilkat: yaratma, yarat›fl.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
manzum: tanzim edilmifl, dizil-
mifl, düzenlenmifl, s›ralanm›fl.
mevzun: vezinli, tart›l›, ölçülü,
tart›lm›fl.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
musahhariyet: musahhar olufl,
emre boyun e¤me hâli.
mümaselet: benzeme, benzeyifl,
and›rma.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, birleflmifller, kar›fl›mlar.
müflabehet: benzeme, benzeyifl,
and›rma.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
peyk: uydu.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-

mesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sâfî: saf olan, duru, kat›ks›z,
kat›fl›ks›z.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
saltanat-› ulûhiyet: kâinatta
flerik, ortak kabul etmeyen
‹lâhî saltanat.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, bir yerde oturanlar,

oturanlar.
semavat: semalar, gökler.
seyyare: güneflin etraf›nda
belli bir e¤ri çizerek dolaflan
gezegen, y›ld›z.
sür'at: çabukluk, h›z, acele.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.
tebessüm: gülümseme, gü-
lümseyifl, hafifçe gülme.
tedbir: idare etme, çekip çe-

virme.
vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zemin: yeryüzü.
zerrat: zerreler, çok ufak par-
çalar, moleküller, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi.



kuvvetli iflaret; ve bütün mahlûkat-› semaviyenin bütün
ifllerine ve keyfiyetlerine taallûk eden ve avucuna alan,
tanzim eden ilminin her fleye ihatas›na ve hikmetinin her
ifle flümulüne flüphesiz flahadet ederler. Ve o flahadet ve
delâlet o kadar zahirdir ki, güya y›ld›zlar, flahit olan gök-
lerin flahadet kelimeleri ve tecessüm etmifl nuranî delille-
ridirler. 

Hem, semavat meydan›nda, denizinde, fezas›ndaki
y›ld›zlar ise, mutî neferler, muntazam sefineler, harika
tayyareler, acayip lâmbalar gibi vaziyetiyle, Senin salta-
nat-› ulûhiyetinin flaflaas›n› gösteriyorlar. 

Ve o ordunun efrad›ndan bir y›ld›z olan güneflimizin
seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delâlet ve
ihtar›yla, güneflin sair arkadafllar› olan y›ld›zlar›n bir k›s-
m› ahiret âlemlerine bakarlar ve vazifesiz de¤iller; belki
bâkî olan âlemlerin güneflleridirler. 

Ey Vacibü'l-Vücud! Ey Vahid-i Ehad! 

Bu harika y›ld›zlar, bu acip günefller, aylar, Senin mül-
künde, Senin semavat›nda, Senin emrin ile ve kuvvetin
ve kudretin ile ve Senin idare ve tedbirin ile teshir ve
tanzim ve tavzif edilmifllerdir. Bütün o ecram-› ulviye,
kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek
Hâl›ka tesbih ederler, tekbir ederler, lisan-› hâl ile 
1 oônÑ`rcnG *nG @ $G n¿ÉnërÑo°S derler. Ben dahi onlar›n bütün

tesbihat›yla Seni takdis ederim.
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muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
mülk: varl›k, saltanat.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, ar›,
pak, tenzih edilmifl, uzak, berî.
nefer: rütbesiz asker, er.
noksan: eksik.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
sair: di¤er, öteki, baflka.
saltanat-› ulûhiyet: kâinatta fle-
rik, ortak kabul etmeyen ‹lâhî sal-
tanat.
sefine: gemi, vapur.
semavat: semalar, gökler.
seyyare: güneflin etraf›nda belli
bir e¤ri çizerek dolaflan gezegen,
y›ld›z.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
flaflaa: gösterifl, debdebe, tanta-
na.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme, havi olma.
taallûk: münasebet, rab›ta.
takdis: Allah'›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah'› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme.
tanzim: düzenleme, tertipleme,
›slah etme, düzeltme, iyilefltirme.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme, ifle alma, ifl verme.
tayyare: uçak, uçucu alet.
tecessüm: cisimleflme, cisim hali-
ne gelme, cisim ve vücut meyda-
na getirme.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tekbir: Ululama, yüceltme.
tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
teshir: emri alt›na alma, emrine
itaat ettirme, boyun e¤dirme.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah
(c.c.).
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zemin: yeryüzü.

1. Allah her türlü noksan s›fattan münezzehtir. • Allah en büyük, en yücedir.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âlem: dünya, cihan.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
delâlet: delil olma, gösterme.
ecram-› ulviye: yüksekteki
kütleler, y›ld›zlar ve gezegen-

ler.
efrat: bireyler.
feza: uzay, gökyüzü.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
hikmet: yüksek bilgi.
idare: döndürme, çevirme,
yönetme.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevir-
me, sarma, kuflatma.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda

hat›rlatma yapma.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hâl, durum, vaziyet, hu-
sus, vas›f, nitelik, kalite, iç
yüz.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mahlûkat-› semaviye: gö¤e
ait yarat›klar.



Ey fliddet-i zuhurundan gizlenmifl ve ey aza-
met-i kibriyas›ndan ihtifa etmifl olan Kadîr-i
Zülcelâl! Ey Kadir-i Mutlak! 

Kur’ân-› Hakîmin dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhissa-
lâtü Vesselâm›n talimiyle anlad›m: Nas›l ki gökler, y›ld›z-
lar, Senin mevcudiyetine ve vahdetine flahadet ederler;
öyle de, cevv-i sema, bulutlar›yla ve flimflekleri ve ra’dla-
r› ve rüzgârlar›yla ve ya¤murlar›yla, Senin vücub-i vücu-
duna ve vahdetine flahadet ederler. 

Evet, camit, fluursuz bulut, âb-› hayat olan ya¤muru,
muhtaç olan zîhayatlar›n imdad›na göndermesi, ancak
Senin rahmetin ve hikmetin iledir. Kar›fl›k tesadüf kar›fla-
maz. 

Hem, elektri¤in en büyü¤ü bulunan ve fevaid-i tenviri-
yesine iflaret ederek ondan istifadeye teflvik eden flimflek
ise, Senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder.

Hem, ya¤murun gelmesini müjdeleyen ve koca fezay›
konuflturan ve tesbihat›n›n gürültüsüyle gökleri ç›nlatan
ra’dat dahi, lisan-› kal ile konuflarak Seni takdis edip ru-
bubiyetine flahadet eder. 

Hem, zîhayatlar›n yaflamas›na en lüzumlu r›zk› ve isti-
fadece en kolay› ve nefesleri vermek, nüfuslar› rahatlan-
d›rmak gibi çok vazifeler ile tavzif edilen rüzgârlar dahi,
cevvi, âdeta bir hikmete binaen Levh-i Mahv ve ‹spat ve
“yazar, ifade eder, sonra bozar tahtas›” suretine çevir-
mekle, Senin faaliyet-i kudretine iflaret ve Senin 

âb-› hayat: hayat suyu.
âdeta: sanki, düpedüz, baya¤›,
bas baya¤›.
aleyhissalâtü vesselâm: “salât
ve selâm onun üzerine olsun” an-
lam›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in (a.s.m.) ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
azamet-i kibriya: haflmetin, aza-
metin, celâlin büyüklü¤ü.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
camit: cans›z.
cevv: yer ile gök aras›, feza, gök
bofllu¤u.
cevv-i sema: gökyüzü, hava âle-
mi, uzay bofllu¤u.
faaliyet-i kudret: kudretin yap-
t›klar›, Allah'›n kudretinin iflleyifl,
görünüfl ve neticeleri.
fevaid-i tenviriye: ayd›nlatma-
n›n faydalar›.
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ihtifa: gizlenme, saklanma.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme,
zor durumda kalana yap›lan yar-
d›m.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kudret: güç, kuvvet, takat, iktidar.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
levh-i mahv u ispat: Cenab-› Al-
lah'›n yazar, ifade eder, sonra bo-
zar tahtas› hükmünde olan iflleri.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
nüfus: ruhlar, canlar.
ra'd: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü.
ra'dat: gökgürültüleri.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
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onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi, onlar›n gü-
nahlar›n› silmesi.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
r›zk: yiyecek, içecek fley,
az›k.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
fliddet-i zuhur: görünmenin,
aç›¤a ç›kman›n, aç›kta olma-

n›n fliddet ve derecesi.
fluursuz: bilinçsiz, idraksiz.
takdis: Allah'›n hamde ve
övülmeye lây›k oldu¤unu bil-
dirme, Allah'› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-
me.
talim: okutma, ders verme,
verilme.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme, ifle alma, ifl verme.
tenvir: bir fley hakk›nda bilgi
verme, bir konu hakk›nda
baflkalar›n› ayd›nlatma.

tesadüf: rastgelme, rastlant›.

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

vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.

vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.

zîhayat: hayat sahibi.



vücuduna flahadet etti¤i gibi, Senin merhametinle bulut-
lardan sa¤›p zîhayatlara gönderilen rahmet dahi, mev-
zun, muntazam katreleri kelimeleriyle, Senin vüs’at-i
rahmetine ve genifl flefkatine flahadet eder. 

Ey Mutasarr›f-› Fa'al! Ve ey Feyyaz-›
Müteal! 

Senin vücub-i vücuduna flahadet eden bulut, berk,
ra’d, rüzgâr, ya¤mur, birer birer flahadet ettikleri gibi, he-
yet-i mecmuas›yla, keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyet-
çe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik, beraberlik,
birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yard›m etmek
haysiyetiyle, Senin vahdetine ve birli¤ine gayet kuvvetli
iflaret ederler. 

Hem koca fezay› bir mahfler-i acayip yapan ve baz›
günlerde birkaç defa doldurup boflaltan rububiyetinin
haflmetine ve o genifl cevvi, yazar de¤ifltirir bir levha gi-
bi ve s›kar ve onunla zemin bahçesini suland›r›r bir sün-
ger gibi tasarruf eden kudretinin azametine ve her bir fle-
ye flümulüne flahadet ettikleri gibi, umum zemine ve bü-
tün mahlûkata cev perdesi alt›nda bakan ve idare eden
rahmetinin ve hâkimiyetinin hadsiz geniflliklerine ve her
fleye yetiflmelerine delâlet eder. 

Hem fezadaki hava, o kadar hakîmâne vazifelerde is-
tihdam ve bulut ve ya¤mur, o kadar alîmâne faidelerde
istimal olunur ki, her fleye ihata eden bir ilim ve her fle-
ye flamil bir hikmet olmazsa, o istimal, o istihdam ola-
maz.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 587 KASTAMONU HAYATI

keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, vaziyet, husus, vas›f,
nitelik, kalite, iç yüz.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
levha: manzara, görünüfl.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
mahfler-i acayip: hayrete düflürü-
cü toplanma, hayret verici top-
lanma yeri, harika olaylar›n oldu-
¤u yer, hayret verici fleylerin top-
land›¤› yer.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
mevzun: vezinli, tart›l›, ölçülü,
tart›lm›fl.
muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
Mutasarrif-i Fa'al: her an zatina
has ve lâyik ifl yapan, daima faali-
yette bulunan, idarede tasarrruf-
ta bulunan Cenab-› Hak.
ra'd: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü.
rahmet: ya¤mur, faydal› ya¤mur.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flamil: flümulü bulunan, içine
alan, kaplayan, çevreleyen, havi.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme, havi olma.
tasarruf: güzel idare etme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
vüs'at-i rahmet: rahmetin genifl-
li¤i, büyüklü¤ü.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.

alimane: her fleyi en iyi bilen
Allah'a yarafl›r flekilde.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
berk: flimflek.
cevv: yer ile gök aras›, feza,
gök bofllu¤u.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
faide: fayda, menfaat, kâr,
kazanç.
Feyyaz-› Müteâl: çok feyiz ve
bereket veren yüce Allah
(c.c.).
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-

s›ndaki boflluk, uzay.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakimane: hikmetli bir flekil-
de.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâ-
kim olma hâli, hükmedifl, hâ-
kimlik, egemenlik.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
haysiyetiyle: itibar›yla.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-

terdi¤i hâl ve manzara.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
idare: döndürme, çevirme,
yönetme.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevir-
me, sarma, kuflatma.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, hizmete alma, hizmet
ettirme, bir iflte çal›flt›rma, ça-
l›flt›rma.
istimâl: kullanma.
katre: damla.



Ey Fa'alün Lima Yürîd! 

Cevv-i fezadaki faaliyetinle her vakit bir numune-i ha-
flir ve k›yamet göstermek, bir saatte yaz› k›fla ve k›fl› ya-
za döndürmek, bir âlem getirmek, bir âlem gayba gön-
dermek misillü fluunatta bulunan kudretin, dünyay› ahi-
rete çevirecek ve ahirette fluunat-› Sermediyeyi göstere-
cek iflaretini veriyor. 

Ey Kadîr-i Zülcelâl! 

Cevv-i fezadaki hava, bulut ve ya¤mur, berk ve ra’d,
Senin mülkünde, Senin emrin ve havlinle, Senin kuvvet
ve kudretinle musahhar ve vazifedard›rlar. Mahiyetçe bir-
birinden uzak olan bu feza mahlûkat›, gayet sür’atli ve
anî emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren
amir ve hâkimlerini takdis ederek, rahmetini meth ü se-
na ederler.

Ey Arz ve Semavat›n Hâl›k-› Zülcelâli! 

Senin Kur’ân-› Hakîminin talimiyle ve Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm›n dersiyle iman ettim ve bildim
ki: Nas›l semavat y›ld›zlar›yla ve cevv-i feza müfltemilât›y-
la Senin vücub-i vücuduna ve Senin birli¤ine ve vahdeti-
ne flahadet ediyorlar; öyle de, arz bütün mahlûkat›yla ve
ahvaliyle Senin mevcudiyetine ve vahdetine, mevcudat›
adedince flahadetler ve iflaretler ederler. Evet, zeminde
hiçbir tahavvül ve a¤aç ve hayvanlar›nda her senede ur-
bas›n› de¤ifltirmek gibi hiçbir tebeddül —cüz’î olsun, 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
ahval: hâller, durumlar, olufllar.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: “salât
ve selâm onun üzerine olsun” an-
lam›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in (a.s.m.) ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
amir: emreden, ifl gösteren, bu-
yuran, buyurucu.
anî: bir an içinde, hemen o anda,
derhal.
arz: yer, dünya.
berk: flimflek.
cevv-i feza: gökyüzü, uzay.
cüz'î: küçük.
Fa'alün Lima Yürîd: diledi¤ini ifl-
leyen, diledi¤i ifli yapan, kesintisiz
ve mükemmel flekilde istedi¤ini
yapan.
feza: uzay, gökyüzü.
gayet: çok, fazla, son derece.
gayp: görünmeyen, fakat varl›¤›
kesin olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka âlemler.
hâkim: memleketi idare eden,
hükümdar.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
havl: güç, kuvvet.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
meth ü sena: methedip övme.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›, ben-
zer gibi, efl kabilinden.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mülk: varl›k, saltanat.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar, teferru-
at, müfltemilât.
numune-i haflir ve k›yamet: ha-
flir ve k›yamet örne¤i.
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ra'd: gök gürlemesi, gök gü-
rültüsü.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
semavat: semalar, gökler.
sür'atli: h›zl›, çabuk.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
fluunat: hâdiseler, olaylar,
vak’alar.

fluunat-› Sermediye: sonsuz
olan Allah'›n zat›na mahsus
iflleri.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, dönme, dönüfl, baflkalafl-
ma.
takdis: Allah'›n hamde ve
övülmeye lây›k oldu¤unu bil-
dirme, Allah'› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-
me.
talim: okutma, ders verme,
verilme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-

me, baflka hale getirme, bafl-
ka flekil alma.

urba: elbise, giysi.

vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.

vazifedar: vazifeli, vazifesi
olan, ifl gören.

vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.

zemin: yeryüzü.



küllî olsun— yoktur ki, intizam›yla Senin vücuduna ve
vahdetine iflaret etmesin. 

Hem, hiçbir hayvan yoktur ki, zaafiyet ve ihtiyac›n›n
derecesine göre verilen rahîmâne r›zk›yla ve yaflamas›na
lüzumu bulunan cihazat›n hakîmâne verilmesiyle, Senin
varl›¤›na ve birli¤ine flahadeti olmas›n. 

Hem, her baharda gözümüz önünde icat edilen neba-
tat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki, sanat-› acibe-
siyle ve lâtif ziynetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizam›y-
la ve mevzuniyetiyle Seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü
dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin ha-
rikalar› ve mu’cizeleri, mahdut ve maddeleri bir ve müte-
flabih olan yumurta ve yumurtac›klardan ve katrelerden
ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden, yanl›fls›z,
mükemmel süslü, alâmet-i farikal› olarak yarat›l›fllar›, Sâ-
ni-i Hakîm’lerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine
ve hadsiz kudretine öyle bir flahadettir ki, ziyan›n güne-
fle flahadetinden daha kuvvetli ve parlakt›r.

Hem, hava, su, nur, atefl, toprak gibi hiçbir unsur yok-
tur ki, fluursuzluklar›yla beraber, fluurkârâne, mükemmel
vazifeleri görmesiyle, basit ve istilâ edici, intizams›z, her
yere da¤›lmakla beraber, gayet muntazam ve mütenevvi
meyveleri ve mahsulleri hazine-i gayptan getirmesiyle,
Senin birli¤ine ve varl›¤›na flahadeti bulunmas›n.
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lâtif: yumuflak, hofl, güzel, nazik,
narin.
mahdut: s›n›rlanm›fl, çevrilmifl,
hudutland›r›lm›fl.
mahsul: topraktan yetiflen, ürün.
mevzuniyet: hesapl›, düzgün,
düzenli.
mu'cize: bir benzerini yapmakta
baflkalar›n› âciz b›rakan ola¤a-
nüstü fley.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
mükemmel: güzel, âlâ, harika.
mütenevvi: ayn› cinsten olma-
yan, nev' nev', türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, cins cins, muhtelif.
müteflâbih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik olan.
nebatat: bitkiler.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
rahimane: rahim olarak, merha-
met ederek, merhametli olarak.
r›zk: yiyecek, içecek fley, az›k.
sanat-› acibe: hayret verici sanat,
flafl›rt›c› sanat.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fluurkârâne: fluurluca, fluurlu bir
flekilde.
fluursuzluk: bilinçsizlik, idraksiz-
lik, anlay›fls›zl›k.
temeyyüz: benzerlerinden farkl›
olma, kendini gösterme, sivrilme,
seçilme.
unsur: madde, esas, kök.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zemin: yer.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
ziynet: süs, bezek.

alâmet-i farika: farkl›l›k belir-
tisi, farkl›l›k iflareti, ay›r›c› ifla-
ret.
cihazat: cihazlar, kendilerine
ihtiyaç duyulan maddî mane-
vî aletler, lüzumlu aletler,
azalar, organlar.
Fa'al-i Hallâk: her fleyi yara-
tan, diledi¤ini diledi¤i gibi ya-
pan Allah.
Fât›r-› Kadîr: her fleye gücü
yeten yarat›c›.
Fettah-› Allâm: her fleyi en
ince ayr›nt›lar›na var›ncaya

kadar bilen ve her fleye ayr›
ayr› suretler veren.
gayet: çok, fazla, son derece.
habbe: tane.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakimane: hikmetli bir flekil-
de.
hârika: her zaman rastlan-
mayan, ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, âdet ve tabiat d›-
fl›nda olan fley.
hayvânât: hayvanlar.
hazine-i gayp: gayp hazinesi,

var olan fakat görünmeyen
hazine.
hikmet: yüksek bilgi.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
intizam: düzgün olma, düz-
gün dizilme, düzgünlük, ter-
tipli olma.
istilâ: kuflatma.
katre: damla.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
küllî: çok, büyük, çok miktar-
da.



Ey Fât›r-› Kadîr! Ey Fettah-› Allâm! 
Ey Fa'al-i Hallâk! 

Nas›l arz, bütün sekenesiyle Hâl›k›n›n Vacibü’1-Vücud
oldu¤una flahadet eder, öyle de, Senin —Ey Vahid-i
Ehad! Ey Hannan-› Mennan! Ey Vehhab-› Rezzak— vah-
detine ve ehadiyetine, yüzündeki sikkesiyle ve sekenesi-
nin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve bir-
biri içine girmek ve birbirine yard›m etmek ve onlara ba-
kan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetin-
de, bedahet derecesinde Senin vahdetine ve ehadetiye-
tine flahadet, belki mevcudat adedince flahadetler eder. 

Hem nas›l zemin, bir ordugâh, bir meflher, bir talim-
gâh vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat f›rkalar›nda bulu-
nan dört yüz bin muhtelif milletlerin ayr› ayr› cihazatlar›
muntazaman verilmesiyle, Senin rububiyetinin haflmeti-
ne ve kudretinin her fleye yetiflmesine delâlet eder. Öyle
de, hadsiz bütün zîhayat›n ayr› ayr› r›z›klar›, vakti vakti-
ne, kuru ve basit bir topraktan, rahîmâne, kerîmâne ve-
rilmesi ve hadsiz o efrad›n kemal-i musahhariyetle eva-
mir-i Rabbaniyeye itaatleri, rahmetinin her fleye flümulü-
nü ve hâkimiyetinin her fleye ihatas›n› gösteriyor. 

Hem, zeminde de¤iflmekte bulunan mahlûkat kafilele-
rinin sevk ve idareleri, mevt ve hayat münavebeleri ve
hayvan ve nebatat›n idare ve tedbirleri dahi, her fleye ta-
allûk eden bir ilimle ve her fleyde hükmeden nihayetsiz
bir hikmetle olabilmesi, Senin ihata-i ilmine ve hikmeti-
ne delâlet eder.

arz: yer, dünya.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›k-
l›k.
cihazat: cihazlar, kendilerine ihti-
yaç duyulan maddî manevî alet-
ler, lüzumlu aletler, azalar, organ-
lar.
cihet: yan, yön, taraf.
delâlet: delil olma, gösterme.
efrat: bireyler.
ehadiyet: Allah'›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, Allah'›n
birli¤i.
evamir-i Rabbaniye: Allah'›n ida-
re ve terbiyeye dair emirleri.
f›rka: grup, topluluk.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâkim ol-
ma hâli, hükmedifl, hâkimlik, ege-
menlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
Hannân-› Mennan: merhamet ve
ihsan› bol olan, Allah.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
hayvânât: hayvanlar.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hüküm: hakimiyet, hakim olma.
idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihata-i ilim: ilmin kuflat›c›l›¤›, ge-
niflli¤i, zenginli¤i.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
kafile: birlikte yolculuk eden top-
luluk.
kemal-i musahhariyet: tam bir
boyun e¤mifllik.
kerîmane: kerîm olan, kerem sa-
hibine yak›fl›r surette, kerîmce,
cömertçe, bol ihsan ve ikram ile.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
mevt: ölüm, vefat.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
muntazaman: düzgün olarak,
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düzenli olarak.
münavebe: nöbetleflme, nö-
betle ifl görme.
ordugâh: ordu yeri, ordunun
bar›n›p konaklad›¤› yer.
rahimane: rahim olarak, mer-
hamet ederek, merhametli
olarak.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, bir yerde oturanlar,

oturanlar.
sevk: önüne kat›p sürme,
öne, ileri sürme, gönderme.
sikke: Allah'›n, kendi müba-
rek isimlerine mazhar olmak-
la de¤erli k›ld›¤› mahlûklar›
üzerindeki, kendini tan›tan ve
gösteren, taklit edilmez alâ-
meti, iflareti, niflan›.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
taallûk: münasebet, rab›ta.
talimgâh: talim yeri, e¤itim
yeri, ö¤renme yeri.

tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.

Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî
ve zatî olan.

vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.

Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah (c.c.).

Vehhab-› Rezzak: çok ba¤›fl-
ta bulunan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›zk›n› veren Allah.

zîhayat: hayat sahibi.



Hem, zeminde k›sa bir zamanda hadsiz vazifeler gö-
ren ve hadsiz bir zaman yaflayacak gibi istidat ve manevî
cihazat ile teçhiz edilen ve zemin mevcudat›na tasarruf
eden insan için, bu talimgâh-› dünyada ve bu muvakkat
ordugâh-› zeminde ve bu muvakkat meflherde, bu kadar
ehemmiyet, bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-›
rububiyet, bu hadsiz hitabat-› Sübhaniye ve bu gayetsiz
ihsanat-› ‹lâhiye, elbette ve her hâlde, bu k›sac›k ve hü-
zünlü ömre ve bu kar›fl›k kederli hayata, bu belâl› ve fâ-
nî dünyaya s›¤›flmaz. Belki, ancak, baflka ve ebedî bir
ömür ve bâkî bir dâr-› saadet için olabildi¤i cihetinden,
âlem-i bekada bulunan ihsanat-› uhreviyeye iflaret, belki
flahadet eder. 

Ey Hâl›k-› Küll-i fiey! 
Zeminin bütün mahlûkat›, Senin mülkünde, Senin ar-

z›nda, Senin havl ve kuvvetin ile ve Senin kudretin ve
iradetin ile ve ilmin ve hikmetin ile idare olunuyorlar ve
musahhard›rlar. Ve zemin yüzünde faaliyeti müflahede
edilen bir rububiyet, öyle ihata ve flümul gösteriyor ve
Onun idaresi ve tedbiri ve terbiyesi öyle mükemmel ve
öyle hassast›r ve her taraftaki icraat› öyle birlik ve bera-
berlik ve benzemeklik içindedir ki, tecezzi kabul etmeyen
bir küll ve ink›sam› imkâns›z bulunan bir küllî hükmünde
bir tasarruf, bir rububiyet oldu¤unu bildiriyor. Hem ze-
min, bütün sekenesiyle beraber, lisan-› kalden daha zâhir
hadsiz lisanlarla Hâl›k›n› takdis ve tesbih ve nihayetsiz ni-
metlerinin lisan-› hâlleriyle Rezzak-› Zülcelâl’inin hamd
ve methüsenas›n› ediyorlar.
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ink›sam: parçalanma.
iradet: irade, istek, dileme.
keder: tasa, kayg›, gam, ac›, hü-
zün.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
küll: hep, bütün, çok, bir fleyin ta-
mam›.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
meth ü sena: methedip övme.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
mülk: varl›k, saltanat.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
nimet: Allah'›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
ordugâh-› zemin: yer ordugâh›.
Rezzak-› Zülcelâl: her bir mahlû-
kunun r›zk›n› veren celâl sahibi
Allah.
Rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, bir yerde oturanlar, otu-
ranlar.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme, havi olma.
takdis: Allah'›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah'› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme.
talimgâh-› dünya: dünya e¤itim
yeri.
tasarruf: güzel idare etme.
tecelliyat-› Rububiyet: Rububi-
yet tecellileri.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me, ufalanma, cüzlere ayr›lma.
techîz: cihazlama, lüzumlu fleyle-
ri tamamlama, donatma, haz›rla-
ma.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zemin: yeryüzü.

âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
cihazat: cihazlar, kendilerine
ihtiyaç duyulan maddî mane-
vî aletler, lüzumlu aletler,
azalar, organlar.
dâr-› saadet: saadet, mutlu-
luk yeri, Cennet.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-

ren.
gayetsiz: nihayetsiz, sonsuz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta
mevcut olan her fleyin yarat›-
c›s›, Allah.
hamd: methetme, övme, yü-
celtme.
havl: güç, kuvvet.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.

hitabat-› Sübhaniye: her tür-
lü kusur ve noksanl›ktan
uzak olanallah'›n kendine has
hitap ve konuflmalar›.
hükmünde: yerinde, de¤erin-
de.
icraat: ifller, yap›lan, tatbik
edilen ifller, uygulanan fleyler.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevir-
me, sarma, kuflatma.
ihsanat-› ‹lâhiye: Allah'›n lü-
tuf ve ba¤›fllar›.
ihsanat-› uhreviye: âhirette-
ki ihsanlar, ba¤›fllar.



Ey fliddet-i zuhurundan gizlenmifl ve ey aza-
met-i kibriyas›ndan istitar etmifl olan Zat-›
Akdes! 

Zeminin bütün takdisat ve tesbihat›yla, Seni kusurdan,
aczden, flerikten takdis ve bütün tahmidat ve senalar›yla
Sana hamd ve flükrederim. 

Ey Rabbü'l-Berri ve'l-Bahr! 

Kur’ân’›n dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Ves-
selâm›n talimiyle anlad›m ki: Nas›l gökler ve feza ve ze-
min Senin birli¤ine ve varl›¤›na flahadet ederler; öyle de,
bahirler, nehirler ve çeflmeler ve ›rmaklar, Senin vücub-i
vücuduna ve vahdetine bedahet derecesinde flahadet
ederler. 

Evet, bu dünyam›z›n menba-› acayip buhar kazanlar›
hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hatta hiçbir
katre su yoktur ki, vücuduyla, intizam›yla, menfaat›yla ve
vaziyetiyle Hâl›k›n› bildirmesin. 

Ve basit bir kumda ve basit bir suda r›z›klar› mükem-
mel bir surette verilen garip mahlûklardan ve hilkatleri
gayet muntazam hayvanat-› bahriyeden, hususan bir ta-
nesi bir milyon yumurtac›klar› ile denizleri flenlendiren
bal›klardan hiçbirisi yoktur ki, hilkatiyle ve vazifesiyle ve
idare ve iaflesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle Yaratan›na ifla-
ret ve Rezzak›na flahadet etmesin. 

Hem denizde, k›ymettar, hasiyetli, ziynetli cevherler-
den hiçbirisi yoktur ki, güzel hilkatiyle ve cazibedar 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
azamet-i kibriya: haflmetin, aza-
metin, celâlin büyüklü¤ü.
bahr: deniz.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›k-
l›k.
cazibedar: çekici, cazibeli, al›ml›,
cezp edici.
cevher: esas, maya, öz.
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay.
gayet: çok, fazla, son derece.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
hamd: methetme, övme, yücelt-
me.
hasiyet: hususî fayda.
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hayvânât-› bahriye: deniz hay-
vanlar›, denizde yaflayan hayvan-
lar.
hilkat: yaratma, yarat›fl.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
iafle: yaflatma.
idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
istitar: yazma. kapanma, örtün-
me.
katre: damla.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
menba-› acayip: hayrette b›ra-
kan, flafl›rtan kaynaklar.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
mevcut: varl›k.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
Rabbü'l-Berri ve'l-Bahr: karala-
r›n ve denizlerin Rabbi olan Allah.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
r›zk: yiyecek, içecek fley, az›k.
senâ: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih.
suret: biçim, flekil, tarz.
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flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flerik: ortak, hissedar.
fliddet-i zuhur: görünmenin,
aç›¤a ç›kman›n, aç›kta olma-
n›n fliddet ve derecesi.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tahmidat: hamd etmeler,
flükretmeler.
takdis: Allah'›n hamde ve
övülmeye lây›k oldu¤unu bil-

dirme, Allah'› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-
me.
takdisat: takdisler.
talim: okutma, ders verme,
verilme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade

eden sözler.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat.
zemin: yeryüzü.
ziynet: süs, bezek.



f›trat›yla ve menfaatli hasiyetiyle Seni tan›mas›n, bildir-
mesin. 

Evet, onlar birer birer flahadet ettikleri gibi, heyet-i
mecmuas›yla, beraberlik ve birbiri içinde kar›flmak ve
sikke-i hilkatte birlik ve icatça gayet kolay ve efratça ga-
yet çokluk noktalar›ndan Senin vahdetine flahadet ettik-
leri gibi; arz›, topra¤›yla beraber bu küre-i arz› kuflatan
muhit denizlerini muallâkta durdurmak ve dökmeden ve
da¤›tmadan güneflin etraf›nda gezdirmek ve topra¤› isti-
lâ ettirmemek; ve basit kumundan ve suyundan, müte-
nevvi ve muntazam hayvanat›n› ve cevherlerini halk et-
mek; ve erzak ve sair umurlar›n› küllî ve tam bir surette
idare etmek ve tedbirlerini görmek; ve yüzünde bulun-
mak lâz›m gelen hadsiz cenazelerinden hiçbirisi bulun-
mamak noktalar›ndan, Senin varl›¤›na ve Vâcibü’1-Vü-
cud oldu¤una, mevcudat› adedince iflaretler ederek flaha-
det eder.

Ve Senin saltanat-› rububiyetinin haflmetine ve her fle-
ye muhit olan kudretinin azametine pek zâhir delâlet et-
tikleri gibi, göklerin fevkindeki gayet büyük ve munta-
zam y›ld›zlardan, tâ denizlerin dibinde bulunan gayet kü-
çücük ve intizamla iafle edilen bal›klara kadar her fleye
yetiflen ve hükmeden rahmetinin ve hâkimiyetinin had-
siz geniflliklerine delâlet; ve intizamat›yla ve faideleriyle
ve hikmetleriyle ve mizan ve mevzuniyetleriyle, Senin
her fleye muhit ilmine ve her fleye flamil hikmetine iflaret
ederler.
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istilâ: üste ç›kma, üstün gelme,
bir fleyin bir fley üzerine ç›kmas›.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
mevzuniyet: hesapl›, düzgün,
düzenli.
mizan: ölçü.
muallâk: as›l›, as›lm›fl.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
mütenevvi: ayn› cinsten olma-
yan, nev' nev', türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, cins cins, muhtelif.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
sair: di¤er, öteki, baflka.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah'›n
saltanat›.
sikke-i hilkat: yarat›l›fl sikkesi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flamil: flümulü bulunan, içine
alan, kaplayan, çevreleyen, havi.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
umur: mühim ifller.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
zahir: aç›k, belli, meydanda.

arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
delâlet: delil olma, gösterme.
efrat: bireyler.
erzak: yiyecek, içecek.
faide: fayda, menfaat, kâr,
kazanç.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
gayet: çok, fazla, son derece.

hadsiz: s›n›rs›z.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâ-
kim olma hâli, hükmedifl, hâ-
kimlik, egemenlik.
halk: yaratma, yarat›fl.
hasiyet: hususî fayda.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
hayvânât: hayvanlar.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
hikmet: belirli gayelere yö-

nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hüküm: hakimiyet, hakim ol-
ma.
iafle: yaflatma.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
idare: döndürme, çevirme,
yönetme.
intizam: düzgün olma, düz-
gün dizilme, düzgünlük, ter-
tipli olma.
intizamat: tertipler, düzenle-
meler, düzenler.



Ve Senin, bu misafirhane-i dünyada, yolcular için,
böyle rahmet havuzlar›n bulunmas› ve insan›n seyr ü se-
yahatine ve gemisine ve istifadesine musahhar olmas›
iflaret eder ki, yolda yap›lm›fl bir handa, bir gece misafir-
lerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden Zat, elbet-
te makarr-› saltanat-› ebediyesinde öyle ebedî rahmet de-
nizleri bulundurmufl ki, bunlar onlar›n fânî ve küçük nu-
muneleridirler. 

‹flte, denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arz›n et-
raf›nda vaziyet-i acibesiyle bulunmas› ve denizlerin mah-
lûkat› dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi bil-
bedahe gösterir ki, yaln›z Senin kuvvetin ve kudretin ile
ve Senin irade ve tedbirin ile, Senin mülkünde, Senin
emrine musahhard›rlar, Ve lisan-› hâlleriyle Hâl›k›n› tak-
dis edip Allahü Ekber derler.

Ey da¤lar› zemin sefinesine hazineli direkler
yapan Kadîr-i Zülcelâl! 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n talimiyle ve
Kur’ân-› Hakîminin dersiyle anlad›m ki: Nas›l denizler
acayipleriyle Seni tan›yorlar ve tan›tt›r›yorlar; öyle de,
da¤lar dahi, zelzele tesirat›ndan zeminin sükûnetine ve
içindeki dahilî ink›lâbat f›rt›nalar›ndan sükûtuna ve deniz-
lerin istilâs›ndan kurtulmas›na; ve havan›n gazat-› muz›r-
radan tasfiyesine; ve suyun muhafaza ve iddiharlar›na;
ve zîhayatlara lâz›m olan madenlerin hazinedarl›¤›na et-
ti¤i hizmetleriyle ve hikmetleriyle Seni tan›yorlar ve ta-
n›tt›r›yorlar.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici
fleyler.
aleyhissalâtü vesselâm: “salât
ve selâm onun üzerine olsun” an-
lam›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in (a.s.m.) ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
Allahü ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
arz: yer, dünya.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
fânî: muvakkat, geçici.
gayet: çok, fazla, son derece.
gazat-› muz›rra: zararl› gazlar.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
han: yolcular›n misafir oldu¤u bi-
na, kervansaray, eski tarz otel.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hazinedâr: hazine bekçisi.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
iddihar: saklama.
ikram: iyi bir arma¤an verme, bir
fley sunma, ba¤›fl, ihsan.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
istilâ: üste ç›kma, üstün gelme,
bir fleyin bir fley üzerine ç›kmas›.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
makarr-› saltanat-› ebediye:
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ebedî saltanat memleketi.
misafirhane-i dünya: dünya
misafirhanesi.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
muntazam: derli-toplu, dü-
zenli.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren.
mülk: varl›k, saltanat.
nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,

flefkat gösterme.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
sefine: gemi, vapur.
seyr ü seyahat: hareket et-
me ve yolculuk.
sükûnet: durgunluk, dingin-
lik, hareketsizlik.
sükût: susma.
takdis: Allah'›n hamde ve
övülmeye lây›k oldu¤unu bil-
dirme, Allah'› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-

me.
talim: okutma, ders verme,
verilme.
tasfiye: temizleme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.
tesirat: etkiler, tesirler.
vaziyet-i acibe: flafl›rt›c› hal.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.



Evet, da¤lardaki tafllar›n enva›ndan ve muhtelif hasta-
l›klara ilâç olan maddelerin aksam›ndan ve zîhayata, hu-
susan insanlara çok lâz›m ve çok mütenevvi olan made-
niyat›n ecnas›ndan ve da¤lar›, sahralar› çiçekleriyle süs-
lendiren ve meyveleriyle flenlendiren nebatat›n esnaf›n-
dan hiçbirisi yoktur ki, tesadüfe havalesi mümkün olma-
yan hikmetleriyle, intizam›yla, hüsn-i hilkatiyle, faidele-
riyle, hususan madeniyat›n tuz, limon tuzu, sülfato ve
flap gibi, sureten birbirine benzemekle beraber, tatlar›n›n
fliddet-i muhalefetiyle ve bilhassa nebatat›n basit bir top-
raktan, çeflit çeflit envalar›yla, ayr› ayr› çiçek ve meyve-
leriyle, nihayetsiz kadîr, nihayetsiz hakîm, nihayetsiz ra-
hîm ve kerîm bir Saniin vücub-i vücuduna bedahetle fla-
hadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuas›ndaki vahdet-i ida-
re ve vahdet-i tedbir ve menfle ve mesken ve hilkat ve sa-
natça beraberlik ve birlik ve ucuzluk ve kolayl›k ve çok-
luk ve yap›lmakta çabukluk noktalar›ndan, o Saniin vah-
detine ve ehadiyetine flahadet ederler. 

Hem nas›l ki, da¤lar›n yüzünde ve karn›ndaki masnu-
lar, zeminin her taraf›nda, her bir nevi ayn› zamanda, ay-
n› tarzda, yanl›fls›z, gayet mükemmel ve çabuk yap›lma-
lar› ve bir ifl bir ifle mâni olmadan, sair neviler ile bera-
ber kar›fl›k iken kar›flt›rmaks›z›n icatlar›, Senin rububiye-
tinin haflmetine ve hiçbir fley ona a¤›r gelmeyen kudre-
tinin azametine delâlet eder. Öyle de, zeminin yüzünde-
ki bütün zîhayat mahlûklar›n hadsiz hacetlerini, hatta
mütenevvi hastal›klar›n›, hatta muhtelif zevklerini ve ay-
r› ayr› ifltihalar›n› tatmin edecek bir surette, da¤lar›n 
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baflkaca, hususî olarak.
hüsn-i hilkat: yarad›l›fl›n›n güzel-
li¤i.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
ifltiha: istek, fazla istek, arzu.
kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k bek-
lemeden ba¤›flta bulunan, kullar›-
na nimetler ihsan eden, günahla-
r› örten, günah iflleyen affeden,
Allah.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
madeniyat: madenler.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
masnu: sanatla yap›lm›fl, sanat
de¤eri yüksek.
menfle: esas, kök, bir fleyin ç›kt›-
¤›, neflet etti¤i yer, beslenip yeti-
flilen yer.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
mükemmel: güzel, âlâ, harika.
mütenevvi: ayn› cinsten olma-
yan, nev' nev', türlü türlü, çeflitli,
çeflit çeflit, cins cins, muhtelif.
nebatat: bitkiler.
nev': tür, çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sahra: genifl ve susuz arazi, çöl.
sair: di¤er, öteki, baflka.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sulfato: sülfirik asit tuz veya es-
teri.
suret: biçim, flekil, tarz.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bar›yla, flekilce, flekil olarak.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flap: tad› ekfli.
fliddet-i muhalefet: muhalefet
fliddeti, karfl› ç›kman›n fliddeti.
tatmin: doyma, doygunluk.
tesadüf: bir fleyin kendili¤inden
meydana gelmesi.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vahdet-i idare: idarenin tek bir
elde olmas›.
vahdet-i tedbir: yönetimin tek
bir elde olmas›.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.

aksam: parçalar, bölümler,
k›s›mlar.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
bilhassa: her fleyden önce,
baflta, hele, en çok, hususen,
hususî olarak, özellikle, mah-
sus.
delâlet: delil olma, gösterme.
ecnas: cinsler, çeflitler, nevi-
ler, türler, soylar.

ehadiyet: Allah'›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi, Al-
lah'›n birli¤i.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esnaf: s›n›flar, neviler, çeflit-
ler, cinsler, zümreler, katego-
riler.
faide: fayda, menfaat, kâr,
kazanç.
hacet: ihtiyaç, lüzum, muh-
taçl›k.
hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.

haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hilkat: yaratma, yarat›fl.
hususan: bilhassa, ayr›ca,



yüzlerini ve içlerini muntazam eflcar ve nebatat ve made-
niyatla doldurmak ve muhtaçlara teshir etmek cihetiyle,
Senin rahmetinin hadsiz geniflli¤ine ve hâkimiyetinin ni-
hayetsiz vüs’atine delâlet; ve toprak tabakat› içinde gizli
ve karanl›k ve kar›fl›k bulundu¤u hâlde, bilerek, görerek,
flafl›rmayarak, intizamla, hacetlere göre ihzar edilmele-
riyle, Senin her fleye taallûk eden ilminin ihatas›na ve
her bir fleyi tanzim eden hikmetinin bütün eflyaya flümu-
lüne ve ilâçlar›n ihzarat› ve madenî maddelerin iddihara-
t›yla, rububiyetinin rahîmâne ve kerîmâne olan tedabiri-
nin, mehasinine ve inayetinin ihtiyatl› letaifine pek zâhir
bir surette iflaret ve delâlet ederler. 

Hem, bu dünya han›nda misafir yolcular için, koca
da¤lar› levaz›matlar›na ve istikbaldeki ihtiyaçlar›na mun-
tazam ihtiyat deposu ve cihazat ambar› ve hayata lüzumu
olan çok definelerin mükemmel mahzeni olmak cihetin-
de iflaret, belki delâlet, belki flahadet eder ki, bu kadar ke-
rîm ve misafirperver ve bu kadar hakîm ve flefkatperver
ve bu kadar kadîr ve rububiyetperver bir Saniin, elbette
ve her hâlde, çok sevdi¤i o misafirleri için, ebedî bir
âlemde, ebedî ihsanat›n›n ebedî hazineleri vard›r. Bura-
daki da¤lara bedel, orada y›ld›zlar o vazifeyi görürler.

Ey Kadir-i Küll-i fiey! 

Da¤lar ve içindeki mahlûklar Senin mülkünde ve Se-
nin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle musahhar
ve müdahhard›rlar. Onlar› bu tarzda tavzif ve teshir eden
Hâl›k›n› takdis ve tesbih ederler.

ambar: eflya saklanan yer.
cihazat: cihazlar, lüzumlu aletler,
azalar, organlar.
delâlet: delil olma, gösterme.
ebedî: sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde süren.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
eflcar: a¤açlar.
hacet: ihtiyaç, lüzum, muhtaçl›k.
hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, hâkimlik, egemenlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
iddiharat: biriktirmeler, toplama-
lar, saklamalar.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba¤›fl-
lar, yard›mlar, nimetler, lütuflar.
ihtiyat: sak›nma, tedbirli, tedarik-
li bulunma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ihzarat: haz›rl›klar, haz›rlanmalar.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
Kadîr-i Küll-i fiey: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi, Allah.
kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k bek-
lemeden ba¤›flta bulunan, kullar›-
na nimetler ihsan eden, günahla-
r› örten Allah.
kerîmane: kerîm olan, kerem sa-
hibine yak›fl›r surette, kerîmce,
cömertçe, bol ihsan ve ikram ile.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
letaif: güzellikler, incelikler.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri, lâz›m olan fley-
ler.
madenî: madenle alâkal›.
madeniyat: madenler.
mahzen: içinde eflya saklanacak
yer.
mehasin: güzellikler, hüsünler,
iyilikler.
misafirperver: misafirden hoflla-
nan, misafire iyi muamele eden,
konuksever.
muntazam: derli-toplu, düzenli.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
müdahhar: iddihar olunmufl, y›-
¤›lm›fl.
mükemmel: güzel, âlâ, harika.
nebatat: bitkiler.
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rahimane: rahim olarak, mer-
hamet ederek, merhametli
olarak.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
rububiyetperver: ihtiyaca
cevap vermeyi ve terbiye et-
meyi seven.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

flefkatperver: flefkat etmeyi
seven, flefkat eder.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
taallûk: münasebet, rab›ta.
tabakat: tabakalar.
takdis: Allah'›n hamde ve
övülmeye lây›k oldu¤unu bil-
dirme, Allah'› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-
me.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme, ifle alma, ifl verme.
tedâbîr: tedbirler, önlemler,

çareler, yollar.

tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Sübhanallah deme, Ce-
nab-› Hakk› (c.c.) flan›na lây›k
ifadelerle anma, Allah'a söz,
ifl, davran›fl ve kalple içten
ibadet etme.

teshir: emri alt›na alma, em-
rine itaat ettirme, boyun e¤-
dirme.

vüs'at: zenginlik, kuvvetlilik.

zahir: aç›k, belli, meydanda.



Ey Hâl›k-› Rahman! Ve ey Rabb-i Ra-
hîm! 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n talimiyle ve
Kur’ân-› Hakîminin dersiyle anlad›m: Nas›l ki sema ve
feza ve arz ve deniz ve da¤, müfltemilât ve mahlûklar›y-
la beraber Seni tan›yorlar ve tan›tt›r›yorlar; öyle de, ze-
mindeki bütün a¤aç ve nebatat, yapraklar› ve çiçekleri ve
meyveleriyle, Seni bedahet derecesinde tan›tt›r›yorlar ve
tan›yorlar. 

Ve umum eflcar›n ve nebatat›n cezbedarâne hareket-i
zikriyede bulunan yapraklar›ndan ve ziynetleriyle Sani-
inin isimlerini tavsif ve tarif eden çiçeklerinden ve letafet
ve cilve-i merhametinden tebessüm eden meyvelerinden
her birisi, tesadüfe havalesi hiçbir cihet-i imkân› olmayan
harika sanat içindeki nizam ve nizam içindeki mizan ve
mizan içindeki ziynet ve ziynet içindeki nak›fllar ve nak›fl-
lar içindeki güzel ve ayr› ayr› kokular ve kokular içindeki
meyvelerin muhtelif tatlar›yla, nihayetsiz rahîm ve kerîm
bir Sâniin vücub-i vücuduna bedahet derecesinde flaha-
det ettikleri gibi; heyet-i mecmuas›yla, bütün zemin yü-
zünde birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve sik-
ke-i hilkatte müflabehet ve tedbir ve idarede münasebet
ve onlara taallûk eden icat f›illeri ve Rabbanî isimlerde
muvafakat ve o yüz bin enva›n hadsiz efratlar›n› birbiri
içinde flafl›rmayarak birden idareleri gibi noktalar›yla, o
Vacibü’1-Vücud Saniin bilbedahe vahdetine ve ehadiye-
tine dahi flahadet ederler.
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idare: döndürme, çevirme, yönet-
me.
kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k bek-
lemeden ba¤›flta bulunan, kullar›-
na nimetler ihsan eden, günahla-
r› örten, günah iflleyen affeden,
Allah.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
letafet: güzellik.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mizan: ölçü.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
muvafakat: uyma, uyuflma, uy-
gunluk.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
müflabehet: benzeme, benzeyifl,
and›rma.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar, teferru-
at, müfltemilât.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam: düzen.
Rabbanî: Allah'a ait.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sema: gökyüzü, gök.
sikke-i hilkat: yarat›l›fl sikkesi.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
taallûk: münasebet, rab›ta.
talim: okutma, ders verme, veril-
me.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tavsif: vas›fland›rma, mahiyetini
ve s›fatlar›n› ortaya koyma, etraf-
l›ca tarif etme, niteleme.
tebessüm: gülümseme, gülüm-
seyifl, hafifçe gülme.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tesadüf: bir fleyin kendili¤inden
meydana gelmesi.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.
zemin: yeryüzü.
ziynet: süs, bezek.

arz: yer, dünya.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
cezbedarâne: cezbeye tutul-
mufl gibi, Allah sevgisi ile ken-
dinden geçerek.
cihet-i imkân: mümkün ol-
ma yönü, imkân taraf›. bir fle-
yin olabirlirlik taraf›, yönü.
cilve-i merhamet: merhame-
tin görünüflü, tecellisi, Allah'›n

varl›klara olan flefkatinin cil-
veleri.
efrat: bireyler.
ehadiyet: Allah'›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi, Al-
lah'›n birli¤i.
enva: çeflitler, türler, neviler.
eflcar: a¤açlar.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k-› Rahman: yaratt›klar›-
n›n r›zk›n› veren merhametli
yarat›c›, Allah.

hareket-i zikriye: zikir hare-
keti.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.



Hem nas›l ki onlar Senin vücub-i vücuduna ve vahde-
tine flahadet ediyorlar; öyle de, rûy-i zeminde dört yüz
bin milletlerden teflekkül eden zîhayat ordusundaki had-
siz efrad›n yüz binler tarzda iafle ve idareleri, flafl›rmaya-
rak, kar›flt›rmayarak, mükemmel yap›lmas›yla, Senin ru-
bubiyetinin vahdaniyetteki haflmetine ve bir bahar›, bir
çiçek kadar kolay icat eden kudretinin azametine ve her
fleye taallûkuna delâlet ettikleri gibi; koca zeminin her ta-
raf›nda, hadsiz hayvanat›na ve insanlara, hadsiz taamla-
r›n çeflit çeflit aksam›n› ihzar eden rahmetinin hadsiz ge-
niflli¤ine; ve o hadsiz ifller ve in’amlar ve idareler ve ia-
fleler ve icraatlar kemal-i intizamla cereyanlar› ve her
fley, hatta zerreler o emirlere ve icraata itaat ve musah-
hariyetleriyle, hâkimiyetinin hadsiz vüs’atine kat’î delâlet
etmekle beraber; o a¤açlar›n ve nebatlar›n ve her bir
yaprak ve çiçek ve meyve ve kök ve dal ve budak gibi
her birisinin her bir fleyini, her bir iflini bilerek, görerek,
faydalara, maslahatlara, hikmetlere göre yap›lmakla, Se-
nin ilminin her fleye ihatas›na ve hikmetinin her fleye flü-
mulüne pek zâhir bir surette delâlet ve hadsiz parmakla-
r›yla iflaret ederler. Ve Senin gayet kemaldeki cemal-i sa-
nat›na ve nihayet cemaldekì kemal-i nimetine hadsiz dil-
leriyle sena ve methederler. 

Hem bu muvakkat handa ve fânî misafirhanede ve k›-
sa bir zamanda ve az bir ömürde, eflcar ve nebatat›n el-
leriyle, bu kadar k›ymettar ihsanlar ve nimetler ve bu ka-
dar fevkalâde masraflar ve ikramlar, iflaret, belki flahadet
eder ki, misafirlerine burada böyle merhametler yapan 

aksam: parçalar, bölümler, k›s›m-
lar.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
belki: hatta.
cemal: güzellik, iç ve d›fl güzelli¤i.
cemal-i sanat: sanattaki güzellik,
Cenab-› Hakk›n mahlûkat›nda bu-
lunan ‹lâhî sanat güzelli¤i.
cereyan: olma, meydana gelme.
delâlet: delil olma, gösterme.
efrat: bireyler.
eflcar: a¤açlar.
fânî: muvakkat, geçici.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâkim ol-
ma hâli, hükmedifl, hâkimlik, ege-
menlik.
han: yolcular›n misafir oldu¤u bi-
na, kervansaray, eski tarz otel.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük.
hayvânât: hayvanlar.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
iafle: geçindirme, besleme, yedi-
rip içirme.
icraat: ifller, yap›lan, tatbik edilen
ifller, uygulanan fleyler.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
in'am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme, iyilik yapma.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
kemal: olgunluk, yetkinlik, tam-
l›k.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i nimet: nimetin tam ve
mükemmel olmas›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
maslahat: fayda, yarar.
masraf: sarf etme ve harcama,
masraf yapma yeri.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
meth: övme, birinin iyi fleylerini
söyleme, sena, sitayifl.
musahhariyet: musahhar olufl,
emre boyun e¤me hâli.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
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m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
nebat: topraktan biten, yeti-
flen her türlü fley, bitki.
nebatat: bitkiler.
nihayet: son derece.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
rûy-i zemin: yeryüzü.

senâ: överek bahsetme, öv-
me, övüfl, medih.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
taallûk: münasebet, rab›ta.
taam: yemek, yenilen fley, yi-
yecek, afl.
teflekkül: flekillenme, flekil
alma, meydana gelme.
vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.

vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.

vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.

vüs'at: zenginlik, kuvvetlilik.

zahir: aç›k, belli, meydanda.

zemin: yeryüzü.

zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.

zîhayat: hayat sahibi.



kudretli, keremkâr Zat-› Rahîm, bütün etti¤i masraf› ve
ihsan›, kendini sevdirmek ve tan›tt›rmak neticesinin ak-
siyle, yani bütün mahlûkat taraf›ndan, “Bize tatt›rd›, fa-
kat yedirmeden bizi idam etti” dememek ve dedirme-
mek ve saltanat-› ulûhiyetini iskât etmemek ve nihayet-
siz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün
müfltak dostlar›n› mahrumiyet cihetinde düflmanlara çe-
virmemek noktalar›ndan, elbette ve herhâlde, ebedî bir
âlemde, ebedî bir memlekette, ebedî b›rakaca¤› abdleri-
ne, ebedî rahmet hazinelerinden, ebedî Cennetlerinde,
ebedî ve Cennete lây›k bir surette meyvedar eflcar ve çi-
çekli nebatlar ihzar etmifltir. Buradakiler ise, müflterilere
göstermek için numunelerdir.

Hem a¤açlar ve nebatlar, umumen yaprak ve çiçek ve
meyvelerinin kelimeleriyle Seni takdis ve tesbih ve tah-
mit ettikleri gibi, o kelimelerden her birisi dahi ayr›ca Se-
ni takdis eder. Hususan meyvelerin bedî bir surette, etle-
ri çok muhtelif, sanatlar› çok acip, çekirdekleri çok hari-
ka olarak yap›larak o yemek tablalar›n› a¤açlar›n ellerine
verip ve nebatlar›n bafllar›na koyarak zîhayat misafirleri-
ne göndermek cihetinde, lisan-› hâl olan tesbihatlar›, zu-
hurca lisan-› kàl derecesine ç›kar. Bütün onlar Senin
mülkünde, Senin kuvvet ve kudretinle, Senin irade ve ih-
sanat›nla, Senin rahmet ve hikmetinle musahhard›rlar ve
Senin her bir emrine mutîdirler.

Ey fliddet-i zuhurundan gizlenmifl ve ey kibriya-i
azametinden tesettür etmifl olan Sâni-i Hakîm ve
Hâl›k-› Rahîm!
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¤ün büyüklü¤ü, son derece bü-
yüklük ve kudret.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
meyvedar: meyveli, yemiflli, ye-
mifl veren, meyvesi olan.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli, çeflit
çeflit, farkl›.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
mülk: varl›k, saltanat.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
saltanat-› ulûhiyet: kâinatta fle-
rik, ortak kabul etmeyen ‹lâhî sal-
tanat.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
suret: biçim, flekil, tarz.
fliddet-i zuhur: görünmenin, aç›-
¤a ç›kman›n, aç›kta olman›n flid-
det ve derecesi.
tahmit: elhamdülillâh deme, bü-
tün övgünün ve hamdin yaln›z
Allah'a ait oldu¤unu söyleme.
takdis: Allah'›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah'› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme.
tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tesettür: gizlenme, saklanma.
umumen: umumî olarak, bütün,
hep, herkese oldu¤u gibi.
Zat-› Rahîm: rahmeti her fleyi ku-
flatan, sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi olan Allah.
zîhayat: hayat sahibi.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

abd: kul, köle.
acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
aks: yans›ma.
âlem: dünya, cihan.
bedî: efli ve benzeri olmayan,
eflsiz güzel.
cihet: yan, yön, taraf.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
eflcar: a¤açlar.

Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
idam: öldürme.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.
ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba-
¤›fllar, yard›mlar, nimetler, lü-

tuflar.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konu-
sunda karar verebilme ve bu
karar› yerine getirme gücü.
iskât: düflürme.
keremkâr: kerem eden, lüt-
feden, eli aç›k olan, ba¤›flla-
yan, cömert.
kibriya-y› azamet: büyüklü-



Bütün eflcar ve nebatat›n, bütün yaprak ve çiçek ve
meyvelerin dilleriyle ve adediyle Seni kusurdan, aczden,
flerikten takdis ederek hamd ü sena ederim.

Ey Fât›r-› Kadîr, ey Müdebbir-i Hakîm, ey
Mürebbî-i Rahîm!

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n talimiyle ve
Kur’ân-› Hakîmin dersiyle anlad›m ve iman ettim ki, na-
s›l nebatat ve eflcar Seni tan›yorlar, Senin s›fât-› kudsiye-
ni ve Esma-i Hüsna’n› bildiriyorlar. Öyle de, zîhayatlar-
dan ruhlu k›sm› olan insan ve hayvanattan hiçbirisi yok-
tur ki, cisminde gayet muntazam saatler gibi iflleyen ve
ifllettirilen dahilî ve haricî azalar›yla ve bedeninde gayet
ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ve gayet mü-
him faidelerle yerlefltirilen alât ve duygular›yla ve cese-
dinde gayet sanatl› bir yap›l›fl ve gayet hikmetli bir tefrifl
ve gayet dikkatli bir muvazene içinde konulan cihazat-›
bedeniyesiyle, senin vücub-i vücuduna ve s›fatlar›n›n ta-
hakkukuna flahadet etmesin. Çünkü, bu kadar basîrâne
nazik sanat ve fluurkârâne ince hikmet ve müdebbirâne
tam muvazeneye, elbette, kör kuvvet ve fluursuz tabiat
ve serseri tesadüf kar›flamazlar ve onlar›n ifli olamaz ve
mümkün de¤ildir. Ve kendi kendine teflekkül edip öyle
olmas› ise, yüz derece muhal içinde muhaldir. Çünkü, o
hâlde her bir zerresi, her bir fleyini ve cesedinin teflekkü-
lünü, belki dünyada alâkadar oldu¤u her fleyini bilecek,
görecek, yapabilecek, âdeta ilâh gibi ihatal› bir ilmi ve
kudreti bulunacak. Sonra, teflkil-i ceset ona havale edilir
ve “Kendi kendine oluyor” denilebilir.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âdeta: sanki, düpedüz, baya¤›,
bas baya¤›.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
alât: âletler, vas›talar, ayg›tlar.
aleyhissalâtü aesselâm: “salât
ve selâm onun üzerine olsun” an-
lam›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in (a.s.m.) ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
aza: organlar, üyeler.
basîrâne: görerek, bilerek, basi-
ret sahibine yak›fl›r flekilde.
belki: hatta.
ceset: ten, gövde, vücut, beden.
cihazat-› bedeniye: vücudun or-
ganlar›, uzuvlar›.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
Esma-i Hüsna: Allah'›n adlar›, Al-
lah'›n doksan dokuz güzel ismi.
eflcar: a¤açlar.
faide: fayda, menfaat, kâr, ka-
zanç.
Fât›r-› Kadîr: her fleye gücü ye-
ten yarat›c›.
gayet: çok, fazla, son derece.
hamd ü sena: flükür ve övgü.
hâricî: d›flar›ya ait, içeriye ait ol-
mayan, d›flla ilgili.
hassas: zay›f, çabuk tesir alan.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma,
›smarlama.
hayvânât: hayvanlar.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ilâh: tanr›, mabud.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
kusur: eksiklik, noksan.
mizan: ölçü.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan, olmaz, olmayacak.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
muvazene: denge.
müdebbirâne: müdebbir olana
yak›fl›r flekilde, tedbirlice.
Müdebbir-i Hakîm: hikmetli ifl
gören, her fleyi hikmet ve tedbir-
le sevk ü idare eden, yapan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
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Mürebbî-i Rahîm: çok çok
merhametli, terbiye edici.
nazik: güzel, zarif.
nebatat: bitkiler.
nizam: düzen.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
s›fat-› kudsiye: Allah'›n mu-
kaddes s›fatlar›.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flerik: ortak, hissedar.
fluurkârâne: fluurluca, fluurlu

bir flekilde.
fluursuz: bilinçsiz, idraksiz.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.
takdis: Allah'›n hamde ve
övülmeye lây›k oldu¤unu bil-
dirme, Allah'› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-
me.
talim: okutma, ders verme,
verilme.
tefrifl: serme, yayma, döfle-
me.
tesadüf: bir fleyin kendili¤in-

den meydana gelmesi.

teflekkül: flekillenme, flekil
alma, meydana gelme.

teflkil-i ceset: bedenin teflkili,
vücudun flekillenmesi.

vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç
olmamas›.

zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça, çok küçük parça.

zîhayat: hayat sahibi.



Ve hey’et-i mecmuas›ndaki vahdet-i tedbir ve vahdet-i
idare ve vahdet-i nev’iye ve vahdet-i cinsiye ve umumun
yüzlerinde göz, kulak, a¤›z gibi noktalarda ittifak cihetin-
de müflahede edilen sikke-i f›tratta birlik ve her bir nev’in
efrad› simalar›nda görülen sikke-i hikmette ittihat ve ia-
flede ve icatta beraberlik ve birbirinin içinde bulunmak
gibi keyfiyetlerinden hiçbirisi yoktur ki, Senin vahdetine
kat’î flahadette bulunmas›n. Ve her bir ferdinde, kâinata
bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakta, vahidiyet
içinde Senin ehadiyetine iflareti olmas›n. 

Hem, nas›l ki, insan ile beraber hayvanat›n, zeminin
bütün yüzünde yay›lan yüz bin enva›, muntazam bir or-
du gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve musahhariyetle ve en
küçükten tâ en büyü¤e kadar, Rububiyetin emirleri, inti-
zamla cereyanlar›yla o Rububiyetinin derece-i haflmeti-
ne; ve gayet çoklukla beraber gayet k›ymetli; ve gayet
mükemmel olmakla beraber gayet çabuk yap›lmalar›; ve
gayet sanatl› olmakla beraber gayet kolay yap›l›fllar›yla
kudretinin derece-i azametine delâlet ettikleri gibi; flark-
tan garba, flimalden cenuba kadar yay›lan, mikroptan tâ
gergedana kadar, en küçücük sinekten tâ en büyük kufla
kadar bütün onlar›n r›z›klar›n› yetifltiren rahmetinin had-
siz vüs’atine; ve her biri emirber nefer gibi vazife-i f›tri-
yesini yapmak ve zemin yüzü her baharda, güz mevsi-
minde terhis edilenler yerinde yeniden taht-› silâha al›n-
m›fl bir orduya ordugâh olmak cihetiyle hâkimiyetinin ni-
hayetsiz geniflli¤ine kat’î delâlet ederler.
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ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma, bir olma, birlik oluflturup iki-
li¤i ortadan kald›rma, birlik.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, vaziyet, husus, vas›f,
nitelik, kalite, iç yüz.
k›ymet: de¤er.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
muntazam: derli-toplu, düzenli.
musahhariyet: musahhar olufl,
emre boyun e¤me hâli.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
nefer: rütbesiz asker, er.
nev': tür, çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
ordugâh: ordu yeri, ordunun ba-
r›n›p konaklad›¤› yer.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
r›zk: yiyecek, içecek fley.
Rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sikke-i f›trat: yarat›l›fl sikkesi.
sikke-i hikmet: hikmet sikkesi.
sima: yüz hatlar›n›n toplu görü-
nüflü, yüz, çehre, beniz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flark: do¤u.
flimal: kuzey.
taht-› silâh: silâh alt›.
talimat: bir ifl görülmesi için üst
makam taraf›ndan verilen yaz›l›
veya sözlü emir, direktif.
teçhîz: lüzumlu fleyleri tamamla-
ma, donatma, haz›rlama.
terhis: vazifesine son verme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vahdet-i cinsiye: cins birli¤i.
vahdet-i idare: idare, yönetim
birli¤i.
vahdet-i nev'iye: tür birli¤i.
vahdet-i tedbir: idare birli¤i.
vahidiyet: birlik, teklik, bir ol-
makl›k, tek olma.
vazife-i f›triye: f›trî vazife, yarat›-
l›fla ait vazife.
vüs'at: genifllik, bolluk.
zemin: yeryüzü.

cenup: güney, k›ble.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cihet: yan, yön, taraf.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi.
delâlet: delil olma, gösterme.
derece-i azamet: büyüklü-
¤ün derecesi.
derece-i haflmet: ihtiflam›n
derecesi.
efrat: bireyler.
ehadiyet: Allah'›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi, Al-
lah'›n birli¤i.

emirber: subaylar›n resmi ça-
l›flma yerleri d›fl›nda emirleri-
ni yerine getirmek üzere yan-
lar›na verilen er.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fert: birey, kifli
garp: bat›.
gayet: çok, fazla, son derece.
güz: sonbahar.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâ-
kim olma hâli, hükmedifl, hâ-
kimlik, egemenlik.
hayvânât: hayvanlar.

heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
iafle: yaflatma.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
intizam: düzgün olma, düz-
gün dizilme, düzgünlük, ter-
tipli olma.
itaat: boyun e¤me, uyma,
dinleme, al›nan emre göre
hareket etme.
ittifak: birleflme, birlik.



Hem, nas›l ki hayvanattan her birisi, kâinat›n bir kü-
çük nüshas› ve bir misal-i musa¤¤ar› hükmünde, gayet
derin bir ilim ve gayet dakik bir hikmetle, kar›fl›k eczala-
r› kar›flt›rmayarak ve bütün hayvanlar›n ayr› ayr› suretle-
rini flafl›rmayarak, hatas›z, sehivsiz, noksans›z yap›lmala-
r›yla, ilminin her fleye ihatas›na ve hikmetinin her fleye
flümulüne, adetlerince iflaretler ederler. Öyle de, her biri
birer mu’cize-i sanat ve birer harika-i hikmet olacak ka-
dar sanatl› ve güzel yap›lmas›yla, çok sevdi¤in ve teflhiri-
ni istedi¤in sanat-› Rabbaniyenin kemal-i hüsnüne ve ga-
yet derecede güzelli¤ine iflaret ve her birisi, hususan yav-
rular, gayet nazdar, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve
heveslerinin ve arzular›n›n tatmini cihetiyle, Senin inaye-
tinin gayet flirin cemaline hadsiz iflaretler ederler.

Ey Rahmanü'r-Rahim! Ey Sad›ku'l-Va'-
di'l-Emin! Ey Malik-i Yevmiddin!

Senin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n›n tali-
miyle ve Kur’ân-› Hakîminin irflad›yla anlad›m ki: Ma-
dem kâinat›n en müntehap neticesi hayatt›r; ve hayat›n
en müntehap hulâsas› ruhtur; ve zîruhun en müntehap
k›sm› zîfluurdur; ve zîfluurun en camii insand›r. Ve bütün
kâinat ise, hayata musahhard›r ve onun için çal›fl›yor; ve
zîhayatlar zîruhlara musahhard›r, onlar için dünyaya
gönderiliyorlar; ve zîruhlar insanlara musahhard›r, onla-
ra yard›m ediyorlar. Ve insanlar f›traten Hâl›k›n› pek cid-
dî severler; ve Hâl›klar› onlar› hem sever, hem Kendini
onlara her vesile ile sevdirir; ve insan›n istidad› ve 

aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun” anla-
m›nda Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed'in (a.s.m.)ismini duyun-
ca söylenmesi sünnet olan dua.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
cemal: güzellik, iç ve d›fl güzelli¤i.
cihet: yan, yön, taraf.
dakik: düzenli iflleyen.
ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›mlar.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›.
harika-i hikmet: hikmet harikas›.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.
hayvânât: hayvanlar.
heves: bir fleye karfl› duyulan is-
tek, arzu.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm›.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i hüsn: mükemmel, ku-
sursuz güzellik.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
Malik-i Yevmiddin: din gününün
sahibi, herkesin dünyada yapt›¤›-
n›n mükâfat ve cezas›n› görece¤i
yer olan ahiretin maliki, sahibi
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olan Allah.
misal-i musa¤¤ar: küçültül-
müfl örnek, küçültülmüfl nü-
mune.
mu'cize-i sanat: sanat mu’ci-
zesi, sanattaki mu’cize.
musahhar: boyun e¤en, emir
alt›na giren.
müntehap: seçilmifl, seçkin,
güzide, mümtaz.
nazdar: nazl›.
nazenin: narin, ince yap›l›.
netice: sonuç.
noksan: eksiklik, azl›k, tam

olmay›fl.
nüsha: suret.
Rahmanürrahim: çok flefkat-
li, çok merhametli olan Allah.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
Sad›ku'l-Va'di'l-Emin: vaat
ve sözünde muhakkak duran,
vaadinin do¤rulu¤undan
emin olunan Allah.
sanat-› Rabbaniye: terbiye
edici olan Allah'›n sanat›.
sehiv: hata, yanl›fll›k, yan›l-

ma, kusur.
suret: biçim, flekil, görünüfl.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme, havi olma.
talim: okutma, ders verme,
verilme.
tatmin: doyma, doygunluk.
teflhir: sergileme.
vesile: bahane, sebep.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.



cihazat-› maneviyesi, baflka bir bâkî âleme ve ebedî bir
hayata bak›yor; ve insan›n kalbi ve fluuru bütün kuvvetiy-
le beka istiyor; ve lisan›, hadsiz dualar›yla beka için Hâ-
l›k›na yalvar›yor. Elbette ve her hâlde, o çok seven ve se-
vilen ve mahbup ve muhip olan insanlar› dirilmemek
üzere öldürmekle, ebedî bir muhabbet için yarat›lm›fl
iken, ebedî bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil de-
¤ildir. Belki baflka bir ebedî âlemde mesudane yaflamas›
hikmetiyle, bu dünyada çal›flmak ve onu kazanmak için
gönderilmifltir. Ve insana tecelli eden isimlerin bu fânî ve
k›sa hayattaki cilveleriyle, âlem-i bekada onlar›n âyinesi
olan insanlar›n, ebedî cilvelerine mazhar olacaklar›na
iflaret ederler.

Evet, Ebedînin sad›k dostu, ebedî olacak. Ve Bâkînin
âyine-i zîfluuru, bâkî olmak lâz›m gelir.

Hayvanlar›n ruhlar› bâkî kalaca¤›n› ve hüdhüd-i Süley-
manî (a.s.) ve nemli, ve naka-i Salih (a.s.) ve kelb-i As-
hab-› Kehf gibi baz› efrad-› mahsusa, hem ruhu, hem ce-
sediyle bâkî âleme gidece¤i ve her bir nev’in, ara s›ra is-
timal için bir tek cesedi bulunaca¤›, rivayat-› sahihadan
anlafl›lmakla beraber, hikmet ve hakikat, hem Rahmet
ve Rububiyet öyle iktiza ederler. 

Ey Kadir-i Kayyum!

Bütün zîhayat, zîruh, zîfluur, Senin mülkünde, yaln›z
Senin kuvvet ve kudretinle ve ancak Senin irade ve ted-
birinle ve rahmet ve hikmetinle, rububiyetinin emirlerine
teshir ve f›trî vazifelerle tavzif edilmifller. Ve bir k›sm›, in-
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olan ve günefle tapan Belk›s ile
Süleyman aras›nda haberleflme-
ye vesile olan kuflun ismi.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ih-
tiyaç hissedilme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
istimâl: kullanma.
kabil: olan, olabilir, mümkün, ih-
timal dairesinde.
Kadîr-i Kayyum: ezelden ebede
kadar var olan sonsuz kudret sa-
hibi, Allah.
kelb-i Ashâb-› Kehf: Ashâb-›
Kehf'in köpe¤i, k›tmir.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
mahbup: muhabbet olunmufl,
sevilmifl, sevilen, sevgili.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
mesudane: mutluca, mutlu olana
yak›flacak surette, kutlulukla.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhip: seven.
mülk: varl›k, saltanat.
nâka-i Salih: Salih Peygamberin
(a.s.) bir mu'cizesi olarak kayadan
ç›kan devesi.
neml: kar›nca.
nev': tür, çeflit.
Rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
rivayat-› sahiha: sahih rivayetler,
Peygamberimizden dosdo¤ru
olarak, sahih olarak nakledilmifl
rivayetler, sözler.
Rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî, sah-
te olmayan.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme, ifle alma, ifl verme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
teshir: emri alt›na alma, emrine
itaat ettirme, boyun e¤dirme.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›, ha-
yattar.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
âyine: ayna, mirat.
âyine-i zîfluur: fluurlu, fluur
sahibi ayna.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonu
olmama, bulundu¤u hâlde
kalma.
ceset: ten, gövde, vücut, be-

den.
cihazat-› maneviyeye: ak›l,
kalp, ruh, duygu gibi manevî
cihazlar.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
efrad-› mahsusa: özel birey-
ler, fertler.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
fânî: muvakkat, geçici.

f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
hüdhüd-i Süleymanî: Hz. Sü-
leyman zaman›nda, Hicaz ile
Yemen aras›nda bulunan ve
Sabâ denilen ülkede kraliçe



san›n kuvveti ve galebesi için de¤il, belki f›traten insan›n
zaaf› ve aczi için rahmet taraf›ndan ona musahhar ol-
mufllar. Ve lisan-› hâl ve lisan-› kàl ile Sâni’lerini ve
Ma’budlar›n› kusurdan, flerikten takdis ve nimetlerine flü-
kür ve hamd ederek, her biri ibadet-i mahsusas›n› yap›-
yorlar.

Ey fliddet-i zuhurundan gizlenmifl ve ey aza-
met-i kibriyas›ndan perdelenmifl olan Zat-›
Akdes!

Bütün zîruhlar›n tesbihat›yla Seni takdis etmek niyet

edip, 
1 x»nM mArÀnT sπ`oc pAÉnªrdG nøpe nπn©nL røne Énj n∂nfÉnërÑ°oS diyorum.

Yâ Rabbe'l-lemin, yâ ‹lâhe'l-Evveline
ve'l-hirin, yâ Rabbe's-Semavati ve'l-Aradin!

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n talimiyle ve
Kur’ân-› Hakîmin dersiyle anlad›m ve iman ettim ki:

Nas›l sema, feza, arz, ber ve bahr, flecer, nebat, hay-
van, efrad›yla, eczas›yla, zerrat›yla Seni biliyorlar, tan›-
yorlar ve varl›¤›na ve birli¤ine flahadet ve delâlet ve ifla-
ret ediyorlar. Öyle de, kâinat›n hulâsas› olan zîhayat ve
zîhayat›n hulâsas› olan insan ve insan›n hulâsas› olan en-
biya, evliya, asfiyan›n hulâsas› olan kalplerin ve ak›llar›n
müflahedat ve keflfiyat ve ilhamat ve istihracatla yüzer ic-
ma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir kat’iyetle Senin vü-
cub-i vücuduna ve Senin vahdaniyet ve ehadiyetine fla-
hadet edip ihbar ediyorlar, mu’cizat ve keramat ve yakî-
nî bürhanlar›yla haberlerini ispat ediyorlar.

azamet-i kibriya: haflmetin, aza-
metin, celâlin büyüklü¤ü.
bahir: deniz.
ber: kara, yer.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet.
delâlet: delil olma, gösterme.
ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›mlar.
efrat: bireyler.
ehadiyet: Allah'›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi, Allah'›n
birli¤i.
enbiya: nebiler, peygamberler.
evliya: keramet sahibi olanlar,
erenler, velîler, ulular.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
hamd: methetme, övme.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm›.
ibadet-i mahsusa: kendine has
ibadet.
icma: fikir birli¤i, toplanma.
‹lâhe'l-Evveline ve'l-Âhirin: bafl-
takilerin ve sondakilerin ilâh› olan
Allah.
ilhamat: ilhamlar, gönle do¤ma-
lar, kalbe gelmeler.
istihracat: bir fleyden bir fley ç›-
karmalar, sonuç ç›karmalar, ma-
na ç›karmalar.
keramat: kerametler, ermifllerin,
velîlerin ola¤anüstü söz ve hâlle-
ri.
keflfiyat: evliyan›n, Allah'›n ilham
etmesiyle gösterdikleri gaybla il-
gili s›rlar, manevî s›rlar, keflifler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kàl: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan, kulluk edilen.
mu'cizat: mu'cizeler.
musahhar: boyun e¤en.
müflahedat: gözlemler.
nebat: bitki.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi,
bütün âlemleri idare ve terbiye
eden Allah.
Rabbe's-Semavati ve'l-Aradin:
yerlerin ve göklerin Rabbi olan
Allah.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
flecer: a¤aç.
flerik: ortak, hissedar.
fliddet-i zuhur: görünmenin, aç›-
¤a ç›kman›n, aç›kta olman›n flid-
det ve derecesi.
takdis: Allah'›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah'› her türlü kusur ve noksan-

1. Ey her canl› fleyi sudan yaratan, Seni her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz! (Dua:
Enbiya Suresi 30. ayetten iktibas.)

604 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎKASTAMONU HAYATI

l›klardan tenzih etme.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü ek-
sik ve noksandan uzak ve yü-
ce tutma, münezzeh sayma.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bü-
tün noksan s›fatlardan uzak
ve bütün kemal s›fatlara sahip
oldu¤unu ifade eden sözler.
tevatür: bir hadis-i flerif'in,

yalan söylemelerini akl›n ka-
bullenemeyece¤i kadar say›
ve sa¤laml›ktaki bir topluluk
taraf›ndan aktar›lmas›, riva-
yet edilmesi.
vahdaniyet: Allah'›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah'›n bir oluflu.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›-
¤›n›n zorunlu oluflu, var ol-
mak için bir sebebe muhtaç

olmamas›.
yakinî: yakine ait, kat'î, flüp-
he edilmeyecek bilgiye ait.
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat.
zerrat: zerreler, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.



Evet, kalplerde, perde-i gaypta ihtar edici bir Zata ba-
kan hiçbir hat›rat-› gaybiye; ve ilham edici bir Zata bak-
t›ran hiçbir ilhamat-› sad›ka; ve hakkalyakîn suretinde s›-
fat-› kudsiye ve Esma-i Hüsna’n› keflfeden hiçbir itikad-›
yakîne; ve enbiya ve evliyada bir Vacibü’l-Vücud’un en-
var›n› aynelyakîn ile müflahede eden hiçbir nuranî kalp;
ve asfiya ve s›dd›kînde bir Hâl›k-› Küll-i fiey’in âyât-› vü-
cubunu ve berahin-i vahdetini ilmelyakîn ile tasdik eden,
ispat eden hiçbir münevver ak›l yoktur ki, Senin vücub-i
vücuduna ve s›fât-› kudsiyene ve Senin vahdetine ve eha-
diyetine ve Esma-i Hüsna’na flahadet etmesin, delâleti
bulunmas›n ve iflareti olmas›n.

Ve bilhassa, bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve s›dd›-
kînin imam› ve reisi ve hulâsas› olan Resul-i Ekrem Aley-
hissalâtü Vesselâm›n ihbar›n› tasdik eden hiçbir mu’ci-
zat-› bâhiresi; ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikat-i
âliyesi; ve bütün mukaddes ve hakikatli kitaplar›n hülâ-
satü’l-hülâsas› olan Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan›n hiçbir
âyet-i Tevhidiye-i kat›as›; ve mesail-i imaniyeden hiçbir
mesele-i kudsiyesi yoktur ki, Senin vücub-i vücuduna ve
kudsî s›fatlar›na ve Senin vahdetine ve ehadiyetine ve es-
ma ve s›fât›na flahadet etmesin ve delâleti olmas›n ve ifla-
reti bulunmas›n.

Hem, nas›l ki, bütün o yüz binler muhbir-i sad›klar,
mu’cizatlar›na ve keramatlar›na ve hüccetlerine istinat
ederek Senin varl›¤›na ve birli¤ine flahadet ederler. Öyle
de, her fleye muhit olan Arfl-› Azam’›n külliyat-› umuru-
nu idareden, tâ kalbin gayet gizli ve cüz’î hat›rat›n› ve 
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hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm›.
hulasâtü'l-hulâsa: hulâsan›n hu-
lâsas›, özünün özü.
hüccet: delil, ispat, burhan.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ilhamat-› sad›ka: do¤ru ilhamlar.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
istinat: delil, dayanak.
itikad-› yakîne: flüphesiz ve ke-
sin olarak inan›fl.
keramat: kerem ve ba¤›fllar, ik-
ramlar, lütuflar.
keflif: açma, meydana ç›karma.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
külliyat-› umur: ifllerin tamam›,
ifllerin bütünü.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
mesele-i kudsiye: kudsî mesele.
mu'cizat: mu'cizeler.
mu'cizat-› bâhire: apaç›k mu’ci-
zeler.
muhbir-i sad›k: do¤ru haberci.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
münevver: nurlanm›fl, nurland›-
r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›nlat›lm›fl.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
perde-i gayp: gayp perdesi, gizli
perde.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru sözlü
olanlar, sözünde, iflinde do¤ru
olanlar.
s›fat-› kudsiye: Allah'›n mukad-
des s›fatlar›.
Vacibü'l-Vücut: varl›¤› zarurî ve
zatî olan.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik bir
ve tek olma.
vücub-i vücut: Allah'›n varl›¤›n›n
zorunlu oluflu, var olmak için bir
sebebe muhtaç olmamas›.

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah'›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.
ayat-› vücup: varl›¤› vacip, el-
zem, zarurî ve mutlaka ge-
rekli olan Allah'›n ayetleri, de-
lilleri.
ayet-i tevhidiye-i kat'iye:
Allah'›n mutlak surette bir ol-
du¤unu gösteren kesin delil.
aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma.
berahin-i vahdet: birlik delil-

leri.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
ehadiyet: Allah'›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi, Al-
lah'›n birli¤i.
enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
envar: nurlar, ziyalar, ayd›n-
l›klar, ›fl›klar, parlakl›klar.
Esma-y› Hüsna: Allah'›n adla-
r›, Allah'›n doksan dokuz gü-
zel ismi.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular.

hakikat-› âliye: yüce, ulu
gerçek.
hakikatli: gerçek.
hakkalyakin: marifet merte-
besinin en yükse¤i.
hakkaniyet: do¤ruluk, ger-
çeklik.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta
mevcut olan her fleyin yarat›-
c›s›, Allah.
hat›rat: an›lar.
hat›rat-› gaybiye: gayptan
gelen hat›ralar, manevî bilgi-
ler.



arzular›n› ve dualar›n› bilmek ve iflitmek ve idare etmeye
kadar cereyan eden rububiyetinin derece-i haflmetini ve
gözümüz önünde hadsiz muhtelif eflyay› birden icat
eden, hiçbir fiil bir fiile, bir ifl bir ifle mâni olmadan, en
büyük bir fleyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kud-
retinin derece-i azametini icma ile, ittifak ile ilân ve ihbar
ve ispat ediyorlar.

Hem, nas›l ki bu kâinat›, zîruha, hususan insana mü-
kemmel bir saray hükmüne getiren; ve Cenneti ve sa-
adet-i ebediyeyi cin ve inse ihzar eden; ve en küçük bir
zîhayat› unutmayan; ve en âciz bir kalbin tatminine ve
taltifine çal›flan rahmetinin hadsiz geniflli¤ini ve zerrattan
tâ seyyarata kadar bütün enva-› mahlûkat› emirlerine ita-
at ettiren ve teshir ve tavzif eden hâkimiyetinin nihayet-
siz vüs’atini haber vererek, mu’cizat ve hüccetleriyle is-
pat ederler. Öyle de, kâinat›, eczalar› adedince risaleler
içinde bulunan bir kitab-› kebir hükmüne getiren; ve
Levh-i Mahfuzun defterleri olan ‹mam-› Mübin ve Kitab-›
Mübin’de, bütün mevcudat›n bütün sergüzefltlerini kay-
dedip yazan; ve umum çekirdeklerde umum a¤açlar›n›n
fihristelerini ve programlann› ve zîfluurun bafllar›nda, bü-
tün kuvve-i haf›zalarda, sahiplerinin tarihçe-i hayatlar›n›
yanl›fls›z muntazaman yazd›ran ilminin her fleye ihatas›-
na; ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan, hatta her
bir a¤açta meyveleri say›s›nca neticeleri verdiren; ve her
bir zîhayatta azalar›, belki eczalar› ve hüceyratlar› ade-
dince maslahatlar› takip eden; hatta insan›n lisan›n› çok
vazifelerde tavzif etmekle beraber, taamlar›n tatlar› 

arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
aza: uzuvlar, parçalar.
belki: hatta.
cereyan: olma, meydana gelme.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
derece-i azamet: büyüklü¤ün
derecesi.
derece-i haflmet: ihtiflam›n dere-
cesi.
ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›mlar.
enva-› mahlûkat: yarat›lm›fl
olanlar›n türleri, çeflitleri.
fihriste: bir kitapta veya bir dük-
kânda bulunan fleyleri s›rayla
gösteren liste.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâkim ol-
ma hâli, hükmedifl, hâkimlik, ege-
menlik.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hüceyrat: hüceyreler, hücrecik-
ler, küçük odac›klar.
hükmüne: yerine, de¤erine.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ihata: bir fleyin etraf›n› çevirme,
sarma, kuflatma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
‹mam-› Mübin: gayb âlemine.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
ittifak: bir konuda, ortak bir ga-
yede anlaflma, fikir birli¤i etme,
uyuflma, ba¤daflma.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
kitab-› kebir: büyük kitap.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
cereyan ettiren Allah'›n kudretine
ait nizam ve intizam esaslar›n›,
kanunlar›n› ihtiva eden manevî
kitap.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü, h›f-
zetme, unutmama kuvveti.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah'›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
maslahat: fayda.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
mevcut: varl›k.
mu'cizat: mu'cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
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lerin gösterebilecekleri bü-
yük harika ifller.
muntazaman: düzgün ola-
rak, düzenli olarak.
mükemmel: kemale erdiril-
mifl, kemal bulmufl, kâmil, ta-
mamlanm›fl, noksans›z, tam,
eksiksiz.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
rububiyet: Rabl›k, ilâhl›k.

saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
sergüzeflt: bir kimsenin ba-
fl›ndan geçen hâl ve olaylar,
serüven, macera.
seyyarat: gezegenler.
taam: yemek, yenilen fley, yi-
yecek, afl.
taltif: iltifat etme, gönül ok-
flama, iyilikle gönül alma.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap.
tatmin: doyma, doygunluk.

tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme, ifle alma, ifl verme.

teshir: emri alt›na alma, em-
rine itaat ettirme, boyun e¤-
dirme.

vüs'at: genifllik, bolluk, zen-
ginlik.

zerrat: zerreler, çok ufak par-
çalar, moleküller, atomlar.

zîhayat: hayat sahibi.

zîruh: ruh sahibi, ruhlu, canl›,
hayattar.

zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.



adedince, zevkî olan mizanc›klar ile teçhiz ettiren hik-
met-i kudsiyenin her bir fleye flümulüne; hem, bu dünya-
da numuneleri görülen celâlî ve cemalî isimlerinin tecel-
lileri, daha parlak bir surette ebedü’1-âbâdda devam
edece¤ine; ve bu fânî âlemde numuneleri müflahede edi-
len ihsanat›n›n daha flaflaal› bir surette dâr-› saadette is-
timrar›na ve bekas›na; ve bu dünyada onlar› gören müfl-
taklar›n ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmala-
r›na bilicma, bilittifak flahadet ve delâlet ve iflaret ederler. 

Hem, yüzer mu’cizat-› bâhiresine ve âyât-› kat›as›na
istinaden, baflta Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm
ve Kur’ân-› Hakîm’in olarak, bütün ervah-› neyyire asha-
b› olan enbiyalar ve kulûb-i nuraniye aktab› olan evliya-
lar ve ukul-i münevvere erbab› olan asfiyalar, bütün su-
huf ve kütüb-i mukaddesede Senin çok tekrar ile etti¤in
vaadlerine ve tehditlerine istinaden; ve Senin, kudret ve
rahmet ve inayet ve hikmet ve celâl ve cemalin gibi kud-
sî s›fatlar›na ve fle’nlerine ve izzet-i celâline ve saltanat-›
rububiyetine itimaden ve keflfiyat ve müflahedat ve ilmel-
yakîn itikatlar›yla, saadet-i ebediyeyi cin ve inse müjdeli-
yorlar. Ve ehl-i dalâlet için Cehennem bulundu¤unu ha-
ber verip ilân ediyorlar ve iman edip flahadet ediyorlar.

Ey Kadîr-i Hakîm! Ey Rahman-› Ra-
hîm! Ey Sad›ku'l-Va'di'l-Kerîm! Ey izzet ve
azamet ve celâl sahibi Kahhar-› Zülcelâl!

Bu kadar sad›k dostlar›n› ve bu kadar vaadlerini ve bu
kadar s›fât ve fluunat›n› tekzip edip, saltanat-› rububiyetinin 
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itimaden: güvenerek.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
izzet-i celâl: büyüklü¤ün ve yü-
celi¤in haysiyet ve flerefi.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi hikmetle
yaratan ve her fleye kudreti ye-
ten, Allah.
Kahhar-› Zülcelâl: kay›ts›z, flart-
s›z galip ve her an kahretmeye
gücü yeten büyüklük sahibi, Al-
lah.
keflfiyat: evliyan›n, Allah'›n ilham
etmesiyle gösterdikleri gaybla il-
gili s›rlar, manevî s›rlar, keflifler.
kudsî: mukaddes, kutlu.
kulûb-i nuraniye: nurlu kalpler.
Kur'ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur'ân.
kütüb-i mukaddese: mukaddes
kitaplar (Tevrat, Zebur, ‹ncil ve
Kur'ân-› Kerîm).
mizan: ölçü.
mu'cizat-› bâhire: apaç›k mu’ci-
zeler.
müflahedat: gözlemler.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
numune: örnek, misal.
Rahman-› Rahîm: rahman ve Ra-
him olan Allah.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
refakat: refiklik, arkadafll›k, yol-
dafll›k, yol arkadafll›¤›.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
Sâd›ku'l-Va'di'l-Kerîm: vaadinde
sad›k ve cömertlik sahibi olan Al-
lah.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah'›n
saltanat›.
suhuf: sahifeler fleklinde baz›
peygamberlere gönderilen ‹lâhî
emirler.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
fle'n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme, havi olma.
tecelli: görünme, ortaya ç›kma.
techiz: cihazlama, donatma.
tehdit: gözda¤› verme, birisini
korkutma, birinin gözünü korkut-
ma, korku verme, gözda¤›.
ukul-i münevvere: ayd›n ak›llar.
vaat: söz verme.

aktap: sahipler, efendiler,
azizler.
ashap: arkadafllar.
ayat-› kat›a: kesin deliller.
azamet: büyüklük, ululuk.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sa-
bit olmak.
bilicma: icma ile, birden, itti-
fakla, fikir birli¤iyle.
bilittifak: ittifakla, birleflerek.
celâl: nihayet derecede bü-
yüklük, azamet, ululuk.
cemal: güzellik, iç ve d›fl gü-
zelli¤i.

dâr-› saadet: saadet, mutlu-
luk yeri, Cennet.
delâlet: delil olma, gösterme.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ebedülâbâd: ebedlerin ebedî,
tükenmez, ebedî hayat, son-
suzluk.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
enbiya: peygamberler.
ervah-› neyyire: nur saçan
ruhlar.
fânî: muvakkat, geçici.
hikmet: gaye, fayda, anlaml›

ve yerli yerinde olufl.
hikmet-i kudsiye: kusursuz
ve eksiksiz hikmet.
ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar,
yard›mlar, nimetler, lütuflar.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme,
bir fleyi ilim ve delil ile kesin
olarak bilme, tan›ma, kabul
etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
istimrar: sürme, sürüp gitme.
istinaden: dayanarak.
itikat: inanma, kesin inan›fl.



kat’î mukteziyat›n› ve sevdi¤in ve onlar dahi Seni tasdik
ve itaatle kendilerini Sana sevdiren hadsiz makbul ibad›-
n›n hadsiz dualar›n› ve davalar›n› reddederek, küfür ve is-
yan ile ve Seni vaadinde tekzip etmekle Senin azamet-i
kibriyana dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulû-
hiyetinin haysiyetine iliflen ve flefkat-i rububiyetini müte-
essir eden ehl-i dalâlet ve ehl-i küfrü, haflrin inkâr›nda
tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin. Ve hadsiz
derece münezzeh ve âlîsin. Böyle nihayetsiz bir zulüm-
den, bir çirkinlikten Senin nihayetsiz adaletini ve cema-
lini ve rahmetini takdis ediyorum. 
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ayetini, vücudumun bütün zerrat› adedince söylemek is-
tiyorum!

Belki Senin o sad›k elçilerin ve o do¤ru dellâl-› salta-
nat›n›n hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn suretinde
Senin uhrevî rahmet hazinelerine ve âlem-i bekada ihsa-
nat›n›n definelerine ve dâr-› saadette tamam›yla zuhur
eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine flahadet,
iflaret, beflaret ederler. Ve bütün hakikatlerin mercii ve
günefli ve hamîsi olan Hak isminin en büyük bir flua›, bu
hakikat-i ekber-i haflriye oldu¤unu iman ederek, Senin
ibad›na ders veriyorlar.

Ey Rabbü'l-Enbiya ve's-S›dd›kîn!

Bütün onlar Senin mülkünde, Senin emrin ve kudretin
ile, Senin irade ve tedbirin ile, Senin ilmin ve hikmetin ile 

âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
azamet-i kibriya: haflmetin, aza-
metin, celâlin büyüklü¤ü.
beflaret: müjde, mufltu, sevindiri-
ci haber.
cemal: güzellik, iç ve d›fl güzelli¤i.
dâr-› saadet: saadet, mutluluk
yeri, Cennet.
dellâl-› saltanat: saltanat›n ilân-
c›s›.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
ehl-i küfür: inkârc›lar, Allah'›n
varl›¤›n› inkâr edenler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› ekber-i haflriye: haflre
ait olan en büyük gerçek, haflrin
en büyük gerçe¤i.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i.
hamî: himaye edici, himaye
eden, koruyucu, koruyan, sahip
ç›kan, gözeten.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah'›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
ibad: abdler, kullar, ibadet eden-
ler.
ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba¤›fl-
lar, yard›mlar, nimetler, lütuflar.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme.
izzet-i celâl: büyüklü¤ün ve yü-
celi¤in haysiyet ve flerefi.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
küfür: Allah'›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, Ona yak›flmayacak s›-
fatlar yükleme.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
merci: merkez, kaynak, bafl vuru-
lacak yer, müracaat edilecek yer,
dönülecek yer, s›¤›n›lacak yer.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
mukteziyat: iktiza edenler, ge-
rektirenler.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, ar›,
pak, tenzih edilmifl, uzak, berî.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
sad›k: sadakatli, dostlu¤u ve ba¤-
l›l›¤› içten olan.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah'›n
saltanat›.

1. Allah, onlar›n söyledikleri fleylerden pek münezzehtir ve pek yücedir. (‹sra Suresi: 43.)
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s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flefkat-i rububiyet: her fleyi
idare ve terbiye eden Allah'›n
flefkati.
flua: huzme, ›fl›n.
fluunat: keyfiyetler, hâller.
takdis: Allah'›n hamde ve

övülmeye lây›k oldu¤unu bil-
dirme, Allah'› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-
me.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.
tekzîb: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.

ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.
vaad: söz verme, üstüne al-
ma, bir fleyi verece¤ini veya
yapaca¤›n› peflin olarak söy-
leme, aht, taahhüt.
zerrat: zerreler, çok ufak par-
çalar, moleküller, atomlar.
zuhur: görünme, meydana
ç›kma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



musahhar ve muvazzaft›rlar. Takdis, tekbir, tahmit, tehlil
ile, küre-i arz› bir zikirhane-i azam, bu kâinat› bir mes-
cid-i ekber hükmünde göstermifller. 

Yâ Rabbi ve yâ Rabbe's-Semavati ve'l-Aradin!
Yâ Hâl›kî ve yâ Hâl›k-› Küll-i fiey!

Gökleri y›ld›zlar›yla, zemini müfltemilât›yla ve bütün
mahlûkat› bütün keyfiyat›yla teshir eden kudretinin ve
iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin
hakk› için, nefsimi bana musahhar eyle! Ve matlûbumu
bana musahhar k›l! Kur’ân’a ve imana hizmet için, in-
sanlar›n kalplerini Risale-i Nur’a musahhar yap! Ve bana
ve ihvan›ma, iman-› kâmil ve hüsn-i hatime ver! Hazret-i
Mûsa Aleyhisselâma denizi ve Hazret-i ‹brahim Aleyhis-
selâma atefli ve Hazret-i Davud Aleyhisselâma da¤›, de-
miri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma cinni ve insi ve
Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma flems ve
kameri teshir etti¤in gibi, Risale-i Nur’a kalpleri ve ak›l-
lar› musahhar k›l! Ve beni ve Risale-i Nur talebelerini,
nefis ve fleytan›n flerrinden ve kabir azab›ndan ve Ce-
hennem ateflinden muhafaza eyle ve Cennetü’l-Firdevs-
te mes’ut k›l! min, âmin, âmin!
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celtme.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
hüsn-i hatime: iman ile ahirete
gitmek, kelime-i flehadet söyle-
yerek ölmek.
ihvan: kardefller.
iman-› kâmil: tam ve mükemmel
iman.
iradet: irade, istek, dileme.
keyfiyat: nitelikler.
kudret: Allah'›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar, Allah taraf›ndan yarat›lanlar.
matlûp: istek, arzu.
mescit-i ekber: en büyük mescit.
mesut: saadetli, bahtl›, bahtiyar,
kutlu.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar, teferru-
at, müfltemilât.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rabbe's-Semavati ve'l-Aradin:
göklerin ve yerlerin sahibi olan
Allah.
Rabbi: benim Rabbim, Allah'›m.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi.
Rabbü'l-Enbiyâ ve's-S›dd›kin:
peygamberlerin ve do¤ruluk sa-
hibi büyük zatlar›n Rabbi.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tahmit: elhamdülillâh deme, bü-
tün övgünün ve hamdin yaln›z
Allah'a ait oldu¤unu söyleme.
takdis: Allah'›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah'› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme.
tehlil: Allah'dan baflka ilâh olma-
d›¤›n› ifade etme.
tekbir: Ululama, yüceltme.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
teshir: emri alt›na alma, emrine
itaat ettirme, boyun e¤dirme.
zikirhane-i azam: çok büyük zi-
kir yeri

1. Seni her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim
bilgimiz yoktur. fiüphesiz  Alîm (herfleyi hakk›yla bilen) ve Hakîm (her ifli hikmetle yapan)
ancak sensin. (Bakara Suresi: 32.)

2. Dualar› ise flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede kadar, her türlü hamd ve övgü, flükür ve
minnet Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.” (Yunus Suresi: 10.)

âlem: dünya, cihan.
azap: eziyet, iflkence.
Cennetülfirdevs: Firdevs Cen-
neti.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
ebed: sonu olmayan gelecek

zaman, sonsuzluk, daimîlik.

ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik, ebedin
z›dd›.

hâkimiyet: hâkim olufl, hâ-
kim olma hâli, hükmedifl, hâ-
kimlik, egemenlik.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.

Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta
mevcut olan her fleyin yarat›-
c›s›, Allah.

hamd: methetme, övme, yü-



Kur’ân’dan ve münacat-› Nebeviye olan Cevflenü’l-
Kebir’den ald›¤›m bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye
olarak, Rabb-i Rahim’imin dergâh›na arz etmekte kusur
etmiflsem, kusurumun aff› için, Kur’ân’› ve Cevflenü’l-
Kebir’i flefaatçi ederek, rahmetinden, aff›m› niyaz ediyo-
rum.

Said Nursî

@

arz: bir büyü¤e sunma, göster-
me, bildirme, önüne koyma.
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.
dergâh: makam.
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ibadet-i tefekküriye: tefek-
kür ibadeti.
kusur: eksiklik, noksan.
münacat-› Nebeviye: Resu-
lullaha ait dua.
niyaz: rica, dua.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-

› Hak.

rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.

flefaat: bir suçlu veya ihtiyaç
sahibinin af ve iyili¤e kavufl-

mas› için di¤eri taraf›ndan ya-
p›lan arac›l›k.

tefekkür: derin düflünme,
maksad› kavramak için zihni-
ni eflyan›n manas›n› anlama
haline yöneltme, eflyaya ait
bilgileri kalbe getirme.



Beflinci K›s›m

Denizli Hayat›

Risale-i Nur’un neflriyat ve fütuhat dairesi gittikçe
geniflliyor. ‹fltiyakla Nurlar› okuyanlar günden gü-

ne ziyadelefliyor. Risale-i Nur’daki harika kuvvet ve tesi-
rat›n neticesini müflahede eden gizli ‹slâmiyet düflmanla-
r› yine bir entrika çevirip Risale-i Nur’a ve müellifi Bedi-
üzzaman’a suikastla, “Bediüzzaman gizli cemiyet kuru-
yor, halk› hükûmet aleyhine çeviriyor, ink›lâplar› kökün-
den y›k›yor, Mustafa Kemal’e deccal, süfyan, din y›k›c›s›
diyor, bunu hadislerle ispat ediyor” gibi bir sürü bahane-
ler ve plânlarla ittiham edilerek, Kastamonu’dan Denizli
A¤›r Ceza Mahkemesine yüz yirmi alt› talebesiyle bera-
ber 1943 senesinde sevk ediliyor. (HAfi‹YE)

Sonra, Risale-i Nur Külliyat›nda siyasî bir mevzu olup
olmad›¤›n› tetkik için, birkaç memurdan müteflekkil bir 
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iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
ink›lâp: devrim.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
ispat: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lam ve
dayan›kl› hâle getirme.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kuvvet: tesir kudreti, etkileme
gücü.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, bahis, konu.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
müellif: telif eden, yazan, eser
ortaya koyan.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
müteflekkil: teflekkül etmifl, fle-
killenmifl, flekillenen.
neflriyat: yay›mlanm›fl fleyler, ba-
s›l›p da¤›t›lan yaz›lar, eserler, ma-
kaleler.
netice: sonuç.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sevk: önüne kat›p sürme, öne,
ileri sürme, gönderme.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
su-i kast: kötü kas›t, kötü niyet.
suret: biçim, flekil, tarz.
süfyan: ahir zamanda gelece¤i ve
ümmetin karanl›k günler yafla-
mas›na sebep olaca¤› sahih ha-
dislerde bildirilen dehfletli, dinsiz
ve münaf›k flah›s.
tab: kitap basma, kitap bask›s›,
bask›.
talebe: ö¤renciler, tahsil görenler.
telâfl: tasa, endifle, kayg›.
tesirat: etkiler, tesirler.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
tezayüt: artma, ço¤alma, ziyade-
leflme.
vilayet: il.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
ziyade: Artma, ço¤alma.

HAfi‹YE: Denizli hapsinin yegâne sebebi, Risale-i Nur'un Isparta ve Kas-
tamonu merkez olarak sair vilâyetlerde intiflar› ve böylece din muhabbe-
tinin gittikçe tezayüt etmesi idi. Hatta, Denizli hapsinden az evvel, Yedin-
ci fiua olan Ayetü'l-Kübra risalesi ‹stanbul'da gizli tab' edilmiflti. ‹man ha-
kikatlerini harika bir surette izah ve ispat eden bu eser de din düflmanla-
r›n› telâfla düflürmüfl ve Denizli hâdisesine bir sebep gösterilmiflti.

aleyhine: karfl›s›na, zarar›na.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
Bediüzzaman: son devrin bü-
yük ‹slâm alimi, müçtehit, al-
lâme.
cemiyet: topluluk, birlik.
deccal: k›yamet zaman›na
yak›n meydana ç›karak fitne
ve fesada sebep olaca¤›, ‹slâ-
mî fleairi tahrip edece¤i, tarih-
te görülmemifl zulümleri ni-
fakla aldatarak yapaca¤› ha-

dis-i fleriflerde belirtilmifl ya-
lanc› ve zararl› flah›s.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
dalavere, hile, desise.
eser: bas›lma kitap.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hadis: Hz. Muhammed'e
(a.s.m.) ait söz, emir, fiil veya
Hz. Peygamberin onaylad›¤›

baflkas›na ait söz, ifl veya
davran›fl.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hakikat: as›l, esas.
hârika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için "üstelik, fazla ola-
rak, bundan baflka, kadar, bi-
le, dahi, hem de..." manala-
r›nda, cümle bafllar›nda kulla-
n›lan edatt›r.
hükümet: devlet.

 



ehl-i vukuf teflkil edilerek, müsadere edilen Nur Risalele-
ri ve mektuplar tetkike bafllan›nca, Bediüzzaman, “Bu
vukufsuz ehl-i vukuf, Risale-i Nur’u tetkik edemez. Anka-
ra’da yüksek, ilmî bir ehl-i vukuf teflkil ettirilsin, Avru-
pa’dan feylesoflar getirilsin; e¤er onlar bir suç bulurlar-
sa, en a¤›r cezaya raz›y›m” der. Bunun üzerine Risale-i
Nur Külliyat› ve bütün mektuplar, Ankara’da profesörler
ve yüksek âlimlerden mürekkep bir ehl-i vukufa sat›r sa-
t›r tetkik ettirilir.

Ehl-i vukuf taraf›ndan, “Bediüzzaman’›n siyasî bir fa-
aliyeti yoktur. Onun mesle¤inde cemiyetçilik ve tarikatç›-
l›k mevcut de¤ildir. Eserleri ilmî ve imanîdir; Kur’ân’›n
bir tefsiridir” diye rapor veriliyor. Mahkemeye veriliflinde-
ki ittihamlar, delilsiz ve ispats›z oldu¤u için, birtak›m uy-
durma bahane ve tertiplerden ibaret oldu¤u anlafl›l›yor.

Neticede Bediüzzaman büyük bir müdafaa yap›yor.
Nihayet, mahkeme ittifakla 16/6/944 tarih ve
199/136 say›l› beraat karar›n› veriyor. Yüz otuz parça
Risale-i Nur Külliyat›n›n hepsine serbestiyet verip, sahip-
lerine tamamen iade ediyor. Beraat karar›n›, Temyiz Bi-
rinci Ceza Dairesi, 30/12/1944 tarihli ilâmla ittifakla
tasdik edip, Risale-i Nur davas›n›n hakkaniyeti kaziye-i
muhkeme hâlini al›yor.

Bediüzzaman Said Nursî ve talebelerinden bir k›sm›,
hapiste dokuz ay kald›ktan sonra beraat karar› üzerine
tahliye ediliyor. Fakat, Said Nursî Hazretlerini hapis-
hanede zehirliyorlar; ölüm tehlikesi geçiriyor. Cenab-›
Hakk›n inayetiyle kurtuluyorsa da, tarihte hiçbir kimseye 

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
beraat: aklanma.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar, hâ-
kimler.
eser: bas›lma kitap.
faaliyet: durmadan çok çal›flma,
hareket, gayret.
feylesof: âlim, ak›ll› kimse.
hakkaniyet: do¤ruluk, gerçeklik.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
i'lâm: mahkeme hükmünü bildi-
ren resmî karar yaz›s›, mahkeme
sonunda taraflara verilen resmî
hüküm belgesi.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
ispat: delil, bürhan, flahit, tan›k,
kan›t.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kaziye-i muhkeme: tam, sa¤lam
hüküm.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
mevcut: var olan, bulunan, olan.
müdafaa: savunma.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
müsadere: ifllenen bir suç karfl›l›-
¤› olarak, suçlunun mal›n›n bütü-
nü veya bir bölümü üstündeki
sahipli¤ine son verilmesi ve bu
sahipli¤in bir baflka kurulufla dev-
redilmesi.
netice: sonuç.
nihayet: en sonunda.
rapor: her hangi bir iflte, bir ko-
nuda yap›lan inceleme ve araflt›r-
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ma sonucu, düflünceleri veya
gözlemleri bildiren yaz›.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-
kat eden, hoflnut olan.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-
yasetle ilgili, siyasete ait.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma, sal›verme.

talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tamamen: büsbütün.
tarikat: ayn› dinden olmakla
birlikte, baz› ‹lâhî hakikatlere
varma ve Allah'a vas›l olma
yolunda farkl› görüfl tafl›yan-
lar›n meydana getirdi¤i toplu-
luk.
tasdik: onaylama.
tefsîr: aç›klama, tamamen
aç›klama, izah.

temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
tertip: hile, komplo.
teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.
vukuf: anlama, bilme, haber-
li olma.



yap›lmayan zulüm, iflkence ve ihanetlere maruz b›rak›l›-
yor.

Bediüzzaman, gizli dinsiz münaf›klar›n tahrikat›yla gir-
di¤i bütün mahkemelerde oldu¤u gibi, bu idam plân›yla
verildi¤i mahkemede de hak ve hakikati pervas›zca ve
ölümü hiçe sayarak hayk›r›yor.

Üstad Bediüzzaman, Denizli hapsinde Meyve Risale-
si’ni telif etmifltir. Bu risale, bilâhere Asa-y› Mûsa mec-
muas›n›n bafl›nda neflredilmifltir. Meyve Risalesi’ni iki
Cuma gününde telif etmifltir. Hapishanede bulunan bü-
tün Nur Talebeleri ve di¤er mahpuslar, Meyve Risalesi’ni
yazm›fllar, o risalenin hakikatleriyle ifltigal etmifllerdir.
Hapishaneye kâ¤›t sokulmuyordu. O eser, gizlice yaz›l-
m›flt›r. Hatta, kibrit kutusuna yazm›fllar ve bu gibi flartlar
alt›nda çal›flm›fllard›r. (HAfi‹YE)

@
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lülük eden, ara bozucu.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
neflr: yay›m, yay›n.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
pervas›zca: korkusuzca.
tahrikat: tahrikler.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

bilâhere: sonra, sonradan,
sonralar›.
Cenab-› Hak: Allah.
derç: alma, ekleme.
ehemmiyetli: önemli, k›y-
metli, de¤erli.
eser: bas›lma kitap.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hafliye: dipnot.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için "üstelik, fazla ola-

rak, bundan baflka, kadar, bi-
le, dahi, hem de..." manala-
r›nda, cümle bafllar›nda kulla-
n›lan edatt›r.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
idam: öldürme.
ihanet: haks›zl›k etme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iflkence: eziyet, azap, bir kim-
seye verilen maddî-manevî

s›k›nt›, zulüm.
ifltigal: bir ifl iflleme, bir iflle
u¤raflmak, bir ifl üzerinde ça-
l›flma, meflgul olma.
mahpus: hapsedilmifl olan,
mevkuf.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda,
tesiri alt›nda bulunan ve
önünde engel ve siper bulun-
mayan.
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-

HAfi‹YE: "On Mesele"den ibaret olan çok ehemmiyetli Meyve Risalesin-
den numune olmak üzere Alt›nc› ve Yedinci Meseleler, Denizli hayat›n›n
sonuna derç edilmifltir, müracaat edilsin.



1. Mü'minler ancak kardefltirler. (Hucurat Suresi: 10.)

BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ'N‹N DEN‹ZL‹
MAHKEMES‹NDE YAPTI⁄I MÜDAFAADAN BAZI

KISIMLAR

Evet, biz bir cemiyetiz! Ve öyle bir cemiyetimiz var ki,
her as›rda üç yüz elli milyon dahil mensuplar› var ve her
gün befl defa namazla o mukaddes cemiyetin prensiple-
rine kemal-i hürmetle alâkalar›n› ve hizmetlerini gösteri-

yorlar ve 
1 lInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoŸrG ÉnªsfpG kudsî program›yla birbirinin

yard›m›na dualar›yla ve manevî kazançlar›yla kofluyorlar.

‹flte, biz, bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efrad›n-
dan›z. Ve hususî vazifemiz de, Kur’ân’›n imanî hakikat-
lerini tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip onlar› ve ken-
dimizi idam-› ebedîden ve daimî ve berzahî haps-i mün-
feritten kurtarmakt›r. Sair dünyevî ve siyasî ve entrikal›
cemiyet ve komitelerle ve bizim medar-› ittiham›m›z olan
cemiyetçilik gibi as›ls›z ve manas›z gizli cemiyetle hiçbir
münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz.

............

Dünyaya kar›flmak arzusu bizde bulunsayd›, böyle si-
nek v›z›lt›s› gibi de¤il, top güllesi gibi ses ve patlak vere-
cekti. Divan-› Harb-i Örfîde ve Mustafa Kemal’in hidde-
tine karfl›, Divan-› Riyasette fliddetli ve dokunakl› müda-
faa eden bir adam, “On sekiz sene zarf›nda kimseye sez-
dirmeden dünya entrikalar›n› çeviriyor” diye onu ittiham
eden, elbette bir garazla eder.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
as›r: yüzy›l.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili, ber-
zah âlemi ile ilgili.
cemiyet: topluluk, birlik.
daimî: sürekli, devaml›.
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.
Divan-› Riyaset: reislik, baflkanl›k
makam›.
dua: Allah'a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
efrat: fertler, bireyler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hakikat: as›l, esas.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap, h›-
fl›m.
hususî: özel, flahsî.
idam-› ebedî: sonsuz yok olufl.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
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töhmetli olma, töhmet alt›n-
da olma.
kemal-i hürmet: hürmetin
mükemmelli¤i, tam ve kusur-
suz mükemmel hürmet.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl gizli cemiyet, top-
luluk.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
azzez, aziz.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.

mensup: üye.
muazzam: ulu, muhteflem.
mukaddes: takdis edilmifl,
mübarek, ay›p ve noksanlar-
dan kurtulmufl, kutsal, aziz,
temiz.
müdafaa: savunma.
mü'min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.

sair: di¤er, öteki, baflka.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-
yasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahkikî: tahkikle alâkal›, tah-
kike ait, araflt›rma, inceleme
ile ilgili,.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
zarf›nda: içerisinde.



Bu meselede benim flahs›m›n veya baz› kardefllerimin
kusuruyla Risale-i Nur’a hücum edilmez. O do¤rudan
do¤ruya Kur’ân’a ba¤lanm›fl; ve Kur’ân dahi Arfl-›
Azamla ba¤l›d›r. Kimin haddi var, elini oraya uzats›n ve
o kuvvetli ipleri çözsün.

Hem bu memlekete maddî ve manevî bereketi ve fev-
kalâde hizmeti, otuz üç âyât-› Kur’âniyenin iflarat›yla ve
‹mam-› Ali Rad›yallahü Anh›n üç keramet-i gaybiyesi ile
ve Gavs-› Azam’›n kat’î ihbar›yla tahakkuk etmifl olan Ri-
sale-i Nur; bizim adî ve flahsî kusurumuzdan mes’ul ol-
maz ve olamaz ve olmamal›. Yoksa bu memlekete hem
maddî, hem manevî telâfi edilmeyecek derecede zarar
olacak. (HAfi‹YE)

Baz› z›nd›klar›n fleytanetiyle Risale-i Nur’a karfl› çevri-
len plânlar ve hücumlar, inflaallah bozulacaklar; onun fla-
kirtleri baflkalara k›yas edilmez, da¤›tt›r›lmaz, vazgeçiril-
mez, Cenab-› Hakk›n inayetiyle ma¤lûp edilmezler. E¤er
maddî müdafaadan Kur’ân men etmeseydi, bu milletin
can damar› hükmünde umumun teveccühünü kazanan
ve her tarafta bulunan o flakirtler, fieyh Said ve Mene-
men hâdiseleri gibi, cüz’î ve neticesiz hâdiselerle bulafl-
mazlar; Allah etmesin, e¤er mecburiyet derecesinde on-
lara zulmedilse ve Risale-i Nur’a hücum edilse, elbette 
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yan, kesin, flüphesiz.
keramet-i gaybiye: gaybla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
kusur: suç, kabahat.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
ma¤lup: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
mahfuz: korunmufl, gözetilmifl.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu, zora tu-
tulma, zorunluluk.
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
mesele: konu.
mes'ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
müdafaa: savunma.
netice: sonuç.
Rad›yallahü Anh: Sahabe veya
‹slâm büyüklerinin ad› geçti¤inde
söylenilen "Allah ondan raz› ol-
sun" manas›nda dua. Tek erkek
için söylenir.
flah›s: insan›n kendi nefsi, kendi
varl›¤›, nefis, zat.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendine
ait, flah›sla ilgili, hususî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleytanet: fleytanl›k, kurnazl›k, hi-
lekârl›k, aldat›c›l›k.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
telâfi: kötü bir etkiyi veya sonu-
cu baflka bir etki ile yok etme,
karfl›lama.
teveccüh: hofllanma, güler yüz
gösterme, iltifat etme.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
vilayet: il.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete inan-
mayan, Allah'› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
ziyade: çok, fazla, art›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
afat: afetler, büyük belâ ve
musibetler.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah'›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.
ayat-› Kur'âniye: Kur'ân'›n
ayetleri.
Cenab-› Hak: Allah.
cüz'î: küçük.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,

bafllang›ç.

fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de.

Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.

had: yetki.

hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.

hafliye: dipnot.

hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.

hükmünde: yerinde, de¤erin-
de.
ihbar: haber verme, bildirme,
anlatma, duyurma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: Allah izin verirse.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n›, yerine getiril-
mesini istemek maksad›yla
yaz›lan yaz›, dilekçe, arzuhal.
iflarat: iflaretler, alâmetler,
belirtiler.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve
tereddüde mahal b›rakma-

HAfi‹YE: Bu istida Kastamonu zelzelesinden yirmi gün evvel yaz›lm›flt›.
Risale-i Nur bereketiyle her vilâyetten ziyade afattan mahfuz kalm›flt›.
fiimdi afat bafllad› ve davam›z› tasdik etti.



hükûmeti i¤fal eden z›nd›klar ve münaf›klar bin derece
piflman olacaklar.

Elhâs›l: Madem biz ehl-i dünyan›n dünyalar›na iliflmi-
yoruz, onlar da bizim ahiretimize ve imanî hizmetimize
iliflmesinler.

Mevkuf

Said Nursî

è‚
1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH

Efendiler,

Size kat’î haber veriyorum ki, buradaki zatlar›n bizim-
le ve Risale-i Nur’la münasebeti olmayan veya az bulu-
nanlardan baflka, istedi¤iniz kadar hakikî kardefllerim ve
hakikat yolunda hakikatli arkadafllar›m var. Biz, Risale-i
Nur’un keflfiyat-› kat’iyesiyle, iki kere iki dört eder dere-
cesinde sars›lmaz bir kanaatle bilmifliz ki: Ölüm, bizim
için, s›rr-› Kur’ân ile, idam-› ebedîden terhis tezkeresine
çevrilmifl; ve bize muhalif ve dalâlette gidenler için, o
kat’î ölüm, ya idam-› ebedîdir-e¤er ahirete kat’î iman›
yoksa-veya ebedî ve karanl›kl› haps-i münferittir-e¤er
ahirete inansa ve sefahat ve dalâlette gitmifl ise. Acaba
dünyada bu meseleden daha büyük, daha ehemmiyetli
bir mesele-i insaniye var m› ki; bu, ona alet olsun? Siz-
den soruyorum. Madem yoktur ve olamaz; neden bizim-
le u¤rafl›yorsunuz? Biz, en a¤›r cezan›za karfl›, kendimiz, 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
ehemmiyet: önem.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
elhâs›l: has›l›, netice itibariyle, so-
nuç olarak, özetle, sözün k›sas›,
uzatmayal›m, k›sacas›.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hükümet: yönetim.
idam-› ebedî: sonsuz yok olufl.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
kanaat: görüfl, fikir.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
keflfiyat-› kat'iye: kesin keflifler.
kusur: eksiklik, noksan.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
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mesele: konu.
mesele-i insaniye: insana ait
mesele, insanl›kla ilgili mese-
le.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
muhalif: muhalefet eden, ay-
k›r›l›k gösteren, uymayan, bir
fiil veya düflünceye karfl› ge-
len.
münaf›k: kalbinde küfrü giz-

ledi¤i hâlde Müslüman görü-
nen, kâfirli¤ini gizleyerek
Müslüman gibi davranan.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
noksan: eksiklik, azl›k, tam
olmay›fl.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
s›rr-› Kur'ân: Kur'ân'›n s›rr›.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-

mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.

terhis: izin verme, müsaade
etme, serbest b›rakma.

tezkere: resmî izin kâ¤›d›.

zat: kifli, flah›s, fert.

z›nd›k: Allah'a ve ahirete
inanmayan, Allah'› inkâr
eden, imans›z, münkir.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



“Âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresini al›yoruz”
diye, kemal-i metanetle bekliyoruz. Fakat bizi reddedip,
dalâlet hesab›na mahkûm edenleri, sizi bu Mecliste gör-
dü¤ümüz gibi, idam-› ebedî ile ve haps-i münferitle mah-
kûm ve pek yak›n bir zamanda o dehfletli cezay› çeke-
ceklerini müflahede derecesinde biliyoruz, belki görüyo-
ruz. Onlara insaniyet damar›yla cidden ac›yoruz. Bu kat’î
ve ehemmiyetli hakikati ispat etmeye ve en mütemerrit-
leri dahi ilzam etmeye haz›r›m. De¤il vukufsuz, garazkâr,
maneviyatta behresiz ehl-i vukufa karfl›, belki en büyük
âlim ve feylesoflar›n›za karfl› gündüz gibi ispat etmez-
sem, her cezaya raz›y›m.

‹flte yaln›z bir numune olarak, iki Cuma gününde mah-
puslar için telif edilen ve Risale-i Nur’un umdelerini ve
hulâsa ve esaslar›n› beyan ederek, Risale-i Nur’un bir
müdafaanamesi hükmüne geçen Meyve Risalesi’ni ibraz
ediyorum; ve Ankara makamat›na vermek için, yeni
harflerle yazd›rmaya müflkülâtlar içinde gizli çal›fl›yoruz.
‹flte onu okuyunuz, tam dikkat ediniz; e¤er kalbiniz-nef-
sinize kar›flmam-beni tasdik etmezse, bana flimdiki tec-
rid-i mutlak içinde her hakaret ve iflkenceyi de yapsan›z,
sükût edece¤im.

Elhâs›l, ya Risale-i Nur’u tam serbest b›rak›n›z, veya-
hut bu kuvvetli ve zedelenmez hakikati, elinizden gelirse
k›r›n›z! Ben flimdiye kadar sizi ve dünyan›z› düflünmüyor-
dum ve düflünmeyecektim; fakat mecbur ettiniz, belki de
sizi ikaz etmek lâz›m idi ki, kader-i ‹lâhî bizi bu yola sevk 
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uyand›rma.
ilzam: tart›flmada kuvvetli deliller
ve belgeler öne sürerek karfl›nda-
kini cevap veremez hâle getirme,
münazarada karfl›s›ndakini sus-
turma.
insaniyet: insanl›k mahiyeti, in-
san olma hâli, insana yak›fl›r dav-
ran›fl.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah'›n
kader kanunu.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemal-i metanet: tam ve mü-
kemmel bir dayan›kl›k.
mahpus: hapsedilmifl olan, mev-
kuf.
makamat: makamlar.
maneviyat: maddî olmayanlar,
manevî olan hususlar, ruha, hisse,
inanca ait fleyler.
mecbur: icbar edilmifl, zorla bir
ifle giriflmifl, bir ifli yapmak zorun-
da kalm›fl.
müdafaaname: müdafaa metni,
savunma mektubu, savunma di-
lekçesi.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme.
müflkülât: müflkiller, güçlükler,
zorluklar, çetinlikler.
mütemerrit: temerrüt eden, dik
bafll›l›k eden, dik bafll›, inatç›.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
serbest: tutuklu veya ba¤›ml› ol-
mayan, kay›ts›z, hür.
sükût: susma.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tecrîd-î mutlak: hücre hapsi.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.
terhis: izin verme, müsaade et-
me, serbest b›rakma.
tezkere: k›sa yaz›, pusula.
umde: esas al›nacak fley.
vukuf: bir fleye vak›f olma, bir fle-
yi bilme.

âlem-i nur: nur âlemi, ayd›n-
l›k âlemi.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
behre: nasip, k›smet, pay,
hisse.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
cidden: flaka olmayarak, ger-
çekten, ciddî olarak.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-
dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.

dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ehemmiyet: önem.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar, hâkimler.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, sonuç olarak, özetle, sözün
k›sas›, uzatmayal›m, k›sacas›.
esas: temel.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
garazkâr: kinli, düflmanl›k
güden, garaz› olan, kötü kas›t
sahibi.

hakaret: onur k›rma, onuru-
na dokunma, küçültücü söz
veya davran›fl.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›,
temel k›sm›.
hükmüne: yerine.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
idam-› ebedî: sonsuz yok
olufl.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,



etti. Biz de, 
1 pQnónµrdG nøpe nøpenG pQrón≤rdÉpH nøne'G røne düstur-i kud-

sîyi kendimize rehber edip, her bir s›k›nt›lar›n›z› sab›rla
karfl›layaca¤›z, diye azmettik.

Mevkuf

Said Nursî

è‚
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Zaman-› Saadetten flimdiye kadar cari bir âdet-i ‹slâ-
miyeye ittibaen Risale-i Nur’un hususî menbalar› olan
yüzer ayat-› meflhureyi büyük bir en’am gibi Hizb-i
Kur’ânî yapt›¤›m›z›, “Dinde tahrifat yap›yor” diye mu-
aheze etmifller.

Hem, bir sene cezas›n› çekti¤im ve mahrem tutulan ve
zab›tnamede kaydedildi¤i gibi odun y›¤›nlar› alt›ndan ç›-
kar›lan Tesettür Risalesiyle bu sene yaz›lm›fl ve neflredil-
mifl gibi, bizi ittiham etmek ister.

Hem, Ankara’da hükûmetin riyasetinde bulunan biri-
sine (Mustafa Kemal’e) söyledi¤im itirazlara ve a¤›r söz-
lere mukabele etmeyip sükût eden ve o öldükten sonra
onun yanl›fl›n› gösteren bir hakikat-i hadisiyeyi beyan-
daki f›trî ve lüzumlu ve küllî ve mahrem tenkitlerim, me-
dar-› mes’uliyet yap›lm›fl. Ölmüfl alâkas› kesilmifl bir flah-
s›n hat›r› nerede; hükûmetin ve milletin bir hat›ras› ve 

âdet-i ‹slâmiye: ‹slâmî âdet, ge-
lenek ve kaideler.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
ayat-› meflhure: meflhur ayetler,
deliller, herkesçe malûm olan, bi-
linen ayetler, deliller.
azm: kas›t, niyet.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cari: kullan›lan.
düstur-i kudsî: mukaddes düs-
tur, prensip.
emin: emniyet sahibi, korkusuz.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
hakikat-› hadîsiye: hadise ait
olan hakikat, hadisin ifade etmek
istedi¤i as›l fley.
hat›r: gönül, kalp, his.
hat›ra: an›.
hizb-i Kur'ân: Kur'ân ayetlerin-
den bir k›sm›n›n bir araya getiril-
mifl hâli.
hususî: özel.
hükümet: yönetim.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma, karfl› dur-
ma.
ittibaen: tâbi olarak, ittiba ede-
rek, uyarak, yolundan giderek.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi.
kayd: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
keder: tasa, kayg›, gam, ac›, hü-
zün.
kusur: eksiklik, noksan.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
medar-› mes'uliyet: sorumluluk
sebebi.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutulmufl,
zanl› olarak hapsedilmifl, tutuklu.
muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.

1. Kim kadere iman ederse, kederden emin olur.

2. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
noksan: eksiklik, azl›k, tam
olmay›fl.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil.
riyaset: reislik, bafll›k, bafl ol-
ma, baflkanl›k.
sab›r: bafla gelen üzücü olay-
lara, belâ ve âfetlere veya bir

haks›zl›¤a katlanma, taham-
mül göstererek Allah'a tevek-
kül edip s›k›nt›lara gö¤üs ger-
me.
sevk: önüne kat›p sürme,
öne, ileri sürme, gönderme.
sükût: susma.
tahrifat: tahrifler, bozmalar,
de¤ifltirmeler, kalem oynat-
malar.

tenkit: elefltirme.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
zab›tname: zab›t kâ¤›d›, tuta-
nak.
Zaman-› Saadet: Asr-› saadet
dönemi.



Cenab-› Hakk›n bir tecelli-i hâkimiyeti olan adaletleri,
kanunlar› nerede?

Hem, biz hükûmet-i cumhuriye esaslar›ndan en ziya-
de kendimize medar-› istinat ve onun ile kendimizi mü-
dafaa etti¤imiz hürriyet-i vicdan esas›, bizim aleyhimizde
medar-› mes’uliyet tutulmufl. Güya biz hürriyet-i vicdan
esas›na muar›z gidiyoruz!

Hem medeniyetin seyyiat›n› ve kusurlar›n› tenkit et-
mesinden, hat›r ve hayalime gelmeyen bir fleyi zab›tna-
melerde isnat ediyor: Güya, ben radyo, (HAfi‹YE) tayyare ve
flimendiferin kullan›lmas›n› kabul etmiyorum diye, terak-
kiyat-› hâz›ra aleyhinde bulundu¤umla mes’ul ediyor!

‹flte bu numunelere k›yasen ne kadar hilâf-› adalet bir
muamele oldu¤unu, inflaallah, insafl› ve adaletli olan De-
nizli müddeiumumîsi ve mahkemesi göstererek, o zab›t-
namelerin evhamlar›na ehemmiyet vermeyecekler.

Hem, en acibi budur ki: Baflka mahkemenin müdde-i
umumîsi benden sordu:

“Mahrem Beflinci fiuada demiflsin, ‘Ordu, dizginini o
dehfletli flahs›n elinden kurtaracak.’ Murad›n, orduyu hü-
kûmete karfl› itaatsizli¤e sevk etmektir.”

Ben de dedim:
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küre-i hava: hava küresi, dünya-
y› kaplayan hava tabakas›, at-
mosfer.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.
medar-› istinat: dayanak nokta-
s›, dayanma sebebi.
medar-› mes'uliyet: sorumluluk
sebebi.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mes'ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
muamele: davranma, davran›fl,
birine karfl› her hangi bir davra-
n›flta bulunma.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
murâd: istek, arzu dilek.
müdafaa: savunma.
müddeiumumî: savc›.
nimet-i ‹lâhîye: Allah'›n nimeti,
Allah'›n lütfu, Allah'›n ihsan›, Al-
lah'›n bahfletti¤i her türlü r›z›k.
nümune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
sevk: yönlendirme.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
flimendifer: demiryolunda çal›-
flan vas›ta, tren.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tayyare: uçak, uçucu alet.
tecelli-i hâkimiyet: hâkimiyet
tecellisi, Allah'›n her fleyde ve her
fleydeki hakimiyetinin görünme-
si, bilinmesi.
tenkit: elefltirme.
terakkiyat-› hâz›ra: flimdiki ge-
liflmeler.
zab›tname: zab›t kâ¤›d›, tutanak.
zemin: yer.
ziyade: çok, fazla, art›k.

HAfi‹YE: Radyo gibi azîm bir nimet-i ‹lâhiyeye karfl› azîm bir flükür ol-
mak için, "Radyo Kur'ân'› okuyup bütün zemin yüzündeki insanlara din-
lettirip, küre-i havan›n bir hâf›z-› Kur'ân olmas›d›r" demifltim.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
azîm: büyük, yüce, ulu.
Cenab-› Hak: Allah.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ehemmiyet: önem.
esas: temel.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.

güya: sanki, sözde.
haf›z-› Kur'ân: Kur'ân haf›z›,
Kur'ân'›n tamam›n› ezberle-
yen kimse.
hafliye: dipnot.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hilâf-› adâlet: adâlete ters,
adâlete z›t.
hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
hürriyet-i vicdan: vicdan
hürriyeti.

insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
inflaallah: Allah izin verirse.
isnâd: bir fleyi bir kimseye ait
gösterme, sözü söyleyene
nispet etme, bir söz ve habe-
rin birisine ait oldu¤unu be-
lirtme.
itaat: boyun e¤me, uyma,
dinleme, al›nan emre göre
hareket etme.
k›yasen: k›yas yoluyla, k›yas
ederek.
kusur: eksiklik, noksan.



“Maksad›m, o kumandan ya ölecek veya tebdil edile-
cek; ordu onun tahakkümünden kurtulacak demektir.
Acaba, hem gayet mahrem, sekiz senede yaln›z iki defa 
elime geçen ve ayn› zamanda kaybedilen, hem ahir za-
mana ait bir hadisin manas›n› küllî bir surette beyan
eden, hem asl› eskiden telif edilen bir risale, hem bir tek
nefer görmedi¤i hâlde, nas›l sebeb-i ittiham olur?”

Maatteessüf, o insafs›zlar›n o acip ittiham› iddianame-
ye girmifl.

Hem, en garibi fludur ki: Bir yerde demiflim: “Cenab-›
Hakk›n büyük nimetleri olan tayyare ve flimendifer ve
radyoya büyük flükür ile mukabele lâz›m iken, befler flü-
kür etmedi, tayyarelerle bafllar›na bomba ya¤d›. Ve rad-
yo öyle büyük bir nimet-i ‹lâhiyedir ki, ona mukabil flü-
kür ise, o radyo milyonlar dilli bir küllî haf›z-› Kur’ân olup
bütün zemin yüzündeki insanlara Kur’ân’› dinlettirsin (HA-

fi‹YE) ve Yirminci Sözde Kur’ân’›n medeniyet harikalar›n-
dan gaybî haber verdi¤ini beyan ederken, bir ayetin ifla-
reti olarak, “Kâfirler flimendiferle âlem-i ‹slâm› ma¤lûp
ederler” demiflim. ‹slâm› bu harikalara teflvik etti¤im hâl-
de, bir sebeb-i ittiham olarak “fiimendifer, tayyare ve rad-
yo gibi terakkiyat-› hâz›ra aleyhinde” diye, iddianamenin 

HAfi‹YE: Üstad›m›z›n senelerce evvel haber verdi¤i ve temenni etti¤i bir
hakîkat, memleketimizde de tahakkuk etmifl bulunuyor. Elhamdülillâh,
flimdi radyomuzda Kur'ân okunuyor. ‹nflaallah öyle bir zaman gelecektir
ki, Kur'ân hakîkatleri olan Risâle-i Nur, radyolarla ders verilecek; befleri-
yet büyük istifadelere nâil olacakt›r.

(Talebeleri)

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyhinde: karfl›s›nda, muhalif
olarak.
befler: insan, insanl›k, âdemo¤lu.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah.
elhamdülillâh: Allah'a flükür.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
garip: tuhaf, flafl›lacak, bambafl-
ka.
gaybî: gayba ait, göze görünme-
yenlere ait, gaypla ilgili, haz›rda
olmayan.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadis: Hz. Muhammed'e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
haf›z-› Kur'ân: Kur'ân haf›z›,
Kur'ân'›n tamam›n› ezberleyen
kimse.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hârika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü vas›flar tafl›yan ve
hayranl›k hissi uyand›ran, âdet ve
tabiat d›fl›nda olan fley.
hafliye: dipnot.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
inflaallah: Allah izin verirse.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma, yarar sa¤lama.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kâfir: Allah'› inkâr eden.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
mî, bütün, hepsi.
maatteessüf: teessüfle, esefle,
yaz›k ki, üzülerek belirteyim ki.
ma¤lup etme: yenme, üstün gel-
me.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken.

maksat: kastedilen, istenilen
fley, var›lmak istenen nokta,
niyet, meram.
mana: anlam.
memleket: bir devletin top-
ra¤›, ülke, yurt, vatan, diyar.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, mu-
âdil.
nail: kavuflma, erme.
nefer: tek kifli, tek adam, fert,
flah›s.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-

¤›fl.
nimet-i ‹lâhîye: Allah'›n ni-
meti, Allah'›n lütfu, Allah'›n ih-
san›, Allah'›n bahfletti¤i her
türlü r›z›k.
sebeb-i ittiham: suçlanma,
itham edilme sebebi.
suret: biçim, flekil, tarz.
flimendifer: demiryolunda
çal›flan vas›ta, tren.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk
ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.

tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.
tahakküm: hüküm sürme.
tayyare: uçak, uçucu alet.
tebdil: de¤ifltirme.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
temenni: olmas›n› veya ol-
mamas›n› isteme.
terakkiyat-› hâz›ra: flimdiki
geliflmeler.
teflvik: yönlendirme, istek
uyand›rma.
zemin: yer.

620 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎDEN‹ZL‹ HAYATI



ahirinde beni evvelki müddeiumumînin garazlar›na bina-
en ittiham eder.

Hem, hiçbir münasebeti olmad›¤› hâlde, bir adam Ri-
sale-i Nur’un ikinci bir ismi olan Risaletü’n-Nur tabirin-
den, “Kur’ân’›n nurundan bir Risalettir, bir ilhamd›r” de-
mifl. ‹ddianamede baflka yerin verdikleri yanl›fl mana ile,
güya “Risale-i Nur bir Resuldür” diye, benim için bir se-
beb-i ittiham tutulmufl.

Hem, müdafaat›mda yirmi yerde kat’î bir surette hüc-
cetlerle ispat etmifliz ki: Bütün dünyaya karfl› da olsa, din
ve Kur’ân ve Risale-i Nur’u alet edemeyiz ve edilmez. Ve
biz, onlar›n bir hakikatini dünya saltanat›na de¤ifltirme-
yiz ve bilfiil öyleyiz. Bu davan›n emareleri, yirmi senede
binlerdir... Madem öyledir; ben ve biz bütün kuvvetimiz-
le deriz:

1 oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *G ÉnæoÑ°rùnM
Said Nursî

‚è
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

‹DD‹ANAMEYE KARfiI ‹T‹RAZNAMEN‹N 
TET‹MMES‹D‹R

Bu itirazda muhatab›m Denizli müdde-i umumîsi ve
mahkemesi de¤il, belki baflta Isparta ve ‹nebolu müddeiu-
mumîleri olarak, yanl›fl ve nak›s zab›tnameleriyle burada-
ki acip iddianameyi aleyhimize verdiren garazkâr ve veh-
ham memurlard›r.
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ma, karfl› durma.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kusur: eksiklik, noksan.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mana: anlam.
muhâtab: konuyla ilgili say›lan
kimse.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
müddeiumumî: savc›.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
nak›s: noksan, eksik, tam olma-
yan.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
Resul: elçi, Allah'›n elçisi, haberci,
peygamber.
Risalet: bir kimse veya taraf›n
sözünü, di¤er tarafa tebli¤ etme.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sebeb-i ittiham: suçlanma, itham
edilme sebebi.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabir: ifade, söz.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
bir fleyin tam olmas› için gereken
fley.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve r›zk›na
kefil olan, her fleyi idaresi alt›nda
bulunduran, kendisine dayan›lan,
gözeten, flahit ve koruyucu Allah
(c.c.).

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi, 173.)
2. Allah'›n ad›yla . Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

ahir: son, sonraki, en sonra.
bilfiil: gerçek olarak, lâfla de-
¤il iflle.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.

garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
güya: sanki, sözde.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hüccet: delil, ispat, burhan.
iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.

ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana.

ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme.

itiraz: bir fikri, hükmü veya
durumu kabul etmeyip çü-
rütmeye kalk›flma, karfl› ç›k-



Evvelâ: Asl ü fasl› olmayan ve hat›r›ma gelmeyen bir
siyasî cemiyet nam›n› masum ve siyasetle hiç alâkalar›
olmayan Risale-i Nur Talebelerine tak›p ve o daire içine
giren ve iman ve ahiretinden baflka bir maksatlar› bulun-
mayan bîçareleri, o cemiyetin nafliri, ya faal bir rüknü
veya mensubu veya Risale-i Nur’u okumufl veya okutmufl
veya yazm›fl diye suçlu say›p mahkemeye vermek ne ka-
dar adaletin mahiyetinden uzak oldu¤unun kat’î bir hüc-
ceti fludur ki:

Kur’ân aleyhinde yaz›lan, Doktor Duzi’nin ve sair z›n-
d›klar›n o muz›r eserlerini okuyanlara, hürriyet-i fikir ve
hürriyet-i ilmiye düsturuyla bir suç say›lmad›¤› hâlde, ha-
kikat-i Kur’âniyeyi ve imaniyeyi ö¤renmeye gayet muh-
taç ve müfltak olanlara günefl gibi bildiren Risale-i Nur’u
okumak ve yazmak bir suç say›lm›fl. Ve hem, yüz Risale
içinde yanl›fl mana verilmemek için mahrem tuttu¤umuz
ve neflrine izin vermedi¤imiz iki-üç risalede yaln›z birkaç
cümlelerini bahane gösterip ittiham etmifl. Hâlbuki, o ri-
saleleleri —biri müstesna— Eskiflehir Mahkemesi tetkik
etmifl, icab›na bakm›fl; ve müstesna ise, hem istidamda
ve hem itiraznamemde gayet kat’î cevap verildi¤i ve “Eli-
mizde nur var, siyaset topuzu yok” diye Eskiflehir Mah-
kemesinde yirmi vecihle kat’î ispat edildi¤i hâlde, o in-
safs›z müddeîler, üç mahrem ve neflrolmayan risalelerin
üç dört cümlelerini bütün Risale-i Nur’a teflmil eder gibi,
Risale-i Nur’u okuyan ve yazan› suçlu ve beni de hükû-
met ile mübareze eder diye ittiham etmifller.

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
bahane: vesile, sebep.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cemiyet: topluluk, birlik.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
eser: bas›lma kitap.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
faal: çok iflleyen, daima hareket-
te bulunan, çok çal›flan, aktif.
garazkâr: kinli, düflmanl›k güden,
garaz› olan, kötü kas›t sahibi.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikat-i Kur'âniye ve imaniye:
Kur'ân ve imana ait olan gerçek.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hürriyet-i fikir: düflünce hürriye-
ti.
hürriyet-i ilmiye: ilmin hürriyeti.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n›, yerine getirilmesini
istemek maksad›yla yaz›lan yaz›,
dilekçe, arzuhal.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikat›, iç yüzü, bir fleyi tayin eden
aslî unsur, neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
mahrem: gizli olan, herkese söy-
lenmeyen, gizli s›r vasf› olan.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
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mana: anlam.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mensup: üye.
muz›rr: zararl›, zarar veren,
zarara sebep olan, zarar› do-
kunan.
müddei: dava eden, bir iddi-
ada bulunan, iddia sahibi, da-
vac›.
müstesna: ayr› tutularak, ha-
riç, ayr›k.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nam: ad, isim.

naflir: da¤›tan, yayan, neflre-
den, saçan, açan.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
rükn: bir toplulu¤un en
önemli ve kuvvetli fertlerin-
den her biri.
sair: di¤er, öteki, baflka.
siyaset: politika.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-
yasetle ilgili, siyasete ait.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.

teflmil: yayma, geniflletme,
flümullendirme.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.

vech: sebep, vesile.

vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu.

zab›tname: zab›t kâ¤›d›, tuta-
nak.

z›nd›k: Allah'a ve ahirete
inanmayan, Allah'› inkâr
eden, imans›z, münkir.



Ben ve bana yak›n ve benimle görüflen dostlar›m› ifl-
hat ve kasemle temin ederim ki, bu on seneden ziyade-
dir ki, iki reisten ve bir mebusdan ve Kastamonu valisin-
den baflka, hükûmetin erkân›n›, vükelâs›n›, kumandanla-
r›, memurlar›, mebuslar›, kimler oldu¤unu kat’iyen bilmi-
yorum ve bilmeyi de merak etmemiflim. Acaba hiç imkâ-
n› var m› ki; bir adam mübareze etti¤i adamlar› tan›ma-
s›n ve bilmeyi merak etmesin? Dost mu, düflman m› kar-
fl›s›ndakini tan›mas›na ehemmiyet vermesin? Bu hâller-
den anlafl›l›yor ki, bililtizam, herhâlde beni mahkûm et-
mek için gayet as›ls›z bahaneleri icat ederler.

Madem keyfiyet böyledir; ben de buran›n mahkemesi-
ne de¤il, belki o insafs›zlara derim: Ben, sizin bana vere-
ce¤iniz en a¤›r cezan›za da befl para vermem ve hiç
ehemmiyeti yok. Çünkü, ben, kabir kap›s›nda, yetmifl
yafl›nday›m. Böyle mazlum ve masum bir-iki sene haya-
t› flehadet mertebesiyle de¤ifltirmek, benim için büyük
saadettir. Risale-i Nur’un binler hüccetleriyle kat’î ima-
n›m var ki, ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. E¤er
idam da olsa, bizim için bir saat zahmet, ebedî bir saade-
tin ve rahmetin anahtar› olur. Fakat, siz ey z›nd›ka hesa-
b›na adliyeyi flafl›rtan ve hükûmeti bizimle sebepsiz mefl-
gul eden insafs›zlar! Kat’î biliniz ve titreyiniz ki; siz idam-›
ebedî ile ve ebedî haps-i münferit ile mahkûm oluyorsu-
nuz. ‹ntikam›m›z sizden pek çok ve muzaaf bir surette al›-
n›yor görüyoruz; hatta size ac›yoruz. Evet, bu flehri yüz
defa mezaristana boflaltan ölüm hakikati elbette hayattan
ziyade bir istedi¤i var. Ve onun idam›ndan kurtulmak 
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da olma.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kasem: yemin, and, ahdetme.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kat'iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, vaziyet, husus, vas›f,
nitelik, kalite, iç yüz.
kumandan: komutan.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
mertebe: rütbe, paye.
muzaaf: kat kat, iki kat, iki misli,
katmerli.
mübareze: kavga, dövüflme, vu-
ruflma, çat›flma.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir toplu-
lu¤un en üst idarecisi.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flehitlik, flehit olma.
temîn: güvenlik, emniyet hissi
verme, flüphe ve korkuyu gider-
me.
terhis: izin verme, müsaade et-
me, serbest b›rakma.
tezkere: askerlik görevinin bitti-
¤ini belgeleyen terhis kâ¤›d›.
vali: bir vilâyeti idare eden en
büyük memur.
vükelâ: vekiller.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
ziyade: çok, fazla, art›k.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.
bililtizam: bile bile.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
ehemmiyet: önem.
erkân: reisler, ileri gelenler.
gayet: çok, fazla, son derece.
haps-i münferit: tek bafl›na

olan hapis.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için "üstelik, fazla ola-
rak, bundan baflka, kadar, bi-
le, dahi, hem de..." manala-
r›nda, cümle bafllar›nda kulla-
n›lan edatt›r.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hükümet: devlet.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
idam: öldürme.
idam-› ebedî: sonsuz yok
olufl.

iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
intikam: öç alma, kendisine,
bulundu¤u toplulu¤a veya
benimsedi¤i bir fleye karfl›
yap›lan tecavüze, kötülü¤e
karfl›l›k verme, misillemede
bulunma.
iflhat: flahit gösterme, tan›k
getirme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›n-



çaresi, insanlar›n her meselesinin fevkinde en büyük ve
en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyac-› zarurî ve
kat’îsidir. Acaba, bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur
fiakirtlerini ve o çareyi binler hüccetler ile bulduran Risa-
le-i Nur’u adî bahaneler ile ittiham edenler, ne kadar
kendileri hakikat ve adalet nazar›nda müttehem oluyor,
divaneler de anlar.

Bu insafs›zlar› aldatan ve hiçbir münasebeti olmayan
bir siyasî cemiyet vehmini veren, üç maddedir.

Birincisi: Eskiden beri benim talebelerim benim ile
kardefl gibi fliddetli alâkadar olmalar›, bir cemiyet vehmi-
ni vermifl.

‹kincisi: Risale-i Nur’un baz› flakirtleri —her yerde
bulunan ve cumhuriyet kanunlar› müsaade eden ve ilifl-
meyen— ve cemaat-i ‹slâmiye hey’etleri gibi hareket et-
melerinden, bir cemiyet zannedilmifl. Hâlbuki, o mahdut
üç-dört flakirdin niyetleri cemiyet memiyet de¤il, belki
s›rf hizmet-i imaniyede halis bir kardefllik ve uhrevî tesa-
nüttür.

Üçüncüsü: O insafs›zlar kendilerini dalâlet ve dünya-
perestlikte bildiklerinden ve hükûmetin baz› kanunlar›n›
kendilerine müsait bulduklar›ndan, fikren diyorlar ki:
“Herhâlde Said ve arkadafllar›, bizlere ve hükûmetin bi-
zim medenîce nameflru hevesat›m›za müsait kanunlar›na
muhaliftirler. Öyle ise, muhalif bir cemiyet-i siyasiyedir-
ler.” Ben de derim:

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
cemaat-i ‹slâmiye: ‹slâm cema-
ati, ‹slâm toplulu¤u, Müslümanlar.
cemiyet: topluluk, birlik.
çare: ilâç, derman.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
dünyaperest: dünyaya tapan,
dünyaya düflkün, tamahl›, h›rsl›
kimse.
ehemmiyet: önem.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
halis: gerçek.
hevesat: hevesler.
heyet: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur'ân hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmî delillerle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
hüccet: delil, ispat, burhan.

hükümet: devlet.
ihtiyac-› zarurî: yaflamak için
gerekli olan ihtiyaç.
insaf: adaleti ve hakk› düflü-
nerek davranma.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›n-
da olma.
mahdut: miktar›, say›s› belli,
az miktarda, az say›l›, s›n›rl›,
belirli.
mesele: problem, sorun.
mezaristan: mezarl›k.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-

l›k.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
müsait: elveriflli, uygun, mu-
vaf›k.
müttehem: kabahatli olan,
suçlu.
nameflru: fleriata uymayan,
fleriata ayk›r›.
nazar: huzur, kat, yan, ön,
nezdinde.
niyet: maksat, meram.
s›rf: ancak, sadece, yaln›z,
salt.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-

yasetle ilgili, siyasete ait.

flakirt: talebe, ö¤renci.

talebe: ö¤renci, tahsil gören.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma, birbirinden destek
alma, omuzdafll›k.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.

vehim: zan, flüphe.

zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.

ziyade: çok, fazla, art›k.
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“Hey bedbahtlar! Dünya ebedî olsayd› ve insan içinde
daimî kalsayd› ve insanî vazifeler yaln›z siyaset bulunsay-
d›, belki bu iftiran›zda bir mana bulunabilirdi. Hem, e¤er
ben siyasetle ifle girseydim, yüz risalede on cümle de¤il,
belki bin cümleyi siyasetvari ve mübarezekârane bula-
cakt›n›z. Hem, farz-› muhal olarak, e¤er biz dahi sizin gi-
bi bütün kuvvetimizle dünya maksatlar›na ve keyiflerine
ve siyasetlerine çal›fl›yoruz diye —ki, fleytan da bunu
inand›rmaya çal›flam›yor ve kimseye kabul ettiremez—
haydi böyle de olsa, madem bu yirmi senede hiçbir vu-
kuat›m›z gösterilmiyor ve hükûmet ele bakar, kalbe ba-
kamaz; ve her bir hükûmette fliddetli muhalifler bulunur.
Elbette adliye kanunu ile bizleri mes’ul etmezsiniz. Son
sözüm:

1 pº«/¶n©rdG ¢pTrôn©rdG tÜnQ nƒog nh oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’nG n¬'dpG n’ *G n»pÑ°rùnM

Said Nursî

ìÕ
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Eskiflehir Mahkemesinde gizli kalm›fl, resmen zapta
geçmemifl ve müdafaat›mda dahi yaz›lmam›fl bir eski ha-
t›ray› ve lâtif bir vak›a-i müdafaay› beyan ediyorum.

Orada benden sordular ki: “Cumhuriyet hakk›nda fik-
rin nedir?”
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hat›ra: an›.
hükümet: devlet.
ibadet: kulluk.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme, bühtan, ifk.
ilâh: tanr›, mabud.
insanî: insana ait, insanla alâkal›.
kusur: eksiklik, noksan.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
mana: anlam.
mes'ul: sorumlu, yükümlü.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
mübarezekârane: kavgal› bir fle-
kilde, kavga edercesine, dövüfle-
rek.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
Rab: efendi, sahip, her fleyin ma-
liki, malik.
resmen: resmî olarak, resmî fle-
kilde, devlet ad›na, devlet taraf›n-
dan.
siyaset: politika.
siyasetvârî: siyaset gibi, siyasî bir
ifade ve tav›rla.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tevekkül: Allah'a dayanma ve
güvenme, gücünün yetmedi¤i
yerde Allah'tan bekleme.
vak›a-i müdafaa: müdafaa vak›-
as›, savunma olay›.
vukuat: vak'alar, vuku bulan fley-
ler, hâdiseler, olaylar.
zapt: kay›t, tutanak.

1. Allah bana yeter. Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim.
Yüce Arfl›n Rabbi de Odur. (Tevbe Suresi: 129.)

2. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
Arfl: yüksekli¤i sebebiyle bü-
tün cisimleri içine alan ve Al-
lah'›n kudret ve hükmüyle is-
tiva etti¤i fley.
bedbaht: mutsuz, üzüntülü,
zavall›.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.

cemiyet-i siyasiye: siyasî ce-
miyet, siyasî teflkilât, siyasî
amaçlarla kurulmufl cemiyet,
örgüt.
cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-
mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.
daimî: sürekli, devaml›.

ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz.
farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
fikir: düflünme, düflünce.



Ben de dedim: “Eskiflehir mahkeme reisinden baflka
daha sizler dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuri-
yetçi oldu¤umu elinizdeki tarihçe-i hayat›m ispat eder.
Hulâsas› fludur ki:

O zaman, flimdiki gibi, hâlî bir türbe kubbesinde inzi-
vada idim. Bana çorba geliyordu; ben de tanelerini ka-
r›ncalara verirdim, ekme¤imi onun suyu ile yerdim. ‹fli-
tenler benden soruyordular; ben de derdim: “Bu kar›nca
ve ar› milletleri cumhuriyetçidirler. O cumhuriyetperver-
liklerine hürmeten, taneleri kar›ncalara verirdim.”

Sonra dediler: “Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyor-
sun.”

Cevaben diyordum: “Hulefa-i Raflidîn; her biri hem
halife, hem reis-i cumhur idi. S›dd›k-› Ekber (r.a.), Afle-
re-i Mübeflflereye ve Sahabe-i Kirama elbette reis-i cum-
hur hükmünde idi. Fakat, manas›z isim ve resim de¤il,
belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i fler’iyeyi tafl›yan ma-
na-i dindar cumhuriyetin reisleri idiler.”

‹flte ey müddeiumumî ve mahkeme azalar›! Elli sene-
den beri, bende bulunan bir fikrin aksiyle beni ittiham
ediyorsunuz. E¤er lâik cumhuriyet soruyorsan›z; ben bi-
liyorum ki, lâik manas› bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i
vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahatç›lara iliflmedi¤i gi-
bi, dindarlara ve takvac›lara da iliflmez bir hükûmet telâk-
ki ederim. On senedir flimdi yirmi  sene oluyor Hayat-›
siyasiye ve içtimaiyeden çekilmiflim. Hükûmet-i cumhu-
riye ne hâl kesp etti¤ini bilmiyorum. Eliyazübillâh, e¤er 

aks: ters, karfl›t, z›t.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî. (Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz.
Übeyde bin Cerrah, Hz. Said Bin
Zeyd, Hz. Saad bin Ebi Vakkas, Hz.
Ubeydullah bin Talha, Hz. Zübeyr
ibnü'l-Avvam.).
aza: bir kurulufla mensup, üye.
bîtaraf: tarafs›z.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
cumhuriyetperverlik: cumhuri-
yetçilik, cumhuriyetçi olan.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
el-iyazü billâh: Allah'a s›¤›nd›k,
Allah'a s›¤›n›r›m, Allah'a s›¤›n›r›z,
Allah esirgesin, Allah korusun !.
fikir: düflünme, düflünce.
hakikat-› adâlet: adâletin esas›,
asl›.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
halife: Hz. Muhammed'in vekili
olarak Müslümanlar›n yöneticisi
olan kimse.
hayat-› siyasiye ve içtimaiye: si-
yasî ve sosyal hayat.
hulâsa: k›saca, sözün k›sas›.
Hulefa-y› Raflidin: do¤ru yolda
olan dört büyük halife. Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.
Ali.
hükmünde: yerinde.
hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cumhuri-
yet hükümeti. cumhuriyet idare-
si.
hürmeten: hürmet olsun diye.
hürriyet-i fler'iye: dinî hürriyet.
hürriyet-i vicdan: vicdan hürri-
yeti:.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kesb: elde etme, kazanma.

lâik: dünya ifllerini din ifllerin-
den ay›ran, din ifllerini devlet
ifllerine kar›flt›rmayan, lâdinî,
seküler.
mana: anlam.
mana-y› dindar: dindar ma-
na (da), dindar anlam (da).
muhalefet: birinin düflüncesi-
ne z›t düflüncede bulunma,
karfl› koyma, bir düflünce, fiil
veya harekete karfl› durma.
müddeiumumî: savc›.
reis: bafl, baflkan, âmir, bir
toplulu¤un en üst idarecisi.

reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
Sahabe-i Kiram: cömert, fle-
ref sahibi, soyu temiz Saha-
beler.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet
ve Cemaatin ilk rehberleri ve
Ashap ile Tabiînin ileri gelen-
leri ile Tebe-i Tâbiînden olan
Müslümanlar.
S›dd›k-› Ekber: en büyük

do¤rulay›c›.

takva: Allah'tan korkma, Al-
lah korkusuyla dinin yasak
etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah'›n emirlerini tutup azab›n-
dan korunma, Allah'›n yasak-
lar›ndan kaç›nmada azamî ti-
tizlik gösterme.

tarihçe-i hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap.

telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
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dinsizlik hesab›na iman›na ve ahiretine çal›flanlar› mes’ul
edecek kanunlar› yapan ve kabul eden bir dehfletli flekle
girmifl ise, bunu size bilâperva ilân ve ihtar ederim ki:
‘Bin can›m olsa, imana ve ahiretime feda etmeye
haz›r›m! Ne yaparsan›z yap›n›z, benim son sözüm
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *G ÉnæoÑ°rùnM olarak, sizin beni idam ve a¤›r

ceza ile zulmen mahkûm etmenize mukabil derim: Ben,
Risale-i Nur’un keflf-i kat’îsiyle, idam olmuyorum, belki
terhis edilip, nur ve saadet âlemine gidiyorum. Ve sizi,
ey dalâlet hesab›na bizi ezen bedbahtlar, idam-› ebedî ile
ve daimî haps-i münferit ile mahkûm bildi¤imden ve gör-
dü¤ümden, tamam›yla intikam›m› sizden alarak, kemal-i
rahat-› kalp ile teslim-i ruh etmeye haz›r›m!’

Mevkuf

Said Nursî

ìÕ
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Efendiler,

Çok emarelerle kat’î kanaatim gelmifl ki, hükûmet he-
sab›na, “hissiyat-› diniyeyi alet ederek emniyet-i dahiliye-
yi ihlâl etmek” için bize hücum edilmiyor. Belki, bu ya-
lanc› perde alt›nda, z›nd›ka hesab›na, bizim iman›m›z
için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum
edildi¤ine çok hüccetlerden bir hücceti fludur ki:

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤lam-
l›¤›na zarar verme.
ihtar: dikkatini çekme, tenbih,
uyarma, uyar›.
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
intikam: öç alma, kendisine, bu-
lundu¤u toplulu¤a veya benim-
sedi¤i bir fleye karfl› yap›lan teca-
vüze, kötülü¤e karfl›l›k verme,
misillemede bulunma.
kanaat: kanma, inanma.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kemal-i rahat-› kalp: tam bir
kalp rahatl›¤›.
keflf-i kat'î: kesin keflif, kesin ha-
ber.
kusur: eksiklik, noksan.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mes'ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutulmufl,
zanl› olarak hapsedilmifl, tutuklu.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muâdil.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
terhis: askerli¤ini bitirenlerin or-
dudan gitmelerine izin verme, b›-
rakma.
teslim-i ruh: ruhu teslim etme,
ölme.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve r›zk›na
kefil olan, her fleyi idaresi alt›nda
bulunduran, kendisine dayan›lan,
gözeten, flahit ve koruyucu Allah
(c.c.).
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla, zul-
mederek.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âlem: dünya, cihan.
bedbaht: mutsuz, üzüntülü,
zavall›.
bilâperva: korkusuzca, çekin-
meden.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak, do¤ru yol-

dan ayr›lma, azma, bat›la yö-
nelme.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.
emniyet-i dahiliye: dahilî
emniyet, iç güvenlik.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.

haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
hissiyat-› diniye: dinle ilgili
hisler.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hücûm: sald›rma, hamle ile
ileri at›lmak.
hükümet: devlet.
idam: öldürme.
idam-› ebedî: sonsuz yok
olufl.



Yirmi sene zarf›nda, Risale-i Nur’un yirmi bin nüsha-
lar› ve parçalar›n› yirmi bin adamlar okuyup kabul ettik-
leri hâlde, Risale-i Nur’un flakirtleri taraf›ndan emniyetin
ihlâline dair hiçbir vukuat olmam›fl ve hükûmet kaydet-
memifl ve eski ve yeni iki mahkeme bulmam›fl. Hâlbuki,
böyle kesretli ve kuvvetli propaganda, yirmi günde, vu-
kuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyet-i vicdan
prensibine z›t olarak, bütün dindar nasihatç›lara flamil,
lâstikli bir kanunun yüz altm›fl üçüncü maddesi, sahte bir
maskedir. Z›nd›klar, baz› erkân-› hükûmeti i¤fal ederek,
adliyeyi flafl›rt›p, bizi herhâlde ezmek istiyorlar.

Madem hakikat budur; biz de bütün kuvvetimizle deriz:

Ey dinini dünyaya satan ve küfr-i mutlaka düflen bed-
bahtlar! Elinizden ne gelirse yap›n›z. Dünyan›z bafl›n›z›
yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman bafllar feda ol-
duklar› bir kudsî hakikate, bafl›m›z dahi feda olsun! Her
ceza ve idam›n›za haz›r›z. Hapsin harici, bu vaziyette,
yüz derece dahilinden daha fenad›r. Bize karfl› gelen
böyle bir istibdad-› mutlak alt›nda hiçbir hürriyet-ne hür-
riyet-i ilmiye, ne hürriyet-i vicdan, ne hürriyet-i diniye-ol-
mamas›ndan, ehl-i namus ve diyanet ve taraftar-› hürri-
yet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten baflka çare-

si kalmaz. Biz de, 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG =É`sfpG nh ! ÉsfpG diyerek Rabbi-

mize dayan›yoruz.

Mevkuf
Said Nursî

ìÕ

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
bedbaht: mutsuz, üzüntülü, za-
vall›.
dahil: iç, bir fleyin içi.
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
ehl-i namus ve diyanet: namus
sahipleri ve dindarlar.
emniyet: eminlik, güvenlik, kor-
kusuzluk.
erkân-› hükümet: hükümet üye-
leri, bakanlar.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fena: kötü.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki, öyle iken, oysa ki, hakikat
flu ki.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hükümet: devlet.
hürriyet: serbestlik, özgürlük,
hür olufl.
hürriyet-i diniye: din hürriyeti,
her hangi bir kimsenin mensup
oldu¤u dinin emirlerini ve icapla-
r›n› yapmakta asayifle ve baflka-
s›n›n haklar›na dokunmamak flar-
t›yla serbest olmas›.
hürriyet-i ilmiye: ilim hürriyeti.
hürriyet-i vicdan: vicdan hürri-
yeti.
idam: öldürme.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤lam-
l›¤›na zarar verme.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-

für, mutlak küfür, hiç bir ima-
nî hükmü, delili, hakikati ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkâr.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
nasihat: ö¤üt.
nüsha: bir kitaptan veya ya-

z›l› bir fleyden ç›kar›lan suret.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
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.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
flakirt: talebe, ö¤renci.

flamil: flümulü bulunan, içine
alan, kaplayan, çevreleyen,
havi.
taraftar-› hürriyet: hürriyet
taraftar›, ba¤›ms›zl›k taraf›n›
tutan.
vukuat: vak'alar, vuku bulan
fleyler, hâdiseler, olaylar.
zarf›nda: içerisinde.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete
inanmayan, Allah'› inkâr
eden, imans›z, münkir.

1. Biz Allah'›n kullar›y›z, sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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Mahkeme Reisi Ali R›za Beyefendi,

Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir tale-
bim ve bir ricam var.

Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yaz›m da pek na-
k›st›r. Hem, beni baflkalarla görüfltürmüyorlar; âdeta tec-
rid-i mutlak içindeyim. Hatta iddianame on befl dakika-
dan sonra benden al›nd›. Hem, avukat tutmak iktidar›m
yok. Hatta size takdim etti¤im müdafaat›m›n, çok zah-
metle, bir k›sm›n› gizli olarak ancak yeni harfle bir sure-
tini alabildim. Hem, Risale-i Nur’un bir nevi müdafaana-
mesi ve mesle¤inin hulâsas› olan Meyve Risalesi’nin bir
suretini müddeiumuma vermek için ve bir-iki suretini
Ankara makamat›na göndermek için yazd›rm›flt›m. Bir-
den onlar› elimden ald›lar, daha vermediler. Hâlbuki Es-
kiflehir Adliyesi, bize bir makineyi hapse gönderdi. Biz
müdafaat›m›z› onda, yeni harfle, bir-iki nüsha yazd›k;
hem o mahkeme dahi yazd›. ‹flte ehemmiyetli talebim:
Ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade edi-
niz, biz celp edece¤iz; tâ ki, hem müdafaat›m›, hem Ri-
sale-i Nur’un müdafaanamesi hükmündeki risaleyi yeni
harfle iki-üç suretini al›p, hem Adliye Vekâletine, hem
Hey’et-i Vekileye, hem Meclis-i Mebusana, hem fiûra-i
Devlete gönderece¤iz. Çünkü, iddianamede bütün esas,
Risale-i Nur’dur. Ve Risale-i Nur’a ait dava ve itiraz, cüz’î 
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metni, savunma mektubu, sa-
vunma dilekçesi.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar, korunmalar.
müddeiumumî: savc›.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
nak›s: kusuru olan, kusurlu.
nevi: tür, çeflit.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
nüsha: bir kitaptan veya yaz›l› bir
fleyden ç›kar›lan suret.
reis: bir hey’et veya meclisteki
üyelerin bafl›.
rica: dileme, isteme.
suret: nüsha, kopya.
fiûra-y› Devlet: bugünkü Dan›fl-
tay.
takdim: arz etme, sunma.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
tecrîd-î mutlak: hücre hapsi.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
vekâlet: nezaret, bakanl›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

âdeta: sanki, düpedüz, baya-
¤›, bas baya¤›.
adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
ehemmiyet: önem.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için "üstelik, fazla ola-
rak, bundan baflka, kadar, bi-

le, dahi, hem de..." manala-
r›nda, cümle bafllar›nda kulla-
n›lan edatt›r.
Heyet-i Vekile: vekiller he-
yeti, bakanlar kurulu, kabine.
hukûk: haklar , kanunun ver-
di¤i haklar.
hulâsa: öz, özet.
hükmündeki: yerindeki, de-
¤erindeki.
iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki

iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.
iktidar: güç yetme, yapabil-
me, bir ifli gerçeklefltirmek
için gereken kuvvet.
kusur: eksiklik, noksan.
makamat: makamlar.
Meclis-i Mebusan: Millet
Meclisi.
müdafaa: savunma.
müdafaaname: müdafaa



bir hâdise ve flahsî bir mesele de¤il ki, çok ehemmiyet
verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükûmeti cid-
dî alâkadar edecek ve dolay›s›yla âlem-i ‹slâm›n nazar-›
dikkatini ehemmiyetli bir surette celp edecek bir küllî hâ-
dise hükmünde ve umumî bir meseledir.

Evet, Risale-i Nur’a perde alt›nda hücum eden, ecne-
bi parma¤›yla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti
olan âlem-i ‹slâm›n teveccühünü ve muhabbetini ve
uhuvvetini k›rmak ve nefret verdirmek için siyaseti din-
sizli¤e alet ederek perde alt›nda küfr-i mutlak› yerleflti-
renlerdir ki, hükûmeti i¤fal ve adliyeyi iki defad›r flafl›rt›p
der: “Risale-i Nur ve flakirtleri, dini siyasete alet eder;
emniyete zarar ihtimali var.”

Hey bedbahtlar! Risale-i Nur’un, gerçi, siyasetle alâka-
s› yoktur; fakat, küfr-i mutlak› k›rd›¤› için, küfr-i mutlak›n
alt› olan anarflili¤i ve üstü olan istibdad-› mutlak›, esas›y-
la bozar, reddeder. Emniyeti, asayifli, hürriyeti, adaleti te-
min etti¤ine yüzer hüccetlerden biri, bu, müdafaaname-
si hükmündeki Meyve Risalesi’dir. Bunu, âlî bir hey’et-i
ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler; e¤er beni tasdik et-
mezlerse, ben her cezaya ve iflkenceli idama raz›y›m.

Mevkuf

Said Nursî

„®ò

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
asayifl: emniyet.
bedbaht: zavall›, bahts›z.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cüz'î: küçük.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
ehemmiyet: önem.
emniyet: eminlik, güvenlik, kor-
kusuzluk.
esas: temel.
gerçi: öyle ise de, her ne kadar.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
heyet-i ilmiye: ilmî heyet, ilim
adamlar›ndan oluflan topluluk.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
hükümet: devlet.
hürriyet: serbestlik, özgürlük,
hür olufl.
idam: öldürme.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin ola-
bilmesi mümkün olma, gerçekle-
flebilirlik.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
iflkence: eziyet, azap, bir kimse-
ye verilen maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
itiraz: bir mahkemenin görüfl ve
karar›na karfl› bir görüfl öne sürü-
lerek de¤ifltirilmesini isteme.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, mutlak küfür, hiç bir imanî
hükmü, delili, hakikati kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-

mî, bütün, hepsi.
memleket: bir devletin top-
ra¤›, ülke, yurt, vatan, diyar.
mesele: konu.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
müdafaaname: müdafaa
metni, savunma mektubu,
savunma dilekçesi.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.

nefret: bir fleyden veya kim-
seden i¤renme, tiksinme, ik-
rah.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden, boyun e¤en, muvafa-
kat eden, hoflnut olan.
siyaset: politika.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendi-
ne ait, flah›sla ilgili, hususî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme.

temîn: sa¤lama.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
ceden inceye yoklama, ince-
leme.

teveccüh: hofllanma, güler
yüz gösterme, iltifat etme.

uhuvvet: kardefllik.

umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.
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Reis Beyefendi,

Kararnamede üç madde esas tutulmufl:

Birisi, “cemiyet”tir. Ben buradaki bütün Risale-i Nur
fiakirtlerini ve benimle görüflenleri veya okuyan ve ya-
zanlar›n› ayn›yla iflhat ediyorum; onlardan sorunuz ki,
ben hiçbirisine dememiflim: “Bir cemiyet-i siyasiye veya
cemiyet-i Nakfliye teflkil edece¤iz.” Daima dedi¤im bu-
dur: “Biz, iman›m›z› kurtarmaya çal›flaca¤›z.” Umum
ehl-i iman dahil olduklar› ve üç yüz milyondan ziyade ef-
rad› bulunan bir mukaddes cemaat-i ‹slâmiyeden baflka,
mabeynimizde medar-› bahis olmad›¤›n› ve Kur’ân’da hiz-
bullah nam› verilen ve umum ehl-i iman›n uhuvveti cihe-
tiyle kendimizi, Kur’ân’a hizmetimiz için, hizbü’l-Kur’ân,
hizbullah dairesinde bulmufluz. E¤er kararnamede bu
mana murat ise, bütün ruhumuzla, kemal-i iftiharla itiraf
ederiz. E¤er baflka manalar murat ise, onlardan haberi-
miz yoktur.

‹kinci Madde: Kararnamenin itiraf›yla, Kastamonu za-
b›tas›n›n rapor ve tasdikiyle, hiç neflrolunmayacak tarz-
da odun ve kömür y›¤›nlar› alt›nda ve m›hl› sand›klarda
bulunan ve Eskiflehir Mahkemesinin tetkikinden ve ten-
kidinden geçen ve bir hafif cezay› çektiren ve kat’iyen
mahrem tutulan Tesettür Risalesi ve Hücumat-› Sitte ve
Zeyli risalesi gibi kitaplardan baz› cümlelerine yanl›fl 
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son derecesi, tam manas›yla ifti-
har etmek.
kusur: eksiklik, noksan.
mabeyn: ara, aral›k, iki fleyin ara-
s›.
mahrem: gizli olan, herkese söy-
lenmeyen, gizli s›r vasf› olan.
mana: anlam.
medar-› bahs: söz konusu, bah-
setmeye sebep olan, vesile olan.
m›hl›: çivili.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
murâd: maksat, meram, ulafl›l-
mak istenen fley.
nam: ad, isim.
neflr: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
rapor: her hangi bir iflte, bir ko-
nuda yap›lan inceleme ve araflt›r-
ma sonucu, düflünceleri veya
gözlemleri bildiren yaz›.
reis: bir hey’et veya meclisteki
üyelerin bafl›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: onaylama.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.
uhuvvet: kardefllik.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
ziyade: çok, fazla, art›k.

cemaat-i ‹slâmiye: ‹slâm ce-
maati, ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
cemiyet: topluluk, birlik.
cemiyet-i Nakfliye: Nakfli-
bendi tarikat›na ba¤l› toplu-
luk.
cemiyet-i siyasiye: siyasî ce-
miyet, siyasî teflkilât, siyasî
amaçlarla kurulmufl cemiyet,
örgüt.
cihet: yan, yön, taraf.

daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
efrat: fertler, tek olanlar, bir-
ler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri, ‹slâm dinini kabul
edenler.
hizbullah: Kur'ân hizmetkâr›.
hizbü'l-Kur'ân: Kur'ân hiz-
metkâr›.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.

iflhat: flahit gösterme, tan›k
getirme.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i
gizli bir kusurunu söyleme,
kendisi için iyi say›lmayacak
bir hâli gizlemeyip söyleme.
kararname: sorgu hakiminin
haz›rlad›¤›, suçlamaya veya
aklamaya dair resmi yaz›.
kat'iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kemal-i iftihar: övünmenin

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



mana vererek, dokuz sene evvelki zamana bizi götürüp,
cezas›n› çekti¤imiz suç ile mes’ul etmek istiyor.

Üçüncü Madde: Kararnamede, kaç yerinde, “Devletin
emniyetini ihlâl edebilir veya yapabilir” gibi tabirlerle,
imkânat, vukuat yerinde istimal edilmifl. Herkes, müm-
kündür ki bir katl yaps›n, bu imkân ile mes’ul olabilir mi?

Mevkuf

Said Nursî

ìÕ
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Reis Beyefendi,

Ankara makamat›na, reis-i cumhura istida suretinde
gönderdi¤im müdafaanamemi ve Baflvekâletin de bunu
ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabî mektubu-
nu rabten sunuyorum, takdim ederim. Makam-› iddian›n
aleyhimizde beyan etti¤i as›ls›z, ittihamkârane evham›n
kat’î cevaplar› bu müdafaat›mda vard›r. Sair yerlerin ga-
razkârâne ve sathî zab›tnamelerine bina edilen buran›n
ehl-i vukuf raporunda hilâf-› vâkî ve mant›ks›z çok sözler
vard›r ki, onlara karfl› da bu itiraznamem takdim edilmifl-
ti.

Ezcümle: Size evvelce arz etti¤im gibi, Eskiflehir Mah-
kemesine 163’üncü madde ile beni mahkûm etmek iste-
dikleri zaman demifltim: “Hükûmet-i cumhuriyenin iki 

arz: söyleme, ifade etme.
Baflvekâlet: baflvekillik makam›,
baflbakanl›k.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
binâ: dayama, bir iddiay› bir fleye
dayand›rmak.
cevabî: cevap, karfl›l›k, cevaba
ait, cevap mahiyetinde.
ehemmiyet: önem.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar, hâ-
kimler.
emniyet: eminlik, güvenlik, kor-
kusuzluk.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
evvelce: daha evvel, daha önce.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca, özel-
likle, bu cümleden olarak, bu da,
bu babdan.
garazkârane: garez ve düflmanl›-
¤a kap›larak, garazkârl›kla, düfl-
mancas›na.
hilâf-› vâki: gerçe¤e z›t, vuku bu-
lana ayk›r›.
hükümet-i cumhuriye: cumhuri-
yet hükümeti. cumhuriyet idare-
si.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤lam-
l›¤›na zarar verme.
imkânat: imkânlar› olabilirlilikler,
olmas› ve olmamas› ihtimal dahi-
linde olanlar.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n›, yerine getirilmesini
istemek maksad›yla yaz›lan yaz›,
dilekçe, arzuhal.
istimâl: kullanma.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
ittihemkârane: suçlanarak.
kararname: sorgu hakiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
katl: öldürme, katletme.
kusur: eksiklik, noksan.
makamat: makamlar.
makam-› iddia: iddiada bulunan
taraf, iddia makam›.
mana: anlam.
mes'ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutulmufl,
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zanl› olarak hapsedilmifl, tu-
tuklu.
müdafaaname: müdafaa
metni, savunma mektubu,
savunma dilekçesi.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar, korunmalar.
noksan: eksiklik, azl›k, tam
olmay›fl.
rapor: her hangi bir iflte, bir
konuda yap›lan inceleme ve

araflt›rma sonucu, düflüncele-
ri veya gözlemleri bildiren ya-
z›.
reis: bir hey’et veya mecliste-
ki üyelerin bafl›.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sathî: yüzde kalan, derine in-
meyen, üstün körü.
suret: biçim, flekil.

tabir: ifade, söz.
takdim: arz etme, sunma.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
vukuat: vak'alar, vuku bulan
fleyler, hâdiseler, olaylar.
zab›tname: zab›t kâ¤›d›, tuta-
nak.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



yüz mebusu içinde, ayn› rakam 163 mebusun imzalar›y-
la Van’daki dârü’l-fünunuma (medreseme) yüz elli bin
banknot tahsisat kabul etmeleri ve onunla hükûmet-i
cumhuriyenin bana karfl› teveccühü, bu 163’üncü mad-
deyi hakk›mda hükümden ›skat ediyor” dedi¤im hâlde, o
ehl-i vukuf, “163 mebus Said aleyhinde takibat yapm›fl-
lar” diye tahrif etmifl! ‹flte makam-› iddia da, bu ehl-i vu-
kufun böyle bütün bütün as›ls›z ittihamlar›na binaen bizi
mes’ul tutuyor. Hâlbuki, meclisinizin karar›yla, en yük-
sek hey’et-i ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine
havale edilen Risale-i Nur’un bütün eczalar› tetkikten
sonra, bilittifak, hakk›m›zda, “Said’in ve Risale-i Nur fia-
kirtlerinin yaz›lar›nda dini, mukaddesat› alet edip, devle-
tin emniyetini ihlâle teflvik veya bir cemiyet kurmak ve
hükûmete karfl› bir sû-i maksad› bulunmak kast›nda oldu-
¤unu gösterir bir sarahat ve emare olmad›¤›n›; ve Said’in
flakirtleri, muhaberelerinde hükûmete karfl› kötü bir kast
beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarikat gütmek fik-
riyle hareket etmedikleri anlafl›lmaktad›r” diye müttefi-
kan karar vermifller.

Hem ehl-i vukuf, “Said Nursî’nin yüzde doksan risale-
si, hem samimi, hem hasbî; hem ilim ve hakikat ve din
esaslar›ndan hiçbir cihetle ayr›lmam›fllar; bunlarda, dini
alet etmek veya cemiyet teflkil etmeye, emniyeti ihlâl ha-
reketinin bulunmad›¤› sarihtir. fiakirtlerin birbiriyle ve
Said Nursî ile muhabere mektuplar› da bu nev’idendirler.
Befl on mahrem ve flekval› ve gayr-i ilmî olan risaleler-
den baflka bütün risaleleri, her biri bir ayetin tefsiri ve bir 
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›skat: yok etme, hükümsüz k›l-
ma, hükümsüz b›rakma.
ihlâl: bozma, sakatlama, sa¤lam-
l›¤›na zarar verme.
ilim: kâinat içinde meydana ge-
len olaylar›n sebep, olufl, sonuç
ve tesirleri konusunda, akl›n ölçü-
leri çerçevesinde tahsil ve tecrü-
be ile edinilen do¤ru bilgi, bilim.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kas›t: niyet.
mahrem: gizli olan, herkese söy-
lenmeyen, gizli s›r vasf› olan.
makam-› iddia: iddiada bulunan
taraf, iddia makam›.
mebus: halk taraf›ndan seçilerek
meclise gönderilen, milletvekili.
medrese: yüksek mektep, üni-
versite.
mes'ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
muhabere: haberleflme, mektup-
laflma, yaz›flma.
mukaddesat: mukaddes olan
fleyler, kutsal fleyler, mübarek,
aziz, temiz, yüce olarak kabul
edilen fleyler.
müttefikan: müttefik olarak, el-
birli¤iyle, hep beraber, birlikte, it-
tifak ederek, anlaflarak, birlefle-
rek.
nev'i: tür, çeflit.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
sarih: aç›k, meydanda, aflikâr, be-
dihi, tart›fl›lmayacak kadar aç›k-
l›k.
su-i maksat: niyetin kötülü¤ü.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flekva: flikâyet, yak›nma, hoflnut-
suzluk, memnuniyetsizlik.
tahkik: inceleme.
tahrif: de¤ifltirme, bozma.
tahsisat: tahsis olunan fleyler,
tahsis edilen para, ödenek.
takibat: suç konusunda yap›lan
soruflturma, araflt›rma, kovufltur-
ma.
tarikat: Allah'a ulaflmak için, fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu, se-
yir ü sülûk s›ras›nda tutulan yol.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
teflkil: vücut verme, meydana
getirme, yapma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, ince-
den inceye yoklama, inceleme.

aleyhinde: zarar›na olarak.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümle-
si, Kur'ân'›n surelerini olufltu-
ran ‹lâhî söz.
banknot: kâ¤›t para.
bilittifak: ittifakla, beraberce,
uyuflarak, elbirli¤iyle, oybirli-
¤iyle, tamam›yla.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
cemiyet: topluluk, birlik.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.

ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar, hâkimler.
emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk.
fikir: düflünce.
gayr-› ilmî: ilim d›fl›, ilme da-
yanmayan, ilmî olmayan.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,

hakikat flu ki.
hasbî: karfl›l›ks›z, Allah r›zas›
için, gönülden, isteyerek.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
heyet-i ilmiye ve fenniye:
ilim ve fen heyeti, komitesi.
hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-
len karar.
hükümet: devlet.
hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti.



hadis-i flerifin hakikati nam›na yaz›lm›fllard›r. Din, iman,
Allah, peygamber, ahiret akidelerini ve ibarelerini aç›kça
anlatmak için temsillerle yaz›lm›fl ve ilmî görüflleri ve ih-
tiyarlara ve gençlere ahlâkî ö¤ütler ve hayat tecrübesin-
den al›nm›fl ibretli vak’alar ve faideli menk›beleri ihtiva
eden, mevcudun yüzde doksan›n› teflkil eden risalelerdir.
Hükûmete ve idareye ve asayifle iliflecek ciheti yoktur”
diye müttefikan karar vermifller.

‹flte, makam-› iddia, bu yüksek ehl-i vukufun raporuna
bakmayarak, eski ve müflevvefl ve nak›s rapora binaen,
acip tarzlarda bizi ittiham etmesinden hakikaten fev-
kalhad müteessir bulunmaktay›z. Bu insafl› mahkemenin
müsellem insaflar›na elbette yak›flt›rmay›z. Hatta –tem-
silde hata olmas›n– bir Bektaflîye, “Niçin namaz k›lm›-

yorsun?” demifller. O da, “Kur’ân’da 
1 nIƒ'∏°südG Gƒo`Hnôr≤nJ n’

var” demifl. Ona demifller: “Bunun arkas›n›, yani 
2 i'QÉnµ°oS rºoàrfnGnh ’y› da oku” denildi¤inde, “Ben haf›z de¤i-

lim” demifl olmas› kabîlinden, Risale-i Nur’un bir cümle-
sini tutup, o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini
almayarak, aleyhimizde verilmektedir. Takdim edece¤im
müdafaanamemde, o iddianameye karfl› mukayese edil-
di¤inde bunun otuz-k›rk misali görülecektir. Bu numune-
lerden lâtif bir vak›ay› beyan ediyorum:

Eskiflehir Mahkemesinde makam-› iddian›n nas›lsa bir
sehiv neticesi, Risale-i Nur’un iman derslerine “Halklar›
ifsat ediyor” gibi bir tabir ve sonradan o tabirden

ahir: son, sonraki, en sonra.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
ahlâkî: ahlâkla ilgili, ahlâka ait,
ahlâka mensup.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
aleyhimizde: zarar›m›za olarak.
asayifl: düzen, nizam.
Bektaflî: Hac› Bektafl Veli tarikat›-
na mensup kifli.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
cihet: yan, yön, taraf.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar, hâ-
kimler.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
faide: fayda, menfaat, kâr, ka-
zanç.
fevkalhad: haddinden fazla, pek
çok, haddin ötesinde, üstünde.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
haf›z: Kur'ân-› Kerîm'i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hükûmet: devlet.
ibare: cümle.
ibret: bir olaydan, kötü bir du-
rumdan ders alma, ders ç›karma.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ifsat: kar›flt›rma, kar›fl›kl›k ç›kar-
ma.
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kabil: türlü, gibi.
makam-› iddia: iddiada bulunan
taraf, iddia makam›.
menkabe: meflhur kimselerin ah-
vâline dair hayat hikâyesi, k›ssa,
hikâye, menk›be.
mukayese: karfl›laflt›rma.
müdafaaname: müdafaa metni,
savunma mektubu, savunma di-
lekçesi.
müsellem: herkes taraf›ndan ka-
bul edilen, do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkesçe kabul edilmifl olan, bel-
li, aflikâr, söz götürmez, su götür-
mez.
müflevvefl: teflevvüfle u¤ram›fl,
belirsiz, kar›fl›k, düzensiz, karma-
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kar›fl›k.
müteessir: teessüre kap›lan,
hisleriyle oynanm›fl, üzülmüfl,
hüzünlü, kederli, mahzun.
müttefikan: müttefik olarak,
elbirli¤iyle, hep beraber, bir-
likte, ittifak ederek, anlafla-
rak, birleflerek.
peygamber: Allah'›n elçisi, Al-
lah taraf›ndan haber getire-
rek ‹lâhî emir ve yasaklar› in-

sanlara tebli¤ eden elçi, ha-
berci, nebi, resul.
rapor: her hangi bir iflte, bir
konuda yap›lan inceleme ve
araflt›rma sonucu, düflüncele-
ri veya gözlemleri bildiren ya-
z›.
sehiv: hata, yanl›fll›k, yan›l-
ma, kusur.
tabir: ifade, söz.
tadil: de¤ifliklik yapma, de¤ifl-

tirme.
takdim: arz etme, sunma.
tarz: biçim, flekil, suret.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
teflkil: vücut verme, meyda-
na getirme, yapma.
vak›a: vuku bulan, olan, ge-
çen fley.

1. Namaza yaklaflmay›n. (Nisa Suresi: 43.)
2. ‹çkiliyken. (Nisa Suresi: 43.)



vazgeçti¤i hâlde, Risale-i Nur fiakirtlerinden Abdürrez-
zak nam›nda bir zat mahkemeden bir sene sonra demifl:

“Hey bedbaht! Otuz üç âyât-› Kur’âniye iflarat›n›n tak-
dirine mazhar ve ‹mam-› Ali’nin (r.a.) üç kerametinin ih-
bar-› gaybîsiyle ve Gavs-› Azam’›n (k.s.) kuvvetli bir tarz-
da ihbar›yla k›ymet-i diniyesi tahakkuk eden ve bu yirmi
sene zarf›nda idareye hiçbir zarar› dokunmayan ve hiç
kimseye hiçbir zarar vermemesi ile beraber binler vatan
evlâd›n› tenvir ve irflat eden ve imanlar›n› kuvvetlendiren
ve ahlâklar›n› düzelten Risale-i Nur’un irflatlar›na “ifsat”
diyorsun; Allah’tan korkmuyorsun. Dilin kurusun!” de-
mifl.

fiimdi, bu flakirdin hakl› olarak bu sözünü makam-› id-
dia gördü¤ü hâlde, “Said, etraf›na fesat saçm›fl” tabirini
insaf›n›za ve vicdan›n›za havale ediyorum.

Makam-› iddia, Risale-i Nur’un içtimaî derslerine ilifl-
mek fikriyle, “Dinin taht› ve makam›, vicdand›r; hükme,
kanuna ba¤lanmaz. Eskiden ba¤lanmas›yla içtimaî kefl-
mekefller olmufltur” dedi. Ben de derim ki:

“Din, yaln›z iman de¤il; belki, amel-i salih dahi dinin
ikinci cüz’üdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, flarap gi-
bi hayat-› içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük gü-
nahlar› iflleyenleri onlardan men etmek için yaln›z hapis
korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin görmesi tevehhü-
mü kâfî gelir mi? O hâlde her hanede, belki herkesin
yan›nda daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâz›m gelir
ki, serkefl nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler.
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iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
kâfî: yeter, yetecek.
katl: öldürme, katletme.
keramet: Allah'›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keflmekefl: kar›fl›k olma durumu,
kar›fl›kl›k.
k›ymet-i diniye: dinî k›ymet, dinî
de¤erler.
kumar: para karfl›l›¤› oynanan
oyun, talih oyunu.
makam-› iddia: iddiada bulunan
taraf, iddia makam›.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir fleyi
diri¤ etme, bir fleyin yap›lmas›n›
engelleme, esirgeme, vermeme,
önleme.
nam: ad, isim.
nefis: flah›s.
serkefl: bafl kald›ran, itaat etme-
yen, asi.
sirkat: h›rs›zl›k, çalma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flarap: flarap, üzüm veya baflka
meyve sular›n›n mayaland›r›lma-
s› sonucu elde edilen, dince ya-
sak edilmifl sarhofl edici içki, mey,
bade.
tabir: ifade, söz.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zarf›nda: içerisinde.
zat: kifli, flah›s, fert.
zina: nikâhs›z olarak yap›lan cinsî
münasebet, ‹slâm›n haram sayd›-
¤› meflru olmayan cinsî münase-
bet, fuhufl.

ahlâk: huylar, tabiatlar.
amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
ayat-› Kur'âniye: Kur'ân'›n
ayetleri.
bedbaht: zavall›, bahts›z.
belki: flüphesiz, hatta.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.
evlât: veletler, çocuklar.
fesat: fenal›k, kötülük, kar›-
fl›kl›k, nifak.

fikir: düflünce, niyet.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hafiye: sakl› ve gizli fleyleri
araflt›ran, casus.
hane: ev, mesken, beyt, ika-
met edilen yer.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma, üstüne
b›rakma, ›smarlama.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.

hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-
len karar.
hükümet: devlet.
içtimaî: toplumla alâkal›, ce-
miyete ait, sosyal.
idare: yönetim.
ifsat: kar›flt›rma, kar›fl›kl›k ç›-
karma.
ihbar: haber verme, bildirme,
anlatma, duyurma.
ihbar-› gaybî: gayba ait ha-
ber, geçmifl veya gelecek za-
mana ait haber.



‹flte Risale-i Nur, amel-i salih noktas›nda, iman canibin-
den, herkesin bafl›nda her vakit bir manevî yasakç›y› bu-
lundurur. Cehennem hapsini ve gazab-› ‹lâhîyi hat›r›na
getirmekle fenal›ktan kolayca kurtar›r.”

Hem, makam-› iddia bir risalenin güzel ve fevkalâde
kerametkârane bir tevafukunun imza edilmesiyle “bir ce-
miyet efrad›” diye manas›z bir emare beyan etmifl. Aca-
ba esnaflar›n ve hanc›lar›n defterlerinde bulunan bu ne-
vi imzalara cemiyet ünvan› verilir mi? Eskiflehir’de ayn›
böyle bir vehim oldu. Cevap verdi¤im ve Mu’cizat-› Ah-
mediye Risalesini gösterdi¤im zaman taaccüple karfl›la-
d›lar. E¤er mabeynimizde dünyevî bir cemiyet olsayd›, bu
derece benim yüzümden zarar görenler, elbette kemal-i
nefretle benden kaçacak idiler. Demek nas›l ben ve biz,
‹mam-› Gazalî ile irtibat›m›z var, kopmuyor; çünkü uhre-
vîdir, dünyaya bakm›yor. Aynen öyle de, bu masum ve
sâfî ve halis dindarlar, benim gibi bir bîçareye iman ders-
lerinin hat›r› için bir kuvvetli alâka göstermifller. Ondan
bu as›ls›z, mevhum bir cemiyet-i siyasiye vehmini ver-
mifl. Son sözüm:
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Mevkuf

haps-i münferitte

Said Nursî
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alâka: ilgi, sevgi.
amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl, dine uygun hareket,
davran›fl.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
cemiyet: topluluk, birlik.
cemiyet-i siyasiye: siyasî cemi-
yet, siyasî teflkilât, siyasî amaçlar-
la kurulmufl cemiyet, örgüt.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
efrat: fertler, tek olanlar, birler.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
esnaf: bir sanatla veya dükkânc›-
l›kla geçinen (kimse.
fenal›k: kötülük.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
gazab-› ‹lâhî: Allah'›n gazab›, ‹lâhî
gazap.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
kemal-i nefret: nefretin son de-
recesi, tam nefret.
kerametkârane: kerametli bir

flekilde, keramet gösterircesi-
ne.
mabeyn: ara, aral›k, iki fleyin
aras›.
makam-› iddia: iddiada bulu-
nan taraf, iddia makam›.
mana: anlam.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
masum: suçsuz, kabahatsiz,
günahs›z.
mevhum: vehim ve hayalde

meydana getirilen, evham
ürünü olan, hakikatte olma-
yan, vehim.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
nevi: tür, çeflit.
sâfî: halis, temiz.
taaccüp: flaflma, hayret etme,
flaflakalma.
tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,

münasebet, birbirine denk
gelme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vehim: sebepsiz korku, belir-
siz ve manas›z korku.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve
r›zk›na kefil olan, her fleyi ida-
resi alt›nda bulunduran, ken-
disine dayan›lan, gözeten, fla-
hit ve koruyucu Allah (c.c.).

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
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BU GELEN KISIM ÇOK EHEMM‹YETL‹D‹R

SON SÖZÜN MÜH‹M B‹R PARÇASI

Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz! Risale-i Nur’u ve fla-
kirtlerini mahkûm etmek, do¤rudan do¤ruya küfr-i mut-
lak hesab›na, hakikat-i Kur’âniye ve hakaik-› imaniyeyi
mahkûm etmek hükmüne geçmekle, bin üç yüz seneden
beri her senede üç yüz milyon onda yürümüfl ve üç yüz
milyar Müslümanlar›n hakikate ve saadet-i dâreyne gi-
den cadde-i kübralar›n› kapatmaya çal›flmakt›r ve onlar›n
nefretlerini ve itirazlar›n› kendinize celp etmektir. Çünkü
o caddede gelip gidenler, gelmifl geçmifllere dualar ve
hasenatlar›yla yard›m ediyorlar. Hem bu mübarek vata-
n›n bafl›na bir k›yamet kopmaya vesile olmakt›r. Acaba,
mahkeme-i kübrada, bu üç yüz milyar davac›lar›n
karfl›s›nda sizden sorulsa ki: “Doktor Duzi’nin, bafltan
nihayete kadar serapa ‹slâmiyetiniz ve vatan›n›z ve
dininiz aleyhinde ve frenkçe Tarih-i ‹slâm nam›ndaki ese-
ri ki, z›nd›klar›n kütüphanelerinizdeki eserlerine, kitapla-
r›na ve serbest okumalar›na ve o kitaplar›n flakirtleri, ka-
nununuzca cemiyet fleklini almalar›yla beraber, dinsizlik
veya komünistlik veya anarflistlik veya pek eski ifsat
komitecilik gibi siyasetinize muhalif cemiyetlerine iliflmi-
yordunuz. Neden hiçbir siyasetle alâkalar› olmayan ve
yaln›z iman ve Kur’ân cadde-i kübras›nda giden ve ken-
dilerini ve vatandafllar›n› idam-› ebedîden ve haps-i mün-
feritten kurtarmak için Kur’ân’›n hakikî tefsiri olan 
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toplanm›fl gizli cemiyet, topluluk.
kusur: eksiklik, noksan.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, mutlak küfür, hiç bir imanî
hükmü, delili, hakikati kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
nam: ad, isim.
nihayet: son, uç, bitim, encam.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
reis: bir hey’et veya meclisteki
üyelerin bafl›.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
serapa: bafltan aya¤a kadar, ön-
den sona, tamam›yla, bütünüyle,
bütün, hep.
siyaset: politika.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Tarih-i ‹slâm: ‹slâm Tarihi.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
vesile: bahane, sebep.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete inan-
mayan, Allah'› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aleyhinde: zarar›nda.
anarflist: hiçbir düzen ve oto-
rite tan›mayan, kar›fl›kl›k ve
bozgunculuktan yana olan,
ondan fayda uman kimse.
cadde-i kübra: En selâmetli
yol, Kur'ân yolu.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cemiyet: topluluk, birlik.
ehemmiyet: önem.

frenkçe: Frenk dili, Frans›zca.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat-› Kur'âniye: Kur'ân'a
ait olan gerçek.
hakikî: hakikate mensup,
do¤ru.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hükmüne: yerine.

idam-› ebedî: sonsuz yok
olufl.
ifsat: kar›flt›rma, kar›fl›kl›k ç›-
karma.
itiraz: bir fikri, hükmü veya
durumu kabul etmeyip çü-
rütmeye kalk›flma, karfl› ç›k-
ma, karfl› durma.
k›yamet: son derece büyük
y›k›m, katlan›lmas› güç belâ,
büyük s›k›nt›, belâ.
komite: kötü bir maksat için



Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyan-
lara ve hiçbir siyasî cemiyetle münasebeti olmayan o ha-
lis dindarlar›n birbiriyle uhrevî dostluk ve uhuvvetlerine
cemiyet nam› verip iliflmiflsiniz; onlar› pek acip bir ka-
nunla mahkûm ettiniz ve etmek istediniz?” dedikleri za-
man ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz.
Ve sizi i¤fal eden ve adliyeyi flafl›rtan ve hükûmeti bizim-
le vatana ve millete zararl› bir surette meflgul eyleyen
muar›zlar›m›z olan z›nd›klar ve münaf›klar, istibdad-›
mutlaka “cumhuriyet” nam› vermekle, irtidad-› mutlak›
rejim alt›na almakla, sefahat-i mutlaka “medeniyet” ismi
vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye “kanun” ismini takmakla,
hem sizi i¤fal, hem hükûmeti iflgal, hem bizi periflan ede-
rek, hâkimiyet-i ‹slâmiyeye ve millete ve vatana ecnebi
hesab›na darbeler vuruyorlar.

Ey efendiler! Dört senede dört defa dehfletli zelzeleler,
tam tam›na dört defa Risale-i Nur flakirtlerine fliddetli bir
surette taarruz ve zulüm zamanlar›na tevafuku ve her bir
zelzele dahi tam taarruz zaman›nda gelmesi ve hücumun
durmas›yla zelzelenin durmas› iflaretiyle, flimdiki mahkû-
miyetimiz ile gelen semavî ve arzî belâlardan siz mes’ul-
sünüz.

Denizli hapishanesinde 
tecrid-i mutlak ve 

haps-i münferitte mevkuf

Said Nursî
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acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
arzî: topra¤a ait, toprakla ilgili.
belâ: musibet, gam, keder, afet,
s›k›nt›.
cebr-i keyfî-i küfrî: keyfî olarak
küfre zorlama, kanun ve adalete
ayk›r› küfrî bir bask› yapma.
cemiyet: topluluk, birlik.
cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
dindar: dinî kaidelere hakk›yla ri-
ayet eden, dininin emirlerini yeri-
ne getiren, mütedeyyin.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
mas›.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hükümet: devlet.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
irtidad-› mutlak: tam dinsizlik,
dinin bütün kaidelerini red ve
terk etme.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
iflgal: meflgul etme, iflten al›koy-
ma, u¤raflt›rma.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
mes'ul: yapt›¤› ifllerden hesap
vermeye mecbur olan, sorumlu.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutulmufl,
zanl› olarak hapsedilmifl, tutuklu.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-

kan, muhalif.
münaf›k: kalbinde küfrü giz-
ledi¤i hâlde Müslüman görü-
nen, kâfirli¤ini gizleyerek
Müslüman gibi davranan.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
nam: ad, isim.
periflan: kederli, hüzünlü, üz-
gün.
rejim: idarede tutulan yol,
yönetme tarz›, düzenleme bi-
çimi.
sefahet-i mutlaka: nefsin kö-

tü arzular›na mutlak surette
uyma.
semavî: semaya mensup, se-
maya ait, gökten gelen, gök
ile ilgili.
siyasî: siyaset gere¤i olan, si-
yasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taarruz: bir fleyin ve kimse-
nin üzerine fliddetle sald›rma.
tecrîd-î mutlak: tam bir yal-
n›zl›k, hiç kimseyle görüfle-
memek.

tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.
uhuvvet: kardefllik.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete
inanmayan, Allah'› inkâr
eden, imans›z, münkir.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.
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SON SÖZÜN B‹R KISMI

Efendiler!
fiimdiki hayat-› içtimaiyeyi bilemedi¤imden, makam-›

iddian›n gidiflat›na göre, sizce musammem mahkûmiye-
timize bir bahane olmak için, pek mus›rrâne ileri sürdü-
¤ünüz cemiyetçilik ittiham›na karfl› pek çok kat’î cevap-
lar›m›z› Ankara ehl-i vukufunun dahi müttefikan tasdikle-
riyle beraber, bu derece bu noktada ›srar›n›za çok hayret
ve taaccüpte bulunurken, kalbime bu mana geldi: Ma-
dem, hayat-› içtimaiyenin bir temel tafl› ve f›trat-› befleri-
yenin bir hacet-i zaruriyesi ve aile hayat›ndan tâ kabile
ve millet ve ‹slâmiyet ve insaniyet hayat›na kadar en lü-
zumlu ve kuvvetli rab›ta ve her insan›n kâinatta gördü¤ü
ve tek bafl›na mukabele edemedi¤i medar-› zarar ve hay-
ret ve insanî ve ‹slâmî vazifelerin ifas›na mâni maddî ve
manevî esbab›n tehacümat›na karfl› bir nokta-i istinat ve
medar-› teselli olan dostluk ve kardeflane cemaat ve top-
lanmak ve samimâne uhrevî cemiyet ve uhuvvet, siyasî
cephesi olmad›¤› hâlde ve bilhassa hem dünya, hem din,
hem ahiret saadetlerine kat’î vesile olarak iman ve
Kur’ân dersinde halis bir dostluk ve hakikat yolunda bir
arkadafll›k ve vatan›na ve milletine zararl› fleylere karfl›
bir tesanüt tafl›yan Risale-i Nur fiakirtlerinin pek çok tak-
dir ve tahsine flayan ders-i imanda toplanmalar›na “ce-
miyet-i siyasiye” nam›n› verenler, elbette ve herhâlde, ya
gayet fenâ bir surette aldanm›fl veya gayet gaddar bir
anarflisttir ki, hem insaniyete vahfliyâne düflmanl›k eder,
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töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
kardeflâne: kardeflçe, kardeflli¤e
yak›fl›r tarzda, kardefl gibi, dostça.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kusur: eksiklik, noksan.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
mahkûmiyet: hüküm giyme, hü-
kümlülük.
makam-› iddia: iddiada bulunan
taraf, iddia makam›.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
olmayan, manaya ait.
mâni: engel, özür.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
medar-› zarar ve hayret: zarara
ve flaflk›nl›¤a sebep olan.
mukabele: karfl›lama, karfl› koy-
ma.
musammem: kesin olarak karar›
verilmifl, kararlaflt›r›lm›fl.
mus›rrâne: israr ve inatla, ›srarl›
bir flekilde.
müttefikan: müttefik olarak, el-
birli¤iyle, hep beraber, birlikte, it-
tifak ederek, anlaflarak, birlefle-
rek.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
rab›ta: ilgi, alâka, ba¤.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sâmimane: samimî olarak, içten,
gönülden gelerek.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flayan: yak›fl›r, yarafl›r, de¤er, lâ-
y›k, münasip.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me.
tehâcümât: hücumlar, sald›r›fllar.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
uhuvvet: kardefllik.
vesile: bir fleyle u¤raflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

cemaat: topluluk, bir yere
toplanm›fl insanlar, tak›m, bö-
lük.
cemiyet: topluluk, birlik.
cemiyetçilik: cemiyet taraf-
tarl›¤›, particilik, grupçuluk.
cemiyet-i siyasiye: siyasî ce-
miyet, siyasî teflkilât, siyasî
amaçlarla kurulmufl cemiyet,
örgüt.
cephe: yön, taraf.
ders-i iman: iman dersi.

ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar, hâkimler.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
f›trat-› befleriye: insan›n ya-
rat›l›fl›, insan›n tabiat›.
gidiflat: tutum, durum, davra-
n›fl.
hacet-i zaruriye: zarurî ihti-
yaçlar.
halis: her amelini, yaln›z Allah

r›zas› için iflleyen.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.
ifa: yerine getirme, yapma.
insanî: insana ait, insanla alâ-
kal›.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
‹slâmî: ‹slâm dinine mensup,
‹slâm ile alâkal›, ‹slâma ait.
ittiham: suç alt›nda bulunma,



hem ‹slâmiyete Nemrudâne adavet eder, hem hayat-› iç-
timaiyeye anarflîli¤in en bozuk ve mütereddî tavr›yla hu-
sumet eder ve bu vatana ve millete ve hâkimiyet-i ‹slâmi-
yeye ve dinî mukaddesata karfl› mürtedane, mütemerri-
dane, anudâne mücadele eder. Veya ecnebi hesab›na bu
milletin can damar›n› kesmeye ve bozmaya çal›flan el-
hannas bir z›nd›kt›r ki, hükûmeti i¤fal ve adliyeyi flafl›rt›r;
tâ o fleytanlara, firavunlara, anarflistlere karfl› flimdiye ka-
dar istimal etti¤imiz manevî silâhlar›m›z›, kardefllerimize
ve vatan›m›za çevirsin veya k›rd›rs›n.

Mevkuf

Said Nursî

ìÕ
Efendiler,

Otuz-k›rk seneden beri ecnebi hesab›na ve küfür ve il-
had nam›na bu milleti ifsat ve bu vatan› parçalamak fik-
riyle, Kur’ân hakikatine ve iman hakikatlerine her vesile
ile hücum eden ve çok flekillere giren bir gizli ifsat komi-
tesine karfl›, bu meselemizde kendilerine perde yapt›kla-
r› insafs›z ve dikkatsiz memurlara ve bu mahkemeyi fla-
fl›rtan onlar›n Müslüman kisvesindeki propagandac›lar›-
na hitaben, fakat sizin huzurunuzda zahiren sizinle bir-
kaç söz konuflaca¤›ma müsaade ediniz. (Fakat ikinci gün
beraat karar›, o dehfletli konuflmay› geriye b›rakt›.)

Tecrid-i mutlakta ve haps-i 
münferitte mevkuf

Said Nursî

adavet: düflmanl›k, husumet.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
anudâne: inatç› bir flekilde.
beraat: aklanma.
dinî: dine ait, din ile ilgili.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
el-hannas: fleytan.
fena: kötü.
fikir: düflünce, niyet.
firavun: zalim, merhametsiz.
gaddar: çok fazla gadreden, zu-
lüm, haks›zl›k, merhametsizlik
eden.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
mas›.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek, birine yönelerek.
husumet: düflmanl›k.
huzur: yan, kat, ön, karfl›.
hücum: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hükümet: devlet.
ifsat: kar›flt›rma, kar›fl›kl›k ç›kar-
ma.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ilhat: tanr› tan›mazl›k, dinsizlik.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
insaf: adaleti ve hakk› düflünerek
davranma.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
istimal: kullanma.
kisve: k›l›k.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet, topluluk.
küfür: flirk koflma, müflriklik.
manevî: madde d›fl› olan, maddî
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olmayan, manaya ait.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-
mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
mukaddesat: mukaddes olan
fleyler, kutsal fleyler, müba-
rek, aziz, temiz, yüce olarak
kabul edilen fleyler.
mücadele: savaflma, savafl,
iki taraf aras›nda k›yas›ya ya-
p›lan üstün gelme çat›flmas›,
kavga.
mürtedâne: ‹slâmiyeti terk
edene yak›fl›r surette, mür-

tetçe, mürtet gibi.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
mütemerridâne: mütemerrit
olana yak›fl›r flekilde, dik bafl-
l›l›kla, dik kafal›l›kla, inatlafla-
rak.
mütereddi: ahlâkça gerile-
yen, soysuzlaflan, soysuzlafl-
m›fl, soyca bozulmufl, yozlafl-
m›fl.
nam: ad, isim.
Nemrudâne: Nemrut gibi.
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.
suret: biçim, flekil, tarz.
tecrid-i mutlak: tam bir yal-
n›zl›k, hiç kimseyle görüfle-
memek.vahfliyâne: vahflîce-
sine, vahflîce, vahflîlikle.
vesile: bahane, sebep.
zahiren: görünüflte, görünüfle
göre, meydanda olarak.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete
inanmayan, Allah'› inkâr
eden, imans›z, münkir.



MÜH‹M B‹R SUALE HAK‹KATL‹ B‹R CEVAPTIR

Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki:
“Mustafa Kemal sana üç yüz lira maafl verip, Kürdistana
ve vilâyat-› flarkiyeye, fieyh Sinusî yerine vaiz-i umumî
yapmak teklifini neden kabul etmedin? E¤er kabul etsey-
din, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adam›n hayatlar›n›
kurtarmaya sebep olurdun” dediler.

Ben de onlara cevaben dedim ki: Yirmifler otuzar se-
nelik hayat-› dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmad›¤›ma
bedel, yüz binler vatandafla, her birisine milyonlar sene
uhrevî hayat› kazand›rmaya vesile olan Risale-i Nur, o
zayiat›n yerine binler derece ifl görmüfl. E¤er o teklifi
ben kabul etseydim, hiçbir fleye alet olamayan ve tâbi ol-
mayan ve s›rr-› ihlâs› tafl›yan Risale-i Nur meydana gel-
mezdi. Hatta ben, hapiste muhterem kardefllerime de-
mifltim, “E¤er Ankara’ya gönderilen Risale-i Nur’un flid-
detli tokatlar› için beni idama mahkûm eden zatlar, Risa-
le-i Nur ile imanlar›n› kurtar›p idam-› ebedîden necat bul-
salar, siz flahit olunuz, ben onlar› da ruh u can›mla helâl
ederim.”

Beraat›m›zdan sonra Denizli’de beni tarassutla taciz
edenlere ve büyük âmirlerine ve polis müdürüyle müfet-
tifllere dedim: “Risale-i Nur’un kabil-i inkâr olmayan bir
kerametidir ki, yirmi sene mazlumiyet hayat›mda, yüzer
Risale ve mektuplar›mda ve binler flakirtlerde hiçbir
cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahilî ve haricî hiçbir ko-
mite ile hiçbir vesika, hiçbir alâka, dokuz ay tetkikatta 
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mete lây›k, aziz, sayg›n.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
ruh u can: ruh ve can.
s›rr-› ihlâs: ihlâs s›rr›.
sual: soru.
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü ve-
ya bildi¤i fleyi mahkeme önünde
yemin ederek söyleyip davan›n
sonuçlanmas›na yard›m eden
kimse, flahit, tan›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâbi: ba¤l›.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
tarassut: gözetme, gözleme, göz-
le takip etme, dikkatle bakma.
tetkikat: incelemeler.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait,
ahiret âlemiyle ilgili.
vaiz-i umumî: umumî vaiz, genel
vaiz.
vesika: inan›lacak, dayan›lacak,
güvenilecek sa¤lam delil, hüccet,
belge.
vesile: bir fleyle u¤raflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta.
vilâyat-› flarkiye: do¤u illeri.
zat: kifli, flah›s, fert.
zayiat: kay›plar, yitikler.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
amir: büyük memur, memu-
run üstü.
bedel: askerlik yapmamak
için ödenen para.
beraat: aklanma.
cemiyet: topluluk, birlik.
cereyan: fikir, sanat, siyaset
hareketi.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
haricî: d›fla ait.

hatta: manaya kuvvet ver-
mek için "üstelik, fazla ola-
rak, bundan baflka, kadar, bi-
le, dahi, hem de..." manala-
r›nda, cümle bafllar›nda kulla-
n›lan edatt›r.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl
kald›rma.
iman: inanma, inanç, itikat,

tasdik.
kabil-i inkâr: inkâr› mümkün,
inkâr edilebilir.
keramet: kerem, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl gizli cemiyet, top-
luluk.
Kürdistan: Osmanl› devleti
zaman›nda bir co¤rafî bölge
ad›.
mazlumiyet: mazlumluk, zu-
lüm görmüfllük.
muhterem: sayg› de¤er, hür-



bulunmamas›d›r. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki,
bu harika vaziyeti versin? Bir tek adam›n, birkaç senede-
ki mahrem esrar› meydana ç›ksa, elbette onu mes’ul ve
mahcup edecek yirmi madde bulunacak. Madem hakikat
budur; ya diyeceksiniz ki, “Pek harika ve ma¤lûp olmaz
bir deha bu ifli çeviriyor.” Veya diyeceksiniz: “Gayet ina-
yetkârâne bir h›fz-› ‹lâhîdir.” Elbette böyle bir deha ile
mübareze etmek hatad›r, millete ve vatana büyük bir za-
rard›r; ve böyle bir h›fz-› ‹lâhî ve inayet-i Rabbaniyeye
karfl› gelmek, firavunâne bir temerrüttür.

E¤er deseniz: “Seni serbest b›raksak ve tarassut ve
nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrar›nla hayat-› iç-
timaiyemizi buland›rabilirsin.”

Ben de derim: Benim derslerim, bilâistisna bütünü
hükûmetin ve adliyenin eline geçmifl; bir gün cezay› mu-
cip bir madde bulunmam›fl. K›rk-elli bin nüsha Risale, o
derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdi¤i
hâlde, menfaatten baflka hiçbir zarar› hiçbir kimseye ol-
mad›¤›, hem eski mahkemenin, hem yeni mahkemenin
mucib-i mes’uliyet bir madde bulamamalar› cihetiyle, ye-
nisi ittifakla beraatimize ve eskisi, dünyaca bir büyü¤ün
hat›r› için yüz otuz risaleden befl on kelime bahane edip,
yaln›z kanaat-i vicdaniye ile yüz yirmi mevkuf kardeflle-
rimden yaln›z on befl adama alt›flar ay ceza verebilmesi
kat’î bir hüccettir ki, bana ve Risale-i Nur’a iliflmeniz ma-
nas›z bir tevehhümle çirkin bir zulümdür. Hem, daha ye-
ni dersim yok ve bir s›rr›m gizli kalmad› ki, nezaretle ta-
diline çal›flsan›z.

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
beraat: aklanma.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
cihet: sebep, vesile, mucip, baha-
ne.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi
kimse.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
esrar: s›rlar, gizlenilen ve bilin-
meyen fleyler, akl›n eremeyece¤i
fleyler.
fikir: düflünce.
firavunane: firavunca, dinsizce,
alçakça.
gayet: çok, fazla, son derece.
had: yetki.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k, galat.
hat›r: gönül, kalp, his.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
cemiyet hayat›, toplum hayat›.
h›fz-› ‹lâhî: Allah'›n korumas›.
hüccet: delil, ispat, burhan.
hükümet: devlet.
inayet-i Rabbanîye: Allah'›n ina-
yeti.
inayetkârâne: lütuf ve himayede
bulunana yak›fl›r surette, yard›m
edene yak›fl›r flekilde.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî ka-
naat, vicdana ait fikir.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
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ma¤lup: yenilmifl, kendisine
galip gelinmifl, yenilen kimse.
mahcup: utanan, utanm›fl,
utangaç.
mahrem: gizli olan, herkese
söylenmeyen, gizli s›r vasf›
olan.
manas›z: anlams›z.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
mes'ul: yapt›¤› ifllerden he-
sap vermeye mecbur olan,
sorumlu.
mevkuf: tevkif edilmifl, tutul-

mufl, zanl› olarak hapsedilmifl,
tutuklu.
mucib-i mes'uliyet: mes’uli-
yet gerektirici, sorumluluk
gerektiren.
mucip: icap eden, uyan, gere-
ken, gerektiren.
mübareze: kavga, dövüflme,
vuruflma, çat›flma.
nezaret: gözalt›.
nüsha: bir kitaptan veya ya-
z›l› bir fleyden ç›kar›lan suret.
serbest: tutuklu veya ba¤›m-
l› olmayan, kay›ts›z, hür.

tadil: do¤rultma, do¤rulama,
düzeltme, denklefltirme.
tarassut: gözetme, gözleme,
gözle takip etme, dikkatle
bakma.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
temerrüt: inat etme, karfl›
koyma, hakk› kabulde diren-
me, inatç›l›k, dikbafll›l›k.
tevehhüm: vehimlenme, ku-
runtuya kap›lma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



Ben flimdi hürriyetime çok muhtac›m. Yirmi seneden
beri lüzumsuz ve haks›z ve faidesiz tarassutlar art›k yeter.
Benim sabr›m tükendi. ‹htiyarl›k vaziyetinden, flimdiye
kadar yapmad›¤›m bedduay› yapmak ihtimali var. “Maz-
lumun ah›, tâ Arfla kadar gider” diye bir kuvvetli hakikat-
tir.

Sonra o zalim, dünyaca büyük makamlarda bulunan
bedbahtlar dediler: “Sen, yirmi senedir bir tek defa tak-
kemizi bafl›na koymad›n, eski ve yeni mahkemelerin hu-
zurunda bafl›n› açmad›n, eski k›yafetinle bulundun. Hâl-
buki, on yedi milyon bu k›yafete girdi.”

Ben de dedim: On yedi milyon de¤il, belki yedi milyon
da de¤il, belki r›zas›yla ve kalben kabulüyle ancak yedi
bin Avrupaperest sarhofllar›n k›yafetlerine ruhsat-›
fler’iye ve cebr-i kanunî cihetiyle girmektense, azimet-i
fler’iye ve takva cihetiyle, yedi milyar zatlar›n k›yafetleri-
ne girmeyi tercih ederim. Benim gibi yirmi befl seneden
beri hayat-› içtimaiyeyi terk eden adama, “‹nat ediyor,
bize muhaliftir” denilmez. Haydi, inat dahi olsa, madem
Mustafa Kemal o inad› k›ramad› ve iki mahkeme k›rma-
d› ve üç vilâyetin hükûmetleri onu bozmad›; siz neci olu-
yorsunuz ki, beyhude hem milletin, hem hükûmetin
zarar›na, o inad›n k›r›lmas›na çabal›yorsunuz? Haydi si-
yasî muhalif de olsa, madem tasdikinizle yirmi senedir
dünya ile alâkas›n› kesen ve manen yirmi seneden beri
ölmüfl bir adam, yeniden dirilip, faidesiz kendine çok za-
rarl› olarak hayat-› siyasiyeye girerek sizin ile u¤raflmaz.
Bu hâlde onun muhalefetinden tevehhüm etmek, 
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nülden.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
muhalefet: birinin düflüncesine
z›t düflüncede bulunma, karfl›
koyma, bir düflünce, fiil veya ha-
rekete karfl› durma.
muhalif: karfl›, uyma, karfl›t.
r›za: kabul etme, evet deme.
ruhsat-› fler'iye: fleriat›n ruhsat›,
‹slâmiyetin izin vermesi.
sab›r: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
siyasî: siyaset gere¤i olan, siya-
setle ilgili, siyasete ait.
takva: Allah'tan korkma, Allah
korkusuyla dinin yasak etti¤i fley-
lerden kaç›nma, Allah'›n emirleri-
ni tutup azab›ndan korunma, Al-
lah'›n yasaklar›ndan kaç›nmada
azamî titizlik gösterme.
tarassut: gözleme, gözle takip et-
me, gözalt›nda tutma.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
onaylama.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
tevehhüm: vehimlenme, kurun-
tuya kap›lma.
vilayet: il.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden,
ac›mas›z ve haks›z davranan.
zat: kifli, flah›s, fert.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
Arfl: kürsü, taht, yüce ma-
kam; en yüksek gök; Allah'›n
kudret ve saltanat›n›n tecelli
yeri.
Avrupaperest: Avrupa'y› kö-
rü körüne sevenler, Avrupa
taklitçileri.
azimet-i fler'iye: dinî azimet.
bedbaht: zavall›, bahts›z.
beddua: inkisar, ilenç, bir
kimsenin kötü olmas› için
dua, kötü dua.
beyhude: bofluna, faydas›z.

cebr-i kanunî: kanunî zorla-
ma, kanuna ait bask›.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
faide: fayda, menfaat, kâr,
kazanç.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu
fludur ki, öyle iken, oysa ki,
hakikat flu ki.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, cemiyet hayat›, toplum
hayat›.
hayat-› siyâsîye: siyasete ait

hayat, politik hayat, siyasi ha-
yat.
huzûr: yan, kat, ön, karfl›.
hükümet: yönetim.
hürriyet: serbestlik, özgürlük.
ihtiyar: yafllanm›fl kimse,
yafll›.
inat: bir konuda, bir hususta
›srarl› olma, sözünde ayak di-
reme, dikine gitme, vaz geç-
meme.
kalben: kalp ile, kalpten, sa-
mimî, içten, gönülden, yürek-
ten, kendi kendine, can ü gö-



1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. Allah bana yeter. Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim.

Yüce Arfl›n Rabbi de Odur. (Tevbe Suresi: 129.)
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divaneliktir. Divanelerle ciddî konuflmak dahi bir divane-
lik olmas›ndan, sizin gibilerle konuflmay› terk ediyorum.
Ne yaparsan›z minnet çekmem dedi¤im, onlar› hem k›z-
d›rd›, hem susturdu. Son sözüm:

p¬r«n∏nY nƒog s’nG n¬'dpG Bn’ *G n»pÑr°ùnM 1@ oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *G ÉnæoÑ°rùnM
2 pº«/¶n©rdG p¢Trôn©rdG tÜnQ nƒog nh oâr∏scnƒnJ

‚è

‹slâmiyet düflmanlar›, Bediüzzaman Said Nursî ve Nur
Talebelerini mahkemelere sevk ederken, ortal›¤a korku-
lar ve tehditler yayarlar, resmî makamlara bütün bütün uy-
durma malûmatlar yazd›r›rlar, herkesi Bediüzzaman ve Ri-
sale-i Nur'dan uzaklaflt›rmak için u¤rafl›rlar, Nur Talebele-
rinin aralar›na fesat sokarak tesanütlerini bozmak için ent-
rikalar çevirirler.

Bediüzzaman Said Nursî, Nur Talebelerinin menfi pro-
pagandalara aldanmamalar› ve hem de Nur Talebelerinin,
sevgili Üstadlar›yla görüflmek ifltiyak› fliddetli oldu¤undan,
bu ruhî ihtiyac› tatmin için, sair zamanlarda oldu¤u gibi,
Denizli hapsinde de yazd›¤› mektuplardan bir k›sm›n› bu-
raya derç ediyoruz. Hapishanelerde yaz›lan mektup ve
eserleri Nur Talebeleri gizlice Üstadlar›ndan getirmeyi te-
min ederler. Zira, Hazret-i Üstad her hapishanede tecrid-i
mutlak içinde b›rak›lm›fl ve baflkalar›yla görüflmesi yasak
edilmifltir.

‚è

Arfl: kürsü, taht, yüce makam; en
yüksek gök; Allah'›n kudret ve
saltanat›n›n tecelli yeri.
derç: ekleme, alma.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fesat: kar›fl›kl›k, nifak.
hamd: Allah'a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah'›n yüceli¤ini övme.
hararet: atefl, yanma, humma,
vücutta meydana gelen afl›r› s›-
cakl›k.
Hazret-i Üstad: Üstad Hazretleri,
Bediüzzaman Said Nursî.
ibadet: kulluk.
ilâh: tanr›, mabud.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
kusur: eksiklik, noksan.
malûmat: haber.
menfi: hakikatin aksini iddia
eden, olumsuz.
minnet: flükür, teflekkür etme.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
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.
Rab: efendi, sahip, her fleyin ma-
liki, malik.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sevk: yollama, gönderme.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin

do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.
tatmin: doyma, doygunluk.
tecrid-i mutlak: tam bir yal-
n›zl›k, hiç kimseyle görüfle-
memek.
tehdit: gözda¤› verme, birisi-
ni korkutma, birinin gözünü
korkutma, korku verme, göz-
da¤›.

temin: sa¤lama.
terk: b›rakma, sal›verme,
vazgeçme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma, birbirinden destek
alma, omuzdafll›k.
tevekkül: Allah'a dayanma
ve güvenme, gücünün yet-
medi¤i yerde Allah'tan bekle-
me.

üstat: ö¤retici, hoca.
vas›ta: arac›l›k.
vekil: kullar›n›n ifllerine ve
r›zk›na kefil olan, her fleyi ida-
resi alt›nda bulunduran, ken-
disine dayan›lan, gözeten, fla-
hit ve koruyucu Allah.
zira: çünkü, ondan ki, flun-
dan, flu sebepten ki, onun
için.



Bu f›kra bir casus vas›tas›yla resmî memurlar›n
eline geçti¤i için Lâhikaya girmifltir.

2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pG nh @ 1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH
Ramazan-› fleriften bir gün evvel, gizli z›nd›k düflman-

lar›m taraf›ndan verildi¤ine kuvvetli ihtimal verdi¤imiz 
—doktorun tasdikiyle— bir zehirin hastal›¤›yla hararetim
k›rk dereceden geçmeye bafllam›flken, Kastamonu’da
adliye müddeiumumîleri ve taharri komiserleri, menzili-
mi taharri etmeye geldiler. Ben, o dakikadan sonra, ba-
fl›ma gelen dehfletli taarruzu bir hiss-i kable’l-vuku ile an-
layarak ve “fiiddetli zehirli hastal›¤›m dahi ölüme gidi-
yor” diye Isparta vilâyetinde k›ymettar kardefllerimin ku-
caklar›nda teslim-i ruh edip, o mübarek toprakta defno-
lunmam› kalben niyaz ettim. Hizbü’l-Ekberü’l-Kur’ân’›
açt›m; birden bu ayet-i kerime, 

3 n∂ù HnQ pórªnëpH rí`uÑ°nS nh Énæpæo«rYnÉpH n∂sfpÉna n∂uHnQ pºrµ òëpd rôpÑ°rUGnh
karfl›ma ç›kt›. “Bana bak” dedi. Ben de bakt›m. Üç kuv-
vetli emare ile, mana-i iflarî bana ve bize teselli veriyor.
fiimdi bafl›m›za gelen bu musibeti bir cihette hiçe indirdi
ve Isparta’ya mevkufen beflinci nefyimi, o kalbî duam›n
kabul olmas›na delil eyledi.

• Birinci emare: fieddeler say›l›r, hesab-› ebcedî ile bin
üç yüz altm›fl iki, bu senenin Arabî ayn› tarihine tevafuk
edip, manas›yla der: “Sabreyle. Bafl›na gelen kaza-i Rab-
baniyeye teslim ol. Sen inayet gözü alt›ndas›n, merak et-
me. Gecelerde tesbihat ve tahmidata devam eyle.”
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manda, nüfuz.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
kalben: kalp ile, kalpten, samimî,
içten, gönülden, yürekten, kendi
kendine, can ü gönülden.
kalbî: kalbe mensup, kalple ilgili,
kalbe ait.
kaza-i Rabbaniye: Cenab-› Hak
taraf›ndan takdir olunan fleylerin
vukua gelmesi.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mana: anlam.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
menzil: yer.
mevkufen: mevkuf olarak, tu-
tuklu olarak, mevkuf oldu¤u hâl-
de.
muhakkak: hakîkat› ve gerçe¤i
belli olmufl, do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz, mutlak.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, kutlu,
u¤urlu.
müddeiumumî: savc›.
nefiy: sürme, sürgün etme, ceza-
land›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
niyaz: dua, yalvarma.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
ramazan-› flerif: mübarek, flerefli
ramazan ay›.
sab›r: bafla gelen üzücü olaylara,
belâ ve âfetlere veya bir haks›zl›-
¤a katlanma, tahammül göstere-
rek Allah'a tevekkül edip s›k›nt›-
lara gö¤üs germe.
fledde: Arapça ve Farsçada iki de-
fa okunmas› gereken bir harfin
üzerine konulan ve o harfi iki de-
fa okutan iflaret.
taarruz: hücum, sald›rma.
taharri: arama, araflt›rma, incele-
me, tahkik etme.
tahmidat: hamd etmeler, flükret-
meler.
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
tesbihat: tesbihler
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teslim-i ruh: ruhu teslim etme,
ölme.
tevafuk: uyma, uygun gelme,
uygunluk, rastlamak, münasebet,
birbirine denk gelme.
yekûn: toplam, tutar.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete inan-
mayan, Allah'› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
casus: çeflitli konularda s›r
mahiyetindeki fleyleri ö¤re-
nip baflkalar›na bildiren kim-
se.
cihet: yan, yön, taraf.
defin: gömme.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.

emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hamd: Allah'a karfl› olan flük-
ran ve memnuniyetini onu
överek bildirme, Allah'›n yü-
celi¤ini övme.
hesab-› ebcedî: Arap alfabe-
sinin ilk tertibi ve harflerinin

tafl›d›¤› say› de¤erlerine da-
yanan ebced hesab›.
himaye: koruma, esirgeme,
muhafaza etme.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hadisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hüküm: emir, buyruk, ku-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. Hiçbir fley yoktur ki hamd ile O'nu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak ki sen Bizim himayemiz alt›ndas›n.

Kalkt›¤›nda Rabbini hamd ile tesbih et. (Tur Suresi: 48.)



Tahlil: Üç ( Q ) alt› yüz; dört ( ¿ ) iki yüz; bir ( ¢S ); bir

( Ω ) yüz, bir ( ¢U ),  bir ( ± ), bir ( Ω ) iki yüz on; dört

( ∑ ), bir ( ´ ) yüz elli; üç ( ì ), bir ( h ), bir ( i ) k›rk; bir

( ∫ ), dokuz ( Ü ), bir ( O ), bir ( h ), dört ( G ) altm›fl iki

eder. Yekûnu bin üç yüz altm›fl iki ederek, bu senenin ay-
n› tarihine ve bafl›m›za gelen musibetin ayn› dakikas›na
tam› tam›na tevafuku, kuvvetli bir emaredir.

..........
Üçüncü emare’nin beyan›na flimdilik lüzum olmad›-

¤›ndan yazd›r›lmad›.
Said Nursî

‚®è
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Bu hâdise tesiriyle ben kendimi masum kardefllerime
r›za-i kalp ile feda etmeye kat’î azmücezim etti¤im ve ça-
resini fikren arad›¤›m vakitte, Celcelûtiye’yi okudum.
Birden hat›ra geldi ki, ‹mam-› Ali (r.a.), “Yâ Rab! Emân
ver” diye dua etmifl; inflaallah o duan›n s›rr›yla selâmete
ç›kars›n›z.

Evet Hazret-i Ali Rad›yallahü Anh, kaside-i Cel-
celûtiye’de iki suretle Risale-i Nur’dan haber verdi¤i gibi,
Ayetü’l-Kübra risalesine iflareten, 

rânénØrdG nøpe »uæpenG i'ôrÑoµrdG pánjn’rÉpHnh der. Bu iflarette ima eder

aman: yard›m.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
azmücezim: kesin karar ve niyet.
bahane: vesile, sebep.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
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.
ehemmiyet: önem.
eman: eminlik, korkusuzluk.
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hat›r: zihin, fikir.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
inflaallah: Allah izin verirse.
iflareten: iflaretle, iflaret ederek.
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.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
kusur: eksiklik, noksan.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
niyaz: rica, dua.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rad›yallahü Anh: Sahabe veya

‹slâm büyüklerinin ad› geçti-
¤inde söylenilen "Allah on-
dan raz› olsun" manas›nda
dua. Tek erkek için söylenir.
remz-i gaybî: gaybî iflaret,
ileride olacak fleylerle ilgili
iflaret.
r›za-i kalp: kalbin raz›l›¤›,
kalp hoflnutlu¤u.
selâmet: kurtulufl, halâs.
suret: biçim, flekil, tarz.

flakirt: talebe, ö¤renci.
flefaat: bir suçlu veya ihtiyaç
sahibinin af ve iyili¤e kavufl-
mas› için di¤eri taraf›ndan ya-
p›lan arac›l›k.
tab: kitap basma, kitap bask›-
s›, bask›.
tahlil: unsurlar›na ay›rma, çö-
zümleme, analiz.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tasdik: do¤rulama, onayla-

ma.

tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.

tesir: etki.

tevafuk: uyma, uygun gel-
me, uygunluk, rastlamak,
münasebet, birbirine denk
gelme.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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ki, Ayetü’l-Kübra yüzünden ehemmiyetli bir musibet Ri-
sale-i Nur Talebelerine gelecek ve “Ayetü’l-Kübra hakk›
için o fecet ve musibetten flakirtlerine eman ver” diye ni-
yaz eder, o risaleyi ve menba›n› flefaatçi yapar. Evet,
Ayetü’l-Kübra risalesinin tab’› bahanesiyle gelen musi-
bet, aynen o remz-i gaybîyi tasdik eti.

Hem o kasidede, Risale-i Nur’un mühim eczalar›na,
tertibiyle iflaretlerin hatimesinde, mukabil sahifede der:

Én¡s°UGnƒnN r™nªrLÉna pQƒtædG o±hoôoM n∂r∏pàna
râsªpªoJ oôr«nîrdG Én¡pH Én¡«/fÉn©ne r≥u≤nMnh

Yani, “Sen onlar›n hassalar›n› topla ve manalar›n› tah-
kik eyle. Bütün hay›r ve saadet, onlarla tamam olur” der.
“Harflerin manalar›n› tahkik et” karinesiyle, manay› ifa-
de etmeyen hecaî harfler murat olmay›p, belki “kelime-
ler” manas›ndaki Sözler nam›yla risaleler muratt›r.
2 *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’ 1@ Én`frÉn£rNnG rhnG Énæ«°/ùnf r¿pG Éǹ fròpNGnDƒoJ n’ ÉnæsHnQ

ì@Õ
4 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 3@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Geçen Leyle-i Kadrinizi ve gelen bayram›n›z› bütün
mevcudiyetimle tebrik ve sizleri Cenab-› Erhamürrahimî-
nin birli¤ine ve rahmetine emanet ediyorum.
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hecaî: hece vezni ile ilgili, heceye
ait.
himaye: koruma, esirgeme, mu-
hafaza etme.
hüküm: emir, buyruk, kumanda,
nüfuz.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi.
karine: kar›fl›k veya belirsiz bir
fleyin anlafl›lmas›na, çözülmesine
yarayan hâl, ipucu.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flek-
li.
keder: tasa, kayg›, gam, ac›, hü-
zün.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm'in dünya semas›na
nazil oldu¤u gece, Ramazan'›n 27.
gecesi.
mana-i iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
muhakkak: hakîkat› ve gerçe¤i
belli olmufl, do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz, mutlak.
mukabil: karfl› karfl›ya gelen, bir
fleyin karfl›s›nda bulunan.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
murâd: maksat, meram, ulafl›l-
mak istenen fley.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
remz-i gaybî: gaybî iflaret, ileride
olacak fleylerle ilgili iflaret.
saadet: mutluluk, kutluluk, bahti-
yarl›k, mes’ut olma.
sab›r: bafla gelen üzücü olaylara,
belâ ve âfetlere veya bir haks›zl›-
¤a katlanma, tahammül göstere-
rek Allah'a tevekkül edip s›k›nt›-
lara gö¤üs germe.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkik: inceleme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
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,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah'a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme.

aziz: muhterem, sayg›n.

bahane: vesile, sebep.

Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).

ecza: cüz'ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyet: önem.
emin: emniyet sahibi, korku-
suz.
gayp: görünmeyen, fakat
varl›¤› kesin olan ve mahiyeti

Allah taraf›ndan bilinen baflka
âlemler.

hamd: Allah'a karfl› olan flük-
ran ve memnuniyetini onu
överek bildirme, Allah'›n yü-
celi¤ini övme.

hatime: son, nihayet, bitifl.

1. Ey Rabbimiz! Unutarak veya yan›larak bir kusur ifllersek, bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)

2. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilemez.
3. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
4. Hiçbir fley yoktur ki hamd ile O'nu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)



1 pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne s›rr›yla sizi teselliye muh-

taç görmemekle beraber, derim ki:

2 n∂uHnQ pórªnëpH ríuÑ°nSnh Énæpæo«`rYnÉpH n∂sfpÉna n∂uHnQ pºrµoëpd rôpÑ°rUGnh ayeti-

nin mana-i iflarisiyle verdi¤i teselliyi tamam›yla gördüm.
fiöyle ki:

Dünyay› unutmak, ramazan›m›z› asude geçirmek dü-
flünürken, hat›ra gelmeyen ve bütün bütün tahammülün
fevkinde bu dehfletli hâdise hem benim, hem Risale-i
Nur’un, hem sizin, hem ramazan›m›z, hem uhuvvetimiz
için ayn-› inayet oldu¤unu ben müflahede ettim. Bana ait
cihetinin ise çok faydalar›ndan yaln›z iki üçünü beyan
ederim.

• Birincisi: Ramazanda çok fliddetli bir heyecan, bir

ciddiyet, bir iltica, bir niyaz ile müthifl hastal›¤a galebe
ederek çal›flt›rd›.

• ‹kincisi: Her birinize karfl› bu sene de görüflmek ve

yak›n›n›zda bulunmak arzusu fliddetli idi. Yaln›z birinizi
görmek ve Isparta’ya gelmek için bu çekti¤im zahmeti
kabul ederdim.

• Üçüncüsü: Hem Kastamonu’da, hem yolda, hem

burada fevkalâde bir tarzda bütün elîm haletler birden
de¤ifliyor ve me’mulün ve arzumun hilâf›na olarak bir

dest-i inayet görünüyor,
3 *G o√nQÉnà`rNG Énª«/a oôr«nîrdnG dediriyor.

En ziyade beni düflündüren Risale-i Nur’u, en gafil ve 

arzu: bir fleye karfl› duyulan istek,
heves.
asude: rahat, gailesiz, rahatlam›fl,
müsterih.
ayn-› inayet: inayetin, lütuf ve
ihsan›n, ba¤›fl›n tâ kendisi.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah.
ciddiyet: ciddîlik.
cihet: yan, yön, taraf.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
dest-i inayet: inayet eli, dikkat,
gayret, ihsan, iyilik eli.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
fevk: üst, üst taraf, yukar›, üzeri.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
gafil: gaflette bulunan, ihmal
eden.
galebe: galip gelme, yenme, üs-
tünlük.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
hay›r: iyilik, fayda.
heyecan: coflkunluk, coflma.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iltica: s›¤›nma, dayanma, güven-
me.
kemal-i dikkat: tam ve mükem-
mel bir dikkat.
me'mul: umulan, ümit edilen,
beklenilen.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.

müflahede: görme, seyretme,
seyrederek anlama.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, korkutan, dehfletli, kor-
kunç.
niyaz: rica, dua.
rikkat: merhamet, ac›ma,
baflkalar›n›n düfltü¤ü durum-

dan dolay› müteessir olma
hasleti.
saha: ilim dal›; konu, ifl, hu-
sus.
flehr-i mübarek: mübarek,
bereketli, feyizli ay.
tahammül: zora dayanma,
sabretme, sab›r gösterme.

tarz: biçim, flekil, suret.
teessüf: üzülme, eseflenme,
bir fleyin tesirini hissetme, ac›
duyma.
uhuvvet: kardefllik.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Kim kadere iman ederse, kederden emin olur.
2. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Muhakkak ki sen bizim himayemiz alt›ndas›n.

Kalkt›¤›nda Rabbini hamd ile tesbih et. (Tur Suresi: 48)
3. Hay›r, Allah’›n seçti¤indedir.

648 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎDEN‹ZL‹ HAYATI



dünyaca büyük makamlarda bulunanlara da kemal-i dik-
katle okutturuyor, baflka bir sahada fütuhata meydan aç›-
yor. Ve en ziyade rikkatime dokunan ve kendi elemim-
den baflka her birinizin s›k›nt›s›ndan bafl›ma toplanan bü-
tün elemlere ve teessüflere karfl›, ramazanda, bir saati
yüz saat hükmüne getiren o flehr-i mübarekte, bu musi-
bet dahi o yüz sevab› her bir saati on saat derecesinde
ibadet yapmakla bine iblâ¤ etti¤inden, Risale-i Nur’dan
tam ders alan ve dünyan›n fânî ve ticaretgâh oldu¤unu
bilen ve her fleyi iman› ve ahireti için feda eden ve bu
dershane-i Yusufiyedeki muvakkat s›k›nt›lar daimî lezzet-
ler ve faydalar vereceklerine inanan sizin gibi ihlâsl› zat-
lara ac›mak ve rikkatten a¤lamak haletini, tebrik ve se-
bat›n›z› gayet istihsan ve takdir etmek haletine çevirdi.

Ben de, 
1 p∫nÓ°s†dGnh pôrØ`oµrdG inƒ°pS m∫ÉnM uπoc '¤nY ! oórªnërdnG de-

dim. Bana ait bu faydalar gibi, hem uhuvvetimizin, hem
Risale-i Nur’un, hem Ramazan’›m›z›n, hem sizin bu yüz-
de öyle faydalar› var ki, perde aç›lsa, “Yâ Rabbena, flü-
kür. Bu kaza ve kader-i ‹lâhî, hakk›m›zda bir inayettir”
dedirtecek kanaatim var.

Hâdiseye sebebiyet verenlere itap etmeyiniz. Bu musi-
betin genifl ve dehfletli plân› çoktan kurulmufltu. Fakat
manen pek çok hafif geldi. ‹nflaallah çabuk geçer.
2 rºoµnd lôr«nN nƒognh ÉkÄr«n°T Gnƒog nôrµnJ r¿nG =À'ùnY s›rr›yla, me’yus ol-

may›n›z.
Said Nursî

‚®è
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me.
itap: dar›lma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah'›n
kader kanunu.
kanaat: görüfl, fikir.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yarat›lmas›,
her konuda Allah'›n hükmünün
yürümesi.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
duyguca, gönülce, yürekçe, ruh-
ça, mana itibariyle, manaca.
me'yus: ümitsiz, yeise düflmüfl,
ümidi kesilmifl, kederli.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
Rabbena: bizim Rabbimiz.
rikkat: merhamet, ac›ma, baflka-
lar›n›n düfltü¤ü durumdan dolay›
müteessir olma hasleti.
sebat: kararl› olma, karar›ndan
vazgeçmeme, azimlilik.
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme.
ticaretgâh: ticaret yap›lan yer, ti-
caret yeri.
uhuvvet: kardefllik.
zat: kifli, flah›s, fert.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
daimî: sürekli, devaml›.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
dershane-i Yusufiye: Yu-
suf'un (a.s.) dershanesi.
fânî: muvakkat, geçici.
fedâ: gözden ç›karma, u¤ru-

na verme.
gayet: çok, fazla, son derece.
hâdise: vak›a, olay, ilk defa
olan, meydana ç›kan hâl.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hamd: teflekkür, flükran.
ibadet: Allah'›n emrettiklerini
yerine getirme, Allah'a karfl›
kulluk vazifesini yapma.

ibla¤: ulaflt›rma.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf
Allah r›zas› için yapma.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: Allah izin verirse.
istihsan: güzel bulma, be¤en-

1. Küfür ve dalalet (inkârc›l›k ve sap›kl›k) d›fl›nda her hal üzere Allah'a hamd olsun. (Feyzü'l-
Kadir, 1:368, hadis no: 662.)

2. Bazen da sevmedi¤iniz fley, hakk›n›zda hay›rl› olabilir. (Bakara Suresi: 216.)



2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz kardefllerim,

Yak›n›n›zda bulunmakla çok bahtiyar›m. Sizin hayali-
nizle ara s›ra konuflurum, müteselli olurum. Biliniz ki,
mümkün olsayd›, bütün s›k›nt›lar›n›z› kemal-i iftihar ve
sevinçle çekerdim. Ben, sizin yüzünüzden Isparta’y› ve
havalisini tafl›yla, topra¤›yla seviyorum. Hatta diyorum
ve resmen de diyece¤im: Isparta hükûmeti bana ceza
verse, baflka vilâyet beni beraat ettirse, yine buray› ter-
cih ederim.

Evet, ben üç cihetle Ispartal›y›m. Gerçi tarihçe ispat
edemiyorum; fakat kanaatim var ki, ‹sparit nahiyesinde
dünyaya gelen Said’in asl›, buradan gitmifl. Hem Isparta
vilâyeti öyle hakikî kardeflleri bana vermifl ki; de¤il Ab-
dülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onlar›n her biri-
sine maalmemnuniye feda eylerim.

Tahmin ederim, flimdi küre-i arzda Risale-i Nur fiakirt-
lerinden, kalben ve ruhen ve fikren daha az s›k›nt› çeken
yoktur. Çünkü, kalp ve ruh ve ak›llar› iman-› tahkikî nur-
lar›yla s›k›nt› çekmezler. Maddî zahmetler ise, Risale-i
Nur dersiyle hem geçici, hem sevapl›, hem ehemmiyet-
siz, hem hizmet-i imaniyenin baflka bir mecrada inkiflaf›-
na vesile olmas›n› bilerek, flükür ve sab›rla karfl›l›yorlar.
“‹man-› tahkikî dünyada dahi medar-› saadettir” diye,
hâlleriyle ispat ediyorlar. Evet, “Mevlâ görelim neyler,

asl: soy, nesep.
aziz: muhterem, sayg›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mes’ut ,
mutlu.
belki: hatta.
beraat: aklanma.
cihet: yan, yön, taraf.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
fedâ: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
gerçi: öyle ise de, her ne kadar.
hakikî: gerçek, do¤ru.
hamd: Allah'a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah'›n yüceli¤ini övme.
hatta: manaya kuvvet vermek
için "üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de..." manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
havali: etraf, çevre, civar, yöre,
dolay.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur'ân hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmî delillerle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
hükümet: yönetim.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme, aç›¤a ç›kma, meydana ç›k-
ma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
kalben: kalp ile, kalpten, samimî,
içten, gönülden, yürekten, kendi
kendine, can ü gönülden.
kanaat: görüfl, fikir.
kemal-i iftihar: övünmenin son
derecesi, tam manas›yla iftihar
etmek.
kusur: eksiklik, noksan.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
maalmemnuniye: memnuniyet-
le, memnunlukla, seve seve.
maddî: maddeye ait, madde ile
alâkal›, cismanî.
mecra: kanal, yer.
medar-› saadet: mutluluk vesile-
si, ferahl›k sebebi.
Mevlâ: Allah.
mütesellî: teselli bulan, avunan,
ac›y› unutur gibi olan, üzüntüsü
da¤›lan.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
resmen: kesin olarak, aç›k
olarak, aç›kça.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh
yönünden, ruh olarak.
sab›r: sab›r, dayanma, katlan-
ma, zorluklara dayanma gü-
cü.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: Allah'›n verdi¤i nimet-

ler karfl›s›nda elhamdülillah
deme, Allah'a dil ile hamd et-
me.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden
üstün tutma, öne alma, seç-
me, daha çok be¤enme.

tesbih: Allah'› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Sübhanallah deme, Ce-
nab-› Hakk› (c.c.) flan›na lây›k
ifadelerle anma, Allah'a söz,
ifl, davran›fl ve kalple içten
ibadet etme.
vesile: bahane, sebep.
vilayet: il.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

2. Hiçbir fley yoktur ki hamd ile Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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neylerse güzel eyler” deyip, metinâne bu fânî zahmetle-
ri bâkî rahmetlere tebdile çal›fl›yorlar.

Cenab-› Erhamürrâhimîn, onlar›n emsallerini ço¤alt-
s›n, bu vatana medar-› fleref ve saadet yaps›n ve onlar›
da Cennetü’l-Firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eyle-
sin. Âmin.

Said Nursî

ìÕ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Bayram›n›z› tekrar tebrikle beraber, sureten görüfle-
medi¤imize teessüf etmeyiniz. Bizler hakikaten daima
beraberiz. Ebed yolunda da, inflaallah, bu beraberlik de-
vam edecek. ‹manî hizmetinizde kazand›¤›n›z ebedî se-
vaplar ve ruhî ve kalbî faziletler ve sevinçler, flimdiki ge-
çici ve muvakkat gamlar› ve s›k›nt›lar› hiçe indirir kana-
atindeyim. fiimdiye kadar, Risale-i Nur fiakirtleri gibi,
çok kudsî hizmette çok az zahmet çekenler olmam›fl.

Evet, Cennet ucuz de¤il. ‹ki hayat› imha eden küfr-i
mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyet-
lidir. Bir parça meflakkat olsa da, flevk ve flükür ve sab›r-
la karfl›lamal›. Madem bizi çal›flt›ran Hal›k›m›z Rahîm ve
Hakîmdir; bafla gelen her fleyi r›za ile, sevinç ile, rahme-
tine, hikmetine itimat ile karfl›lamal›y›z.

Said Nursî
ìÕ
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dair olan, imanla ilgili.
imha: bozma, yok etme, mahvet-
me, ortadan kald›rma, y›kma.
inflaallah: Allah izin verirse.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
kalbî: kalbe mensup, kalple ilgili,
kalbe ait.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, mutlak küfür, hiç bir imanî
hükmü, delili, hakikati kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
medar-› fleref ü saadet: fleref ve
mutluluk sebebi.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
metinane: metanetle, metin bir
flekilde, sa¤laml›kla.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi.
r›za: Allah'›n takdirine boyun e¤-
me, Allah'›n emirlerinin d›fl›nda
hiç bir fleyin gerçekleflmeyece¤i-
ne inanma.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
sab›r: bafla gelen üzücü olaylara,
belâ ve âfetlere veya bir haks›zl›-
¤a katlanma, tahammül göstere-
rek Allah'a tevekkül edip s›k›nt›-
lara gö¤üs germe.
sureten: suret olarak, yüz yüze.
flükür: Allah'›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillah deme,
Allah'a dil ile hamd etme.
tebdil: de¤ifltirme, döndürme,
dönüfltürme, baflka bir hâle getir-
me.
teessüf: üzülme, eseflenme, bir
fleyin tesirini hissetme, ac› duy-
ma.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez, bitip tükenmez, ölmez,
sonsuz.
Cenab-› Erhamürrâhimîn:
inayet ve rahmet, yard›m ve
lütuf sahiplerinin en merha-
metlisi olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah (c.c.).
Cennetülfirdevs: Firdevs Cen-
neti.
daima: her vakit, sürekli, her
zaman.

ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ebedî: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç
son bulmayacak flekilde sü-
ren.
ehemmiyet: önem.
emsal: efl, benzer.
fânî: muvakkat, geçici.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hare-
ket etmeye yönelten manevi
kuvvet, erdem.

hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
imanî: imana ait olan, imana

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



Bu defaki küçük müdafaat›mda demifltim:

“Risale-i Nur’daki flefkat, hakikat, hak, bizi siyasetten
men’ etmifl. Çünkü, masumlar belâya düflerler; onlara
zulmetmifl oluruz.” Baz› zatlar bunun izah›n› istediler.
Ben de dedim:

fiimdiki f›rt›nal› as›rda gaddar medeniyetten nefl’et
eden hodgâml›k ve asabiyet-i unsuriye ve Umumî Harp-
ten gelen istibdadat-› askeriye ve dalâletten ç›kan merha-
metsizlik cihetinde öyle bir efledd-i zulüm ve efledd-i istib-
dadat meydan alm›fl ki, ehl-i hak, hakk›n› kuvvet-i mad-
diye ile müdafaa etse, ya efledd-i zulüm ile, tarafgirlik ba-
hanesiyle çok bîçareleri yakacak; o halette, o da azlem
olacak ve ma¤lûp kalacak. Çünkü, mezkûr hissiyatla ha-
reket ve taarruz eden insanlar, bir-iki adam›n hatas›yla
yirmi otuz adam› adî bahanelerle vurur, periflan eder.
E¤er ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yaln›z vuran› vur-
sa, otuz zayiata mukabil yaln›z biri kazan›r, ma¤lûp vazi-
yetinde kal›r. E¤er mukabele-i bilmisil kaide-i zalimane-
siyle, o ehl-i hak dahi, bir-ikinin hatas›yla yirmi-otuz bî-
çareleri ezseler, o vakit hak nam›na dehfletli bir haks›zl›k
ederler.

‹flte, Kur’ân’›n emriyle, gayet fliddetle ve nefretle
siyasetten ve idareye kar›flmaktan kaç›nd›¤›m›z›n hakikî
hikmeti ve sebebi budur. Yoksa, bizde öyle bir hak kuv-
veti var ki, hakk›m›z› tam ve mükemmel müdafaa edebi-
lirdik. Hem madem her fley geçici ve fânîdir ve ölüm
ölmüyor ve kabir kap›s› kapanm›yor ve zahmet ise, 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adî: al›fl›lm›fl olan, her zamanki
gibi, fevkalâde olmayan.
asabiyet-i unsuriye: ›rkç›l›k da-
mar›, ›rkç›l›k.
as›r: yüzy›l.
azlem: çok zalim, en zalim.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
belâ: musibet, gam, keder, afet,
s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cihet: yan, yön, taraf.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma, azma, bat›la yönelme.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan.
efledd-i istibdat: zorbal›¤›n en
çetini, kanunsuz, keyfî idarenin
en fliddetlisi.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
fânî: ölümlü.
gaddar: çok fazla gadreden, zu-
lüm, haks›zl›k, merhametsizlik
eden.
gayet: çok, fazla, son derece.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek, sahici.
hâlet: hâl, suret, keyfiyet.
hata: suç, günah, kabahat.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hissiyat: hisler, duygular.
hodgâm: kendi keyfini düflünen,
bencil.
idare: yönetim.
istibdadat-› askeriye: askerî bas-
k›lar, askere ait dayatmalar.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kaide-i zalimane: zalimce kural.
kuvvet-i maddiye: maddî kuv-
vet, bilek gücü.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
ma¤lup: yenilmifl, kendisine galip
gelinmifl, yenilen kimse.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
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medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir
fleyi diri¤ etme, bir fleyin ya-
p›lmas›n› engelleme, esirge-
me, vermeme, önleme.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, iyilik
etmek, bîçarelere yard›mda
bulunmak, esirgemek.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mukabele-i bi'l-misil: misliy-

le mukabele etme, karfl›laflt›-
¤› muamelenin ayn›s›n› sahi-
bine iâde etme.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
müdafaa: savunma.
müdafaat: savunmalar.
mükemmel: kemale erdiril-
mifl, kemal bulmufl, kâmil, ta-
mamlanm›fl, noksans›z, tam,
eksiksiz.
nam: ad, isim.
nefret: i¤renme, tiksinme, ik-
rah.

nefl'et: ç›kma, yetiflme.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet, karfl›l›k bekleme-
den yard›m etme.
taarruz: hücum etme, sald›r-
ma.
tarafgir: bir taraf› tutan, bir
taraf› destekleyen, tarafl›.
Umumî Harp: Birinci Dünya
Savafl›.
zayiat: kay›plar, yitikler.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa,
iflkence.



rahmete kalboluyor; elbette biz, sab›r ve flükürle tevekkül
edip sükût ederiz. Zarar ile icbar ile sükûtumuzu bozdur-
mak ise, insafa, adalete, gayret-i vataniyeye ve hamiyet-i
milliyeye bütün bütün z›tt›r, muhaliftir.

Hulâsa-i kelâm: Ehl-i hükûmetin ve ehl-i siyasetin ve
ehl-i idarenin ve inzibat›n ve adliye ve zab›tan›n bizimle
u¤raflacak hiçbir iflleri yoktur. Olsa olsa, dünyada hiçbir
hükûmetin müdafaa edemedi¤i ve akl› bafl›nda hiçbir in-
san›n hofllanmad›¤› küfr-i mutlak ve dehfletli bir taun-i
beflerî ve maddiyyunluktan gelen z›nd›kan›n taassubuyla,
bir k›s›m gizli z›nd›klar fleytanetiyle baz› resmî memurla-
r› aldatarak evhamland›r›p, aleyhimize sevk etmek var.
Biz de deriz: De¤il böyle bir kaç vehham›, belki dünyay›
aleyhimize sevk etseler, Kur’ân’›n kuvvetiyle, Allah’›n
inayetiyle kaçmay›z; o irtidatkâr küfr-i mutlaka ve o z›n-
d›kaya teslim-i silâh etmeyiz.

Said Nursî

ì®Õ
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Sizin sebat ve metanetiniz, masonlar›n ve münaf›kla-
r›n bütün plânlar›n› akim b›rak›yor.

Evet kardefllerim, saklamaya lüzum yok; o z›nd›klar,
Risale-i Nur’u ve flakirtlerini tarikate ve bilhassa Nakflî
tarikatine k›yas edip, o ehl-i tarikati ma¤lûp ettikleri 
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kalb: dönme.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z kü-
für, mutlak küfür, hiç bir imanî
hükmü, delili, hakikati kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
maddiyyunluk: maddiyyunlar›n
mesle¤i, maddecilik.
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
metanet: sebat, gayret.
muhalif: ayk›r›, z›t, karfl›t.
müdafaa: savunma.
münaf›k: kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen, kâfirli-
¤ini gizleyerek Müslüman gibi
davranan.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend'in kur-
du¤u tarikat ve bu tarikata men-
sup olan.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
resmî: devletin olan, devlete ait,
devletle ilgili.
sebat: kararl› olma, karar›ndan
vazgeçmeme, azimlilik.
sevk: yönlendirme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sükût: susma.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleytanet: fleytanl›k, kurnazl›k, hi-
lekârl›k, aldat›c›l›k.
flükür: Allah'›n verdi¤i nimetler
karfl›s›nda elhamdülillah deme,
Allah'a dil ile hamd etme.
taassup: körü körüne ba¤l›l›k, bâ-
t›lda ›srar etme.
tarikat: ayn› dinden olmakla bir-
likte, baz› ‹lâhî hakikatlere varma
ve Allah'a vas›l olma yolunda
farkl› görüfl tafl›yanlar›n meydana
getirdi¤i topluluk.
taun-› beflerî: insanla ilgili taun,
insana ait veba.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
teslim-i silâh: silâh b›rakma, silâ-
h›n› teslim etme.
tevekkül: Allah'a dayanma ve
güvenme, gücünün yetmedi¤i
yerde Allah'tan bekleme.
vehham: çok flüphe ve vesvese
eden, çok kuruntulu.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete inan-
mayan, Allah'› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

adliye: mahkeme, yarg›lama
iflleriyle u¤raflan daire.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
aleyhimize: zarar›m›za.
aziz: muhterem, sayg›n.
belki: hatta.
ehl-i hükümet: hükümete
mensup kimseler, milleti ida-
re edenler.
ehl-i idare: ülkeyi yöneten-
ler.

ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ehl-i tarikat: tarikata men-
sup olanlar.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular, esass›z fleyler, kuruntu-
lar.
gayret-i vataniye: vatan için
çal›flma.
hamiyet-i milliye: millet için,
millî gayeler u¤runa fedakâr-

l›kta bulunma, çal›flma, gay-
ret etme.
hulâsa-i kelâm: sözün hulâ-
sas›, sözün özü, sözün k›sas›.
hükümet: devlet, yönetim.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda bir ifl yapt›rma, mec-
bur etme, bask›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inzibat: askerî polis.
irtidatkâr: irtidat edici, din-
den ç›kan, dini terk eden.



plânlar ile bizleri çürütmek ve da¤›tmak fikriyle, bu hücu-
mu yapt›lar.

Evvelâ: Ürkütmek ve korkutmak ve o mesle¤in sû-i is-
timalât›n› göstermek.

Saniyen: O mesle¤in erkânlar›n›n ve müntesibininin
kusuratlar›n› teflhir etmek.

Ve salisen: Maddiyyun felsefesinin ve medeniyetinin
cazibedar sefahat ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat et-
mekle mâbeynlerinde tesanüdü k›rmak ve Üstadlar›n›
ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin, felsefenin
baz› düsturlar›yla nazarlar›ndan sukut ettirmektir ki, Nak-
flîlere ve ehl-i tarikate karfl› istimal ettikleri ayn› silâh ile
bizlere hücum ettiler, fakat aldand›lar. Çünkü, Risale-i
Nur’un meslek-i esas›, ihlâs-› tam ve terk-i enaniyet ve
zahmetlerde rahmeti ve elemlerde bâkî lezzetleri hisse-
dip aramak ve fânî ayn-› lezzet-i sefihânede elîm elemle-
ri göstermek ve iman›n bu dünyada dahi hadsiz lezzetle-
re medar olmas›n› ve hiçbir felsefenin eli yetiflmedi¤i
noktalar› ve hakikatleri ders vermek oldu¤undan, onlar›n
plânlar›n› inflaallah tam akim b›rakacak ve meslek-i Risa-
le-i Nur ise tarikatlere k›yas edilmez diye, onlar› sustura-
cak.

Said Nursî

ì@Õ

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
ayn-› lezzet-i sefihâne: sefahat-
ten al›nan zevkin, lezzetin kendi-
si.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz.
cazibedar: çekici, cazibeli, al›ml›,
cezp edici.
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas.
ehl-i tarikat: tarikata mensup
olanlar.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
elîm: çok dert ve keder veren,
çok ac› verici, ac›kl›.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk önce.
fânî: muvakkat, geçici.
fikir: düflünme, düflünce.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
düzensizlik meydana getirme.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
ihlâs-› tam: tam ihlâs, yapt›¤› her
iflinde Allah'›n emrini ve r›zas›n›
gözetme, dünyevî veya uhrevî
hiç bir karfl›l›k beklememe.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inflaallah: Allah izin verirse.
istimâl: kullanma.
k›yas: benzetme yolu, örnekle-
me.
kusûrat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler, suçlar, kaba-
hatler.
mabeyn: ara, aral›k, iki fleyin ara-
s›.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
medar: dayanak noktas›, sebep,
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vesile.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
meslek-i esas: esas meslek.
meslek-i Risale-i Nur: Risale-
i Nur mesle¤i, Risale-i Nur yo-
lu, Risale-i Nur tarz›.
müntesip: mensup.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakflibend'in
kurdu¤u tarikat ve bu tarika-
ta mensup olan.
nazar: itibar.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-

mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci derecede,
ikinci olarak.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sû-i istimâlât: kötü kullan-
malar.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤›
inme.
tarikat: ayn› dinden olmakla

birlikte, baz› ‹lâhî hakikatlere
varma ve Allah'a vas›l olma
yolunda farkl› görüfl tafl›yan-
lar›n meydana getirdi¤i toplu-
luk.
terk-i enaniyet: benlik ve
enaniyetten vazgeçme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma, birbirinden destek
alma, omuzdafll›k.
teflhir: gösterme.
üstad: ö¤retici.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz Kardefllerim!

Bu eski ve yeni iki medrese-i Yusufiyedeki fliddetli im-
tihanda sars›lmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yak›-
c› çorbadan a¤›zlar› yand›¤› hâlde talebeli¤ini b›rakma-
yan ve bu kadar tehacüme karfl› kuvve-i maneviyesi k›r›l-
mayan zatlar› ehl-i hakikat ve nesl-i ati alk›fllayacaklar›
gibi, melâike ve ruhanîler dahi alk›fll›yorlar, diye kana-
atim var. Fakat içinizde hastal›kl› ve nazik ve fakirler bu-
lunmas›yla, maddî s›k›nt› ziyadedir. Ve buna karfl› da her
biriniz her birisine birer tesellici ve ahlâkta ve sab›rda bi-
rer nunune-i imtisal ve tesanüt ve taltifte birer flefkatli
kardefl ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve
mucip ve güzel seciyelerin in’ikâs›nda birer âyine olma-
n›z o maddî s›k›nt›lar› hiçe indirir, diye düflünüp, ruhum-
dan ziyade sevdi¤im sizler hakk›nda teselli buluyorum.

Yüz yirmi yafl›nda bulunan Mevlâna Halid’in cübbesi-
ni size bir gün gönderece¤im. O zat onu bana giydirdi¤i
gibi, ben de onun nam›na sizin her birinize teberrüken
giydirmek için, hangi vakit isterseniz gönderece¤im.

Said Nursî

ì@Õ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Kader-i ‹lâhî adaleti bizleri Denizli medrese-i Yusufiye-
sine sevk etmesinin bir hikmeti, her yerden ziyade, 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 655 DEN‹ZL‹ HAYATI

mucip: icap eden, uyan, gereken,
gerektiren.
muhâtab: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen, konuflulan
kimse.
müzakere: görüflme, çal›flma.
nam: ad, isim.
nazik: narin, ince.
nesli ati: gelecek nesil.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
nümune-i imtisal: örnek al›na-
cak flekildeki nümune, örnek nü-
mune.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
sab›r: sab›r, dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
seciye: yarat›l›fl, huy, tabiat, ka-
rakter, cibilliyet.
sevk: önüne kat›p sürme, öne,
ileri sürme, gönderme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
taltif: iltifat etme, gönül okflama,
iyilikle gönül alma.
teberrüken: mübarek görerek,
u¤ur sayarak.
tehacüm: hücum etme, topluca
hücum etme, sald›rma.
tenzih: Allah'› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme,
güzel sözler söyleyerek rahatlat-
ma.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. Allah'›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
ahlâk: huylar, tabiatlar.
âyine: ayna, mirat.
aziz: muhterem, sayg›n.
cübbe: üste giyilen bol ve
uzun elbise.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler.
hikmet: belirli gayelere yö-

nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
imtihan: Allah'›n s›k›nt›, has-
tal›k, fakirlik gibi çeflitli flekil-
lerde kullar›n› denemesi.
in'ikâs: aksetme, yans›ma.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah'›n kader kanunu.
kanaat: görüfl, fikir.
kusur: eksiklik, noksan.
kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.

maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
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.
melâike: melekler, feriflteh-
ler.



Risale-i Nur’a ve flakirtlerine, hem mahpuslar›, hem aha-
lisi, belki hem memurlar› ve adliyesi muhtaç olmalar›d›r.
Buna binaen, biz bir vazife-i imaniye ve uhreviye ile bu
s›k›nt›l› imtihana girdik. Evet, yirmi otuzdan ancak bir
ikisi tadil-i erkân ile namaz›n› k›lan mahpuslar içinde, bir-
den Risale-i Nur flakirtlerinden k›rk ellisi umumen bilâis-
tisna, mükemmel namazlar›n› k›lmalar›, lisan-› hâl ve fiil
diliyle öyle bir ders ve irflatt›r ki, bu s›k›nt› ve zahmeti hi-
çe indirir, belki sevdirir. Ve flakirtler, ef’alleriyle bu dersi
verdikleri gibi, kalplerindeki kuvvetli tahkiki imanlar›yla
dahi buradaki ehl-i iman› ehl-i dalâletin evham ve flübe-
hat›ndan kurtarmalar›na medar çelikten bir kal’a hükmü-
ne geçece¤ini rahmet ve inayet-i ‹lâhiyeden ümit ediyo-
ruz.

Buradaki ehl-i dünyan›n bizi konuflmaktan ve temas-
tan men’leri zarar vermiyor. Lisan-› hâl, lisan-› kalden
daha kuvvetli ve tesirli konufluyor. Madem hapse girmek
terbiye içindir; milleti seviyorlar ise, mahpuslar› Risale-i
Nur flakirtleriyle görüfltürsünler. Tâ bir ayda, belki bir
günde, bir seneden ziyade terbiye als›nlar; hem millete
ve vatana, hem kendi istikballerine ve ahiretine menfa-
atli birer insan olsunlar. Gençlik Rehberi bulunsa idi, çok
faydas› olurdu; inflaallah, bir zaman girer.

Said Nursî

ì@Õ

adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
ahali: halk.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
belki: hatta.
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
ef'al: fiiller, ifller, ameller.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri, ‹slâm dinini kabul edenler.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
hükmüne: yerine.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
imtihan: Allah'›n s›k›nt›, hastal›k,
fakirlik gibi çeflitli flekillerde kulla-
r›n› denemesi.
inayet-i ‹lâhiye: Allah'›n yard›m›.
inflaallah: Allah izin verirse.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kal'a: kale.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahpus: hapsedilmifl olan, mev-
kuf.

656 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎDEN‹ZL‹ HAYATI

medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
men: yasak etme, durdurma,
mâni olma, b›rakmama, bir
fleyi diri¤ etme, bir fleyin ya-
p›lmas›n› engelleme, esirge-
me, vermeme, önleme.
menfaatli: faydal›.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendi-
sine bir fley lâz›m olan, ihti-
yaç içinde bulunan, bir eksi¤i
olup onu tamamlamak iste-
yen.
mükemmel: kemale erdiril-

mifl, kemal bulmufl, kâmil, ta-
mamlanm›fl, noksans›z, tam,
eksiksiz.
rahmet: Allah'›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flübehat: flüpheler.
tadil-i erkân: düzgün yapma.
tahkikî: tahkikle alâkal›, tah-
kike ait, araflt›rma, inceleme
ile ilgili,.

terbiye: iyi ahlâkl› olmak
üzere yetifltirme.

tesirli: etkili.

umumen: umumî olarak, bü-
tün, hep, herkese oldu¤u gibi.

ümit: umut, umma, ümit.

vazife-i imaniye ve uhrevi-
ye: iman ve ahiretle ilgili vazi-
fe.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

zarar: ziyan, kay›p, eksiklik.

ziyade: çok, fazla, art›k.



Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bugün, büyük ve merhum kardeflim Molla Abdullah
ile Ziyaeddin hakk›ndaki malûmunuz muhavereyi tahat-
tur ettim. Sonra sizi düflündüm. Kalben dedim: E¤er per-
de-i gayp aç›lsa, bu sebats›z zamanda böyle sebat göste-
ren ve bu yak›c›, ateflli hâllerden sars›lmayan bu samimî
dindarlar ve ciddî Müslümanlar, e¤er her biri bir velî, hat-
ta bir kutup görünse, benim nazar›mda flimdi verdi¤im
ehemmiyeti ve alâkay› pek az ziyadelefltirecek ve e¤er
birer âmî ve adî görünse, flimdi verdi¤im k›ymeti hiç
noksan etmeyecek diye karar verdim. Çünkü, böyle pek
a¤›r flerait alt›nda iman kurtarmak hizmeti, her fleyin fev-
kindedir. fiahsî makamlar ve hüsnüzanlar›n ilâve ettikle-
ri meziyetler, böyle da¤da¤al›, sars›nt›l› hâllerde hüsnü-
zanlar›n› k›rmakla muhabbetleri azal›r ve meziyet sahibi
dahi onlar›n nazarlar›nda mevkiini muhafaza etmek için
tasannua ve tekellüfe ve s›k›nt›l› vakara mecburiyet his-
seder. ‹flte hadsiz flükür olsun ki, bizler böyle so¤uk tekel-
lüflere muhtaç olmuyoruz.

Said Nursî

ì@Õ

Kardefllerim!

Gerçi bu vaziyet, hem muvaf›ka ve bir k›s›m memur-
lara, Risale-i Nur’a karfl› bir çekinmek, bir ürkmek ver-
mifl; fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve alâkadar 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 657 DEN‹ZL‹ HAYATI

merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
mevki: makam.
meziyet: bir kifliyi baflkalar›ndan
ay›ran veya yücelten vas›f, üstün-
lük vasf›, de¤erlilik, yüksek ka-
rekter, fazilet.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen.
muhavere: konuflma, görüflerek
konuflma, sohbet etme, karfl›l›kl›
olarak konuflma.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen.
muvaf›k: taraftar.
nazar: göz, düflünce.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl.
perde-i gayp: gayp perdesi, gizli
perde.
samimî: içten, candan, gönülden,
kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
sebat: kararl› olma, karar›ndan
vazgeçmeme, azimlilik.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flahsî: flahsa ait, kifliye, kendine
ait, flah›sla ilgili, hususî.
flerait: flartlar.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tahattur: hat›rlama, hat›ra getir-
me.
tasannu: zorlayarak bir fleyi ol-
du¤undan daha de¤erli göster-
me.
tekellüf: külfetli, zahmetli ifl gör-
me, zahmetli bir ifle katlanma,
külfet.
vakar: a¤›rl›k, onuru koruma,
haysiyet ve flerefi koruma, onur-
lu olma.
vaziyet: bir kimse veya fleyin du-
rumu, hâli.
velî: Allah'›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
ziyade: Artma, ço¤alma.

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
âmî: cahil.
aziz: muhterem, sayg›n.
ciddî: gerçek, hakikat.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›,
beyhude telâfl ve ›zd›rap.
dindar: dinî kaidelere hakk›y-
la riayet eden, dininin emirle-
rini yerine getiren, mütedey-
yin.
ehemmiyet: önem.

fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
gerçi: öyle ise de, her ne ka-
dar.
hadsiz: sonsuz.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için "üstelik, fazla ola-
rak, bundan baflka, kadar, bi-
le, dahi, hem de..." manala-
r›nda, cümle bafllar›nda kulla-
n›lan edatt›r.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ilâve: ekleme, katma.

iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
kalben: kalp ile, kalpten, sa-
mimî, içten, gönülden, yürek-
ten, kendi kendine, can ü gö-
nülden.
k›ymet: de¤er.
kutup: bir tarikat›n en büyük
lideri.
malûm: bilinen, belli, belirsiz
olmayan.
mecburiyet: mecbur olma,
mecburluk, zarurîlik durumu,
zora tutulma, zorunluluk.



memurlarda bir dikkat, bir ifltiyak uyand›r›yor. Merak et-
meyiniz. O Nurlar parlayacaklar!

Said Nursî

ì@Õ

Aziz kardefllerim,

Ben tahmin ediyorum ki, hakikî ve en son müdafa-
anamemiz, Denizli hapsinin meyvesi olan risalecik ola-
cak. Çünkü, evvelce baz› evham yüzünden bir seneden
beri aleyhimize genifl bir tarzda çevrilen plânlar bunlar-
d›r: “Tarikatç›l›k, komitecilik ve dinî hissiyat› siyasete alet
etmek ve cumhuriyet aleyhinde çal›flmak ve idare ve asa-
yifle iliflmek” gibi as›ls›z bahaneler ile bize hücum ettiler.
Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, onlar›n plânlar›
akim kald›.

O kadar genifl bir sahada, yüzer talebelerde, yüzler ri-
salede, on sekiz sene zarf›ndaki mektup ve kitaplarda
hakikat-i imaniyeden ve Kur’âniyeden ve ahiretin tahki-
kinden ve saadet-i ebediyeye çal›flmaktan baflka bir fley
bulmad›lar. Plânlar›n› gizlemek için gayet adî bahaneleri
aramaya bafllad›lar. Fakat hükûmetin baz› erkân›n› i¤fal
edip aleyhimize çeviren dehfletli ve gizli bir z›nd›ka
komitesi flimdi do¤rudan do¤ruya küfr-i mutlak hesab›na
bize hücum etmek ihtimaline karfl›, günefl gibi zâhir ve
flüphe b›rakmaz ve da¤ gibi metin, sars›lmaz olan 

adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyhinde: zarar›na olarak.
asayifl: düzen, nizam.
aziz: muhterem, sayg›n.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
Cenab-› Hak: Allah.
cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
dinî: din ile ilgili, dine ait.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar, esass›z fleyler, kuruntular.
evvelce: daha evvel, daha önce.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadsiz: sonsuz.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
hakikî: gerçek, sahici.
hissiyat: hisler, duygular.
hücûm: sald›rma, hamle ile ileri
at›lmak.
hükümet: devlet, yönetim.
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idare: yönetim.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflü-
rerek kand›rma, yanl›fl ifl yap-
t›rma, aldatma, aldat›lma.
ihtimal: olabilirlik, bir fleyin
olabilmesi mümkün olma,
gerçekleflebilirlik.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl gizli cemiyet, top-
luluk.
küfr-i mutlak: kay›ts›z flarts›z
küfür, mutlak küfür, hiç bir

imanî hükmü, delili, hakikati
kabul etmeme, kesin ve tam
bir inkâr.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›,
kavi, berk.
müdafaaname: müdafaa
metni, savunma mektubu,
savunma dilekçesi.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
siyaset: politika.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk

ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tahkik: do¤rulu¤unu ispat et-
me, do¤rulama.
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
tarikat: Allah'a ulaflmak için,
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu, seyir ü sülûk s›ras›nda
tutulan yol.
tarz: biçim, flekil.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zarf›ndaki: içerisindeki.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.



Meyve Risalesi onlara karfl› en kuvvetli bir müdafaa olup
onlar› susturacak diye bize yazd›r›ld› zannediyorum.

Said Nursî
ì@Õ

Aziz kardefllerim,

Bu Cuma gününde mühim bir hizb okurken siz hat›ra
geldiniz. “Bu musibetten kurtulmak için ne yapaca¤›z?”
lisan-› hâl ile dediniz. 

Benim kalbime bu geldi: 

S›k› bir tesanütle, el ele, omuz omuza veriniz. Çünkü,
birbirinden ve Risale-i Nur’dan ve benden çekinmek ve
inkâr etmek ve bizi ezmek isteyen gizli kuvvete dalkavuk-
luk etmek gibi tedbirleri yapanlar›n zarardan baflka hiç-
bir menfaatleri yoktur.

Sizi temin ederim; e¤er bilseydim ki benden teberri et-
mekle kurtulacaks›n›z, beni tahkir ve ihanet ve g›ybet et-
meye izin verip, helâl ederdim. Fakat, bizi ezmek isteyen
gizli kuvvet sizi biliyor, aldanm›yor; zaaf›n›zdan, teberri-
nizden cesaret al›r, daha ziyade ezer. Hem mesle¤imiz
h›llet ve uhuvvet oldu¤undan, flahsiyet ve enaniyet cihe-
tinden bir rekabet olmaz. Benim gibi çok kusurlu ve çok
zaif bir bîçarenin noksaniyetlerine de¤il, belki Risale-i
Nur’un kemalât›na bakmal›.

Said Nursî

ì@Õ
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li.
noksaniyet: eksiklik, noksanl›k,
nak›sl›k.
rekabet: ayn› amac› güden kim-
seler aras›ndaki çekiflme, yar›fl-
ma, yar›fl.
flahsiyet: kifli, kimse.
tahkir: hakaret etme, fleref ve
haysiyetini incitme.
teberri: sevmeyip yüz çevirme,
uzaklaflma.
temîn: güvenlik, emniyet hissi
verme, flüphe ve korkuyu gider-
me.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
uhuvvet: kardefllik.
zaif: zay›f, güçsüz, kuvvetsiz, ta-
katsiz, dermans›z.
zan: zannetme, sanma, kesin ola-
rak bilmeksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.
ziyade: çok, fazla, art›k.

aziz: muhterem, sayg›n.
belki: kat’iyetle.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik, yü-
reklilik.
cihet: yan, yön, taraf.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve
yarar sa¤layacak olan kimse-
lere afl›r› sayg› ve hayranl›k
göstererek yaranmak isteyen
kimse, flaklaban, yaltakç›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
g›ybet: arkadan çekifltirme,

arkas›ndan kötü söz söyleme,
haz›rda olmayan birisinin
aleyhinde konuflma, kötüle-
me, dedikodu yapma.
hat›r: zihin, fikir, haf›za.
h›llet: samimî dostluk, cân ü
gönülden olan dostluk, sami-
mî arkadafll›k.
hizb: dilden düflmeyen dua,
vird.
ihanet: h›yanet, arkadan vur-
ma.
inkâr: reddetme, tan›mama,
kabul ve tasdik etmeme,

inanmama.
kemalât: faziletler, iyilikler,
kemaller, olgunluklar, mü-
kemmellikler.
kusur: eksiklik, noksan.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
müdafaa: savunma.
mühim: önemli, ehemmiyet-



Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu dünyan›n hayat› pek çabuk de¤iflmesine ve zevali-
ne ve fenâ ve fânî, ak›betsiz lezzetlerine ve firak, iftirak
tokatlar›na karfl› bir ehemmiyetli medar-› teselli ise, sa-
mimî dostlar ile görüflmektir.

Evet, bazen bir tek dostunu bir-iki saat görmek için,
yirmi gün yol gider ve yüz liray› sarf eder. fiimdi bu acip,
dostsuz zamanda samimî k›rk-elli dostunu birden bir-iki
ay görmek ve Lillâh için muhabbet etmek ve hakikî bir
teselli al›p vermek; elbette bafl›m›za gelen bu meflakkat-
ler ve zayiat-› maliye, ona karfl› pek ucuz düfler; ehem-
miyeti kalmaz. Ben kendim, buradaki kardefllerimden on
sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meflakkati
kabul ederdim. Teflekki, kaderi tenkit ve teflekkür, kade-
re teslimdir.

Said Nursî
ì@Õ

Aziz ve s›dd›k kardefllerim,

Madem ahiret için, hay›r için, ibadet ve sevap için,
iman ve ahiret için Risale-i Nur ile ba¤lanm›fls›n›z; elbet-
te bu a¤›r flerait alt›nda her bir saati yirmi saat ibadet
hükmünde ve o yirmi saat ise Kur’ân ve iman hizmetin-
deki mücahede-i maneviye haysiyetiyle yüz saat kadar
k›ymettar ve yüz saat ise böyle her biri yüz adam kadar
ehemmiyetli olan hakikî mücahit kardefller ile görüflmek
ve akd-i uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve te-
selli etmek ve müteselli olmak ve hakikî bir tesanütle 

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
akd-i uhuvvet: kardefllik anlafl-
mas›.
ak›bet: sonuç, netice.
aziz: muhterem, sayg›n.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
fânî: muvakkat, geçici.
fenâ: yok olma, yokluk, geçip git-
me, son bulma, ölümlülük.
firak: ayr›l›k, ayr›lma, hicran.
hakikî: gerçek, sahici.
hayr: iyi ifl, iyi fley.
haysiyet: k›ymet, derece.
hükmünde: de¤erinde.
ibadet: Allah'›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah'a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
iftirak: hicran, ayr›l›k.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
kader: takdir, k›smet, kudret, ‹lâ-
hî hüküm.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,

660 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎDEN‹ZL‹ HAYATI

teselli kayna¤›.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
mücahede-i maneviye: ma-
nevî olarak yap›lan cihat.
mücahit: cihat eden, din u¤-
runa din düflmanlar›yla, Allah
r›zas› için ve Allah'›n ad›n› yü-
celtmek gayesiyle savaflan.
mütesellî: teselli bulan, avu-
nan, ac›y› unutur gibi olan,
üzüntüsü da¤›lan.

samimî: içten, candan, gönül-
den, kalbî, menfaatsiz, riyas›z.
sarf: harcama, masraf etme,
gider.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flerait: flartlar.
tenkit: elefltirme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma, birbirinden destek
alma, omuzdafll›k.
teselli: avunma.

teslim: karfl›s›ndakinin hük-
mü alt›na girme, boyun e¤-
me, r›za gösterme.

teflekki: flikâyet etme, s›zlan-
ma.

teflekkür: yap›lan bir iyilik
karfl›s›nda minnet, memnuni-
yet ve flükür ifade etme, flük-
retme.

zayiat-› maliye: malî zarar ve
ziyan.

zeval: zail olma, sona erme,
yok olma.



kudsî hizmete sebatkârâne devam etmek ve güzel seci-
yelerinden istifade etmek ve Medresetüzzehra’n›n flakirt-
li¤ine liyakat kazanmak için aç›lan bu imtihan meclisi
olan flu Medrese-i Yusufiyede tayinini ve kaderce takdir
edilen k›smetini almak ve mukadder r›zk›n› yemek ve o
yemekten sevap kazanmak için buraya gelmenize flük-
retmek lâz›md›r. Bütün s›k›nt›lara karfl› mezkûr faydalar›
düflünüp sab›r ve tahammülle mukabele etmek gerektir.

Said Nursî
ì@Õ

Aziz, s›dd›k, sebatkâr ve vefadar kardefllerim,

Sizi müteessir etmek veya maddî bir tedbir yapmak
için de¤il, belki flirket-i maneviye-i duaiyenizden daha zi-
yade istifadem için ve sizin de daha ziyade itidal-i dem ve
ihtiyat ve sab›r ve tahammül ve fliddetle tesanüdünüzü
muhafaza için bir hâlimi beyan ediyorum ki: Burada bir
günde çekti¤im s›k›nt› ve azab›, Eskiflehir’de bir ayda
çekmezdim. Dehfletli masonlar, insafs›z bir masonu ba-
na musallat eylemifller; tâ hiddetimden ve iflkencelerine
karfl› “Art›k yeter!” dememden bir bahane bulup, zali-
mane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlar›n› giz-
lesinler. Ben, harika bir ihsan-› ‹lâhî eseri olarak flakirâ-
ne sabrediyorum ve etmeye de karar verdim.

Madem biz kadere teslim olup bu s›k›nt›lar›, 
1 ÉngoõnªrMnG pQƒoeo’rG oôr«nN s›rr›yla, ziyade sevap kazanmak cihe-

tiyle manevî bir nimet biliyoruz; ve madem geçici, 
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cak yer.
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.
Medresetüzzehra: Bediüzza-
man'›n kurmak istedi¤i fen ilimle-
riyle din ilimlerinin birlikte oku-
tan üniversitenin görevini yapan
Risale-i Nur hizmeti.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukadder: takdir olunmufl, k›y-
meti biçilmifl.
musallat: fazlas›yla üzerine gi-
den, rahats›z eden, afl›r› derecede
sataflan, s›k s›k rahats›zl›k veren.
müteessir: teessüre kap›lan, his-
leriyle oynanm›fl, üzülmüfl, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
sebatkârane: sab›r ve sebat ede-
rek, sebat göstererek, sebatl› bir
flekilde.
seciye: yarat›l›fl, huy, tabiat, ka-
rakter, cibilliyet.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flakirâne: flükredene yak›fl›r flekil-
de, flükrederek, flükür edercesine,
flükretmek suretiyle.
flirket-i maneviye-i duaiye: du-
adaki manevî ortakl›k, duaya da-
yanan manevî ortakl›k.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
tayin: vazifeye gönderme, bir ifle
yerlefltirme, atama.
tecavüz: haddini aflma, söz ve
harekette ileri gitme.
tedbir: önlem, yol, çare.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
teslim: karfl›s›ndakinin hükmü al-
t›na girme, boyun e¤me, r›za gös-
terme.
vefadar: sözünde ve dostlulu-
¤unda devaml› olan, vefal› dost.
zalimane: zalim olana yak›fl›r fle-
kilde, zulmeder surette, zalimce.
ziyade: çok, fazla, art›k.

1. ‹fllerin en hay›rl›s›, en zahmetle elde edilendir.

aziz: muhterem, sayg›n.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
cihet: yan, yön, taraf.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
hayr: iyi ifl, iyi fley.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k, gadap,
h›fl›m.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan.
ihtiyat: ileriyi düflünme, ileri-
sini düflünerek davranma, ge-

lece¤i düflünerek tedbirli ha-
reket etme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma, yarar sa¤lama.
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
kader: takdir, k›smet, kudret,
‹lâhî hüküm.
k›smet: talih, nasip, kader,
kazanç.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
azzez, aziz.

liyakat: lây›k olma, de¤erlilik,
yararl›l›k, uygunluk.
maddî: maddeye ait, madde
ile alâkal›, cismanî.
manevî: madde d›fl› olan,
maddî olmayan, manaya ait.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
meclis: oturulacak, toplan›la-



dünyevî musibetlerin sonlar› ekseriyetle ferahl› ve hay›rl›
oluyor; ve madem biz hakkalyakîn derecesinde yakînî bir
kat’î kanaat›m›z var ki, biz öyle bir hakikate hayat›m›z›
vakfetmifliz ki, güneflten daha parlak ve Cennet gibi gü-
zel ve saadet-i ebediye gibi flirindir; elbette biz bu s›k›nt›-
l› hâller ile müftehirâne, müteflekkirâne bir mücahede-i
maneviye yap›yoruz, diye flekva etmemek lâz›md›r.

Aziz kardefllerim,

Evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enani-
yet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyat-
t›r.

Said Nursî
ì@Õ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu müdde-i umumun iddianamesinden anlafl›ld› ki;
hükûmetin baz› erkân›n› i¤fal edip aleyhimize sevk eden
gizli z›nd›klar›n plânlar›, akim kal›p yalan ç›kt›. fiimdi,
bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnad›yla ya-
lanlar›n› setre çal›fl›yorlar. Ve bunun bir eseri olarak, be-
nimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya, temas eden,
birden bizden olur. Hatta, büyük memurlar da çok çeki-
niyorlar ve bana s›k›nt› verdirmekle kendilerini âmirleri-
ne sevdiriyorlar.

Said Nursî
ì@Õ

ahir: en son, en sondaki.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
amir: büyük memur, memurun
üstü.
aziz: muhterem, sayg›n.
bahane: yalandan özür, as›l sebe-
bi gizlemek için ileri sürülen uy-
durma sebep.
benlik: nefsi önde tutma, enani-
yet, kibir, gurur.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
güya: sanki, sözde.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakkalyakin: marifet mertebesi-
nin en yükse¤i.
hatta: manaya kuvvet vermek
için "üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de..." manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hükümet: devlet, yönetim.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, yanl›fl ifl yapt›rma, al-
datma, aldat›lma.
ihtiyat: ileriyi düflünme, ilerisini
düflünerek davranma, gelece¤i
düflünerek tedbirli hareket etme.
isnâd: dayanma, dayand›rma.
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
kanaat: görüfl, fikir.
kat'î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl gizli cemiyet, topluluk.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
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musibet: felâket, belâ, ans›-
z›n gelen belâ, dert, s›k›nt›.
mücahede-i maneviye: ma-
nevî olarak yap›lan cihat.
müdde-i umum: savc›.
müftehirane: iftiharla, iftihar
ederek, övünerek, gururlu bir
flekilde.
müteflekkirâne: müteflekkir
olarak, teflekkürle, iyilik bilir-
likle, iyili¤e karfl› nazik davra-
n›flla.
rekabet: ayn› amac› güden
kimseler aras›ndaki çekiflme,

yar›flma, yar›fl.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
setr: örtme, kapanma, gizle-
me.
sevk: yönlendirme.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
tahaffuz: korunma, sak›nma.
tavsiye: ö¤ütleme.
temas: görüflme, bir arada
bulunma.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma, birbirinden destek
alma, omuzdafll›k.

vakf: bir mal veya mülkü sa-
t›lmamak Allah'a ait bir mülk
olmak flart›yla bir hay›r ifline
ba¤›fllay›p ba¤lama.

yakînî: yakîne ait, yakînle il-
gili, kat'î, flüphe edilmeyecek
bilgiye ait, onunla ilgili.

z›nd›k: Allah'a ve ahirete
inanmayan, Allah'› inkâr
eden, imans›z, münkir.



Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Ben, gerçi sizinle sureten görüflemiyorum, fakat sizin
yak›n›n›zda ve beraber bir binada bulundu¤umdan, çok
bahtiyar›m ve müteflekkirim ve ihtiyar›m olmadan bazen
lüzumlu tedbirler ihtar edilir. Ezcümle, birisi: Yan›mdaki
ko¤ufla masonlar taraf›ndan hem yalanc›, hem casus bir
mahpus gönderilmifl. Tahrip kolay olmas›ndan-hususan
böyle haylaz gençlerde-o herif, bana çok s›k›nt› vermesi
ve o gençleri ifsat etmesi ile bildim ki, sizlerin irflat ve ›s-
lahlar›n›za karfl›, z›nd›ka, ifsada ahlâklar› bozmaya çal›fl›-
yor. Bu vaziyete karfl› gayet ihtiyat ve mümkün oldu¤u
kadar eski mahpuslardan gücenmemek ve gücendirme-
mek ve ikili¤e meydan vermemek ve itidal-i dem ve ta-
hammül etmek ve mümkün oldu¤u derecede bizim arka-
dafllar uhuvvetlerini ve tesanütlerini tevazu ile ve mahvi-
yetle ve terk-i enaniyetle takviye etmek gayet lâz›m ve
zarurîdir. Dünya iflleriyle meflgul olmak beni incitiyor, si-
zin dirayetinize itimat edip, zaruret olmadan bakam›yo-
rum.

Said Nursî

ì@Õ

Kardefllerim,

Her ihtimale karfl› bu sabah ihtar edilen bir meseleyi
beyan etmek lâz›m geldi. Bizim Kur’ân’dan ald›¤›m›z ha-
kikatler günefl, gündüz gibi flek ve flüphe ve tereddüdü 
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ten uyand›rma, uyarma.
itidal-i dem: so¤ukkanl›l›k.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
ko¤ufl: hastahane, k›flla, hapisha-
ne gibi umumî binalarda çok sa-
y›da kiflinin oturmas›na veya yat-
mas›na mahsus büyük oda.
mahpus: hapsedilmifl olan, mev-
kuf.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme, hiçe say-
ma, fazla tevazu, kendine ehem-
miyet vermeyifl.
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
müteflekkir: teflekkür eden, iyilik
bilen, iyili¤e karfl› teflekkür eden.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bar›yla, flekilce, flekil olarak.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tahrip: harap etme, y›kma, k›r›p
dökme, bozma.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tedbir: önlem, yol, çare.
tereddüt: karars›zl›k, karar vere-
meme, bir konuda flüphede kal-
ma, duraksama.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma, birbirinden destek alma,
omuzdafll›k.
tevazu: alçak gönüllülük, kibirsiz-
lik, bir kimsenin baflkalar›n› ken-
dinden küçük görmemesi, onlara
sayg› ve sevgi göstermesi, müte-
vazilik.
uhuvvet: kardefllik.
zaruret: mecburiyet, zorunda ol-
mak, zorunluluk.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister is-
temez, naçar.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan ge-
len hususiyetleri ile Kur’ân-›
Kerîm ve sünnet-i flerifte s›-
n›rlar› çizilen kaidelerin haya-
ta geçirilmesiyle kazan›lan iyi
ve güzel davran›fllar›n bütü-
nü.
aziz: muhterem, sayg›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli,
mes’ut , mutlu.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah.
casus: hafiye, gizli haberleri
ö¤renerek veya s›rlar› çöze-

rek heber veren çafl›t.
dirayet: zekâ, ak›l, kabiliyet.
ezcümle: belli bafll›, bafll›ca,
özellikle, bu cümleden olarak,
bu da, bu babdan.
gayet: çok, fazla, son derece.
gerçi: öyle ise de, her ne ka-
dar.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
haylaz: iflsiz, serseri, hay›rs›z.
herif: adam.
hususan: bilhassa, ayr›ca,
baflkaca, hususî olarak.
›slah: iyi bir hâle koyma, iyi

duruma getirme, iyilefltirme,
düzeltme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
düzensizlik meydana getir-
me.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda
hat›rlatma yapma.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ihtiyat: ileriyi düflünme, ileri-
sini düflünerek davranma, ge-
lece¤i düflünerek tedbirli ha-
reket etme.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
do¤ru yola yöneltme, gaflet-



kald›rmad›¤›n› yirmi seneden beri, “Acaba z›nd›k feyle-
soflar buna karfl› ne diyecekler ve dayand›klar› nedir?”
diye nefsim ve fleytan›m çok araflt›rd›lar. Hiçbir köflede
bir kusur bulamad›klar›ndan sustular. Zannederim, çok
hassas ve ifl içinde bulunan nefis ve fleytan›m› susturan
bir hakikat, en mütemerritleri de susturur.

Madem biz böyle sars›lmaz ve en büyük ve en ehem-
miyetli ve fiat takdir edilmez derecede k›ymettar ve bü-
tün dünyas› ve can ve canan› pahas›na verilse yine ucuz
düflen bir hakikatin u¤runda ve yolunda çal›fl›yoruz; el-
bette bütün musibetlere ve s›k›nt›lara, düflmanlara ke-
mal-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. Hem, belki
karfl›m›za aldanm›fl veya aldat›lm›fl baz› hocalar ve fleyh-
ler ve zahirde müttakîler ç›kart›l›r. Bunlara karfl› vahdeti-
mizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlar ile u¤raflma-
mak lâz›md›r, münakafla etmemek gerektir.

Said Nursî
ì@Õ

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Kastamonu’da ehl-i takva bir zat, flekva tarz›nda dedi:

“Ben sukut etmiflim. Eski hâlimi ve zevkleri ve nurlar›
kaybetmiflim.”

Ben de dedim:

“Belki terakki etmiflsin ki, nefsi okflayan ve uhrevî
meyvesini dünyada tatt›ran ve hodbinlik hissini veren 

aziz: muhterem, sayg›n.
canan: sevgili, gönül verilmifl,
mafluka.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
ehl-i takva: Allah'tan korkan,
emirlerine ba¤l› olan dindar kim-
seler.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hodbin: kendini düflünen, kendi
menfaatini ön plana ç›karan, ben-
cil.
kemal-i metanet: tam ve mü-
kemmel bir dayan›kl›k.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
hal›.
kusur: eksiklik, noksan.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
musibet: felâket, belâ, ans›z›n
gelen belâ, dert, s›k›nt›.
münakafla: bir mesele üzerinde
farkl› fikirler söyleyerak yap›lan
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tart›flma, at›flma, karfl›l›kl›
sözle çekiflme.
mütemerrit: temerrüt eden,
dik bafll›l›k eden, dik bafll›,
inatç›.
müttakî: ittika eden, sak›nan,
çekinen, günah ve haramdan
uzak duran, takva sahibi.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü-
¤e sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,

ziya, ›fl›k, flule.
s›dd›k: çok do¤ru, çok dürüst.
sukut: alçalma, düflme, de¤er
yitirme.
flekva: flikâyet, yak›nma, hofl-
nutsuzluk, memnuniyetsizlik.
fleyh: tarikat kurucusu, bir ta-
rikatta en üst mertebeye
ulaflm›fl kimse.
takdir: k›ymet verme, ölçme,
ölçüye vurma, de¤er biçme.
tarz: biçim, flekil, suret.
terakki: ilerleme, geliflme.
tesanüt: dayan›flma, birbirine

dayanma, birbirinden destek
alma, omuzdafll›k.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait, ahiret âlemiyle ilgili.
vahdet: birlik, yaln›zl›k, teklik
bir ve tek olma.
zahir: görünüflte.
zan: zannetme, sanma, kesin
olarak bilmeksizin kuvvetli
ihtimalle hükmetme.
zat: kifli, flah›s, fert.
z›nd›k: Allah'a ve ahirete
inanmayan, Allah'› inkâr
eden, imans›z, münkir.



zevkleri, keflifleri geri b›rak›p, daha yüksek makama,
mahviyet ve terk-i enaniyet ve fânî zevkleri aramamak
ile uçmuflsun.”

Evet, bir ehemmiyetli ihsan-› ‹lâhî, ihsan›n›, enaniyeti-
ni b›rakmayana ihsas etmemektir; tâ ucb ve gurura gir-
mesin.

Kardefllerim, bu hakikate binaen, bu adam gibi düflü-
nen veya hüsnüzann›n verdi¤i parlak makamlar› nazara
alan zatlar, sizlere bak›p içinizde mahviyet ve tevazu ve
hizmetkârl›k kisvesiyle görünen flakirtleri adî, âmî adam-
lar görür ve der:

“Bunlar m› hakikat kahramanlar› ve dünyaya karfl›
meydan okuyan? Heyhat! Bunlar nerede, evliyalar› bu
zamanda âciz b›rakan bu kudsî hizmet mücahitleri nere-
de?” diyerek, dost ise inkisar-› hayale u¤rar, muar›z ise
kendi muhalefetini hakl› bulur.

Said Nursî

ì@Õ
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muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhalefet: birinin düflüncesine
z›t düflüncede bulunma, karfl›
koyma, bir düflünce, fiil veya ha-
rekete karfl› durma.
mücahit: cihat eden, din u¤runa
din düflmanlar›yla, Allah r›zas› için
ve Allah'›n ad›n› yüceltmek gaye-
siyle savaflan.
nazar: dikkat.
flakirt: talebe, ö¤renci.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
tevazu: alçak gönüllülük, kibirsiz-
lik, bir kimsenin baflkalar›n› ken-
dinden küçük görmemesi, onlara
sayg› ve sevgi göstermesi, müte-
vazilik.
ucb: kendini be¤enmifllik, kibir,
gurur.
zat: kifli, flah›s, fert.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
âmî: cahil.
binaen: den dolay›, -den ötü-
rü, -için, -dayanarak, yap›la-
rak, bu sebepten.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular.
fânî: muvakkat, geçici.

gurur: kibir, kurum, kurulma.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hüsn-i zan: iyi zan, güzel ka-
naat.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf, ba¤›fl, yard›m.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan.
ihsas: hissettirme, sezdirme,
üstü kapal› olarak dile getir-

me, aç›ktan söylememe, du-
yurulma.
inkisar-› hayal: hayal k›r›kl›¤›,
umdu¤unu bulamama.
keflif: Allah taraf›ndan ilham
edilme, kalp gözüyle görme.
kisve: elbise.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-
azzez, aziz.
mahviyet: alçak gönüllülük,
kendini de¤ersiz gösterme,
hiçe sayma, fazla tevazu,
kendine ehemmiyet verme-
yifl.



Bediüzzaman Hazretleri Denizli hapsinde iken, gayet
mühim dokuz meseleyi ihtiva eden Meyve Risalesi’ni iki
Cuma gününde telif etmifltir. Bu eser, Risale-i Nur’un ha-
kikatlerini hulâsaten cem eden k›ymettar bir risaledir.
Hapis müddetinde Nur Talebeleri bu Meyve Risalesi’ni
müteaddit defalar yazmak ve okumak suretiyle meflgul
olmufllar. Ve ilk önce gayet gizli olarak kibrit kutular› içi-
ne yaz›l›p ko¤ufllar aras›nda neflredilen Meyve Risalesi,
bilâhere gayet k›ymetli ve menfaatli ve hapislere tiryak
gibi faydal› oldu¤u anlafl›lmas›yla, serbest yaz›lm›fl; De-
nizli Mahkemesine, Temyiz Mahkemesine ve Ankara
makamlar›na Risale-i Nur’un hakikî müdafaas› olarak
gönderilmifltir.

Denizli hapsinde çok mühim tesiri oldu¤u ve tafl›d›¤›
kudsî hakaik-› imaniye itibar›yla bir cihette Denizli bera-
atine vesile oldu¤u için, ehemmiyetine binaen bu Meyve
Risalesi’nden Alt›nc› ve Yedinci Meselelerinin buraya
derci münasip görülmüfltür.

Meyve Risalesinden Alt›nc› Mesele
Risale-i Nur’un çok yerlerinde izah› ve kat’î hadsiz

hüccetleri bulunan “iman-› billâh” rüknünün binler küllî
bürhanlar›ndan bir tek bürhana k›saca bir iflarettir.

Kastamonu’da lise talebelerinden bir k›sm› yan›ma
geldiler. “Bize Hâl›k›m›z› tan›tt›r; muallimlerimiz Al-
lah’tan bahsetmiyorlar,” dediler.

beraat: aklanma.
bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, tan›k, hüccet 
cem: toplama, toplanma, bir yere
getirme, biriktirme, y›¤ma 
cihet: yan, yön, taraf 
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
gayet: çok, fazla, son derece 
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: as›l, esas 
hakikî: gerçek, sahici 
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan tabir 
hulâsaten: hulâsa olarak, k›saca,
özet olarak muhtasaran.
hüccet: delil, ispat, burhan; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen vesika, senet 
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma 
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
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lar›yla ortaya koyma, eksiksiz
anlatma.
kat’î: kesip atan, flüpheye ve
tereddüde mahal b›rakma-
yan, kesin, flüphesiz 
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli,
pahal›.
ko¤ufl: hastahane, k›flla, ha-
pishane gibi umumî binalarda
çok say›da kiflinin oturmas›na
veya yatmas›na mahsus bü-
yük oda.
kudsî: mukaddes, kutlu, mu-

azzez, aziz 
küllî: külle ilgili, bütüne ait,
umumî, bütün, hepsi 
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
muallim: ders veren, ö¤reten,
talim eden, hoca, ö¤retici, ö¤-
retmen.
müdafaa: koruma, korunma 
müddet: vakit, zaman, süre,
bir fleyin devam etti¤i zaman
parças› 
mühim: önemli, ehemmiyetli 
münasip: uygun, yerinde 

müteaddit: ço¤alan, çok, bir-
çok, türlü türlü, çeflitli, birden
fazla.
neflr: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme 
rükn: esas, kaide, prensip 
talebe: ö¤renci, tahsil gören.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma 
temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi 
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vesile: bahane, sebep 



Ben dedim: Sizin okudu¤unuz fenlerden her fen, ken-
di lisan-› mahsusuyla, mütemadiyen Allah’tan bahsedip,
Hâl›k› tan›tt›r›yorlar. Muallimleri de¤il, onlar› dinleyiniz.

Meselâ, nas›l ki mükemmel bir eczahane ki, her kava-
nozunda harika ve hassas mizanlarla al›nm›fl hayattar
macunlar ve tiryaklar var. fiüphesiz, gayet maharetli ve
kimyager ve hakîm bir eczac›y› gösterir. Öyle de, küre-i
arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeflit nebatat ve
hayvanat kavanozlar›ndaki zîhayat macunlar ve tiryaklar
cihetiyle, bu çarfl›daki eczahaneden ne derece ziyade
mükemmel ve büyük olmas› nispetinde, okudu¤unuz
fenn-i t›p mikyas›yla küre-i arz eczahane-i kübras›n›n ec-
zac›s› olan Hakîm-i Zülcelâl’i, hatta kör gözlere de gös-
terir, tan›tt›r›r.

Hem, meselâ, nas›l bir harika fabrika ki, binler çeflit
çeflit kumafllar› basit bir maddeden dokuyor; fleksiz, bir
fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tan›tt›r›r. Öyle de,
küre-i arz denilen yüz binler bafll›, her bafl›nda yüz 
binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i
Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikas›ndan büyükse,
mükemmelse, o derecede, okudu¤unuz fenn-i makine
mikyas›yla, küre-i arz›n ustas›n› ve sahibini bildirir ve ta-
n›tt›r›r.

Hem meselâ, nas›l ki gayet mükemmel, bin bir çeflit er-
zak, etraf›ndan celp edip içinde muntazaman istif ve ihzar
edilmifl depo ve iafle ambar› ve dükkân, fleksiz bir fevka-
lâde iafle ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu
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istif: y›¤ma, biriktirme 
kimyager: kimya ile u¤raflan
kimse, kimya mütehass›s›, kim-
yac› 
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
lisan-› mahsus: kendisine ait dil,
kendine ait tarz.
macun: hamur k›vam›na getiril-
mifl ilâç 
maharet: mahirlik, ustal›k, bece-
riklilik, hüner.
makine-i Rabbanî: kâinattaki
bütün varl›klar› besleyip idare
eden Cenab-› Hakk›n makinesi,
düzeni, sistemi.
malik: sahip.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mikyas: nispet, derece, ölçü 
mizan: ölçü 
muntazaman: düzgün olarak,
düzenli olarak 
mükemmel: güzel, âlâ, harika.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
nebatat: bitkiler 
nispet: k›yaslama, k›yas, ölçü,
oran 
seyyar: gezici; gezen, dolaflan 
flek: flüphe, zan, tereddüt; aksiyle
birlikte iki ihtimalin eflit derecede
bulundu¤u bilgi.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla, art›k 

ambar: zahire ve kuru g›dala-
r› koymaya yarayan büyük
depo 

celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek 

cihet: yan, yön, taraf 

eczahane: eczac› dükkân›,
ilâç sat›lan, ilâç yap›lan yer.

eczahane-i kübra: en büyük
eczahane.

erzak: yiyecek, içecek; yeni-
lecek, içilecek fleyler, az›klar.

fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad 
fenn-i makine: makine ilmi,
bilgisi.
fevkalâde: çok güzel, çok iyi,
çok üstün.
gayet: çok, fazla, son derece 
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi hikmetle yaratan, Allah.
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.

hassas: incelikli, en ufak ölçü-
leri sa¤l›kl› ve kesin olarak
veren.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
hayattar: canl›, yaflayan.
hayvânât: hayvanlar 
iafle: geçindirme, besleme,
yedirip içirme 
ihzar: haz›r etme, haz›rlama 



bildirir. Öyle de, bir senede, yirmi dört bin senelik bir da-
irede muntazaman seyahat eden; ve yüz binler ve ayr›
ayr› erzak isteyen taifeleri içine alan; ve seyahatiyle mev-
simlere u¤ray›p, bahar› bir büyük vagon gibi, binler ayr›
ayr› taamlarla doldurarak, k›flta erzak› tükenen bîçare zî-
hayatlara getiren; ve küre-i arz denilen bu Rahmanî iafle
ambar› ve bu sefine-i Sübhaniye ve bin bir çeflit cihazat›
ve mallar› ve konserve paketleri tafl›yan bu depo ve dük-
kân-› Rabbanî, ne derece o fabrikadan büyük ve mükem-
mel ise, okudu¤unuz ve okuyaca¤›n›z fenn-i iafle mikya-
s›yla, o kat’iyette ve o derecede, küre-i arz deposunun
Sahibini, Mutasarr›f›n›, Müdebbirini bildirir, tan›tt›r›r,
sevdirir.

Hem, nas›l ki dört yüz bin millet, içinde bulunan ve
her milletin istedi¤i erzak› ayr› ve istimal etti¤i silâh› ayr›
ve giydi¤i elbisesi ayr› ve talimat› ayr› ve terhisat› ayr›
olan bir ordunun mu’cizekâr bir kumandan›, tek bafl›yla
bütün o ayr› ayr› milletlerin ayr› ayr› erzaklar›n› ve çeflit
çeflit eslihalar›n› ve elbiselerini ve cihazatlar›n›, hiçbirini 
unutmayarak ve flafl›rmayarak verdi¤i o acip ordu ve or-
dugâh, flüphesiz, bedahetle, o harika kumandan› göste-
rir, takdirkârâne sevdirir. Aynen öyle de, zemin yüzünün
ordugâh›nda ve her baharda yeniden silâh alt›na al›nm›fl
bir yeni ordu-yu Sübhanîde, nebatat ve hayvanat milletle-
rinden dört yüz bin nev’in çeflit çeflit elbise, erzak, esliha,
talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbi-
rini unutmayarak ve flafl›rmayarak bir tek kumandan-›
azam taraf›ndan verilen küre-i arz›n bahar ordugâh›, 

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispata ih-
tiyaç olmayacak derecede aç›kl›k 
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cihazat: cihazlar, kendilerine ihti-
yaç duyulan maddî manevî alet-
ler, lüzumlu aletler, azalar, organ-
lar 
dükkân-› Rabbanî: Allah’›n dük-
kân›.
erzak: yiyecek, içecek; yenilecek,
içilecek fleyler, az›klar.
esliha: silâhlar.
esliha: silâhlar.
gayet: çok, fazla, son derece 
hayvânât: hayvanlar 
istimâl: kullanma.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
kumandan: bir mevkiin, bir iflin
veya askerlik yahut korumak
maksad›yla meydana getirilen bir
kuruluflun bafl›nda bulunan ve
sevk ve idareyi düzenleyen kim-
se, komutan.
kumandan-› azam: En büyük ku-
mandan, her yere ve her fleye
hükmeden en büyük kumandan,
Allah.
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
mu’cizekâr: mu’cizeli, mu’cize
hâlinde.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli 
Mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, kendinde kullan-
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ma hakk› ve salahiyeti bulu-
nan, her fleyin sahibi olan,
mâlik 
Müdebbir: tedbir alan, ted-
birli, her fleyi önceden düflü-
nen.
mükemmel: kemale erdiril-
mifl, kemal bulmufl, kâmil, ta-
mamlanm›fl, noksans›z, tam,
eksiksiz 
nebatat: bitkiler 
ordugâh: ordu yeri, ordunun
bar›n›p konaklad›¤› yer.
ordu-y› Sübhanî: her türlü

eksiklik ve noksanl›ktan uzak
olan Cenab-› Hakk›n ordusu.
Rahmanî: rahman olan Al-
lah’a ait, Rahmana mensup,
Rahman ile ilgili 
sefine-i Sübhaniye: her türlü
kusur ve noksandan uzak
olan Cenab-› Hakk›n, y›ld›zlar
ve gezegenler gibi bir gemi
hükmündeki mahlûklar›.
seyahat: yolculuk, uzun yol-
culuk 
taam: yemek, yenilen fley, yi-
yecek, afl.

taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka 

takdirkârâne: takdir edene
yak›fl›r flekilde, takdir ederek.

talim: ö¤retme, yetifltirme 

talimat: bir ifl görülmesi için
üst makam taraf›ndan verilen
yaz›l› veya sözlü emir, direktif 

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

terhisat: terhisler.

zîhayat: hayat sahibi.



ne derece mezkûr insan ordu ve ordugâh›ndan büyük ve
mükemmel ise, sizin okuyaca¤›n›z fenn-i askerî mikya-
s›yla dikkatli ve akl› bafl›nda olanlara o derece küre-i ar-
z›n Hâkimini ve Rabbini ve Müdebbirini ve Kumandan-›
Akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmit ve tes-
bihle sevdirir.

Hem nas›l ki, bir harika flehirde, milyonlar elektrik
lâmbalar›, hareket ederek her yeri gezerler; yanmak
maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lâmbalar› ve
fabrikas›, fleksiz, bedahetle, elektri¤i idare eden ve sey-
yar lâmbalar› yapan ve fabrikay› kuran ve ifltial maddele-
rini getiren bir mu’cizekâr ustay› ve fevkalâde kudretli bir
elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tan›tt›r›r, yaflas›nlar ile
sevdirir. Aynen öyle de, bu âlem flehrinde, dünya
saray›n›n dam›ndaki y›ld›z lâmbalar›-bir k›sm›, kozmo¤-
rafyan›n dedi¤ine bak›lsa-küre-i arzdan bin defa büyük
ve top güllesinden yetmifl defa sür’atli hareket ettikleri
hâlde, intizam›n› bozmuyor, birbirine çarpm›yor, sönmü-
yor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okudu¤unuz koz-
mo¤rafyan›n dedi¤ine göre, küre-i arzdan bir milyon
defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade ya-
flayan ve bir misafirhane-i Rahmaniyede bir lâmba ve so-
ba olan güneflimizin yanmas›n›n devam› için, her gün
küre-i arz›n denizleri kadar gaz ya¤› ve da¤lar› kadar kö-
mür veya bin arz kadar odun y›¤›nlar› lâz›md›r ki, sön-
mesin. Ve onu ve onun gibi ulvî y›ld›zlar› gaz ya¤s›z,
odunsuz, kömürsüz yand›ran ve söndürmeyen; ve
beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarpt›rmayan bir 
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seyyar: gezici; gezen, dolaflan 
flek: flüphe, zan, tereddüt; aksiyle
birlikte iki ihtimalin eflit derecede
bulundu¤u bilgi.
tahmit: elhamdülillâh deme, bü-
tün övgünün ve hamdin yaln›z
Allah’a ait oldu¤unu söyleme.
takdis: Allah’›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah’› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme 
tebrik: kutlama. u¤urlu, hay›rl›,
mübarek olmas›n› dileme 
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Sübhanallah deme, Cenab-› Hakk›
(c.c.) flan›na lây›k ifadelerle anma,
Allah’a söz, ifl, davran›fl ve kalple
içten ibadet etme 
ulvî: yüksek, yüce 
ziyade: çok, fazla, art›k 

âlem: dünya, cihan 
arz: yer, dünya 
fenn-i askerî: askerlikle ilgili
bilgi, askerlik sanat› ile ilgili
ilim; askerlik sanat›.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›,
ola¤anüstü, normalin üstün-
de 
Hâkim: her fleye hükmeden,
her fleyi hükmü alt›nda tutan,
her fleye galip olan Allah 
idare: döndürme, çevirme,
yönetme 
intizam: düzgün olma, düz-

gün dizilme, düzgünlük, ter-
tipli olma.
ifltial: tutuflma, tutuflup yan-
ma, parlama, alevlenme 
kozmografya: astronominin,
matematik ve fizi¤in yaln›z
temel kavramlar›ndan yarar-
lanarak en belli bafll› olaylar›
ele alan dal›.
kudret: güç, kuvvet, takat, ik-
tidar 
Kumandan-› Akdes: en mu-
kaddes kumandan; Allah.
küre-i arz: arz küresi, yer yu-

varla¤›, dünya, yer küre.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mikyas: nispet, derece, ölçü 
misafirhane-i Rahmaniye:
Rahman olan Allah’›n kullar›n›
geçici olarak bulundurdu¤u
misafirhane olan dünya.
Müdebbir: tedbir alan, ted-
birli, her fleyi önceden düflü-
nen.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah 



nihayetsiz kudreti ve saltanat›, ›fl›k parmaklar›yla göste-
ren bu kâinat flehr-i muhteflemindeki dünya saray›n›n
elektrik lâmbalar› ve idareleri, ne derece o misalden da-
ha büyük, daha mükemmeldir, o derecede, sizin okudu-
¤unuz veya okuyaca¤›n›z fenn-i elektrik mikyas›yla, bu
meflher-i âzam-› kâinat›n Sultan›n›, Münevvirini, Müdeb-
birini, Sâniini o nuranî y›ld›zlar› flahit göstererek tan›tt›-
r›r, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestifl ettirir.

Hem meselâ, nas›l ki bir kitap bulunsa ki, bir sat›r›nda
bir kitap ince yaz›lm›fl; ve her bir kelimesinde ince kalem-
le bir sure-i Kur’âniye yaz›lm›fl. Gayet manidar ve bütün
meseleleri birbirini teyit eder ve kâtibini ve müellifini fev-
kalâde maharetli ve iktidarl› gösteren bir acip mecmua,
fleksiz, gündüz gibi, kâtip ve musannifini kemalât›yla, hü-

nerleriyle bildirir, tan›tt›r›r,
1 *G n∑nQÉnH,*G nAÉn°TÉne cümleleriy-

le takdir ettirir; aynen öyle de, bu kâinat kitab-› kebiri ki,
bir tek sayfas› olan zemin yüzünde ve bir tek formas›
olan baharda üç yüz bin ayr› ayr› kitaplar hükmündeki üç
yüz bin nebatî ve hayvanî taifeleri beraber, birbiri içinde,
yanl›fls›z, hatas›z, kar›flt›rmayarak, flafl›rmayarak, mü-
kemmel, muntazam ve bazen a¤aç gibi bir kelimede bir
kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitab›n tamam
bir fihristesini yazan bir kalem iflledi¤ini gözümüzle gör-
dü¤ümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok
hikmetler bulunan flu mecmua-i kâinat ve bu mücessem
Kur’ân-› ekber-i âlem, mezkûr misaldeki kitaptan ne de-
rece büyük ve mükemmel ve manidar ise, o derecede 

acip: tuhaf, hayret veren, hayret-
te b›rakan, flafl›lacak fley.
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
fenn-i elektrik: elektrik ilmi.
fevkalâde: al›fl›lm›fltan farkl›, ola-
¤anüstü, normalin üstünde 
fihriste: bir kitapta veya bir dük-
kânda bulunan fleyleri s›rayla
gösteren liste.
gayet: çok, fazla, son derece 
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait 
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hüner: marifet, bilgililik, ustal›k,
maharet.
iktidar: güç yetme, yapabilme,
bir ifli gerçeklefltirmek için gere-
ken kuvvet 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flekli 
kâtip: yazan, yaz›c› 
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar, mükemmel-
likler 
kitab-› kebir: büyük kitap
kudret: güç, kuvvet, takat, iktidar 
Kur’ân-› ekber-i âlem: En büyük
âlem kitab› olan Kur’ân-› Kerîm 
maharet: mahirlik, ustal›k, bece-
riklilik, hüner.
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan 
mecmua: dergi 
mecmua-i kâinat: kâinat mec-
muas›, kâinat kitab›; bir mecmua
gibi manalar ifade eden kâinat.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meflher-i azam-› kâinat: büyük
kâinat sergisi.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mikyas: nispet, derece, ölçü 
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune 
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli 
musannif: kitap yazan, yazan,
yazar, müellif 
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl, cisim hâline gelmifl 
Müdebbir: tedbir alan, tedbirli,
her fleyi önceden düflünen.
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz 
Münevvir: tenvir eden, nurland›-
ran, parlatan ayd›nlatan, ›fl›klan-
d›ran.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili, bit-
kiye ait 
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
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nevver 
perestifl: tapma, tap›n›fl, iba-
det 
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k 
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah 
Sultan: mutlak iktidar sahibi
olan; Allah 
sure-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
suresi.

flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-
yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k 

flehr-i muhteflem: ihtiflaml›
flehir.

flek: flüphe, zan, tereddüt; ak-
siyle birlikte iki ihtimalin eflit
derecede bulundu¤u bilgi.

taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka 

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme 

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

teyit: do¤rulama, do¤ru ç›-
karma, destekleme.

1. Allah dilemifl ne güzel, ne mübarek yaratm›fl.



sizin okudu¤unuz fenn-i hikmetü’l-eflya ve mektepte bil-
fiil mübafleret etti¤iniz fenn-i k›raat ve fenn-i kitabet,
genifl mikyaslar›yla ve dürbün gözleriyle bu kitab-› kâi-
nat›n Nakkafl›n›, Kâtibini hadsiz kemalât›yla tan›tt›r›r, 
1 oônÑ`rcnG *nG cümlesiyle bildirir, 

2 *G n¿ÉnërÑ°oS takdisiyle tarif

eder, 
3 ! oórªnërdnG senalar›yla sevdirir.

‹flte bu fenlere k›yasen, yüzer fünundan her bir fen,
genifl mikyas›yla ve hususî aynas›yla ve dürbünlü gözüy-
le ve ibretli nazar›yla, bu kâinat›n Hâl›k-› Zülcelâl’ini es-
mas›yla bildirir; s›fât›n›, kemalât›n› tan›tt›r›r. ‹flte, bu
muhteflem ve parlak bir bürhan-› vahdaniyet olan mez-
kûr hücceti ders vermek içindir ki, Kur’ân-› Mu’cizü’l-Be-

yan, çok tekrar ile, en ziyade 
4 ¢nVrQn’rG nh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN ve

5 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQ ayetleriyle Hâl›k›m›z› bize 

tan›tt›r›yor, diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi
tamam›yla kabul edip tasdik ederek, “Hadsiz flükür olsun
Rabbimize ki, tam kudsî ve ayn-› hakikat bir ders ald›k.
Allah senden raz› olsun” dediler.

Ben de dedim:

‹nsan binler çeflit elemler ile müteellim ve binler nevi
lezzetler ile mütelezziz olacak bir zîhayat makine ve ga-
yet derece acziyle beraber hadsiz maddî, manevî düfl-
manlar› ve nihayetsiz fakr›yla beraber hadsiz zahirî ve
bât›nî ihtiyaçlar› bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak 
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ilmi.
fenn-i kitabet: çeflitli yaz› usul ve
flekillerini ö¤reten ilim.
fünun: fenler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hamd: teflekkür, flükran.
hüccet: delil, ispat, burhan; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen vesika, senet 
kemalât: faziletler, iyilikler, ke-
maller, olgunluklar.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz 
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm; beyan› befler takatinin hari-
cinde olan Kur’ân-› Kerîm.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
mikyas: nispet, derece, ölçü 
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, tutuflma, bulaflma, temas.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, ar›,
pak, tenzih edilmifl, uzak, berî.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan 
mütelezziz: lezzet alan, tat hisse-
den, hazzeden, hofllanan.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak, aral›ks›z flekilde,
muttas›l, devaml›.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl 
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah 
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme 
raz›: r›za gösteren, kabul eden,
boyun e¤en, muvafakat eden,
hoflnut olan.
senâ: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih 
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme.
takdis: Allah’›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah’› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme 
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme 
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki 
zeval: ölme, ölüm.
zîhayat: hayat sahibi.

ayn-› hakikat: hakikat›n asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
bât›nî: içe ait, dahilî, görün-
meyen, gizli 
bilfiil: fiilen, bizzat kendi ça-
l›flmas› ile yaparak, uygula-
mada.

bürhan-› vahdaniyet: Al-
lah’›n tek, bir oldu¤unun deli-
li, ispat›.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa 

esmâ: adlar, isimler.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik, ebedin
z›dd›.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k, zü¤ürtlük 
fenn-i k›raat: okuma bilgisi,

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
2. Allah, zat›nda, s›fatlar›nda ve fiillerinde bütün kusur ve noksanl›klardan münezzehtir.
3. Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah'a ezelden ebede kadar hamd olsun.
4. Gökleri ve yeri yaratan [Allah't›r]. (A'raf Suresi: 54; En'am Suresi: 1, 73.)
5. Göklerin ve yerin Rabbi [Allah't›r]. (Ra'd Suresi: 16; ‹sra Suresi: 102; Kehf Suresi: 14.)



tokatlar›n› yiyen bir bîçare mahlûk iken, birden iman ve
ubudiyetle böyle bir Padiflah-› Zülcelâl’e intisap edip, bü-
tün düflmanlar›na karfl› bir nokta-i istinat ve bütün haca-
t›na medar bir nokta-i istimdat bularak, herkes mensup
oldu¤u efendisinin flerefiyle, makam›yla iftihar etti¤i gibi,
o da böyle nihayetsiz Kadîr ve Rahîm bir Padiflaha iman
ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin
idam ilân›n› kendi hakk›nda terhis tezkeresine çevirse,
ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteflekki-
râne iftihar edebilir, k›yas ediniz.

O mektepli gençlere dedi¤im gibi, musibetzede mah-
puslara da tekrar ile derim:

Onu tan›yan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahti-
yard›r. Onu unutan saraylarda da olsa zindandad›r, bed-
bahtt›r. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken, bed-
baht zalimlere demifl: “Ben idam olmuyorum. Belki ter-
his ile saadete gidiyorum. Fakat, ben de sizi idam-› ebedî
ile mahkûm gördü¤ümden, sizden tam intikam›m› al›yo-

rum.” 
1 *G s’pG n¬'dpG =n’ diyerek, sürurla teslim-i ruh eder.

2 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænàrªs∏nY Éne s’pG Énænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

®

bahtiyar: bahtl›, talihli, mes’ut ,
mutlu 
bedbaht: bahts›z, baht› kara, ta-
lihsiz 
ecel: her mahlûkun ve canl›n›n
Allah taraf›ndan takdir edilen
ölüm vakti, insan ömrünün belli
vakti 
hâcât: hâcetler, ihtiyaçlar, gerekli
nesneler 
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
idam: öldürme.
iftihar: övünme, kendi yapt›¤› ifl-
lerden övgüyle söz etme, koltuk
kabartma 
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme 
intikam: öç alma, kendisine, bu-
lundu¤u toplulu¤a veya benim-
sedi¤i bir fleye karfl› yap›lan teca-
vüze, kötülü¤e karfl›l›k verme,
misillemede bulunma.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
bir kimseye mensupluk 
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kusur: eksiklik, noksan 
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü 
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mahpus: hapsedilmifl olan, mev-
kuf.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl 
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan 
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkürle, iyilik bilirlikle, iyi-
li¤e karfl› nazik davran›flla.
noksan: eksiklik, azl›k, tam olma-
y›fl 
nokta-i istimdat: yard›m dileme
noktas›, insan›n kalbindeki niha-
yetsiz emel ve arzular›n yerine
getirilmesine olan ihtiyaç.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
Padiflah-› Zülcelâl: celâl sahibi
padiflah; nihayetsiz büyüklü¤e ve
haflmete sahip bir hükümdar
olan Allah (c.c.).
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.

saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma 

fleref: manevî büyüklük, yük-
seklik, yücelik, ululuk, seçkin-
lik 

tenzih: Allah’› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve

yüce tutma, münezzeh say-
ma.

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

teslim-i ruh: ruhu teslim et-
me, ölme.

tezkere: askerlik görevinin

bitti¤ini belgeleyen terhis kâ-
¤›d›.

ubudiyet: kul oldu¤unu bilip
Allah’a itaat ve ibadet etme 

zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden, ac›mas›z ve haks›z dav-
ranan 

zindan: hapishane 

1. Allah'tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Saffat Suresi: 35; Muhammed Suresi: 19.)

2. Seni her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim
bilgimiz yoktur. fiüphesiz  Alîm (herfleyi hakk›yla bilen) ve Hakîm (her ifli hikmetle yapan)
ancak sensin. (Bakara Suresi: 32.)
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Meyve Risalesinden Yedinci Mesele
DEN‹ZL‹ HAPS‹NDE B‹R CUMA GÜNÜNÜN MEYVES‹D‹R

W
rºoµ`o≤r∏nN Éne 1@ oÜnôrbnG nƒog rhnG pönün`ÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉ°sùdG oôrenG Énenh
pânªrMnQ pQÉnK'G '‹pG rôo¶rfÉna 2@ mInópMGnh m¢ùrØnæ`nc s’pG rºoµoãr©nH n’nh
≈'JrƒnªrdG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G

3 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒog nh
Bir zaman Kastamonu’da, “Hal›k’›m›z› bize tan›tt›r”

diyen lise talebelerine, sab›k “Alt›nc› Mesele”de, mektep
fünununun dilleriyle verdi¤im dersi Denizli Hapishane-
sinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular. Tam
bir kanaat-› imaniye ald›klar›ndan, ahirete bir ifltiyak his-
sedip, “Bize ahiretimizi de tam bildir; tâ ki nefsimiz ve
zaman›n fleytanlar› bizi yoldan ç›karmas›n, daha böyle
hapislere sokmas›n” dediler. Ve Denizli hapsindeki Risa-
le-i Nur fiakirtlerinin ve sab›kan “Alt›nc› Mesele”yi oku-
yanlar›n arzular› ile, ahiret rüknünün dahi bir hulâsas›n›n
beyan› lâz›m geldi. Ben de, Risale-i Nur’dan bir k›sa hu-
lâsa ile derim:

Nas›l ki “Alt›nc› Mesele”de, biz, Hâl›k›m›z› arzdan,
semavattan sorduk; onlar, fenlerin dilleriyle günefl gibi 
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hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm› 
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil 
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme 
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye kudreti yeten.(Allah)
kanaat-i imaniye: imanî kanaat,
imana ait düflünce, fikir; imanî
meselelerde tam ikna olma, ima-
n›n vermifl oldu¤u kanaat.
k›yamet: dünyan›n sonu, bütün
ölülerin dirilerek mahflerde top-
lanmas›, varl›¤›n bozulup da¤›l-
mas›, kâinat›n ölümünden sonra,
bütün ölülerin dirilip aya¤a kalk-
malar›, mahflerde toplanmalar› 
lâz›m: varl›¤›na ihtiyaç olan.
mahpus: hapsedilmifl olan, mev-
kuf.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu, ilim ve irfan ö¤renilen yer,
okul 
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç 
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir;
ister iyi isterse kötü olsun; rah-
meti bütün herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
metin sahibi Allah 
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme 
rükn: esas, kaide, prensip 
sab›k: önceki, evvelki, geçmiflteki 
sab›kan: evvelce, bundan önce,
evvelce geçmiflte, az önce geçti¤i
gibi.
semavat: semalar, gökler 
flakirt: talebe, ö¤renci 
talebe: ö¤renci, tahsil gören.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla.
K›yâmetin kopmas› ise göz aç›p kapama kadar veya daha az bir zamandan ibarettir. (Nahl
Suresi: 77.)

2. Sizin (yoktan) yarat›lman›z ve (öldükten sonra) diriltilmeniz, ancak tek bir kifli(nin yarat›l›p
diriltilmesi) gibidir. (Lokman Suresi: 28.)

3. fiimdi bak Allah'›n rahmet eserlerine: Arz› ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. fiüphesiz O,
ölüleri de mutlaka öylece diriltecektir. O herfleye kàdirdir. (Rum Suresi: 50.)

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem 
arz: yer, dünya 
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves 

aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,
hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me, bildirme, izah 
fen: tecrübî, ispatla meydana

gelmifl ilimlere verilen genel
ad 
fünun: fenler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.



Hâl›k›m›z› bize tan›tt›rd›lar. Aynen biz de ahiretimizi bafl-
ta o bildi¤imiz Rabbimizden, sonra Peygamberimizden,
sonra Kur’ân’›m›zdan, sonra sair peygamberler ve mu-
kaddes kitaplardan, sonra melâikelerden, sonra kâinat-
tan soraca¤›z.

‹flte, birinci mertebede, ahireti Allah’tan soruyoruz. O
da bütün gönderdi¤i elçileriyle ve fermanlar›yla ve bütün
isimleriyle ve s›fatlar›yla, “Evet, ahiret var ve sizi oraya
sevk ediyorum” ferman ediyor. “Onuncu Söz” on iki
parlak ve kat’î hakikatler ile bir k›s›m isimlerin ahirete
dair cevaplar›n› ispat ve izah eylemifl. Burada, o izaha ik-
tifaen, gayet k›sa bir iflaret ederiz:

Evet, “Madem hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata
itaat edenlere mükâfat› ve isyan edenlere mücazat› bu-
lunmas›n. Elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir
saltanat-› sermediyenin, o saltanata iman ile intisap ve
taat ile fermanlar›na teslim olanlara mükâfat›; ve o izzet-
li saltanat› küfür ve isyanla inkâr edenlere de mücazat›,
o rahmet ve cemale, o izzet ve celâle lây›k bir tarzda ola-
cak” diye, Rabbü’l-Âlemin ve Sultanü’d-Deyyan isimleri
cevap veriyorlar.

Hem, “Madem günefl gibi, gündüz gibi, zemin yüzün-
de bir umumî rahmet ve ihatal› bir flefkat ve kerem, gö-
zümüzle görüyoruz. Meselâ o rahmet, her baharda
umum a¤açlar› ve meyveli nebatlar› Cennet hurileri gibi
giydirip, süslendirip, ellerine her çeflit meyveleri verip,
bizlere uzat›p, `Haydi al›n›z, yiyiniz!’ dedi¤i gibi, bir 

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem 
celâl: nihayet derecede büyük-
lük, azamet, ululuk 
cemal: güzellik, iç ve d›fl güzelli¤i 
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz 
ferman: emir, buyruk 
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hûrî: Cennet k›z›, Cennet güzeli 
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
bir kimseye mensupluk 
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
serkefllik, emre karfl› gelip ayak-
lanma 
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik 
izzetli: fleref ve itibar sahibi 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz 
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl; bu vas›flara sahiplikten do-
¤an yard›m severlik, hay›r ve gü-
zel ifller.
küfür: nimeti inkâr etme 
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r 
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
melâike: melekler, ferifltehler;
nurdan yarat›lm›fl, f›tratlar› safi,
makamlar› sabit olan, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûklar.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek, ay›p ve noksanlardan kurtul-
mufl, kutsal, aziz, temiz.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza, karfl›l›k, mutlak ceza 
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet veya
baflar›dan ötürü verilen fley, ödül 
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
peygamber: Allah’›n elçisi, Allah
taraf›ndan haber getirerek ‹lâhî
emir ve yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, haberci, nebi, resul.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah 
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi,
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bütün âlemleri idare ve terbi-
ye eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme 
rububiyet-i mutlaka: Mutlak
rububiyet, s›n›rs›z, hiç bir ka-
y›t ve flarta tâbi olmayan
Rabl›k; her fleyi kuflatan ve
emri alt›nda bulunduran, ter-
biye eden Allah’›n kay›ts›z,
flarts›z terbiye edicili¤i.
sair: di¤er, öteki, baflka.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,

hükümdarl›k 
saltanat-› sermediye: Sonsuz
saltanat.
sevk: önüne kat›p sürme,
öne, ileri sürme, gönderme 
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f 
Sultanü’d-Deyyan: mükâfat-
land›ran ve cezaland›ran sul-
tan; Allah.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet, karfl›l›k bekleme-
den yard›m etme 

flifa: bedenî veya ruhî bir has-
tal›¤›n son bulmas›, hastal›k-
tan kurtulma, iyileflme, sa¤l›-
¤›na kavuflma.
taat: itaat etme, boyun e¤-
me, emre uyma.
teslim: karfl›s›ndakinin hük-
mü alt›na girme, boyun e¤-
me, r›za gösterme 
umum: hep, bütün, cümle,
herkes 
umumî: umuma ait, umumla
ilgili, herkesle alâkal›, herkese
ait.



zehirli sine¤in eliyle bizlere flifal›, tatl› bal› yedirdi¤i ve el-
siz bir böce¤in eliyle en yumuflak ipe¤i bizlere giydirdi¤i
gibi, bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklar-
da binler batman taamlar› bizim için saklayan ve ihtiyat
zahiresi olarak o küçücük depolarda yerlefltiren bir rah-
met, bir flefkat, elbette, hiç flüphe olamaz ki, bu derece
nazeninâne besledi¤i bu sevimli ve minnettarlar› ve pe-
restiflkârlar› olan mü’min insanlar› idam etmez. Belki,
onlar› daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat-›
dünyeviye vazifesinden terhis eder” diye, Rahîm ve Ke-
rîm isimleri sualimize cevap veriyorlar, “el-Cennetü hak-
kun” diyorlar.

Hem, “Madem biz gözümüzle görüyoruz ki, umum
mahlûklarda ve zemin yüzünde öyle bir Hikmet Eli iflliyor
ve öyle bir adalet ölçüleriyle ifller dönüyor ki, akl-› befler
onun fevkinde düflünemiyor. Meselâ, insan›n bin cihaza-
t›na tak›lan hikmetlerinden yaln›z bir küçük çekirdek ka-
dar kuvve-i haf›zas›nda, bütün tarihçe-i hayat›n› ve ona
temas eden hadsiz hadisat› o kuvvecikte yaz›p, onu bir
kütüphane hükmüne getirip ve insan›n haflirde muhake-
mesi için neflrolacak olan defter-i a’malinin bir küçük se-
nedi olarak her vakit hat›rlatmak s›rr›yla, her insan›n eli-
ne vererek dima¤›n›n cebine koyan bir ezelî hikmet; ve
bütün masnuatta gayet hassas mizanlar ile azalar›n› yer-
lefltiren, mikroptan gergedana, sinekten simurga kuflu-
na, bir çiçekli nebattan milyarlar, trilyonlarla çiçekler
açan bahar çiçe¤ine kadar israfs›z ölçülerle bir tenasüp,
bir muvazene, bir intizam ve bir cemal içinde masnuat› 
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israf: gereksiz yere harcama, har-
camalarda afl›r› gitme, ihtiyaçtan
fazlas›n› harcama, savurganl›k.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
kuvve: kuvvet, güç 
kuvve-i haf›za: haf›za gücü, h›f-
zetme, unutmama kuvveti.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahlûk: halk edilmifl, yarat›lm›fl,
yarat›k, Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler 
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma; nail olmufl, eriflmifl, ka-
vuflmufl 
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan 
mizan: ölçü 
muhakeme: iki taraf› dinleyip
hüküm verme, hakimin taraflar›
dinleyip hüküm vermesi, yarg›la-
ma 
muvazene: denge 
mü’min: iman eden, inanan 
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi 
simurga: efsanevî zümrüd-ü an-
ka kuflu 
sual: soru 
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme 
taam: yemek, yenilen fley, yiye-
cek, afl.
tenâsüb: uyma, uygunluk, birbiri-
ni tutma 
terhis: izin verme, müsaade et-
me, serbest b›rakma 
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes 
zahîre: gerekti¤i zaman harcan-
mak üzere ambarda saklanan
hububat, yiyecek.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik 
akl-› befler: insan akl›.
batman: eski a¤›rl›k ölçüle-
rinden olup, iki okka ile sekiz
okka aras›nda de¤iflen a¤›rl›k
ölçüsü.
cemal: güzellik, iç ve d›fl gü-
zelli¤i 
cihazat: uzuvlar, organlar.
defter-i a’mal: insanlar›n iflle-
di¤i ve yapt›¤› fleylerin kay-
dedildi¤i defter; amellerin

defteri.
dima¤: ak›l, fluur.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz 
ezelî: ezele mensup, ezel ile
ilgili, öncesiz, bafllang›çs›z.
fevk: üst, üst taraf, yukar›,
üzeri.
gayet: çok, fazla, son derece 
hâdisat: yeni olan fleyler, ha-
diseler, olaylar.
hassas: incelikli, en ufak ölçü-
leri sa¤l›kl› ve kesin olarak
veren.

haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet 
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
Hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
ihtiyat: sak›nma, tedbirli, te-
darikli bulunma 
intizam: düzgün olma, düz-
gün dizilme, düzgünlük, ter-
tipli olma.



bir hüsn-i sanat yapan; ve her zîhayat›n hukuk-i hayat›-
n› kemal-i mizanla veren, iyiliklere güzel neticeler ve fe-
nal›klara fena neticeler verdiren ve Âdem (a.s.) zaman›n-
dan beri ta¤î ve zalim kavimlere vurdu¤u tokatlarla ken-
dini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adalet-i sermediye, el-
bette ve hiç flüphe getirmez ki, günefl gündüzsüz olmad›-
¤› gibi, o hikmet-i ezeliye, o adalet-i sermediye ahiretsiz
olmazlar. Ve ölümde, en zalimlerin ve en mazlumlar›n,
bir tarzda gitmelerindeki ak›betsiz bir dehfletli haks›zl›¤a,
adaletsizli¤e ve hikmetsizli¤e hiçbir veçhile müsaade et-
mezler” diye, Hakîm ve Hakem ve Adl ve Âdil isimleri bi-
zim sualimize kat’î cevap veriyorlar.

Hem, “Madem bütün zîhayat mahlûklar›n, elleri yetifl-
medi¤i ve iktidarlar› dairesinde olmayan bütün hacat-
lar›n› ve bütün f›trî matlaplar›, bir nev’î dua bulunan isti-
dad-› f›trî ve ihtiyac-› zarurî dilleriyle istedikleri vakitte,
gayet Rahîm ve iflitici ve flefkatli bir dest-i gaybî taraf›n-
dan verildi¤inden; ve ihtiyarî olan daavat-› insaniyenin,
hususan havaslar›n ve nebîlerin dualar›n›n on adetten al-
t› yedisi hilâf-› âdet makbul olmas›ndan kat’î anlafl›l›yor
ki, her dertlinin ah›n›, her muhtac›n duas›n› ifliten ve din-
leyen bir Semi-i Mucîb, perde arkas›nda var. Bakar ki;
en küçük bir zîhayat›n en küçük bir ihtiyac›n› görür. Ve en
gizli bir ah›n› iflitir, flefkat eder, fiilen cevap verir, memnun
eder. Elbette ve her hâlde, hiçbir flüphe ihtimali kalmaz ki,
mahlûklar›n en ehemmiyetlisi olan nev-i insan›n en ehem-
miyetli ve umumî olan ve umum kâinat› ve umum esma
ve s›fât-› ‹lâhiyeyi alâkadar eden beka-i uhreviyeye ait 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl
adalet-i sermediye: ezelî ve ebe-
dî adalet, bafllang›c› ve sonu ol-
mayan adalet
Âdil: adaletli olan Allah
Adl: adalet, her hak sahibine
hakk›n› verme
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat
ak›bet: sonuç, netice 
alâkadar: ilgili, iliflki
beka-i uhreviye: ahiretteki son-
suzluk
daavat-› insaniye: insan›n yap-
m›fl oldu¤u dualar.
dehfletli: ürkütücü, korkunç
dest-i gaybî: görünmez el; Al-
lah’›n yard›m›
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met
ehemmiyetli: önemli
esmâ: adlar, isimler.
fenâ: kötü iyi olmayan, uygunsuz
(olan 
f›trî: tabiî, do¤al
fiilen: fiille, davran›fl ve hareketle
gayet: son derece
hacet: ihtiyaç
Hakem: hakl› ile haks›z› ay›ran ve
her ifli hikmete göre olan Cenab-›
Hak
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah 
havas: bilgi ve yaflay›flça üstün
olanlar, önde gelenler
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye 
hikmet-i ezeliye: bafllang›c› ol-
mayan, ezelden beri var olan hik-
met; Allah’›n hikmeti
hilâf-› âdet: âdete ayk›r›.
hukûk-› hayat: yaflama hakk›,
hukûku
hususan: bilhassa, özellikle
ihsas: hissetirme, sezdirme
ihtimal: olabilirlik
ihtiyac-› zarurî: yaflamak için ge-
rekli olan ihtiyaç.
ihtiyarî: irade ile, kendi iste¤i ile
seçerek ve hareket ederek
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet
istidad-› f›trî: yarat›l›fltan gelen
kabiliyet.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u
kemal-i mizan: ölçünün tam ve
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kusursuz oluflu, tam ölçü,
mükemmel ölçü.
madem: çünkü, için, de¤il mi
ki, ...den dolay›, böyle ise, he-
le.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli
matlap: arzu, istek
mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl
müsaade: izin
nebi: kendisine kitap indiril-

memifl peygamber.
nev’i insan: insan türü, insa-
no¤lu
nevi: çeflit
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Semi-i Mucib: Allah’›n, “Her
dua ve yalvar›fl› ifliten ve ce-
vap veren” anlam›nda bir is-
mi.
s›fat-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
sual: soru 

flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet

tâgi: azg›n, azm›fl 

tarz: biçim, flekil

umum: bütün, herkes

umumî: genel

vech: sebep, vesile.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan

zîhayat: hayat sahibi.



dualar›n› içine alan ve nev-i insan›n güneflleri ve y›ld›zla-
r› ve kumandanlar› olan bütün peygamberleri arkas›na
al›p, onlara duas›na ‘âmin, âmin’ dedirten ve ümmetin-
den her gün her ferd-i mütedeyyin hiç olmazsa kaç defa
ona salâvat getirmekle onun duas›na `Âmin, âmin’ diyen
ve belki bütün mahlûkat o duas›na ifltirak ederek `Evet,
yâ Rabbena, istedi¤ini ver; biz de onun istedi¤ini isti-
yoruz’ diyorlar. Bütün bu reddedilmez flerait alt›nda, be-
ka-i uhrevî ve saadet-i ebediye için, Muhammed Aleyhis-
salâtü Vesselâm›n haflrin hadsiz esbab-› mucibesinden
yaln›z tek duas›, Cennetin vücuduna ve bahar›n icad› ka-
dar kudretine kolay olan ahiretin icad›na kâfi bir sebep-
tir” diye Mucîb ve Semî ve Rahîm isimleri bizim sualimi-
ze cevap veriyorlar.

Hem, “Madem gündüz bedahetle günefli gösterdi¤i gi-
bi zemin yüzünde mevsimlerin tebeddülünde küllî ölmek
ve dirilmekte perde arkas›nda bir Mutasarr›f; gayet inti-
zamla koca küre-i arz› bir bahçe, belki bir a¤aç kolayl›-
¤›nda ve intizam›nda ve azametli bahar› bir çiçek sühule-
tinde ve mizanl› ziynetinde ve zemin sahifesinde üç yüz
bin haflir ve neflrin numune ve misallerini gösteren üç
yüz bin kitap hükmündeki nebatat ve hayvanat taifeleri-
ni onda yazar, beraber ve birbiri içinde flafl›rmayarak, ka-
r›fl›k iken kar›flt›rmayarak, birbirine benzemekle beraber
iltibass›z, sehivsiz, hatas›z, mükemmel, muntazam,
manidar yazan bir Kalem-i Kudret, bu azameti içinde
hadsiz bir rahmet, nihayetsiz bir hikmet ile iflledi¤i gibi;
koca kâinat›, bir hanesi misillü, insana musahhar ve 
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fleylerin tamam›, bütün âlemler
Kalem-i Kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti 
kumandan: komutan
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel
küre-i arz: yer küre, dünya
Madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar
manidar: anlaml›, manal›, mana
tafl›yan 
misal: örnek, nümune
misillü: gibi, benzeri
mizan: ölçü, denge
Mucip: isteyeni istedi¤ine kavufl-
turan, yaratt›klar›n›n dileklerine
cevap veren, Allah.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl
Mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, her fleyin sahibi
olan, mâlik
nebatat: bitkiler 
neflir: da¤›tma, yayma, saçma,
serpme 
nev’i insan: insan türü, insano¤lu
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z
nümune: örnek
Rabbena: bizim Rabbimiz.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk
sahife: sayfa
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
sehiv: hata, yanl›fll›k, yan›lma,
kusur.
Semi: gizli ve aç›k her fleyi ifliten
Cenab-› Hak
sual: soru 
sühulet: kolayl›k 
flerait: flartlar.
taife: familya.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
zemin: yeryüzü 
ziynet: süs, bezek.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
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 du-
an›n sonunda söylenir.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik 
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-

de aç›kl›k 
beka-i uhrevî: ahiretteki son-
suzluk.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
esbab-› mucibe: gerektiren
sebepler.
ferd-i mütedeyyin: dindar
flah›s, inanan kifli, imanl› fert.
gayet: son derece
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz
hane: ev
haflr: yeniden toplanma, bir
araya gelme
hayvânât: hayvanlar 

hikmet: gaye, maksat
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme
iltibas: kar›flt›rmak
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük
ifltirak: kat›lma, ortak olma
kâfî: yeten, kâfi gelen, deruh-
te eden, ihtiyac› karfl›layan.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan



müzeyyen ve tefrifl etmek ve o insan› halife-i zemin ede-
rek ve da¤ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri
emanet-i kübray› ona vermesi ve sair zîhayatlar üstünde
bir derece zabitlik mertebesiyle mükerrem etmesi ve hi-
tabat-› Sübhaniyesine ve sohbetine müflerref eylemesiy-
le fevkalâde bir makam verdi¤i ve bütün semavî ferman-
larda ona saadet-i ebediyeyi ve beka-i uhrevîyi kat’î vaad
ve ahdetti¤i hâlde, elbette ve hiçbir flüphe olmaz ki, ba-
har kadar kudretine kolay gelen dâr-› saadeti o müker-
rem ve müflerref insanlar için açacak ve yapacak ve ha-
flir ve k›yameti getirecek” diye, Muhyî ve Mümît ve Hayy
ve Kayyum ve Kadîr ve Alîm isimleri, Hâl›k›m›zdan sor-
mam›za cevap veriyorlar.

Evet, her baharda bütün a¤açlar› ve otlar›n köklerini
aynen ihya ve nebatî ve hayvanî üç yüz bin nev’î haflrin
ve neflrin numunelerini icat eden bir kudret, Muhammed
ve Mûsa Aleyhimessalâtü Vesselâmlar›n her birinin üm-
metinin geçirdi¤i bin senelik zaman hayalen karfl› karfl›-
ya getirilip bak›lsa, haflrin ve neflrin bin misalini ve bin
delilini iki bin baharda” (HAfi‹YE) gösterdi¤i görülecek. Ve
böyle bir kudretten haflr-i cismanîyi uzak görmek, bin
derece körlük ve ak›ls›zl›kt›r.

Hem, madem nev-i beflerin en meflhurlar› olan yüz
yirmi dört bin peygamberler ittifakla saadet-i ebediyeyi
ve beka-i uhrevîyi Cenab-› Hakk›n binler vaat ve 

HAfi‹YE: Sab›k herbir bahar, k›yameti kopmufl, ölmüfl ve karfl›s›ndaki
bahar onun haflri hükmündedir.

aht: söz verme 
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
beka-i uhrevî: ahiretteki sonsuz-
luk.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dâr-› saadet: saadet, mutluluk
yeri, Cennet.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz 
emanet-i kübra: büyük emanet,
en büyük emanet.
ferman: emir, buyruk 
fevkalâde: çok güzel, çok iyi, çok
üstün.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halife-i zemin: yerin halifesi;
dünyadaki bütün varl›klar üzerin-
de tasarruf eden:
hafliye: dipnot.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n, ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›, k›yamet 
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
Hay: gerçek hayat sahibi olan, Al-
lah.
hayalen: hayal olarak, hayâlî bir
flekilde, zihinde tasarlay›p canlan-
d›rarak.
hayvanî: hayvanla ilgili, hayvana
ait 
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda 
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme, yeniden hayata dön-
dürme 
istinaden: istinat ederek, daya-
narak, güvenerek, delil kabul
ederek.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i 
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
Kayyum: her fleyin varl›¤› onunla
ayakta duran ve devam eden.
(Allah’›n güzel isimlerinden 
k›yamet: dünyan›n sonu, bütün
ölülerin dirilerek mahflerde top-
lanmas›, varl›¤›n bozulup da¤›l-
mas›, kâinat›n ölümünden sonra,
bütün ölülerin dirilip aya¤a kalk-
malar›, mahflerde toplanmalar› 
kudret: güç, kuvvet, takat, iktidar 
meflhur: tan›nm›fl, herkesin bildi-
¤i, flöhretli, ad› yayg›nl›k kazan-
m›fl, ünlü, naml› 
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
mükerrem: ikram edilmifl, sayg›
gösterilmifl 
Mümit: diriltip can verdi¤ini vakti
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gelince öldüren Cenab-› Hak.
müflerref: flereflendirilmifl,
kendisine fleref verilmifl, yü-
celtilmifl; flerefli, yüce.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili,
bitkiye ait 
nev’i befler: insano¤lu, insan
soyu; insanlar.
peygamber: Allah’›n elçisi, Al-
lah taraf›ndan haber getire-
rek ‹lâhî emir ve yasaklar› in-
sanlara tebli¤ eden elçi, ha-

berci, nebi, resul.
saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
sab›k: önceki, evvelki, geç-
miflteki 
sair: di¤er, öteki, baflka.
semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
tahammül: yüklenme, bir
yükü üstüne alma, yüke kat-
lanma 
tefrifl: serme, yayma, döfle-
me, düzenleme.

ümmet: hak dine davet et-
mek için Allah taraf›ndan
kendilerine peygamber gön-
derilen ve bu peygambere
inan›p ba¤lanan cemaat, top-
luluk 

vaat: söz verme, üstüne al-
ma, bir fleyi verece¤ini veya
yapaca¤›n› peflin olarak söy-
leme, aht, taahhüt 

zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker 

zîhayat: hayat sahibi.



ahitlerine istinaden ilân edip mu’cizeleriyle do¤ru olduk-
lar›n› ispat ettikleri gibi, hadsiz ehl-i velâyet, keflf ile ve
zevk ile ayn› hakikate imza bas›yorlar; elbette o hakikat
günefl gibi zâhir olur. fiüphe eden divane olur.

Evet, bir fende ve bir sanatta mütehass›s bir iki zat›n
o fen ve o sanata ait hükümleri ve fikirleri, onda ihtisas›
olmayan bin adam›n —hatta baflka fenlerde âlim ve ehl-i
ihtisas da olsalar— muhalif fikirlerini hükümden iskat
ettikleri gibi; bir meselede, meselâ, ramazan hilâlini
yevm-i flekte ispat etmek ve “Süt konservelerine benze-
yen ceviz-i Hindî bahçesi rûy-i zeminde var” diye dava
etmekte iki ispat edici, bin inkâr edici ve nefyedicilere
galebe edip davay› kazan›yorlar. Çünkü, ispat eden, yal-
n›z bir ceviz-i Hindîyi veyahut yerini gösterse, kolayca
davay› kazan›r. Onu nefy ve inkâr eden bütün rûy-i zemi-
ni aramak, taramakla hiçbir yerde bulunmad›¤›n› göster-
mekle davas›n› ispat edebildi¤i gibi; Cenneti ve dâr-› sa-
adeti ihbar ve ispat eden yaln›z bir izini sinemada gibi
keflfen bir gölgesini, bir tereflfluhunu göstermekle davay›
kazand›¤› hâlde, onu nefy ve inkâr eden, bütün kâinat›
ve ezelden ebede kadar bütün zamanlar› görmek ve gös-
termekle ancak inkâr›n› ve nefyini ispat ile davay› kaza-
nabilir ve bu ehemmiyetli s›rdand›r ki, hususî bir yere
bakmayan ve imanî hakikatler gibi umum kâinata bakan
nefiyler, inkârlar —zat›nda muhal olmamak flart›yla— is-
pat edilmez, diye ehl-i tahkik ittifak edip bir düstur-i esa-
sî kabul etmifller.
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her yeni ay ve her ay›n üçüncü
gecesine kadar olan ay 
hususî: bir fleye, bir kifliye, bir ye-
re has olan, herkese âid olmayan,
özel 
hüküm: karar, emir, bir konu, ifl
veya kimse hakk›nda verilen ka-
rar 
›skat: yok etme, hükümsüz k›l-
ma, hükümsüz b›rakma 
ihbar: haber verme, bildirme, an-
latma, duyurma 
ihtisas: bir ilim veya sanat dal›
üzerinde derinleflme, bir sahada
genifl bilgi sahibi olma, uzmanl›k 
imanî: imana ait olan, imana dair
olan, imanla ilgili.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma 
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme 
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kefl‹f: Allah taraf›ndan ilham edil-
me, kalp gözüyle görme 
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan, olmaz, olmayacak 
muhalif: muhalefet eden, ayk›r›-
l›k gösteren, uymayan, bir fiil ve-
ya düflünceye karfl› gelen 
mütehass›s: ihtisas› olan, ihtisas
sahibi, bir ilim dal›nda veya bir
meslekte derin bilgi sahibi olan,
iflinin erbab› olan, uzman 
nefy: inkâr etme 
rûy-i zemin: yeryüzü.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yapma 
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes 
yevm-i flekk: fiaban-› fierif ay›n›n
otuzuncu günü; Ramazan olmas›
zannedilip ancak hilâl görülme-
dikçe oruç tutulmas› münasip ol-
mayan gün.
zahir: aç›k, belli, meydanda 
zat: kifli, flah›s, fert 

âlim: çok okumufl, bilen, bil-
gili, bilgin 
ceviz-i Hindî: Hindistan cevi-
zi.
dâr-› saadet: saadet, mutlu-
luk yeri, Cennet.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan, budala, al›k.
düstur-i esasî: temel prensip,
esas düstur.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.

ehl-i ihtisas: ihtisas sahipleri,
bir dala mensup olanlar, her
hangi bir sahada uzman olan-
lar.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
ehl-i velâyet: velî olanlar;
erenler, Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar, velîlik s›fat›n› ta-
fl›yanlar.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz 
ezel: bafllang›c› olmayan geç-

mifl zaman, öncesizlik, ebedin
z›dd›.
fikir: rey, görüfl, mülâhaza,
kanaat 
galebe: galip gelme, yenme,
üstünlük 
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hatta: manaya kuvvet ver-
mek için “üstelik, fazla olarak,
bundan baflka, kadar, bile,
dahi, hem de...” manalar›nda,
cümle bafllar›nda kullan›lan
edatt›r.
hilâl: yay fleklinde görülen



‹flte bu kat’î hakikate binaen, binler feylesoflar›n mu-
halif fikirleri, böyle imanî meselelerde bir tek muhbir-i
sad›ka karfl› hiçbir flüphe, hiçbir vesvese vermemek lâ-
z›mken, yüz yirmi bin ispat edici ehl-i ihtisas ve muhbir-i
sad›k›n ve hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mütehass›s
ehl-i hakikat ve eshab-› tahkikin ittifak ettikleri erkân-›
imaniyede, akl› gözüne inmifl, kalpsiz, maneviyattan
uzaklaflm›fl, körleflmifl birkaç feylesofun inkârlar›yla flüp-
heye düflmenin ne kadar ahmakl›k ve divanelik oldu¤u-
nu k›yas ediniz.

Hem madem, gözümüzle gündüz gibi hem nefsimiz-
de, hem etraf›m›zda bir rahmet-i amme ve bir hikmet-i
flamile ve bir inayet-i daime müflahede ediyoruz. Ve deh-
fletli bir saltanat-› rububiyet ve dikkatli bir adalet-i âliye ve
izzetli icraat-› celâliyenin âsâr›n› ve cilvelerini görüyoruz.
Hatta bir a¤ac›n meyveleri ve çiçekleri say›s›nca o a¤aca
hikmetler takan bir hikmet; ve her bir insan›n cihazat› ve
hissiyat› ve kuvveleri adedince ihsanlar›, in’amlar› ona
ba¤lam›fl bir rahmet; ve kavm-i Nuh ve Hûd ve Salih
aleyhimüsselâm ve kavm-i Âd ve Semud ve Firavun gibi
asi milletlere tokat vuran ve en küçük bir zîhayat›n
hakk›n› muhafaza eden izzetli ve inayetli bir adalet; ve

kInƒrYnO rºocÉnYnO GnPpG sºoK /√pôrenÉpH ¢oVrQn’rGnh oAÉnªs°ùdG nΩƒo≤nJ r¿nG =/¬pJÉn`j'G røpenh
1 n¿ƒoLoôrînJ rºoàrfnG =GnPpG ¢pVrQn’rG nøpe

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik 
adalet-i âliye: yüce, yüksek ada-
let
asar: eserler, izler, niflanlar 
âsi: isyan eden, baflkald›ran 
cihazat: uzuvlar, organlar.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme 
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan, budala, al›k.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i ihtisas: ihtisas sahipleri, bir
dala mensup olanlar, her hangi
bir sahada uzman olanlar.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof 
hatta: manaya kuvvet vermek
için “üstelik, fazla olarak, bundan
baflka, kadar, bile, dahi, hem
de...” manalar›nda, cümle baflla-
r›nda kullan›lan edatt›r.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hikmet-i flamile: her fleyi kapla-
yan ve kuflatan hikmet.
hissiyat: hisler, duygular.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m 
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme, iyilik yapma 
inayet-i daime: devaml› olan
inayet, kesilmeyen yard›m, lütuf,
ihsan.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma 
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme 
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i 
izzetli: fleref ve itibar sahibi 
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz 
k›yas: bir fleyi baflka bir fleye
benzeterek hüküm verme, bu
yolda verilen hüküm, bir tutma 
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
maneviyat: maddî olmayanlar,
manevî olan hususlar, ruha, hisse,
inanca ait fleyler 
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme 
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muhbir-i sad›k: do¤ru haber-
ci; Allah ve ahiretle ilgili do¤-
ru haberler veren Peygambe-
rimiz (a.s.m.) ve di¤er pey-
gamberler.
müsbit: ispat eden, delil orta-
ya koyan, ispatlayan.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyrederek anlama, sey-
retme 
mütehass›s: ihtisas› olan, ih-

tisas sahibi, bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi
sahibi olan, iflinin erbab› olan,
uzman 
nefis: kendi, flah›s 
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n
günahlar›n› silmesi 
rahmet-i amme: umumî,

herkese ait rahmet, flefkat,
ba¤›fllama; her fleyi kaplayan
rahmet, genel rahmet.

saltanat-› Rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat› 

vesvese: flüphe, iflkil, kurun-
tu, tereddüt; kalbe gelen as›l-
s›z kötü ve sinsi düflünce 

zîhayat: hayat sahibi.

1. Göklerin ve yerin O'nun emriyle (bu halinde) durmas› da O'nun âyetlerindendir. Sonra sizi
topraktan ça¤›rd›¤›nda hemen (kabirlerinizden) ç›k›verirsiniz. (Rum Suresi: 25.) 



ayeti, azametli bir icaz ile der: “Nas›l ki, iki k›fllada yatan
ve duran mutî askerler, bir kumandan›n ça¤›rmas›yla si-
lâh bafl›na ve vazife bafl›na boru sesiyle gelmeleri gibi; 
aynen öyle de, bu iki k›fllan›n misalinde ve emre itaatin-
de, koca semavat ve küre-i arz, Sultan-› Ezelî’nin asker-
lerine iki mutî k›flla gibi, ne vakit Hazret-i ‹srafil Aleyhis-
selâm›n borusuyla o k›fllalarda ölüm ile yatanlar ça¤r›lsa,
derhal ceset libaslar›n› giyip d›flar› f›rlamalar›n› ispat edip
gösteren her baharda arz k›fllas› içindekiler, melek-i
ra’d›n borusuyla ayn› vaziyeti göstermesiyle nihayetsiz
azameti anlafl›lan bir saltanat-› Rububiyet, elbette ve el-
bette ve herhâlde ve hiç flüphe getirmez ki, Onuncu Söz-
de ispat›na binaen, o rahmet ve hikmet ve inayet ve ada-
let ve saltanat-› sermediyenin gayet kat’î istedikleri dâr-›
ahiret ve daire-i haflir ve neflrin aç›lmamas›yla, o niha-
yetsiz cemal-i rahmet nihayetsiz çirkin bir merhametsiz-
li¤e ink›lâp etmesi; ve o hadsiz kemal-i hikmet hadsiz ku-
surlu abesiyete ve faydas›z israfata dönmesi; ve o gayet
flirin inayet gayet ac› ihanetlere de¤iflmesi; ve o gayet
mizanl› ve hakkaniyetli adalet, gayet fliddetli zulümlere
kalbolmas›; ve o gayet derecede haflmetli ve kuvvetli sal-
tanat-› sermediye sukut etmesi ve haflrin gelmemesiyle
bütün haflmeti kaybolmas›; ve kemalât-› rububiyeti acz
ve kusur ile lekedar olmas› hiçbir cihet-i imkân› yok. Hiç-
bir ak›l ihtimal vermez, yüz muhal içinde birden bulunur;
daire-i imkân haricinde, bat›l ve mümtenidir. Çünkü,
nazenin ve nazdar besledi¤i ve ak›l ve kalp gibi cihazat-
la saadet-i ebediyeye ve ahirette beka-i daimîye ifltiyak 
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fakat yeterli ifade etme.
ihanet: h›yanet, arkadan vurma.
imkân: var olmas› veya yok ol-
mas› düflünülebilir olma, var ol-
mas› da, yok olmas› da zorunlu
olmama 
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle geç-
me, hâl de¤ifltirme, de¤iflim, dö-
nüflüm 
israfat: israflar, lüzumsuz yere
harcamalar.
‹srafil: dört büyük melekten biri,
k›yamet günü “sur”u üflemekle
görevli olan melek.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme 
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur, mezar, sin, merkad.
büyük, ulu.
kemalât-› Rububiyet: Cenab-›
Allah’›n terbiye edicili¤i ve idare
edicili¤inin mükemmellikleri.
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve eksiksiz bir
hikmet, mükemmel hikmet ve
gaye.
k›flla: ask. askerlerin topluca ba-
r›nd›¤› büyük yap›; askerî birlikle-
re ait bina 
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.
lekedâr: lekeli, lekelenmifl.
libas: k›yafet.
melek-i ra’d: gök gürültüsü ile
vazifeli, görevli melek.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek,
bîçarelere yard›mda bulunmak,
esirgemek.
mizan: ölçü 
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan, olmaz, olmayacak 
mutî: itaat eden, boyun e¤en 
mümteni: olamaz, mümkün ol-
mayan, imkâns›z 
nazdar: nazl› 
nazenin: narin, ince yap›l› 
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme 
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
saltanat-› Rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat› 
saltanat-› sermediye: Sonsuz
saltanat.
semavat: semalar, gökler 
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan; kud-
ret, kuvvet ve hükümranl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan Allah.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤› inme 
zulüm: ifli yerli yerince yapma-
ma, hak eden kimseye hakk›n›
vermeme, adalete ayk›r› davran-
ma, adaletsizlik.

abesiyet: lüzumsuz ve gaye-
siz olufl 
acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik 
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem 
arz: yer, dünya 
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik 
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan 

beka-i daimî: devaml› olan
sonsuzluk.
cemal-i rahmet: Rahmetin
güzelli¤i, ‹lâhî rahmetteki gü-
zellik.
ceset: ten, gövde, vücut, be-
den 
cihazat: uzuvlar, organlar.
cihet-i imkân: mümkün ol-
ma yönü, imkân taraf›. bir fle-
yin olabirlirlik taraf›, yönü.
daire-i imkân: imkân âlemi 
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
gayet: çok, fazla, son derece 

hakkaniyet: haktan ve do¤-
ruluktan ayr›lmama.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik,
heybet, büyüklük 
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli 
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet 
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa



hissini verdi¤i hâlde, onu ebedî idam etmek ne kadar ga-
dirli bir merhametsizlik; ve onun yaln›z dima¤›na yüzer
hikmetler ve faydalar takt›¤› hâlde, onu dirilmemek üze-
re bütün cihazat›n› ve binler faydalar› bulunan istidadat›-
n› ak›betsiz bir ölümle faydas›z, neticesiz, hikmetsiz bü-
tün bütün israf etmek ne derece hilâf-› hikmet; ve binler
vaad ve ahitlerini yerine getirmemekle —hâflâ— aczini
ve cehlini göstermek, ne kadar o haflmet-i saltanata ve
o kemal-i rububiyete z›tt›r her zîfluur anlar.” Bunlara k›-
yasen inayet ve adaleti tatbik eyle.

‹flte, Hâl›k›m›zdan sordu¤umuz ahirete dair sualimize
Rahman, Hakîm, Âdil, Kerîm, Hâkim isimleri mezkûr
hakikatle cevap veriyorlar; fleksiz, flüphesiz, günefl gibi,
ahireti ispat ediyorlar.

Hem madem biz gözümüzle görüyoruz: Öyle ihatal›
ve azametli bir hafiziyet hükmeder ki, zîhayat her fleyin
ve her hâdisenin çok suretlerini ve gördü¤ü f›trî vazifesi-
nin defterini ve esma-i ‹lâhîye karfl› lisan-› hâl ile tesbiha-
t›na dair sahife-i a’malini misalî levhalarda ve çekirdekle-
rinde ve tohumcuklar›nda ve Levh-i Mahfuzun numune-
cikleri olan kuva-i haf›zalar›nda ve bilhassa insan›n dima-
¤›ndaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuv-
ve-i haf›zas›nda ve sair maddî ve manevî in’ikâs âyinele-
rinde kaydeder, yazd›r›r, zaptederek muhafaza alt›na al›r.
Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevî yaz›lar› maddî
bir tarzda da gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik 
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem 
aht: söz verme 
ak›bet: sonuç, netice 
âyine: ayna, mirat 
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik 
beka-i daimî: devaml› olan son-
suzluk.
cehl: cahillik, bilmezlik, ilimden
mahrum olmakl›k 
cihazat: uzuvlar, organlar.
dima¤: ak›l, fluur.
ebedî: ebede mensup, zevalsiz,
sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
haf›ziyet: koruyup gözeticilik 
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâkim: her fleye hükmeden, her
fleyi hükmü alt›nda tutan, her fle-
ye galip olan Allah 
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hâflâ: Allah göstermesin, uzak ol-
sun.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hilâf-› hikmet: hikmete z›t.
hüküm: hakimiyet, hakim olma 
inayet: yard›m, ihsan, lütuf 
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
israf: gereksiz yere harcama, har-
camalarda afl›r› gitme, ihtiyaçtan
fazlas›n› harcama, savurganl›k.
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme 
kemal-i Rububiyet: Rububiyetin
mükemmeli¤i, Cenab-› Allah’›n
mahlûkunu terbiye edip besleme
ve gözeticilik vasf›n›n mükem-
melli¤i.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan,
kullar›na nimetler ihsan eden, gü-
nahlar› örten, günah iflleyen affe-
den, Allah.
k›yasen: benzeterek, karfl›laflt›ra-
rak 
kuvve-i haf›za: haf›za gücü, h›f-
zetme, unutmama kuvveti.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
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du¤u levha.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme 
netice: sonuç 
nümune: örnek, misal, örnek
olarak gösterilen 
Rahman: ister mü’min, ister
kâfir; ister iyi isterse kötü ol-
sun; rahmeti bütün herkese

yay›lan ve bütün yarat›lm›flla-
r›n r›z›klar›n› ve geçim flekille-
rini içine alan rahmetin sahibi
Allah 
sahife-i a’mal: amellerin say-
fas›; yap›lan ifllerin yaz›lm›fl
oldu¤u sayfa.
sair: di¤er, öteki, baflka.
flek: flüphe, zan, tereddüt; ak-
siyle birlikte iki ihtimalin eflit
derecede bulundu¤u bilgi.
tarz: biçim, flekil, suret 
tatbik: karfl›laflt›rma, k›yasla-
ma, mukayese etme 

tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
vaad: söz verme, üstüne al-
ma, bir fleyi verece¤ini veya
yapaca¤›n› peflin olarak söy-
leme, aht, taahhüt 
zapt: idaresi alt›na alma, ken-
dine mal etme 
z›t: bir fleyin aksi, tersi 
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.



deliller ve numuneler kuvvetiyle, 
1 ränôp°ûof o∞oë°tüdG GnPpGnh

ayetindeki en acip bir hakikat-i haflriyeyi, kudretin bir çi-
çe¤i olan her bahar, kendi çiçek-i ekberinde milyarlar dil
ile kâinata ilân eder. Ve baflta nev-i insan olarak bütün
zîhayatlar ve bütün eflya, fenâya düflmek ve ademe sukut
etmek ve hiçlikte mahvolmak ve ve baflta nev-i befler ola-
rak zîhayatlar idam edilmek için yarat›lmam›fllar; belki,
bekaya terakki ile ve devama tasaffi ile ve sermedî vazi-
feye istidad›yla girmek için halk olunduklar›n› gayet kuv-
vetli ispat eder.

Evet, her baharda müflahede ediyoruz ki; güz mevsimi
k›yametinde vefat eden hadsiz nebatat, bahar haflrinde
her bir a¤aç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir to-

hum, ränôp°ûof o∞oët°üdG GnPpGnh ayetini okuyup bir manas›n›,

bir ferdini kendi diliyle, geçmifl senelerde gördü¤ü vazi-
fenin misalleriyle tefsir ederek o azametli hafîziyete fla-

hadet eder. 
2 oøpWÉnÑrdGnh oôpgÉs¶dG nh oôpN'’rGnh o∫shn’rGnƒog ayetindeki

dört muazzam hakikatleri her fleyde gösterip, hafîziyeti
azamî derecede ve haflri bahar kolayl›¤›nda ve kat’iyetin-
de bizlere ders verir.

Evet, bu dört ismin cilveleri, en cüz’îden en küllîye ka-
dar cereyan ederler. Meselâ, nas›l ki, bu a¤ac›n menflei

olan bir çekirdek, o∫shn’r nG ismine mazhariyetle o a¤ac›n

gayet mükemmel program›n› ve icad›n›n noksans›z 
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cereyan: olma, meydana gelme 
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi; efl-
ya ve insanda, ‹lâhî kudret eserle-
rinin belirip görünmesi 
cüz’î: küçük.
çiçek-i ekber: en büyük çiçek.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine 
fenâ: yok olma, yokluk, geçip git-
me, son bulma, ölümlülük 
fert: flah›s, kifli 
gayet: çok, fazla, son derece 
güz: sonbahar.
haf›ziyet: koruyup gözeticilik 
hakikat: gerçek, as›l, esas.
halk: yaratma, yarat›fl 
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n, ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›, k›yamet 
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda 
ilân: meydana ç›karma, belli et-
me, yayma, duyurma, bildirme 
istidat: kabiliyet, yetenek 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti 
küllî: çok, büyük, çok miktarda 
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma 
menfle: esas, kök, bir fleyin ç›kt›-
¤›, neflet etti¤i yer, beslenip yeti-
flilen yer 
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune 
muazzam: ehemmiyetli, önemli 
mükemmel: kemale erdirilmifl,
kemal bulmufl, kâmil, tamamlan-
m›fl, noksans›z, tam, eksiksiz 
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyrederek anlama, seyretme 
nebatat: bitkiler 
nev’i befler: insano¤lu, insan so-
yu; insanlar.
nev’i insan: insan çeflidi, insan
cinsi, insano¤lu.
sermedî: ebedî, sürekli, daimî,
ölümsüz.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤› inme 
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k 
tasaffi: saflaflma, durulaflma, te-
mizlenme.
tefsîr: aç›klama, tamamen aç›kla-
ma, izah 
terakki: ilerleme, yükselme.
vefat: ölüm, ölme. (insan hakk›n-
da.)
zîhayat: hayat sahibi.

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
adem: yokluk 
amel: bir insan›n dinî emirler
ve yasaklara göre yapt›¤› ifl,

hareket.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik 
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede 
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonu

olmama, bulundu¤u hâlde
kalma 
belki: flüphesiz. bir fleyin ve-
ya olay›n di¤erinden daha üs-
tün oldu¤unu ifade eden
edatt›r.

1. (Amellerin yaz›l› oldu¤u) sayfalar aç›ld›¤›nda... (Tekvir Suresi:10.)

2. O; Evvel'dir, Âhir'dir, Zâhir'dir, Bât›n'd›r. (Hadîd Sûresi: 3.) [Aç›klamal› meali: O Evvel'dir;
bafllang›c›  olmad›¤› gibi bütün varl›klar›n bafllang›c› da Onun ilim ve kudretine ba¤l›d›r. O
Âhir'dir; sonu olmad›¤› gibi bütün varl›klar›n neticesi Ona bakar ve dönüflü Onad›r. O
Zâhir'dir; varl›k ve birli¤inin delilleri herfleyde ap aç›k görünür ve bütün varl›klar d›fl
görünüflleri ve sanatl› yap›l›fllar›yla Onun kudret ve sanat›na flâhitlik eder. O Bât›n'd›r;
herfleyin hakîkatine vâk›ft›r ve herfleyin içyüzü Onun kudret ve hikmetine flâhitlik eder.]



cihazat›n› ve teflekkülünün bütün fleraitini cami bir kutu-
cuktur ki, hafìziyetin azametini ispat eder.

oôpN'’rGnh ismine mazhar olan meyvesi ise, çekirdekleriy-

le o a¤ac›n iflledi¤i bütün f›trî vazifelerinin fihristesini 
ve amellerinin listesini ve hayat-› saniyesinin düsturlar›n›
ihtiva eden bir sandukçad›r ki, azamî derecede hafîziye-
te flahadet eder.

oôpgÉs¶dGnh ismine mazhar olan o a¤ac›n suret-i cismani-

yesi ise, öyle tenasüplü ve sanatl› ve süslü bir hulle, bir
libas ve ayr› ayr› nak›fllar ve ziynetler ve yald›zl› niflanlar
ile tezyin edilmifl güya yetmifl renkli bir hûrî elbisesidir ki,
hafîziyet içinde azamet-i kudret ve kemal-i hikmet ve ce-
mal-i rahmeti gözlere gösterir.

oøpWÉnÑrdGnh ismine âyine olan o a¤ac›n içindeki makinesi

ise, öyle muntazam ve mükemmel ve mu’cizatl› bir fab-
rika, bir tezgâh, bir kimyahane; ve hiçbir dal› ve meyve-
yi ve yapra¤› g›das›z b›rakmayan mizanl› bir kazan-› er-
zakt›r ki, hafîz›yet içinde kemal-i kudret ve adalet ve ce-
mal-i rahmet ve hikmeti günefl gibi ispat eder.

Aynen öyle de, küre-i arz, senevî mevsimler cihetinde
bir a¤açt›r. ‹sm-i Evvel cilvesiyle, güz mevsiminde hafizi-
yete emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar
çarflaf›n› giyen zemin yüzünün milyarlar dal, budak, mey-
ve veren ve çiçek açan a¤ac›n›n teflkilât›na dair ‹lâhî emir-
lerin mecmuac›klar› ve kaderden gelen düsturlar›n 

amel: bir insan›n dinî emirler ve
yasaklara göre yapt›¤› ifl, hareket.
amel: fiil, ifl, emek 
âyine: ayna, mirat 
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
azamet-i kudret: kudretin bü-
yüklü¤ü.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede 
Bât›n: Allah’›n güzel isimlerinden-
dir. ‹nsan›n kendisinden daha ya-
k›n, kendisinden daha gizli, s›¤›-
nacak kimsenin Ondan baflka s›-
¤›nak bulamad›¤› Allah (c.c.).
cemal-i rahmet: Rahmetin gü-
zelli¤i, ‹lâhî rahmetteki güzellik.
cihazat: uzuvlar, organlar.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi; efl-
ya ve insanda, ‹lâhî kudret eserle-
rinin belirip görünmesi 
dair: belli bir fley hakk›nda olan,
alâkal›, müteallik, ait, ilgili.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine 
düstur: kanun, kaide, kural, pren-
sip, esas 
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
fihriste: bir kitapta veya bir dük-
kânda bulunan fleyleri s›rayla
gösteren liste.
güya: sanki, sözde.
güz: sonbahar.
haf›ziyet: koruyup gözeticilik 
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
hulle: elbise, k›yafet.
hûrî: Cennet k›z›, Cennet güzeli 
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma 
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair 
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme 
kader: takdir, k›smet, kudret, ‹lâ-
hî hüküm 
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve eksiksiz bir
hikmet, mükemmel hikmet ve
gaye.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti 
küre-i arz: arz küresi, yer yuvar-
la¤›, dünya, yer küre.

libas: elbise, giyilecek fley,
giysi 
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
zuhur etti¤i, göründü¤ü yer 
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram 
mecmua: dergi 
mizan: ölçü 
mu’cizat: mu’cizeler, Allah ta-
raf›ndan verilip, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecek-
leri büyük harika ifller.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
s›ralanm›fl, s›ral›, düzgün, ter-

tipli 
mükemmel: kemale erdiril-
mifl, kemal bulmufl, kâmil, ta-
mamlanm›fl, noksans›z, tam,
eksiksiz 
netice: son, ak›bet, nihayet 
senevî: senelik, y›ll›k 
suret-i cismaniye: cisimlefl-
mifl flekil ve suret.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k 
flahit: flahitlik yapan, gördü¤ü
veya bildi¤i fleyi mahkeme
önünde yemin ederek söyle-

yip davan›n sonuçlanmas›na
yard›m eden kimse, flahit, ta-
n›k 
flerait: flartlar.
tenâsüb: uyma, uygunluk,
birbirini tutma 
teflekkül: flekillenme, flekil
alma, meydana gelme 
teflkilât: yap›fllar, kurulufllar 
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me 
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir
iflten haberli olan 
ziynet: süs, bezek.
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listeleri ve geçen yaz›n iflledi¤i vazifelerin küçücük sahi-
fe-i amelleri ve defter-i hidemat›d›r ki, bilbedahe bir Ha-
fîz-i Zülcelâli Ve’l-‹kram’›n hadsiz kudret, adalet, hikmet,
rahmet ile ifl gördü¤ünü gösteriyor.

Ve senevî zemin a¤ac›n›n ahiri ise, ikinci güzde o a¤a-
c›n gördü¤ü bütün vazifelerini ve esma-i ‹lâhiyeye karfl›
etti¤i bütün f›trî tesbihatlar›n› ve gelecek bahar haflrinde
neflir olabilen bütün sahaif-i a’mallerini zerrecik ve küçü-
cük kutucuklar›n içine koyup Hafîz-i Zülcelâl’in dest-i

hikmetine teslim eder, oôpN'’rG nƒog ismini hadsiz dillerle kâ-

inat yüzünde okur.

Ve bu a¤ac›n zahiri ise, haflrin üç yüz bin misallerini
ve emarelerini gösteren üç yüz bin küllî ve çeflit çeflit çi-
çekler aç›p, hadsiz rahmaniyet ve rezzak›yet ve rahîmi-
yet ve kerîmiyet sofralar›n› sererek zîhayatlara ziyafetler

vermekle, oôpgÉs¶dG nƒog ismini meyveleri, çiçekleri, taamla-

r› say›s›nca lisanlar›yla zikredip medh ü sena eder, gün-

düz gibi 
1 ränôp°ûof o∞oët°üdG GnPpGnh hakikatini gösterir.

Bu haflmetli a¤ac›n bât›n› ise, hadsiz ve hesaba
gelmez muntazam makineleri ve mizanl› fabrikalar› ke-
mal-i dikkat ve intizamla ifllettiren öyle bir kazan ve
tezgâht›r ki, bir dirhemden bin batman taamlar› ihzar
eder, piflirir, açlara yetifltirir; ve öyle bir mizan ve dikkat-
le ifller ki, zerre kadar tesadüfün kar›flmas›na bir yer 
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ihzar: haz›r etme, haz›rlama 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kerîmiyet: Cenab-› Hakk›n ikram
edicili¤i, cömertli¤i.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti 
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi 
medih: övmeye ve methetmeye
sebep olan fley.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune 
mizan: ölçü 
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli 
rahîmiyet: merhamet edicilik.
rahmaniyet: Cenab-› Hakk›n kul-
lar›n› beslemesi, korumas› ve
merhamet etmesi vasf›.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî nimetler
vermesi, onlar›n günahlar›n› sil-
mesi 
rezzak›yet: rezzakl›k, her mahlû-
ka münasip r›zk›n› verici olmak.
sahife-i amel: amel sayfas›.
senâ: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih 
senevî: senelik, y›ll›k 
taam: yemek, yenilen fley, yiye-
cek, afl.
tesadüf: rastgelme, rastlant›; ön-
ceden bilinmeyeni, hesaplanma-
yan karfl›laflma 
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
teslim: b›rakma, terk etme 
zahir: d›fl yüz, görünüfl 
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, molekül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
zikr: anma, an›lma, ad›n› anma,
hat›ra getirme, iyilikle anma 

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik 
ahir: son, sonraki, en sonra 
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m 
batman: eski a¤›rl›k ölçüle-
rinden olup, iki okka ile sekiz
okka aras›nda de¤iflen a¤›rl›k
ölçüsü.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.

defter-i hidemat: hizmetler
defteri, din yolunda yap›lan
hizmetlerin kaydedildi¤i def-
ter.
dest-i hikmet: hikmet eli, her
fleyi hikmetle yapan el.
dirhem: eski okkan›n dört
yüzde biri 
emare: alâmet, niflan, eser,
ipucu, belirti, karine.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-

¤ufltan olan.
güz: sonbahar.
Haf›z-› Zülcelâl: Yarat›klar›n›
belâlardan, tehlikelerden ko-
ruyan büyüklük sahibi Allah.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli 
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.

1. (Amellerin yaz›l› oldu¤u) sayfalar aç›ld›¤›nda... (Tekvir Suresi:10.)



b›rakm›yor, oøpWÉnÑrdG nƒog ismini zeminin iç yüzüyle, yüz bin

dil ile tesbih eden baz› melâike gibi, yüz bin tarzlarda ilân
edip ispat eder.

Hem arz, senevî hayat› haysiyetiyle bir a¤aç oldu¤u ve
o dört isim içinde hafîziyeti ve onunla haflir kap›s›na bir
anahtar yapt›¤› gibi; aynen öyle de, dehrî ve dünya ha-
yat› cihetiyle, yine meyveleri ahiret pazar›na gönderilen
bir muntazam a¤açt›r. Ve o dört isme öyle bir mazhar,
bir âyine ve ahirete giden bir yol açar ki, geniflli¤ini iha-
taya ve tabire akl›m›z kâfi gelmiyor. Yaln›z bu kadar de-
riz:

Nas›l ki bir saatin saniyeleri ve dakikalar› ve saatleri ve
günleri sayan haftal›k saatin milleri birbirine benzer, bir-
birini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sair çark-
lar›n hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öy-
le de, semavat ve arz›n Hâl›k-› Zülcelâl’inin bir saat-i ek-
beri olan bu dünyan›n saniyelerini sayan günler ve daki-
kalar›n› hesap eden seneler ve saatlerini gösteren as›rlar
ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini is-
pat eder. Ve bu gecenin sabah› ve bu k›fl›n bahar› kat’iye-
tinde, fânî dünyan›n karanl›kl› k›fl›n›n bâkî bir bahar› ve
sermedî bir sabah› gelece¤ini hadsiz emarelerle haber

verir diye, Hafîz ismi ile oøpWÉnÑrdGnh oôpgÉs¶dGnh oôpN'’rGnh o∫shn’rG nƒog
isimleri, biz Hâl›k›m›zdan sordu¤umuz haflir meselesine
mezkûr hakikatle cevap veriyorlar.

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem 
amel: bir insan›n dinî emirler ve
yasaklara göre yapt›¤› ifl, hareket.
arz: yer, dünya 
âyine: ayna, mirat 
aynen: bir fleyin asl› veya kendisi
olarak, t›pk› t›pk›s›na, hiç de¤ifl-
meden, oldu¤u gibi.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz 
cihet: yan, yön, taraf 
dehrî: dehr ve zamana dair ve
müteallik 
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
fânî: muvakkat, geçici 
haf›ziyet: koruyup gözeticilik 
Hafîz: yaratt›klar›n› koruyup gö-
zeten Allah.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
haflr: k›yametten sonra bütün in-
sanlar›n bir yere toplanmalar›, Al-
lah’›n, ölüleri diriltip mahflere ç›-
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karmas›, k›yamet 
ilân: meydana ç›karma, belli
etme, yayma, duyurma, bil-
dirme 
ispat: delil ve flahit göstere-
rek do¤ruyu ortaya koyma,
do¤ruyu delillerle gösterme 
kâfî: yeter, yetecek; elveren,
yetiflen 
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
zuhur etti¤i, göründü¤ü yer 
mecbur: icbar edilmifl, zorla
bir ifle giriflmifl, bir ifli yapmak

zorunda kalm›fl 
melâike: melekler, feriflteh-
ler; nurdan yarat›lm›fl, f›tratla-
r› safi, makamlar› sabit olan,
Allah’›n emirlerine tam itaat
eden mahlûklar.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
s›ralanm›fl, s›ral›, düzgün, ter-
tipli 
saat-i ekber: en büyük saat.
sair: di¤er, öteki, baflka.
semavat: semalar, gökler 

senevî: senelik, y›ll›k 
sermedî: ebedî, sürekli, da-
imî, ölümsüz.
tabir: yorum, yorumlama.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama, gerçekli¤ini
kabul etme 
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Sübhanallah deme, Ce-
nab-› Hakk› (c.c.) flan›na lây›k
ifadelerle anma, Allah’a söz,
ifl, davran›fl ve kalple içten
ibadet etme 



Hem, madem gözümüzle görüyoruz ve akl›m›zla anl›-
yoruz ki: ‹nsan, • flu kâinat a¤ac›n›n en son ve en cemi-
yetli meyvesi; • ve hakikat-i Muhammediye Aleyhissalâ-
tü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi; • ve kâinat
Kur’ân’›n›n ayet-i kübras›; • ve ‹sm-i Azam’› tafl›yan Aye-
te’l-Kürsî’si; • ve kâinat saray›n›n en mükerrem misafiri;
• ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en fa-
al memuru; • ve kâinat flehrinin zemin mahallesinin bah-
çesinde ve tarlas›nda varidat ve sarfiyat› ve zer ve ekil-
mesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanat-
larla teçhiz edilmifl en gürültülü ve mesuliyetli naz›r›; • ve
kâinat ülkesinin arz memleketinde Padiflah-› Ezel ve Ebe-
din gayet dikkat alt›nda bir müfettifli ve bir nev’î halife-i
arz›; • ve cüz’î ve küllî bütün harekât› kaydedilen bir mu-
tasarr›f›; • ve semavat ve arz ve cibalin kald›rmas›ndan
çekindikleri emanet-i kübray› omuzuna alan ve önüne iki
acip yol aç›lan, birinci yolda zîhayat›n en bedbaht› ve
ikinci yolda en bahtiyar›; • çok genifl bir ubudiyetle mü-
kellef bir abd-i küllî; • ve Kâinat Sultan›n›n ‹sm-i Azam’›-
na mazhar ve bütün esmas›na en cami bir âyinesi; • ve hi-
tabat-› Sübhaniyesine ve konuflmalar›na en anlay›fll› bir
muhatab-› hass›; • ve kâinat›n zîhayatlar› içinde en ziyade
ihtiyaçl›s›; • ve hadsiz fakr›yla ve acziyle beraber, hadsiz
maksatlar› ve arzular› ve nihayetsiz düflmanlar› ve onu in-
citen zararl› fleyleri bulunan bir bîçare zîhayat›; • ve istidat-
ça en zengini; • ve lezzet-i hayat cihetinde en müteellimi
ve lezzetleri dehfletli elemlerle âlûde; • ve bekaya en ziya-
de müfltak ve muhtaç ve en çok lây›k ve müstehak; • ve
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harekât: hareketler.
‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
istidat: kabiliyet, yetenek 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
lezzet-i hayat: hayat›n zevk ve
lezzetleri.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer 
memleket: bir devletin topra¤›,
ülke, yurt, vatan, diyar 
mes’uliyet: mes’ul olma hâli,
mes’ullük, sorumluluk, yapt›¤› ifl
ve hareketten hesap vermeye
mecbur olufl.
mezun: izin alm›fl, izinli, ruhsatl› 
muhatab-› hâss: özel muhatap.
muhtâc: ihtiyac› olan, kendisine
bir fley lâz›m olan, ihtiyaç içinde
bulunan, bir eksi¤i olup onu ta-
mamlamak isteyen 
mutasarr›f: tasarruf eden, tasar-
ruf sahibi olan, kendinde kullan-
ma hakk› ve salahiyeti bulunan,
her fleyin sahibi olan, mâlik 
müfettifl: teftiflçi; bir iflin düzenli,
kanun ve kaidelere uygun olarak
yürütülüp yürütülmedi¤ini ince-
lemekle vazifeli memur.
mükellef: bir fleyi yapmaya, bir
fleyi ödemeye mecbur olan, vazi-
feli, muvazzaf 
mükerrem: ikram edilmifl, sayg›
gösterilmifl 
müstahak: istihkak› olan, hak ka-
zanm›fl, lây›k 
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan 
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten 
nezaret: gözetme, gözden geçir-
me, yoklama, muayene, kontrol 
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk, sonsuz mut-
luluk.
sair: di¤er, öteki, baflka.
sarfiyat: sarflar, sarf olunan fley-
ler, harcamalar, masraf etmeler,
giderler 
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, bir yerde oturanlar, otu-
ranlar.
semavat: semalar, gökler 
tasarruf: kullanma hakk› 
teçhîz: cihazlama, lüzumlu fleyle-
ri tamamlama, donatma, haz›rla-
ma 
ubudiyet: kulluk, kölelik, itaat,
ba¤l›l›k, samimiyet 
varidat: gelirler 
zemin: yeryüzü 
zer: tohum ekme, tohum saçma 
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla, art›k 

abd-i küllî: bütün yarat›lm›fl-
lar›n ibadet ve tesbihatlar›n›
kendi flahs›nda temsil edebi-
len kul.
acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
âlûde: bulaflm›fl, bulafl›k.
arz: yer, dünya 
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves 
ayet-i kübra: en büyük ayet,
en büyük delil.

âyine: ayna, mirat 
bedbaht: zavall›, bahts›z.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonu
olmama, bulundu¤u hâlde
kalma 
cemiyetli: birçok fleyi bir ara-
da bulunduran, pek çok özel-
likleri içine alan, pek çok fley-
le alâkal› bulunan; kapsaml›,
genifl, derli toplu.
cibal: da¤lar.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek,
öz; kâinat›n özü, aslî çekirde-
¤i.

elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa 
emanet-i kübra: büyük ema-
net, en büyük emanet.
esmâ: adlar, isimler.
faal: çal›flkan, gayretli, hama-
rat 
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k, zü¤ürtlük 
gayet: çok, fazla, son derece 
hakikat-› Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsi-
yeti, ‹slâmiyetin asl› ve esas›.
halife-i arz: arz›n halifesi 



devam› ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve
yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun be-
kaya karfl› arzusunu tatmin etmeyen; •ve ona ihsanlar
eden Zat› perestifl derecesinde seven ve sevdiren ve se-
vilen çok harika bir mu’cize-i kudret-i Samedâniye ve bir
acube-i hilkat... Ve kâinat› içine alan ve ebede gitmek
için yarat›ld›¤›na bütün cihazat-› insaniyesi flahadet eden,
böyle yirmi küllî hakikatler ile Cenab-› Hakk›n Hak ismi-
ne ba¤lanan ve en küçük zîhayat›n en cüz’î ihtiyac›n› gö-
ren ve niyaz›n› ifliten ve fiilen cevap veren Hafîz-i Zülce-
lâl’in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve
kâinat› alâkadar edecek ef’alleri o ismin kâtibîn-i kiramla-
r›yla yaz›lan ve her fleyden ziyade o ismin nazar-› dikkati-
ne mazhar bulunan bu insanlar, elbette ve elbette ve her
hâlde ve hiçbir flüphe getirmez ki, bu yirmi hakikatin hük-
müyle, insanlar için bir haflir ve neflir olacak. Ve Hak is-
miyle, evvelki hizmetlerinin mükâfat›n› ve kusurat›n›n
mücazat›n› çekecek; ve Hafiz ismiyle cüz’î küllî kay›t alt›-
na al›nan her amelinden muhâsebe ve sorguya çekilecek.
Ve dâr-› bekada saadet-i ebediye ziyafetgâh›n›n ve fleka-
vet-i daime hapishanesinin kap›lar› aç›lacak. Ve bu âlem-
de çok taifelere kumandanl›k yapan ve kar›flan ve bazen
kar›flt›ran bir zabit, topra¤a girip her amelinden sual olun-
mamak ve uyand›r›lmamak üzere yat›p saklanmayacakt›r.

Yoksa, sine¤in sesini iflitip hakk-› hayat›n› vermekle fi-
ilen cevap verdi¤i hâlde, gök gürültüsü kuvvetinde beka-
ya ait hadsiz hukuk-i insaniyenin, mezkûr yirmi hakikat-
ler lisanlar›yla edilen ve arfl ve ferfli ç›nlatan dualar›n› 

acube-i hilkat: yarat›l›fl garibesi,
yarat›l›fl› çok tuhaf olan.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
âlem: dünya, cihan 
amel: fiil, ifl, emek 
arfl: yüksekli¤i sebebiyle bütün
cisimleri içine alan ve Allah’›n
kudret ve hükmüyle istiva etti¤i
fley.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonu ol-
mama, bulundu¤u hâlde kalma 
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cüz’î: küçük.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz dün-
ya; ahiret.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz 
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç 
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya, k›r,
saha.
fiilen: ifl halinde, yaparak, iflleye-
rek.
Haf›z-› Zülcelâl: Yarat›klar›n› be-
lâlardan, tehlikelerden koruyan
büyüklük sahibi Allah.
Hafîz: yaratt›klar›n› koruyup gö-
zeten Allah.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakk-› hayat: yaflama hakk›.
hârika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kumandan: komutan.
kusûrat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler, suçlar, kaba-
hatler.
küllî: külle ilgili, bütüne ait, umu-
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mî, bütün, hepsi 
lisan: dil, anlaflma amac›yla
kullan›lan sesli iflaretler siste-
mi 
mazhar: nail olma, flereflen-
me, kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl 
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mu’cize-i kudret-i Samedâ-
niye: Samed olan Cenab-› Al-
lah’›n kudret mu’cizesi.
muhasebe: hesaplaflma, kar-
fl›l›kl› hesap görme 

mücazat: bir suça karfl› veri-
len ceza, karfl›l›k, mutlak ceza 
mükâfat: iyi bir ifl, hizmet ve-
ya baflar›dan ötürü verilen
fley, ödül 
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml› olarak, aral›ks›z
flekilde, muttas›l, devaml›.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
niyaz: yalvarma, yakarma 
perestifl: afl›r› derecede sev-
me, afl›r› sevgi, düflkünlük,
meftunluk.

saadet-i ebediye: zevalsiz,
sonu olmayan mutluluk, son-
suz mutluluk.
sual: sorma, soruflturma 
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k 
flekavet-i daime: sürekli
bedbahtl›k, sonsuz s›k›nt›.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka 
zabit: subay, askere kuman-
da eden rütbeli asker 
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok, fazla, art›k 



iflitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmek; ve sinek ka-
nad›n›n intizam› flahadetiyle, sinek kanad› kadar israf et-
meyen bir hikmet bütün o hakikatlerin ba¤land›klar› 
insanî istidadat› ve ebede uzanan emelleri ve arzular› ve
o istidat ve arzular› besleyen kâinat›n pekçok rab›talar›n›
ve hakikatlerini bütün bütün israf etmek öyle bir haks›z-
l›kt›r ve imkân haricinde ve zalimâne bir çirkinliktir ki,
Hak ve Hafîz ve Hakîm ve Cemîl ve Rahîm isimlerine fla-
hadet eden bütün mevcudat onu reddeder, “Yüz derece
muhal ve bin vecihle mümtenidir” derler.

‹flte biz, Hâl›k›m›zdan haflre dair sordu¤umuz suale,
Hak, Hafiz, Hakîm, Cemîl, Rahîm isimleri cevap verip
derler: “Biz hak ve hakikat oldu¤umuz gibi ve hem bize
flahadet eden mevcudat›n tahakkuku misillü, haflir hakt›r
ve muhakkakt›r.”

Hem madem...

Daha yazacakt›m, fakat günefl gibi malûm olmas›n-
dan, k›sa kestim. ‹flte, geçmifl misallerde ve mademler-
deki maddelere k›yasen, Cenab-› Hakk›n yüz, belki bin
esmas›n›n kâinata bakan isimlerinin her birisi, nas›l ki
mevcudattaki âyine ve cilveleriyle müsemmas›n› beda-
hetle ispat eder; aynen öyle de, haflri ve dâr-› ahireti de
gösterirler ve kat’iyetle ispat ederler.

Hem, nas›l Hâl›k›m›zdan sordu¤umuz sualimize O
Rabbimiz bütün fermanlar›yla ve nazil etti¤i bütün kitap-
lar›yla ve müsemma oldu¤u ekser isimleriyle bize kudsî
ve kat’î cevap veriyor; aynen öyle de, melâikeleriyle ve 
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hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
insanî: insana ait, insanla alâkal› 
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme 
israf: gereksiz yere harcama, har-
camalarda afl›r› gitme, ihtiyaçtan
fazlas›n› harcama, savurganl›k.
istidadat: istidatlar, kabiliyetler,
yetenekler.
istidat: kabiliyet, yetenek 
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz 
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›yasen: benzeterek, karfl›laflt›ra-
rak 
kudsî: mukaddes, kutlu, muaz-
zez, aziz 
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan 
melâike: melekler, ferifltehler;
nurdan yarat›lm›fl, f›tratlar› safi,
makamlar› sabit olan, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûklar.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar, yarat›lm›fl
fleylerin tamam›, kâinat.
misal: bir fleyin benzer hâli, ben-
zer, örnek, nümune 
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›, ben-
zer gibi, efl kabilinden.
muhakkak: hakîkat› ve gerçe¤i
belli olmufl, do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz, mutlak 
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan, olmaz, olmayacak 
mümteni: olamaz, mümkün ol-
mayan, imkâns›z 
nazil: nüzul eden, yukar›dan afla-
¤›ya inen, inici 
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah 
rab›ta: ilgi, alâka, ba¤.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen, ko-
ruyan, ac›yan Allah.
sual: soru 
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k 
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma 
vech: sebep, vesile.
zalimane: zalim olana yak›fl›r fle-
kilde, zulmeder surette, zalimce.

arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek, heves 
âyine: ayna, mirat 
aynen: bir fleyin asl› veya
kendisi olarak, t›pk› t›pk›s›na,
hiç de¤iflmeden, oldu¤u gibi.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k 
belki: hatta 
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi;
eflya ve insanda, ‹lâhî kudret
eserlerinin belirip görünmesi 
dair: belli bir fley hakk›nda
olan, alâkal›, müteallik, ait, il-
gili.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman, sonsuzluk, daimîlik.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
emel: fliddetli arzu, h›rs.
esmâ: adlar, isimler.
ferman: emir, buyruk 
Hafîz: yaratt›klar›n› koruyup

gözeten Allah.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah 
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan 
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet 



onlar›n diliyle, daha baflka bir tarzda dedirir. “Sizin za-
man-› Âdem’den beri hem ruhanîlerle, hem bizimle gö-
rüflmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hâdiseleri var. Ve 
bizim ve ruhanîlerin vücutlar›na ve ubudiyetlerine delâlet
eden hadsiz emare ve deliller var. Ve biz, ahiret salonla-
r›nda ve baz› dairelerinde gezdi¤imizi, birbirimize muta-
b›k olarak sizin kumandanlar›n›z olan enbiyalarla görüfl-
tü¤ümüz zaman söylemifliz ve daima da söylüyoruz. El-
bette bu gezdi¤imiz bâkî ve mükemmel salonlar ve bu sa-
lonlar›n arkalar›nda tefrifl ve tezyin edilmifl olan saraylar
ve menziller, hiç flüphemiz yoktur ki, gayet ehemmiyetli
misafirleri o yerlerde iskân etmek üzere bekliyorlar. Size
kat’î beyan ediyoruz” diye sualimize cevap veriyorlar.

Hem madem Hâl›k›m›z, bize en büyük muallim ve en
mükemmel üstat ve flafl›rmaz ve flafl›rtmaz en do¤ru reh-
ber olarak Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm›
tayin etmifl ve en son elçi olarak göndermifl; biz dahi, il-
melyakîn mertebesinden, aynelyakin ve hakkalyakîn
mertebelerine terakki ve tekemmül etmek üzere her fley-
den evvel bu üstad›m›zdan, Hâl›k›m›zdan sordu¤umuz
suali sormakl›¤›m›z lâz›m geliyor. Çünkü, o Zat, Hâl›k›-
m›z taraf›ndan her biri birer niflane-i tasdik olan bin
mu’cizat›yla, Kur’ân’›n bir mu’cizesi olarak, Kur’ân’›n
hak ve kelâmullah oldu¤unu ispat etti¤i gibi; Kur’ân da-
hi, k›rk nev’î i’caz ile, o Zat›n bir mu’cizesi olup, O’nun
do¤ru ve Resulullah oldu¤unu ispat ederek, ikisi beraber,
biri âlem-i flahadet lisan› —bütün hayat›nda bütün enbiya

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem 
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâ-
inat.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
bitip tükenmez, ölmez, sonsuz 
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme, izah 
daima: her vakit, sürekli, her za-
man.
delâlet: delil olma, gösterme 
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine 
elbette: kesinlikle, mutlaka, flüp-
hesiz 
emare: alâmet, niflan, eser, ipucu,
belirti, karine.
enbiya: nebiler, peygamberler 
gayet: çok, fazla, son derece 
hâdise: vak›a, olay, ilk defa olan,
meydana ç›kan hâl 
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 
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
i’caz: mu’cize gösterme, kimse-
nin yapamayaca¤› fleyleri yapma.
ilmelyakîn: yakîn ile bilme, bir
fleyi ilim ve delil ile kesin olarak
bilme, tan›ma, kabul etme; aksi
mümkün olmayan aç›k, kesin ve
sa¤lam bilgi.
iskân: yerlefltirme, yurtland›rma 
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme 
kat’î: kesip atan, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan, ke-
sin, flüphesiz 
kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
kumandan: komutan.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi 
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
menzil: yer, dünya, ev 
mertebe: derece, basamak 
muallim: ders veren, ö¤reten, ta-
lim eden, hoca, ö¤retici, ö¤ret-
men.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
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mutab›k: uygun.
mükemmel: kemale erdiril-
mifl, kemal bulmufl, kâmil, ta-
mamlanm›fl, noksans›z, tam,
eksiksiz 
niflane-i tasdik: do¤rulu¤u-
nu, kabul edilirli¤ini gösteren
alâmet, belirti.
rehber: yol gösteren, k›lavuz,
delil 
Resulullah: Allah’›n Resulü;
Allah’›n gönderdi¤i peygam-
ber; Hz. Muhammed (a.s.m.).
ruhanî: gözle görülmeyen,

cismi olmayan, elle tutulama-
yan varl›klar 
sual: soru 
tarz: biçim, flekil, suret 
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama 
tefrifl: serme, yayma, döfle-
me 
tekemmül: olgunlaflma, ke-
mâle do¤ru gitme, kemale er-
me, mükemmelleflme.
terakki: ilerleme, yükselme.
tevatür: bir hadis-i flerif’in,
yalan söylemelerini akl›n ka-

bullenemeyece¤i kadar say›
ve sa¤laml›ktaki bir topluluk
taraf›ndan aktar›lmas›, riva-
yet edilmesi.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me 
ubudiyet: kulluk, kölelik, ita-
at, ba¤l›l›k, samimiyet 
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤-
retmen, usta, sanatkâr 
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k 
zaman-› Âdem: Hz. Âdem za-
man›, insanl›¤›n ilk devresi.



enbiya ve evliyan›n tasdikleri alt›nda— di¤eri âlem-i
gayp lisan› —bütün semavî fermanlar›n ve kâinat haki-
katlerinin tasdikleri içinde— binler âyât›yla iddia ve ispat
ettikleri hakikat-i haflriye, elbette günefl ve gündüz gibi
bir kat’iyettedir.

Evet, haflir gibi en acip ve en dehfletli ve tavr-› akl›n
haricinde olan bir mesele, ancak ve ancak böyle harika
iki üstad›n dersleriyle halledilir, anlafl›l›r.

Eski zaman peygamberleri, ümmetlerine Kur’ân gibi
izahat vermediklerinin sebebi, o devirler, beflerin bedevi-
yet ve tufuliyet devri olmas›d›r. ‹ptidaî derslerde izah az
olur.

Elhâs›l: Madem Cenab-› Hakk›n ekser isimleri ahireti
iktiza edip isterler; elbette o isimlere delâlet eden bütün
hüccetler, bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delâlet
ederler.

Ve madem melâikeler ahiretin ve âlem-i bekan›n da-
irelerini gördüklerini haber veriyorlar; elbette melâike,
ruhlar›n ve ruhaniyat›n vücut ve ubudiyetlerine flahadet
eden deliller, dolay›s›yla ahiretin vücuduna dahi delâlet
ederler.

Ve madem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n bü-
tün hayat›nda Vahdaniyetten sonra en daimî davas› ve
müddeas› ve esas› ahirettir; elbette o zat›n nübüvvetine
ve s›dk›na delâlet eden bütün mu’cizeleri ve hüccetleri,
bir cihette, dolay›s›yla ahiretin tahakkukuna ve gelece¤i-
ne flahadet ederler.
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hüccet: delil, ispat, burhan; bir id-
diân›n do¤rulu¤unu ispat için
gösterilen vesika, senet 
iddia: bir fikri ›srarla savunma 
iptidaî: ilkel, basit 
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma, bir konuyu ayr›nt›-
lar›yla ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar 
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
madem: çünkü, için, de¤il mi ki,
...den dolay›, böyle ise, hele.
melâike: melekler, ferifltehler;
nurdan yarat›lm›fl, f›tratlar› safi,
makamlar› sabit olan, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûklar.
mesele: konu.
peygamber: Allah’›n elçisi, Allah
taraf›ndan haber getirerek ‹lâhî
emir ve yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, haberci, nebi, resul.
ruhaniyat: madde âleminden
baflka bir âlemde, ruhlar âlemin-
de yaflayan varl›klar, cinler ve
melekler 
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k 
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme, olma 
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama, gerçekli¤ini kabul et-
me 
tavr-› ak›l: ak›l çizgisi, ak›l ölçüle-
ri.
tufûliyet: çocukluk, küçüklük,
yavru olufl.
ubudiyet: kulluk, kölelik, itaat,
ba¤l›l›k, samimiyet 
ümmet: hak dine davet etmek
için Allah taraf›ndan kendilerine
peygamber gönderilen ve bu
peygambere inan›p ba¤lanan ce-
maat, topluluk 
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr 
vücut: var olma, var olufl, varl›k 

acip: tuhaf, hayret veren,
hayrette b›rakan, flafl›lacak
fley.
ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem 
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
bedeviyet: iptidaîlik.

befleriyet: beflerîlik, insanl›k 
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cihet: yan, yön, taraf 
dehflet: ola¤anüstü heyecan
verici 
delâlet: delil olma, gösterme 
ekser: pek çok, ço¤unluk.
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz 
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, sonuç olarak, özetle, sözün

k›sas›, uzatmayal›m, k›sacas›.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler, ulular 
ferman: emir, buyruk 
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan 
hârika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet 



Ve madem Kur’ân’›n dörtten birisi haflir ve ahirettir ve
bin âyât›yla onun ispat›na çal›fl›r ve onu haber verir; 
elbette Kur’ân’›n hakkaniyetine flahadet ve delâlet eden
bütün hüccetler ve deliller ve bürhanlar, dolay›s›yla ahi-
retin vücuduna ve tahakkukuna ve aç›lmas›na dahi delâ-
let ve flahadet ederler.

‹flte bak, bu rükn-i imanî ne kadar kuvvetli ve kat’î ol-
du¤unu gör.

ó@ò

ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem 
Aleyhissalâtü Vesselâm: Salât
ve selâm onun üzerine olsun,”
anlam›nda Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.)ismini du-
yunca söylenmesi sünnet olan
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dua.
ayat: Kur’ân ayetleri 
bürhan: delil, ispat, tan›k,
hüccet 
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme 
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan,
beyyine 
elbette: kesinlikle, mutlaka,
flüphesiz 
hakkaniyet: do¤ruluk, ger-
çeklik.
hüccet: delil, ispat, burhan;

bir iddiân›n do¤rulu¤unu is-
pat için gösterilen vesika,
senet 
ispat: delil ve flahit gös-
tererek do¤ruyu ortaya koy-
ma, do¤ruyu delillerle göster-
me 
kat’î: kesip atan, flüpheye ve
tereddüde mahal b›rak-
mayan, kesin, flüphesiz 
müddea: iddia olunan, iddia
edilen fley 
nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah’›n elçili¤i, pey-

gamberlik hâl ve flân›.
rükn-i imanî: imana ait esas,
iman›n esas›.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik,
hakikat 
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k 
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma 
Vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k 
zat: kifli, flah›s, fert 



Alt›nc› K›s›m

Emirda¤ Hayat›
Mukaddeme

Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beaat karar› neti-
cesi olarak, Risale-i Nur, ekser vilâyet, kasaba ve

köylerde yay›lm›fl ve Nur Talebeleri k›sa bir zamanda yüz 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 693 EM‹RDA⁄ HAYATI

Bediüzza-
man Said
Nursi'nin

Emirda¤'›nda
kald›¤› evin,

çarfl›dan
penceresinin

görünüflü.

beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
ekser: pek çok.
mukaddeme: girifl, bafllang›ç,
önsöz.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
talebe: ö¤renci.
vilâyet: il.

 



binlerin fevkinde ço¤alm›flt›r. Risaleler teksir ile neflre
bafllanm›fl ve k›sa bir müddet içinde 1948 senesi baflla-
r›nda (23 Ocak 1948) Üstad ve talebeleri üçüncü defa
olarak tekrar hapse al›nm›flt›r.

Evvelâ üç sene kadar Emirda¤’›nda ikamet edebilen
Said Nursî, hapisten sonra tekrar Emirda¤’›nda üç-dört
sene kadar kalm›fl ve sonra Isparta’ya yerleflmifltir.

Ve flimdi doksan yafl›na yaklaflan ve tebdil-i havaya
çok muhtaç olan Üstat, aras›ra Emirda¤’›na gelip ika-
metgâh› olan Dershane-i Nuriyede kalmaktad›r.

fiimdilik Emirda¤ hayat›n›n ilk k›sm› ki, Afyon hapsi-
ne kadar olan safhas› zikredilecek, bilahere Afyon hap-
sini müteakip tekrar Emirda¤’›ndaki hayat›, hizmet-i Nu-
riyesi beyan edilecektir. Emirda¤’›ndaki hayat›, evvelki
hayat›na nisbeten çok daha flaflaal›d›r. Hem, musibet ve
ithamlara daha ziyade hedef olmufl, daimî tarassuda,
hatta imhaya maruz kalm›flt›r. Bununla beraber, Risale-i
Nur genifl dairede yay›lm›fl, üniversite, memurlar ve ehl-i
siyaset muhitinde okunmaya bafllanm›flt›r.

Üstad›n Emirda¤’›na nefyinden sonra aleyhinde pek
insafs›zca iftiralar yap›ld›¤› ve çok genifl bir dairede ya-
lanlarla isnadlara giriflildi¤i münasebetiyle ve Nurlar›n
harika neflri dolay›s›yla bir hakikati, bu Mukaddemede
beyan etmek lâz›m geldi. fiöyle ki:

Bizim, Said Nursî’nin ayn-› hakikat olan ahval ve ha-
rekât ve hizmetinde görünen harikalar› beyan etmemiz-
den murad›m›z, okuyucular›n nazar-› isti¤raplar›n› celp 

ahval: hâller, durumlar.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
ayn-› hakikat: hakikatin asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
daimî: sürekli, devaml›.
dershane-i Nuriye: Nur dersha-
nesi, nur medresesi, Risale-i Nur
okunan ve okutulan yerler.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
evvel: önce.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
fevkinde: üstünde.
hakikat: gerçek, esas.
harekât: hareketler, davran›fllar;
tutumlar.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti, Ri-
sale-i Nur için çal›flma.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
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imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
muhit: yöre, çevre.
Mukaddeme: girifl, bafllang›ç,
önsöz.
murat: maksat, meram.
musibet: felâket, belâ.

müddet: süre, zaman.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müteakip: den sonra.
nazar-› isti¤rap: hayret bak›-
fl›, garip ve flafl›rt›c› bularak
bakma.
nefiy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
neflir: kitap yazma, basma,
ç›karma; herkese duyurma,
yayma.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-

rak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safha: devre, merhale.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
talebe: ö¤renci.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
tebdil-i hava: hava de¤iflikli-
¤i.
teksir: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



edip —hafla!— Bediüzzaman’›n flahs›n› insanl›¤›n alk›fl
tufan›na tutmak de¤il; belki, onun flahs›n› ve hizmetini
insafs›zca iftira ve yalanlarla lekedar etmek isteyen ve
dolay›s›yla Risale-i Nur’un hizmet-i imaniyesine set çek-
meye çal›flanlar›n mukabilinde Risale-i Nur’un nurlu, mü-
essir ve saadetfeflan hizmetini belirtmek için Kur’ân’›n
bir flakirdi ve Hazret-i Peygamberin bir ümmeti ve Allah’
›n bir abdi olarak nail oldu¤u ikramlar› zikrediyoruz. Din
düflmanlar›n›n bahanelerle taarruzunu ve insafs›z hü-
cumlar›n› red ve bir masumun masumiyetini beyan edi-
yoruz. Hatta, diyebiliriz ki; tarihte Bediüzzaman gibi hi-
lâf-› hakikat olarak düflünce ve mefkûre, hizmet ve gaye-
sinin tam z›dd›nda fliddetli itham ve isnadlara maruz kal-
m›fl bir kimse yok gibidir. Panzehire zehir isnat etmek gi-
bi, bu milleti ve gelecek nesilleri anarflilikten, dinsizlik-
ten, ahlâks›zl›ktan muhafaza niyet ve harekât›na, s›rf
imans›zl›ktan nefl’et eden bir dalâlet divaneli¤iyle vatana
ihanet, gençli¤i irtica sevk ve zehirlemek itham›n› yap-
mak, ne kadar ac› ve ehl-i insaf› a¤latacak elîm bir vazi-
yet oldu¤u bedihîdir.

‹flte, Bediüzzaman bir de¤il, yüz de¤il, binler defa böy-
le hilâf-› hakikat ithamlara düçar olmufl bir masumdur.
Hizmetinde böyle oldu¤u gibi, husûsi ahval ve ahlâk› nok-
tas›nda da ahlâk-› hamidenin en müstesna örneklerini ya-
flatm›fl, edep ve iffetin en flaheser numunelerini nefsinde
gösterebilmifl bir nezahet ve hüsn-i hulk abidesidir. Hiz-
metini ifa eden, dâhilî ve haricî hayat ve ef’aline aflina 
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edici ve ilmî delillerle anlafl›lmas›-
na hizmet etme.
hususî: özel.
hücum: sald›rma.
hüsn-i hulk: ahlâk güzelli¤i, güzel
ahlâk.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iffet: temizlik, ahlâkî temizlik.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
iman: inanç, itikat.
irtica: gericilik, geriye dönme, es-
kiyi isteme.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
lekedar: lekeli, lekelenmifl.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
masumiyet: masumluk, kaba-
hatsizlik, suçsuzluk.
mefkûre: ülkü, gaye olan fley.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
müessir: tesirli.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nesil: soy, zürriyet.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nezahet: nezihlik, temizlik, pak-
l›k.
numune: örnek.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
Panzehir: zehirin tesirini giderme
özelli¤i olan madde.
red: kabul etmeme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadetfeflan: mutluluk, sevinç
saçan.
set: mâni, perde, engel.
sevk: yöneltme, gönderme.
flaheser: üstün eser, çok üstün
de¤erde ve güzellikteki eser.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vaziyet: durum.

abd: kul.
abide: yadigâr kalacak eser,
an›t.
ahlâk-› hamide: övülmüfl ah-
lâk.
ahval: hâller, durumlar.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
aflina: bilinen, tan›nan.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bedihî: delil ve ispata muhtaç

olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, ya-
kalanm›fl.
ef’al: fiiller, ifller.

ehl-i insaf: insaf sahipleri,
merhametli olanlar, orta yolu
tutanlar.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar; tutumlar.
harici: d›fla ait, d›flla ilgili.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve
hakikate z›t, ayk›r›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna



olan talebe ve hizmetkârlar› olan bizler, en yüksek sesi-
mizle ilân ederiz ki:

Üstad›n Kur’ân’dan al›p ehl-i iman ve insaniyetin isti-
fadesine arz etti¤i ulûm-i imaniyedeki üstadl›¤› gibi, en
ince muamelât ve ahvalinde ve hususî hayat›nda da
Kur’ân-› Hakîm’in hüsn-i hulk olarak tarif etti¤i ve yük-
sek bir velâyetin tereflfluhat› olan asar ve daimî yüksek
bir huzur görünür. Her zaman için her haline nazar-› dik-
kat ve ferasetle bakan ehl-i kalp ve erbab-› fazilet, onun
kalb-i münevverinin bir flems-i hakikat ve marifet halin-
de flulefeflan oldu¤unu ve bir derya halinde daimî temev-
vüçte bulundu¤unu kemal-i hayretle görmekte ve ‹slâmi-
yet a¤ac›n›n bu son ve kâmil meyve-i münevveriyle ze-
min ve zaman›n iftihar etmekte oldu¤unu duyurmakta-
d›rlar.

Ey sû-i niyetleriyle ve kendi menfî ruhlar›na k›yasla bu
ahlâk, edeb, iman, marifet ve hakikat abidesine dil uza-
tan ve fleytanlar› dahi utand›racak derecede iftiralarla bu
fazilet timsalini yok etmeye, tezvire çal›flm›fl bedbahtlar!
Bu zata karfl› savurmak istedi¤iniz iftiralar, saçt›¤›n›z ze-
hirler para etmedi. Hak, nurunu yakt› ve parlatt›; o nur
ile âlemleri ziyadar eyledi. Siz ise zelil ve manen insani-
yetin menfurusunuz. Size yaz›klar olsun! ‹nsan libas›n›
tafl›man›z dahi sizin için elîm ve fecîdir. Buna ra¤men, si-
zin için bir necat kap›s› var; o kap›y› çalsan›z, belki kur-
tulursunuz.

abide: yadigâr kalacak eser, an›t.
ahval: hâller, durumlar.
arz: sunma.
âsâr: eserler.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
daimî: sürekli, devaml›.
derya: deniz.
edep: terbiye, güzel ahlâk.
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.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
erbab-› fazilet: faziletli kimseler;
de¤er, k›ymet, meziyet, hüner,
marifet, ilim, irfan, güzel ahlâk sa-
hibi kimseler.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
cetimsal: örnek, numune.
feci: elem, keder ve ›zt›rap veren,
ac›kl›.
feraset: anlay›fl, çabuk sezifl, kav-
ray›fl.
hakikat: gerçek.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hususî: özel.
hüsn-i hulk: ahlâk güzelli¤i, güzel
ahlâk.
iftihar: gurur, övünme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kalb-i münevver: nurlanm›fl
kalp, nurlu gönül.
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel.
kemal-i hayret: flaflk›nl›¤›n son
derecesi, çok fazla flaflk›nl›k.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
libas: elbise.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
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marifet: bilme, derin bilgi.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
menfur: kendisinden nefret
edilen, sevilmeyen, i¤renç.
meyve-i münevver: nurlu
meyve, nurlanm›fl meyve.
muamelât: muameleler, ifl-
lemler, al›flverifller.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
necat: kurtulufl, kurtulma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sû-i niyet: niyetteki kötülük;
kötü, bozuk niyet.
flems-i hakikat: hakikat gü-
nefli, gerçe¤in parlakl›¤›.
flulefeflan: ›fl›k yayan, ›fl›k sa-
çan, ayd›nlatan, parlatan.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
temevvüç: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma.
tereflfluhat: damlamalar, s›-

z›nt›lar; kesin olmayan haber-
ler.
tezvir: müzevirlik yapma, ara
bozma, ko¤uculuk.
ulûm-i imaniye: iman ilimle-
ri, imanla ilgili ilimler.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
zat: kifli, flah›s.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤›lanm›fl.
zemin: yer.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.



Said Nursî, ahd etmifl ve ilân etmifl ki: “Benim idam›-
ma çal›flanlar dahi e¤er Risale-i Nur’la imanlar›n› kurtar-
salar, Risale-i Nur’a sar›lsalar, kardefllerim, siz flahit olu-
nuz, ben onlara hakk›m› helâl ediyorum.”

Evet, onu mahkûm etmek isteyenlerden ço¤u ve ek-
ser aleyhinde bulunanlar bugün ona dost oldu¤u gibi,
tezvir ve iftirada bulunan sizler de nedamet etseniz, Nur
derslerine kulak verseniz, ümit edilir ki o flefkat kahra-
man›, sizin için, aff›n›z için dua eder, niyaz eder.

Evet, Said Nursî, öyle eflsiz bir kahramand›r ki; bu
kahramanl›¤›n› harp meydan›nda, mahkeme sandalye-
sinde müstebitlere karfl› gösterdi¤i halde; gelin, siz düfl-
manlar› ve onu yok etmek için çal›flanlardan Nura müte-
veccih olanlar›n selâmet ve kurtuluflu için el aç›p göz yafl-
lar›yla nas›l niyaz etti¤ini görün ve onun yüksek bir teva-
zu ile milletin her tabakas›yla nas›l kemal-i flefkatle mu-
amelede bulundu¤unu anlay›n, insanl›¤›n ulvî mertebesi-
ni bu zatta seyreyleyin. Onun hakk›nda senakâr sözler,
takdirler, ehl-i dünyan›n alk›fllanmas› nevinden de¤ildir;
hakikat-i kâinat›n, bu ekmel insana ve insan›n yüksek
k›ymetini, Müslümanl›¤›n hakikî tezahürünü temsil eden
manevî flahsiyetine karfl› olan takdir ve tebrikine bir iflti-
raktir. Evet, Said Nursî’yi, temsil ve terennüm etti¤i en-
var-› hakikat itibariyla, yaln›z insanl›k de¤il, belki âlem
bütün enva ve ecnas›yla alk›fll›yor, tebrik ediyor. Evet,
hizmet-i imaniyesini mazi, müstakbel takdir ediyor.
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mazi: geçmifl zaman.
mertebe: derece, basamak.
muamele: davranma, davran›fl.
müstakbel: gelecek zaman.
müstebit: zulüm ve bask›da bu-
lunan, zorba.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nedamet: piflmanl›k.
nevi: çeflit, tür.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
senakâr: sena eden, öven, met-
heden.
flahsiyet: kiflilik.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ad›-
na hareket etme.
terennüm: güzel güzel anlatma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir kim-
senin baflkalar›n› kendinden kü-
çük görmemesi.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tezvir: müzevirlik yapma, ara
bozma, ko¤uculuk.
ulvî: yüksek, yüce.
zat: kifli, flah›s.

ahit: söz verme.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecnas: cinsler, çeflitler.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ekmel: daha (en, pek) mü-
kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
ekser: pek çok.

enva: çeflitler, türler, neviler.
envar-› hakikat: hakikat nur-
lar›, gerçe¤e ait ›fl›klar.
hakikat-› kâinat: yarat›lm›fl-
lar›n, nesnelerin gerçe¤i, asl›.
hakikî: gerçek.
harp: savafl.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i
fley, din bak›m›ndan günah
olmayan fley.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.

iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kemal-i flefkat: flefkatin tam
oluflu, tam ve eksiksiz flefkat.
k›ymet: de¤er.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.



Evet, Said Nursî, Cenab-› Hakk›n mahiyet-i insaniye-
de derç etti¤i hadsiz enva-› kemalât›n hepsinde en ileri
ve en mükemmeldir. Bazan yüksek da¤ bafllar›nda, bü-
yük kayal›klar aras›nda gezer, yaln›z bafl›na sessiz dola-
fl›r; bazan ba¤ ve bahçeleri, nebatat ve hayvanat› tema-
fla ve tefekkür edip, sonra dönüp flehre inip, en büyük
siyasî içtimalarda, gayet beli¤ ve makulâne hitabeler, ah-
lâkî, edebî nutuklar irad edebilen cevval bir ruh hâletini
tafl›rd›. Hürriyetten evvel ve sonra fiarktaki hayat› ve Is-
tanbul’daki feveranl› hayat› buna bir flahittir. Bir yanda
fiarkî Anadolu’da afliretler aras›nda seyahatle onlara ah-
lâkî ve imanî dersler ö¤ütler verirken; di¤er yanda fiam’-
da allâmelere, siyaset-i ‹slâmiye noktas›nda en keskin ve
isabetli görüfl ve teflhislerle Müslümanlar›n terakki ve ke-
malât›n›n esaslar›n› tesbit edip, üç yüz elli milyon Müslü-
man›n saadetinin fecr-i sad›k›n› haber veriyordu. Hem,
Meflrutiyet zaman›nda Meclis-i Mebusana hitabesi ve ga-
zetelerdeki makaleleriyle, Kur’ân’›n kudsî kanun-i esasî-
sinin vaz’ ve tatbikinin millet-i ‹slâmiyeye iki cihan›n sa-
adetini kazand›r›p hakikî kemalât ve terakkiye medar
olaca¤›n› hayk›r›yor ve bu efkâr›n›n Divan-› Harb-i Örfî-
de de kahramanca müdafaas›n› yap›yordu.

‹flte bir nebze beyan edilen ahvali ve hizmetleri delâle-
tiyle bu harika zat, âdeta muhtelif istidat ve ayr› ayr› zekâ
ve kabiliyetlerden müteflekkil bir cemaat mahiyetinde idi.
‹slâmiyetin zuhurundan itibaren bin üç yüz y›l içinde ge-
lip geçen ve ‹slâmiyet flecere-i nuraniyesinin çeflitli çiçek
ve meyveleri olarak as›rlar› tezyin eden umum ehl-i hak 

âdeta: sanki.
ahlâkî: ahlâkla ilgili, ahlâka ait.
ahval: hâller, durumlar.
allâme: ilmî seviyesi çok yüksek
olan âlim.
as›r: yüzy›l.
afliret: göçebe hâlinde yaflayan,
ço¤unlukla bir soydan gelen in-
sanlar, kabile, oymak.
beli¤: belâgatle, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cevval: daim, hareket hâlinde
olan, koflan dolaflan.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
derç: sokma, içine alma.
edebî: edebiyatla ilgili, edebiyata
ait.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan.
enva-› kemalât: çeflit çeflit mü-
kemmellikler.
evvel: önce.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k, sa-
baha karfl› do¤u ufkunda yay›l-
maya bafllayan beyaz ayd›nl›k.
feveran: kaynama, f›flk›rma.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
hâlet: hâl, durum.
harika: ola¤anüstü.
hayvanat: hayvanlar.
hitabe: bir toplulu¤a karfl› cofltu-
rucu sözler söyleme, nutuk.
içtima: toplant›, toplanma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
irad: getirme, söyleme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, iç yüzü, vasf›, asl›, hakikati.
makulane: akla uygun bir flekil-
de, mant›kl› flekilde, ak›ll›ca ifl gö-
rerek.
Meclis-i Mebusan: mebuslar
meclisi, Osmanl› devleti zaman›n-
da halk taraf›ndan seçilen me-
buslar›n meclisi, Millet Meclisi.
medar: sebep, vesile.
Meflrutiyet: Osmanl›larda 1876
Anayasas›yla bafllayan, 1908 de-
¤iflikli¤iyle devam eden hukukî
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ve siyasî döneme verilen ad.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
müdafaa: savunma.
müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.
nebatat: bitkiler.
nebze: bir parça, az miktar.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet: mutluluk.

siyaset-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
olan, ‹slâmî siyaset.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
fiarkî: do¤u, flark ile ilgili.
flecere-i nuraniye: nurlu, ›fl›k
saçan a¤aç.
tatbik: yerine getirme, uygu-
lama.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben

düflünme.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflhis: tan›ma, fark etme, ne
oldu¤unu anlama.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
umum: bütün.
vaz: koyma, konulma.
zat: kifli, flah›s.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



ve zekâvetin kemalât ve güzelliklerine sahip olmufl, niflan
ve formalar›n› takm›fl gibi idi. Sanki ulûm ve maarif-i ‹s-
lâmiye bu zat vas›tas›yla yeni bafltan ihya ediliyordu.

Büyük Peygamberin ders ve irflad›yla hakikate ulaflan
ve kemalâtta terakki eden ve her biri cemaat-i ‹slâmiye-
den bir taifeyi daire-i tenvir ve irflad›nda yürüten kudsî
üstatlar, âlim ve müçtehitler, ayr› ayr› meslek ve ilimleri-
ne bu zat› vâris tayin etmifller gibi mazinin bütün meha-
sin ve meziyetlerini giyinerek asr›m›zda ortaya ç›kan bu
harika-i zaman Said Nursî Hazretleri, böylece, Kur’ân
nam›na Risale-i Nur’la giriflti¤i dinî hizmet ve cihad-› ma-
nevîsiyle, bir cemaatin, yüksek bir heyetin belki muaz-
zam bir ordunun yapabilece¤i vazifeleri, küllî hizmetleri,
izn-i ‹lâhî ile yapm›flt›r. ‹slâmiyet nurundan ve iman kar-
deflli¤inden gelen bir kuvvet ve rab›ta ile teflkil etti¤i Nur
fiakirtleri flahs-› manevîsi, ehl-i dalâletin cemaatle hücu-
muna mukabil ç›km›fl, bu suretle mü’minlerin nokta-i is-
tinad›, k›z›l tehlikenin bu vatan› istilâs›na karfl› Kur’ânî
bir sed ve âlem-i ‹slâm›n kahraman Türk milletine eskisi
gibi muhabbet, uhuvvet ve ittifak›n›n medar› olmufltur.

Evet, Said Nursî, gayet cami bir istidada malik bir zat-
t›r. Bu istidatlar›n hepsinde çok ileri gitmifltir. Cüz ile kül-
lü, afak›n en genifl dairesi ile enfüsî dairesini, meselâ zer-
re ile Samanyolunu beraberce dikkatle tetkik eder, onlar-
daki envar-› tevhidi görür, gösterir ve ispat eder. Bir yan-
dan âlem-i ‹slâm ve insaniyete uzanan küllî hizmet-i ima-
niye ile meflgul, bir yandan inziva hayat› geçirerek ka-
lem-i kudretin mektubat› olan f›trat›n antika eserlerini, 
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ola¤an üstü fley.
hey’et: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hücum: sald›rma.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti ile yarat-
mas›.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun, Kur’ân’a
ait.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
maarif-i ‹slâmiye: ‹slâmî e¤itim,
‹slâmî terbiye, islam ilimleri.
malik: sahip.
mazi: geçmifl zaman.
medar: sebep, vesile.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mektubat: mektuplar, yaz›l› fley-
ler, yaz›lar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mukabil: karfl›l›k.
müçtehit: içtihat eden, gücü yet-
ti¤i kadar çal›flan.
mü’min: iman eden, inanan.
niflan: iz, belirti, alâmet.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤.
Samanyolu: aç›k gecelerde gök
yüzünde boydan boya görülen
uzun y›ld›z kümesi, Kehkeflan.
set: mâni, perde, engel.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaatte
meydana gelen manevî flah›s.
taife: tak›m, güruh.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
terakki: yükselme, ilerleme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
ulûm: ilimler.
vâris: mirasç›.
zekâvet: zekilik; çabuk anlama,
kavrama kabiliyeti.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

afak: ufuklar, bizim d›fl›m›zda
olanlar.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlim: üzüntülü, kederli, ›zt›rap
çeken.
antika: de¤erli ve mükem-
mel sanat eseri.
as›r: yüzy›l.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
cemaat: topluluk, aralar›nda

çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cemaat-i ‹slâmiye: ‹slâm ce-
maati, ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
cihad-› manevî: manevî ci-
had, ilim, fikir, dua gibi mane-
vî unsurlarla din düflmanlar›-
na karfl› koymak.
Cüz: k›s›m, parça.
daire-i irflat: irflat dairesi.
daire-i tenvir: ayd›nlatma
dairesi.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-

dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
enfüsî: nefiste meydana ge-
len, nefse ait, flahsî.
envar-› Tevhid: tevhid nurla-
r›, Allah’›n birli¤ine inanman›n
meydana getirdi¤i ayd›nl›klar.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
forma: hususî, özel giysiler.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
harika-i zaman: zaman›n ha-
rikas›, yaflan›lan ana ait olan



sanat-› ‹lâhiyenin mu’cizelerini temafla ve tefekkür ile ki-
tab-› kâinat› mütalâa eder ve böylece hergün bu mütead-
dit ulvî vazifeleri yaparak marifet-i ‹lâhiye ve huzurun ni-
hayetsiz ezvak ve envar›nda terakki eder.

‹flte bu hâlet-i ruhiye ve ahval-i kudsiye, Üstad›n haya-
t›n›n her safhas›nda müflahede edildi¤i gibi, Emirda¤'in-
da geçirdi¤i hayat› da hep bu mezkûr mana ile doludur.
Lâhikalardaki mektuplarda bir derece beyan edilmiflse
de nak›st›r. Bu Tarihçe’de, ancak denizden bir katrecik
ile iktifa edilmifltir.

‚®è

Said Nursi’nin Denizli Hapsinden
Tahliyesi ve Emirda€'›na Nefyi

Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin Haziran 1944 bera-
aet karar› ile hapisten tahliye olunan Nur Talebeleri
memleketlerine gitmifller; Üstat ise, Ankara’dan bir emir
al›ncaya kadar Denizli’de fiehir Otelinde kalm›flt›r. Risa-
le-i Nur talebelerinin hapsi ve muhakemeleri münasebe-
tiyle, Denizli halk› Risale-i Nur’la alâkadar olmufltur. Ad-
liyede iki-üç zat, mahkeme safahat› esnas›nda Nurlara
yak›ndan alâkadarl›k göstermifller ve Denizli’de neflrine
çal›flm›fllard›r. Bilâhere Nur dairesinde “hâkim-i âdil” ün-
van›yle an›lan mahkeme reisi ve azalar› ve hizmetleri do-
kunan hamiyetperverler, âdilâne karar ve gayretleriyle 

âdilâne: adaletli olana yak›fl›r bir
surette, do¤rulukla, âdilcesine.
ahval-i kudsiye: kudsî hâller,
Kur’ân’›n ve Hz. Peygamberin ge-
tirdi¤i emirleri yapmaktan do¤an
yüksek hâller.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aza: üye.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
beyan: bildirme, aç›klama, söyle-
me.
Bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
ezvak: zevkler.
hâkim-i âdil: âdil hakîm, adalet
ile ifl gören hükmedici, adaletli
hüküm verici.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
hamiyetperver: hamiyet sahibi,
din ve millet gibi önemli de¤erle-
ri seven, koruyan ve bunlara hiz-
met eden.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
katre: damla.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
marifet-i ‹lâhîye: Allah’a mahsus
ilim, ‹lâhî sanat; hiç kimsenin ya-
pamad›¤›, sadece Allah’›n kudre-
tinde olan bilgi.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
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raflar›n hâkim huzuruna ç›k-
malar›, duruflma.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müflahede: ‹lahî s›rlar› ve te-
cellileri seyretme.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, dikkatli okuma.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nak›s: noksan, eksik.
Nefiy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
neflir: herkese duyurma, yay-

ma, tamim.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safahat: safhalar, devreler.
safha: devre, merhale.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-
k›n sanat ile yaratmas›.
Tahliye: tutukluyu serbest
b›rakma.
tahliye: tutukluyu serbest b›-

rakma.
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.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
terakki: yükselme, ilerleme.
ulvî: yüksek, yüce.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s.



bütün ehl-i iman›n süruruna vesile olmak gibi manevî ve
ebedî parlak bir makam kazanm›fllard›r.

Said Nursî, Denizli’de iki ay kald›ktan sonra, Afyon vi-
lâyetinin Emirda¤ kazas›nda ikamete memur edilir. Emir-
da¤’›na 1944 senesi A¤ustos ay›nda nefyedilir. ‹lk önce,
on befl gün kadar bir otelde kal›r, sonra kira ile bir eve
yerleflir. Ev kiras›n› da kendisi verir.

Emirda¤’›ndaki hayat› flöyle hülâsa olunabilir:

Daimî tarassut alt›ndad›r. Mahkemeden beraat kazan-
mas› ve eserlerinin iade edilmesine ra¤men, serbest b›-
rak›lm›fl de¤ildir. Eskisinden daha ziyade kontrol ve mü-
temadiyen pencere ve kap›s›ndan nezarete maruzdur.
Mektuplar›nda da beyan etti¤i gibi; Denizli hapsinin bir
ayl›k s›k›nt›s›n›, bazen bir günde Emirda¤’›nda çekiyor-
du. Üstada yap›lan bed muameleler ve tak›n›lan tav›r,
Emirda¤ ahalisince yak›ndan bilinmektedir.

Denizli Mahkemesinin beraati üzerine, mahkeme eliy-
le Nurlar›n intiflar›na ve Said Nursî’nin hizmet-i imaniye-
sine set çekemeyen gizli dinsizlik komiteleri, bu defa bafl-
ka yollardan, idarî makamlar› evhamland›r›p aleyhe ge-
çirerek, hatta imhas›na kadar çal›fl›yorlard›. Bu plân kat’î
idi.

Bir bekçi, kap›s› önünden ayr›lmazd›. Üstat ile görüfle-
bilmek pek müflküldü. Emirda¤’›nda ilk defa Üstatla
yak›ndan alâkadar olan Çal›flkan’lar hanedan›, kasabala-
r›na nefyedilen bu âlim ve faz›l ihtiyar zata yak›ndan 
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olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
muamele: davranma, davran›fl.
müflkül: güç, zor, çetin.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nefiy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme.
nezaret: gözetme, bakma, kont-
rol etme.
set: mâni, perde, engel.
sürur: sevinç, mutluluk.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
vesile: arac›, vas›ta.
vilâyet: il.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

ahali: halk.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bed: fena, kötü.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
beyan: bildirme, aç›klama,
söyleme.
Daimî: sürekli, devaml›.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
faz›l: fazilet sahibi, ilim ve ir-
fan› üstün.
hanedan: köklü ve büyük ai-
le.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
iade: geri verme.

idarî: yönetim bak›m›ndan.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kaza: ilçe.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî



dostluk göstermifller, hizmetine koflmufllar, s›rf lillâh için
olan bu irtibatlar›n› sû-i tefsir edenlerin yalan ve tezvira-
t›na ald›rmayarak, alâkalar›n› gevfletmemifllerdi. Çal›fl-
kan’larla beraber Emirda¤’›nda birçok sâd›k mü’minler
Nura talebe olmufllar, Üstad›n hizmet-i Nuriyesine ifltirak
etmifller, (HAfi‹YE 1) Nur Risalelerini okuyup yazmaya ve et-
rafa neflre bafllam›fllard›. Üstad›n Emirda¤’›nda ikametin-
den sonra, Risale-i Nur’un dersleriyle halk›n mühim bir
k›sm›n›n ilim, iman, ahlâk ve fazilet bak›m›ndan terakki
etti¤i herkesçe malûm oldu¤u gibi, resmî zatlar›n ikrâr›y-
la da sabittir. (HAfi‹YE 2)

Emirda¤ talebeleri, Üstad›n Emirda¤’›ndaki hayat›na
dair diyorlar ki:

“Üstat Emirda¤’›nda daimî tarassut alt›nda bulunuyor-
du. Aç›k havalarda gezmeye ç›kard›. Üstad›n, bahar ve
yaz mevsimlerinde mutlaka k›rlara ç›kmak âdeti idi. Yal-
n›z bafl›na gider, birkaç saat kal›r, sonra evine dönerdi.
K›rlara ç›kt›¤› zaman, çok defa arkas›ndan takip ettirilir-
di. Bazen bekçiler, bazen jandarmalar takip ederdi. Hat-
ta bir defa arkas›ndan kurflun att›r›lm›fl, fakat isabet 

HAfi‹YE 1: Bugün Emirda¤ halk›, umumiyetle, Nurlara dost ve taraftar-
d›r, pek çok talebesi vard›r. Emirda¤’›nda ve civar köylerde Nur dersleri
okunmaktad›r.
HAfi‹YE 2: Üstad Said Nursî, Emirda¤’›n› bir dershane-i Nuriye mânâ-
s›nda kabul etti¤ini söyler. Sav, Barla, Emirda¤, Eflâni gibi Nurlar›n ekse-
riyetle yay›l›p okundu¤u kasaba ve köyleri, birer dershâne-i Nuriye ünva-
n›yla yâd eder. Ve kendi Nurs köyü gibi, sa¤ ve ölü umum ahalisine, ma-
sum çocuklar ve mübârek han›mlar›na dua eder, manevî kazanc›na hisse-
dar eder.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
daimî: sürekli, devaml›.
dair: alâkal›, ilgili.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
hafliye: dipnot.
hafliye: dipnot.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti, Ri-
sale-i Nur için çal›flma.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
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ikrar: baflkas›n›n kendi üze-
rindeki bir hakk›n› bildirme,
haber verme.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
irtibat: ba¤, münasebet.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
lillâh: Allah için.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

mü’min: iman eden, inanan.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.

sû-i tefsir: yanl›fl yorumlama.

talebe: ö¤renci.

tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.

terakki: ilim, sanat ve teknik
gibi alanlarda ilerleme, daha
yüksek bir seviyeye gelme.

tezvirat: tezvirler, söze yalan
kar›flt›rmalar.

zat: kifli, flah›s.



etmemifltir. Birgün, bir resmî memur, arkas›ndan kofla-
rak, “D›flar› ç›kmak yasak. Bafl›na bere koyamazs›n, sa-
r›k saramazs›n” diye mütehakkimâne ve mütecavizâne
ifadeler kullanm›fl; Üstat da geriye dönmüfltür. Bu tarz
muameleler çoktur.”

Üstad›n Emirda¤’daki hizmeti ve meflgalesi, baflka
yerlerde oldu¤u gibi, yaln›z bir vazifeye münhas›r de¤il-
di. Gerek Lâhikalardaki mektuplardan, gerek ziyaretine
gelen dostlar›n ve eski ilim arkadafllar› ve talebelerinin
ihbar›ndan ve gerekse de kendine yak›ndan alâkadar
olan talebe, komflu ve halklar›n müflahedat›ndan anlafl›-
l›yor ki, hakka müteveccih, hakikatten nebean eden mü-
teaddit hizmetleri, vazifeleri vard› ve herbir günde de bu
vazifelerini ifaya çal›fl›rd›. Hakaik-› Kur’âniye nurlar› olan
Sözler, Lem’alar gibi eserlerini telif, tashih ve neflr ile
meflgul olmakla beraber, kelimat-› kudret olan masnuat
ve mevcudat› seyr ve temaflaya, kitab-› kâinat› mütalâaya
çok müfltak idi. Zemin yüzünde yaz›lan, bahar sahifesin-
de teflhir edilen rahmet ve hikmetin mu’cizeli eserlerini,
eflcar ve nebatat ve hayvanattaki sanat-› ‹lâhiyenin hari-
kalar›n›, simalar›nda par›ldayan tevhid sikkelerini oku-
maya ziyadesiyle meftun idi. Böylece, hakaik-› imaniye-
nin, Marifetullah›n nihayetsiz ufuklar›nda hakkalyakin
mertebesinde kanat aç›p geziyordu.

Esasen, Kur’ân’dan ald›¤› mesle¤inin bir esas› tefek-
kürdür. Eserlerinde insan› daima tefekküre sevk eder ve
tefekkürü ders verir. ‹lim ve tefekkür ile kazan›lan mari-
fet-i ‹lâhiyenin, ruh için kâinat vüs’atinde bir genifllik 
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Allah’›n kudretinde olan bilgi.
Marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
meftun: tutkun, müptelâ, afl›r›
ba¤lanm›fl.
mertebe: derece, basamak.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
muamele: davranma, davran›fl.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müflahedat: gözlemler.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
mütecavizâne: tecavüz ederek,
sark›nt›l›kla, tecavüz eder flekilde.
mütehakkimâne: tahakkümle,
zorbal›kla.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nebatat: bitkiler.
nebean: yerden ç›kma, kaynama,
f›flk›rma.
neflir: kitap yazma, basma, ç›kar-
ma; herkese duyurma, yayma.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sahife: sayfa.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat, Al-
lah’›n sanat›; Cenab-› Hakk›n sa-
nat ile yaratmas›.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
seyir: uzaktan bakma; gezip do-
laflmak.
sikke: alâmet, niflan, turra.
sima: yüz, çehre.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tashih: bas›lacak bir eserin dizgi-
lerini kontrol ederek yanl›fllar›
düzeltme.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
telif: eser yazma.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
teflhir: gösterme, sergileme.
Tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vazife: görev.
vüs’at: genifllik.
Zemin: yer.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

alâkadar: ilgili, iliflki.
Esasen: asl›nda, temelinde,
do¤rusu.
eflcar: a¤açlar.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
Hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakkalyakin: imanî mesele-

lerin hakikatini tam olarak
anlama.
harika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep, fayda.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
ihbar: haber verme, bildirme.

ilim: bilgi, marifet.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelimat-› kudret: kudret ke-
limeleri, ‹lâhî kudretin cilvele-
ri.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
marifet-i ‹lâhîye: Allah’a
mahsus ilim, ‹lâhî sanat; hiç
kimsenin yapamad›¤›, sadece



temin etti¤ini ve 
1 lópMGnh o¬s`fnG '¤nY t∫oónJ lânj'G o¬nd mArÀnT sπoc »/anh her-

bir fleyde Sâni-i Vâhide iflaretler, delil ve ayetler bulundu-

¤unu ifade eder; 
2 mánæn°S pInOÉnÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oö`tµnØnJ s›rr›na

göre hareket ederdi.

‚@è

Üstad›n Emirda€’da Zehirlenmesi
Bir siyasî memurun i¤fali ve “‹mhas› için yukar›dan

emir ald›k” demesine aldanan bir bekçibafl›, Üstad›n
penceresine geceleyin merdivenle ç›karak yeme¤ine ze-
hir atm›fl; ertesi gün Üstat zehirlenerek k›vranmaya bafl-
lam›flt›r. Zehrin tesiri çok azîm oldu¤u halde; kendisi,
“Cevflenü’i-Kebir gibi evrad-› kudsiyelerin feyziyle ölüm-
den muhafaza olunuyorum. Fakat, hastal›k, ›zt›rap çok
fliddetlidir” derdi.

Bir hafta kadar aç, susuz denecek bir halde periflan bir
vaziyette inlemifl, sonra biiznillah flifa bulup, tekrar tashi-
hât gibi Risale-i Nur vazifeleriyle ifltigale bafllam›flt›. Bu
fliddetli hastal›k zamanlar›nda aslâ namazlar›n› terk et-
medi. Yaln›z, ikinci ve üçüncü zehirlenmek zaman›nda,
tahammülü gayr-i kabil bir hastal›kta iki üç gün farz›n›
yata¤›nda ancak k›labildi.

Ölüm tehlikesi geçirdi¤i günlerde, bir gece sabaha ka-
dar yan›nda nöbet bekleyip gözyafllar› içinde Üstada dik-
kat eden iki talebesi diyor:

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azîm: büyük.
biiznillah: Allah’›n izni ile.
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.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
emir: buyruk.
evrad-› kudsiye: kutsal vird ve
dualar.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
gayr-› kabil: mümkün olmayan,
imkâns›z, gerçekleflmesi müm-
kün olmayan.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.

muhafaza: koruma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Sâni-i vahit: bir olan ve her
fleyi sanatla yaratan Allah.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-

kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
siyasî: siyasetle u¤raflan, si-
yaset adam›.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

talebe: ö¤renci.
tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.
temin: sa¤lamlaflt›rma, sa¤la-
ma.
vazife: görev.
vaziyet: durum.

1. Her bir fleyde Allah’›n birli¤ine delil olan bir alâmet vard›r. (‹bnü’l-Mu’tez isimli Arap flairi-
ne ait bir m›sra.) 

2. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hay›rl›d›r. (Hadis-i flerif: Keflfü’l-Hafâ, 1:1004.)
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“Sabaha yak›n, gözleri kapal› oldu¤u hâlde do¤ruldu,
ellerini dergâh-› ‹lâhiyeye aç›p, yavafl bir sesle, birkaç ke-
lime ile Risale-i Nur hizmetinin inkiflaf›na ve talebelerinin
selâmetine dua etti. Sonra bay›lm›fl vaziyette yata¤a düfl-
tü.”

Hizmetini, s›ra ile iki üç genç talebesi ifa ederdi. Bir
müddet onlar da men edilmiflse de, çal›flkan talebeleri,
hizmetinden asla vazgeçmeyerek yüksek bir fedakârl›k
gösterdiler.

Emirda¤’›n›n resmî büyük bir memuru, bilâhere Nu-
run kahraman bir talebesi olan arkadafl›na, “Gizlice Sa-
id Nursî’nin imhas› için, gizli bir plân ve emir var!” de-
mifltir. ‹flte Üstada yap›lan bütün muameleler, böyle bir
plân›n neticesi olarak cereyan etmifltir. Bir-iki defaya
münhas›r de¤il, uzun seneler müddetince, dâimî oldu¤u
için, yap›lan zulüm, tarassut ve manevî bask› çok elîm ve
ac› idi.

Üstad, ilk iki sene, Çarfl› Camiine gider, cemaate iflti-
rak ederdi. Ekser günler ikindi namaz›n› camide k›lar ve
yats›ya kadar orada kal›r, sonra evine gelirdi. ‹ki sene
böyle devam etti. Sonra, kaymakam, insanlarla görüflü-
yor diye, camiden menetti.

Emirda¤’›nda ikameti zaman›nda, baflta Isparta olarak
çok yerlerde Nur Risaleleri el yaz›s›yla ço¤alt›l›yordu.
Risaleleri okuyup müstefit olanlardan, Üstad› görmeye
gelenler pek çoktu. Fakat, ziyarete gelenlerden az bir
k›sm› görüflebilmeye muvaffak olurdu. Daha ziyade 
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dalanan, kazanan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
talebe: talep eden, ö¤renci.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
vaziyet: durum.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
daimî: sürekli, devaml›.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›, kat›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
Ekser: pek çok.

elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-

lunma; geliflme.
ifltirak: kat›lma.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
men: yasak etme, engelleme.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müddet: süre, zaman.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye ve-
ya kimseye mahsus.
müstefit: istifade eden, fay-



Risale-i Nur’a kemal-i sadâkatle ve ihlâsla hizmet etme-
ye kabiliyetli olanlar ve s›rf lillâh için muhabbet ve uhuv-
vet tafl›yanlar görüflebilir, Üstad›n dersini, sohbetini din-
leyebilirdi. Üstat, muhtelif istidatta olan her ziyaretçinin
derece-i fehim ve idrakine göre konuflur, nazarlar› Risa-
le-i Nur’a ve hizmet-i imaniyeye çevirir, Risale-i Nur ha-
kikatleriyle imana hizmetin bu millete maddeten ve ma-
nen en büyük menfaatleri temin edece¤ini dava ve izah
ederdi. Gelen ziyaretçiler, muhtelif halk tabakalar›ndan;
gençlerden, ehl-i ilimden idi. Denizli beraatinden sonra
memurlar aras›nda büyük intibah olmufl, Nura talebe
olanlar ço¤alm›flt›.

@ò„@

Üstad, gelenlerle ne konuflurdu ?

Hemen umumiyetle, Risale-i Nur hizmetinin yegâne
maksad› olan iman›n kuvvetlenmesinin vatan ve milleti
tehdit eden dinsizlik ve komünistlik tehlikesine mânî ol-
du¤unu; flimdi en elzem vazifenin, fertlere ve cemiyete
düflen hizmetin, iman› kurtarmak ve kuvvetlendirmek
bulundu¤unu; zaman›n en büyük davas›n›n Kur’ân’a sa-
r›lmak oldu¤unu; Risale-i Nur bütün kuvvetiyle bu mese-
leye hasr-› nazar etti¤inden, vatan ve millet düflmanlar›,
gizli dinsizler, bahanelerle hücuma geçip aleyhte tahrik-
lerde bulunduklar›n›; “Fakat biz müsbet hareket etmeye
mecburuz. Elimizde nur var, siyaset topuzu yok. Yüz eli-
miz de olsa, ancak nura kâfi gelir” diyerek, Nurun, din
düflmanlar›n› ma¤lup edece¤inden müsbet hareket 

aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cemiyet: topluluk, birlik.
dava: iddia.
derece-i fehim: anlama, anlay›fl
derecesi, idrak, zekâ mertebeleri.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
hakikat: gerçek, esas.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hücum: sald›rma.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iman: inanç, itikat.
intibah: uyan›kl›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâfi: yeter, elverir.
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kemal-i sadâkat: sadâkatin
son derecesi, tam ba¤l›l›k, ku-
sursuz sadâkat.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
lillâh: Allah için.
maddeten: madde ve cisim
olarak.
ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
maksat: gaye.

manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mâni: engel.
menfaat: fayda.
mesele: önemli konu.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
müspet: menfi olmayan, po-
zitif, olumlu.
müspet: olumlu.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

tabaka: kat, katman.
tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›fl-
k›rtma.
talebe: ö¤renci.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
temin: sa¤lama.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
umumiyet: genellik.
vazife: görev.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.



etmenin atom bombas› gibi tesiri bulundu¤undan Risa-
le-i Nur’un siyasetle hiçbir alâkas› bulunmad›¤›n›; mesle-
¤imizin en büyük esas›n›n ihlâs oldu¤unu, r›za-i ‹lâhîden
baflka hiçbir maksat ittihaz edilemeyece¤ini, Nurun kuv-
vetinin iflte bu oldu¤unu; ihlasla, müsbet hareket etmek-
le inayet ve rahmet-i ‹lâhiyenin Risale-i Nur’u himaye
edece¤ini, ilâahir, beyan ederdi.

Üstad›n dersini ve sohbetini dinleyenleri iflhat ederek
diyebiliriz ki: Üstad›n bir dersi, bir sohbeti çok gençler
için vesile-i necat oldu¤u gibi, Risale-i Nur’a fedakârâne
hizmet için de bir menba-› istinat olurdu. Nura hizmet
eden fedakâr talebelerin ekserisi, böyle bir veya birkaç
defa Üstad›n dersinde, ikaz›nda haz›r bulunmufltur.

Emirda¤’›nda iken, Ankara’ya Nur hizmeti için gön-
derdi¤i bir talebesi, hâl-i âleme bakarak, “Bu insanlar ne
zaman Nur Hakikatlerini dinleyecek? Kal›n zulmet per-
deleri nas›l y›rt›lacak? Manevî karanl›klar nas›l izale ola-
cak?” diye ümitsizli¤e düfler. Sonra, birgün Emirda¤’›na
Üstad›n yan›na döndü¤ü zaman, o büyük Üstat der:

“Vazifemiz hizmettir; muvaffak olmak, insanlara kabul
ettirmek Cenab-› Hakk›n vazifesidir. Biz vazifemizi yap-
makla mükellefiz. Sen orada, ‘Bu insanlar ne zaman Ri-
sale-i Nur’u dinleyecekler?’ diye ümitsizli¤e düflme, me-
rak etme! Kat’iyen bil ki: Mele-i Âlân›n hadsiz sakinleri,
bugün Risale-i Nur’u alk›fll›yorlar. Onun için, hiç ehem-
miyeti yok. K›ymet kemiyette de¤il, keyfiyettedir. Bazen
bir halis ve fedakâr talebe, bine mukabildir” diyerek,
ye’sini giderir.
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âlem.
menba-› istinat: dayanak kayna-
¤›.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
müspet: olumlu.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sakin: bir yerde oturan.
talebe: ö¤renci.
vazife: görev.
vesile-i necat: kurtulufl sebebi,
kurtulufl vas›tas›.
yeis: ümitsizlik.
zulmet: karanl›k.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ekserî: ço¤u k›sm›.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fedakârâne: fedakârca, feda-
kârl›kla.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hâl-i âlem: flimdiki hâl ve ya-

flama flekli.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iflhat: flahit gösterme, tan›k
getirme.

ittihaz: edinme, alma, kabul
etme.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
Kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kemiyet: bir fleyin adet, mik-
tar ve say› olarak ifade edile-
bilen durumu, nicelik.
K›ymet: de¤er.
maksat: gaye.
mele-i â’lâ: yüce âlem; Ce-
nab-› Hakk’a daha yak›n olan
büyük meleklerin topland›¤›



Üstat, k›rlara ilk önce yaya olarak ç›kard›; sonra fay-
tonla gezmeye bafllam›flt›r. Ücretsiz bir gün dahi arabaya
bindi¤i görülmemifltir. Biz kendisine ancak masraf›n› ida-
re edecek derecede fiyat›n› söyler, “Bunun burada fiyat›
budur” derdik. Mutlaka bizim söyledi¤imizden fazlas›n›
bize verir ve “Fiyat›n› vermezsem olmaz. Nas›l mukabili-
ni vermedi¤im bir lokma hediye beni hasta ediyor;
bunun da ücretini vermeliyim ve vermeye mecburum”
derdi.

Daha ziyade bahar, yaz ve güz mevsiminde gezer, k›-
fl›n da ara s›ra k›ra ç›kard›. Emirda¤’›n›n dört taraf› aç›k-
l›kt›r. Buralarda Nurlar›n tashihine çal›flt›¤› müteaddit
dershaneleri vard›r.

Emirda¤’›na yerleflmesinden itibaren daimî tarassut al-
t›nda bulundu¤undan ve k›rlara ç›kt›¤› zaman da çok de-
fa jandarma ve bekçilerle takip edilmesinden dolay› yal-
n›z gezer, yaln›z oturur, yaln›z çal›fl›rd›. Tâ 1947 senesi-
ne kadar böyle devam etti. Yaln›z faytonunu idare eden
bir talebesi, yolda refakat eder, oturdu¤u zaman yaln›z
bafl›na kal›rd›.

K›rlarda ekseriyetle tashihatla meflgul oluyordu. Bir
müddet el yaz›lar›n› tashihle vakit geçirirdi. Sonra, Ispar-
ta ve ‹nebolu’daki fedakâr talebeleri, birer teksir makine-
si elde ederek, Nur mecmualar›n› ço¤altmaya bafllad›lar.
Üstat, bundan sonra tashih için kendisine gelen mecmu-
alar› tashihe bafllad›.

Üstat, Nurlar›n yaz›lmas›na, teksirine çok ehemmiyet
verirdi. “Risale-i Nur, bu asr› ve gelecek as›rlar› tenvir

as›r: yüzy›l.
daimî: sürekli, devaml›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
güz: sonbahar.
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
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me.
idare: tutum, yerinde harca-
ma.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mukabil: karfl›l›k.
müddet: süre, zaman.
müteaddit: çeflitli, bir çok.

refakat: refiklik arkadafll›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
talebe: ö¤renci.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
tashih: bas›lacak bir eserin
dizgilerini kontrol ederek

yanl›fllar› düzeltme.

tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.

teksir: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.

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

ziyade: fazla, fazlas›yla.



edecek olan bir mu’cize-i Kur’âniyedir” deyip, Nura ait
hizmeti, zaman›n en büyük meselesi olarak kabul eder,
bu ehemmiyetle davran›rd›.

Üstat, sür’atli bir yaz›ya ve hüsn-i hatta malik olmad›-
¤› için, Risale-i Nur’un makbul, bereketli ve nurlu her
günkü hizmetine, o da tashihatla ifltirak ederdi. Saatler-
ce çal›fl›r, yorulmak nedir bilmezdi. Nur hizmetlerinin ifa-
s›, Üstat için manevî bir g›da hükmünde idi. Bilhassa flid-
detli hastal›kl› zaman›nda dahi çal›flmas› görülüyordu.
Hayat-› içtimaiyeden çekilmifl olup, kimse ile görüflmez;
muhabereden de menedildi¤inden, insanlar›n cemaatle-
rinden gelen ünsiyet ve teselliden mahrum idi. Fakat, o,
bu yokluk içinde tükenmez bir varl›¤a kavuflmufltu. Rah-
met-i ‹lâhiye ona Nurlar› ihsan etmiflti. Evlâd ü iyal, mal,
mülk, hiçbir fley ve yeryüzünde taht-› temellükünde bir
kar›fl yeri yoktu; yaln›z bir Risale-i Nur’u vard›. Her fleyi
o idi. Sevinci, medar-› tesellisi o idi. Bütün istidatlar› ile
Nurlara müteveccih idi. F›trî vazifesini, Nurlar›n ders ve
taallümü ile insanlara neflri biliyordu.

Üstad›n sözlerindeki halâvet ve hitab›ndaki belâgat
fevkalâdedir. Gezinti esnas›nda, rastlad›¤› insanlar ara-
s›nda her s›n›f halk bulundu¤u gibi, bilhassa da¤larda,
k›rlarda, ormanlarda ziraat ve. ticaretle u¤raflan halktan
pek çoklar›yla görüflmüfl ve sohbet etmifltir.Üstad›n ge-
nifl, küllî hizmet-i Kur’âniyesinden sarf-› nazar, faraza,
bütün meflgalesi ve hizmeti e¤er sohbetine ve görüfltü¤ü
insanlara olan ders ve irflad›na münhas›r olsa dahi, yine
emsalsiz denecek kadar büyük ve müessir bir hizmettir.
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gafletten uyand›rma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› teselli: ferahl›k sebebi,
teselli kayna¤›.
men: yasak etme, engelleme.
mesele: önemli konu.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
muhabere: haberleflme.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan her fley.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye veya
kimseye mahsus.
müteveccih: birbirine karfl› sevgi-
si ve iyi düflünceleri olan.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
Rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarf -› nazar: yüz çevirme, vaz-
geçme, görüflün de¤iflmesi.
taallüm: ö¤renme, belleme.
taht-› temellük: mülkü alt›nda,
mülkiyeti alt›nda.
tashihat: düzeltmeler, tashihler.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vazife: görev.
müessir: tesirli.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
bilhassa: özellikle.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emsalsiz: benzersiz.

evlâdü›yal: çoluk çocuk.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
F›trî: tabiî, do¤al.
halâvet: tatl›l›k, flirinlik.
Hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.

hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân
hizmeti.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüsn-i hat: güzel yaz›, hat.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
irflat: do¤ru yolu gösterme,



Kendilerinin bu sahadaki hizmetleri, çok muazzamd›r.
Barla’da bulundu¤u müddetçe talebeli¤ine, kardeflli¤e ve
ahiret hemflireli¤ine kabul etti¤i erkek ve kad›nlar gibi,
Emirda¤’› ve civar köylerde de pek çok ahiret hemflire-
leri, talebeleri ve kardeflleri vard›. Bilhassa masum ço-
cuklarla alâkadarl›¤› pek ziyadedir.

Üstad›n iffet ve istikametteki hudutsuzlu¤u, bilmüfla-
hede sabittir ve inkâr› gayr-i kabildir. Hayat› boyunca,
han›mlarla konuflmaktan, nazar›yla dahi meflgul olmak-
tan fliddetle içtinap etmifltir. Bir mektubundan anlafl›ld›¤›
gibi, gençli¤inde dahi iffet ve istikametin zirve-i münte-
has›nda oldu¤u, onu yak›ndan tan›yan ve hayat›na aflina
olanlar›n müflahedeleriyle sabittir.

Bütün ahali, Üstad›n numune-i imtisal iffet ve istika-
metini görerek, kendisine uhrevî ve manevî alâkadarl›k
gösterirlerdi. Üstat, ahiret hemflireli¤ine kabul etti¤i ha-
n›mlara ve manevî evlât ve talebeleri addetti¤i masum
çocuklara çok dua ederdi. Kad›nlar›n flefkat kahraman›
oldu¤unu, bu zamanda ‹slâm terbiyesi dairesinde hareket
etmenin elzem oldu¤unu, yetiflen masum evlâtlar›n›n uh-
revî hayatlar›ndan mes’ul ve e¤er dindar yetifltirebilirler-
se hissedar bulunduklar›n›, kendisinin çok hasta ve peri-
flan olup dua etmelerini istedi¤ini, ihtiyar han›mlara dua
etti¤ini, genç han›mlardan da namaz›n› k›lanlara dua
edip ahiret hemfliresi kabul edece¤ini k›saca söylerdi. Ve
zaten fazla konuflmazd›. Mübarek taife-i nisâ, Said Nur-
sî’nin yüksek bir ehl-i hak ve hakikat oldu¤unu, kalpleri-
nin saffetiyle hissederlerdi.

add: saymak.
ahali: halk.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aflina: bilinen, tan›nan.
Bilhassa: özellikle.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
civar: çevre, yöre, etraf.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
evlât: veletler, çocuklar.
gayr-› kabil: mümkün olmayan,
imkâns›z, gerçekleflmesi müm-
kün olmayan.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hudut: s›n›rlar.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
iffet: temizlik, ahlâkî temizlik.
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inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
istikamet: do¤ruluk; inanç,
düflünce, niyet, tutum ve
davran›flta Allah’›n r›zas›na
uygun olarak do¤ru yol üzere
olma.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.

Mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müddet: süre, zaman.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nisâ: kad›nlar.
numune-i imtisal: örnek al›-
nacak flekildeki numune, ör-
nek numune.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
saffet: safl›k, halislik, temizlik,
her türlü hile fleytanl›ktan

uzak olma.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
taife-i nisâ: kad›nlar toplulu-
¤u.
talebe: ö¤renci.
terbiye: e¤itim; iyi ahlâk, say-
g› ve edep ö¤renme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zirve-i münteha: zirvenin en
son yeri.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



Üstad›n masum çocuklarla sohbet ve muhaveresi ise,
çok ibretli ve saadetlidir. Emirda¤’› ve civar› köylerinde,
yan›na gelen masumlara, büyükler gibi ehemmiyet ve-
rip, kalben onlara müteveccih olurdu. “Evlâtlar›m, siz
masumsunuz, daha günah›n›z yoktur. Ben çok hastay›m,
bana dua ediniz, sizin duan›z makbuldür. Ben sizi mane-
vî evlâtlar›m ve talebelerim olarak duama dahil ettim”
derdi. O çocuklar, gözlerinden akan muhabbet nurlar›y-
la Üstad› selâmlarlar; Üstat, gafil büyüklerden ziyade,
onlara samimî ve ciddî selâm ederdi. Ve “Bunlar istikba-
lin Nur Talebeleridir. Bana olan bu alâka ve teveccühle-
rinin sebebi ise, masum ruhlar› hissediyor ki, Risale-i
Nur onlar›n imdad›na gelmifl. Ben de o Nurun bir tercü-
man› olmam hasebiyle, gayr-i ihtiyarî, bu fedakârâne
muhabbet ve alâkay› gösteriyorlar” derdi.

Üstat, yan›na gelen gençlere de daima Nur derslerini
okumalar›n›, zaman›n ahlâks›zl›k tehlikelerinden sak›n-
malar›n›n büyük menfaat ve saadetini onlara telkin ede-
rek, namaz k›lmalar›n›n lüzumunu ihtar ederdi. Bu tarz-
daki dersinden, belki binlerce gençler intibaha gelmifller-
dir.

Yine k›rlarda ve yollarda rastlad›¤› memur ve iflçilere,
herbirisine münasip ders verir, namaz k›lmalar›n›n
ehemmiyetini söyler ve o zaman dünyevî meflgalelerinin
ahiret hesab›na geçece¤ini telkin ederdi. Bilhassa bu ne-
vî dersi, “Din, terakkiye mânidir” diyenlerin fikirlerinin
ancak birer hezeyan oldu¤unu gösterir. Bilakis hem o in-
san için, hem vatan ve millet için iman nuruna mazhar 
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mazhar: nail olma, flereflenme.
menfaat: fayda.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
münasip: uygun.
müteveccih: birbirine karfl› sevgi-
si ve iyi düflünceleri olan.
nevi: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
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.
saadet: mutluluk.
samimî: içten, candan, gönülden.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
terakki: ilim, sanat ve teknik gibi
alanlarda ilerleme, daha yüksek
bir seviyeye gelme.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
Bilakis: aksine, tersine.
Bilhassa: özellikle.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
civar: çevre, yöre, etraf.
dâhil: içine alma, sokma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

Evlât: veletler, çocuklar.
evlât: veletler, çocuklar.
fedakârâne: fedakârca, feda-
kârl›kla.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gayr-› ihtiyarî: elinde olma-
yarak, istemeksizin, düflün-
meksizin yap›lan.
haseb: dolay›, cihetince, ge-
re¤ince.
hezeyan: saçmalama, herze.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-

ma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
imdat: yard›m.
intibah: uyan›kl›k.
istikbal: gelecek.
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli, reddedilmeyen.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mâni: engel.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.



olmak, maddî-manevî saadet ve terakkîyi temin eder.
Namaz›n› k›l›p istikametle hareket etti¤i takdirde dünye-
vî çal›flma ve gayretinin âhiret hesâb›na geçip ebedî sa-
adet ve nurlar› netice vermesi düflüncesi, ne kadar o va-
zifeyi ifltiyakla severek yapmay› temin edece¤i mâlum-
dur. ‹flte bu hakikati, bütün memurlar, sanatkârlar ve es-
naf rehber ittihaz etmeli. Ve bu ders, umûma telkin edil-
melidir. Bu zikredilen bahis, deryâdan bir katre nevinden
Üstad›n, saymakla bitmeyen, millete menfaattar hizme-
tinden bir cüz’dür. ‹slâmiyete irticâ, mü’minlere mürtecî
diyenlere yaz›klar olsun! (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Dinî farzlar›n› yerine getirmek suretiyle dünyevî çal›flmalar›n da
bir ibadet hükmüne geçti¤ine dair Üstad›m›z›n yan›na gelenlere verdi¤i
derslerden bir kaç numune: 

1. Üstad›m›z Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte, birgün, Eskiflehir’de-
ki Y›ld›z Otelinde bulunuyorduk. fleker fabrikas›ndan yan›na gelen birkaç
iflçi ve ustabafl›na k›saca dedi: 

“Siz farz namazlar›n›z› k›lsan›z, o zaman, fabrikadaki bütün çal›flmala-
r›n›z ibadet hükmüne geçer. Çünkü, milletin zaruri ihtiyacyn› temin eden
mübarek bir hizmette bulunuyorsunuz.” 

2. Yine bir gün, E¤ridir yolu alt›nda oturmufl, Rehber’i okuyorduk.
Tren yolunda çal›flan birisi geldi; ve Üstat, ona da ayn› flekilde, ferâizi edâ
edip, kebâirden çekilmek flart›yla bütün çal›flmalar›n›n ibâdet oldu¤unu,
çünkü on saatlik bir yolu bir saatte kestirmeye vesîle olan tren yolunda
çal›flt›¤›ndan mü’minlere, insanlara olan bu hizmetin bofla gitmeyece¤ini,
ebedî hayat›nda sevincine medar olaca¤›n› ifade etmifltir. 

3. Yine bir gün, vaktiyle Eskiflehir’de tayyareciler ve subaylar ve asker-
lere de aynen flu dersi vermiflti: “Bu tayyareler, bir gün ‹slâmiyete büyük
hizmet edecekler. Farz namazlar›n›z› k›lsan›z, k›lamad›¤›n›z zaman kaza
etseniz, asker oldu¤unuz için her bir saatiniz on saat ibadet, hususan ha-
va askeri olanlar›n bir saati, otuz saat ibadet sevab›n› kazand›r›r. Yeter ki
kalbinde iman nuru bulunsun ve iman›n lâz›m› olan namaz› ifa etsin.”

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
bahis: konu.
cüz: k›s›m, parça.
derya: deniz.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
hakikat: gerçek, esas.
hafliye: dipnot.
irtica: gericilik, geriye dönme, es-
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kiyi isteme.
istikamet: do¤ruluk; inanç,
düflünce, niyet, tutum ve
davran›flta Allah’›n r›zas›na
uygun olarak do¤ru yol üzere
olma.
ifltiyak: görece¤i gelme, özle-
me.
ittihaz: edinme, kabul etme.
katre: damla.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.

malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
menfaattar: menfaat ve fay-
da gören.
mü’min: iman eden, inanan.
mürteci: gerilik, geriye dön-
me tarafl›s›, eski düzeni savu-
nan, gerici.
nevi: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
saadet: mutluluk.

sanatkâr: sanatç›, usta.

telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.

temin: sa¤lama.

terakki: ilim, sanat ve teknik
gibi alanlarda ilerleme, daha
yüksek bir seviyeye gelme.

umum: bütün, herkes.

vazife: görev.

zikir: anma, bildirme.



ÜSTADIN EM‹RDA⁄I’NDAK‹ ‹KAMET‹ 
SIRASINDA ONUN VE TALEBELER‹N‹N
YAZDI⁄I MEKTUPLARDAN B‹R KISIM

Emirda¤’›ndaki kardefllerime,

Benim hakk›mda evham edenlere deyiniz ki:

“Biz, hizmet etti¤imiz bu adam›n yirmi senelik hayat›-
n›n bütün mahrem ve gayr-i mahrem mektuplar›n› ve ki-
taplar›n› ve esrar›n› hükûmet fliddetli taharriyatla elde et-
ti. Dokuz ay hem Isparta, hem Denizli, hem Ankara Ad-
liyeleri tetkikten sonra, bir tek gün cezay› bir tek talebe-
sine vermeyi mucip bir madde befl sand›k kitaplar›nda ve
evraklar›nda bulunmad› ki, hem Ankara Ehl-i Vukufu,
hem Denizli Mahkemesi ittifakla beraatine karar verdiler.

“Hem, bu zarurî ifllerini ihtiyarl›¤›na hürmeten gördü-
¤ümüz adam, mahkemece dava etmifl ve bütün haz›r ar-
kadafllar›n› flahit gösterip, tasdik ettirmifl ki, yirmi senedir
hiçbir gazeteyi ve siyasî eserleri ne okumufl, ne sormufl,
ne bahsetmifl. Ve on senedir hükûmetin iki reisinden ve 
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4. Hem Barla, hem Isparta, hem Emirda¤’›nda çobanlara derdi: “Bu
hayvanlara bakmak büyük bir ibadettir. Hatta, baz› peygamberler de ço-
banl›k yapm›fllar. Yaln›z, siz farz namaz›n›z› k›l›n›z, tâ hizmetiniz Allah için
olsun.”

5. Yine bir gün, E¤ridir’de, elektrik santral›n›n inflas›nda çal›flan amele
ve ustaya, “Bu elektri¤in umum millete büyük menfaati var. O umu-
mîmenfaatten hissedar olabilmeniz için, farz›n›z› k›l›n›z. O zaman bütün
sa’yiniz, uhrevî bir ticaret ve ibâdet hükmüne geçer” demifltir.

Bu neviden on binler misaller var.
Daimî hizmetinde bulunan talebeleri 

beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
Ehl-i Vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar, hâkimler.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
gayr-› mahrem: mahrem ol-
mayan, gizli ve özel olmayan.
hürmeten: hürmet olsun di-

ye; hürmet, sayg› ve ikram
maksad›yla.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
mucip: icap eden, gerektiren.
reis: baflkan.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.

taharriyat: araflt›rmalar, ara-
malar, incelemeler, tahkik et-
meler.

talebe: ö¤renci.

tasdik: bir fleyin veya kimse-
nin do¤rulu¤una kesin olarak
hükmetme.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

zarurî: zorunlu.



bir vali ve bir mebusundan baflka hiçbir erkân›n› ve bü-
yük memurlar›n› bilmiyor ve tan›m›yor ve tan›maya me-
rak etmemifl. Ve üç senedir Harb-i Umumîyi ne sormufl,
ne bilmifl, ne merak etmifl, ne radyo dinlemifl. Ve intiflar
eden yüz otuz telifat›ndan yirmi sene zarf›nda yüz bin
adam›n, dikatle okuduklar› hâlde, ne idareye, ne asayifle,
ne vatana, ne millete hiçbir zarar›, hükûmet görmemifl,
befl vilâyetin dikkatli zab›talar› ve taharri memurlar› ve
mahkeme ifliyle ifltigal eden üç vilâyetin ve merkez-i hü-
kûmetin dört adliyelerinin a¤›r ceza mahkemeleri en ufak
bir suç bulmam›fl ki, tahliyelerine mecbur oldular. E¤er
bu adam›n dünya ifltihas› ve siyasete meyli olsayd›, hiç
imkân› var m› ki, bir tereflfluhat› ve emareleri bulunma-
s›n? Hâlbuki, mahkeme safahat›nda hiçbir emare bula-
mad›lar ki, muannit bir müddeiumumî, mecbur olup, vu-
kuat yerinde imkânat› istimal ederek, mükerreren, iddi-
anamesinde ‘yapabilir’ demifl ve ‘yapm›fl’ dememifl. Ya-
pabilir nerede, yapm›fl nerede? Hatta mahkemede Said
ona demifl: ‘Herkes bir katli yapabilir. Bu iddian›z ile her-
kesi ve sizi mahkemeye vermek lâz›m geliyor.’

“Elhas›l, ya bu adam tam divanedir ki bu derece deh-
fletli umur-i dünyaya karfl› lâkayt kal›yor; veyahut bu va-
tan›n ve bu milletin en büyük bir saadetine ihlâsla çal›fl-
mak için, hiçbir fleye tenezzül etmez ve ehemmiyet ver-
mez. Öyle ise, bunu taciz ve tazyik etmek, vatan ve mil-
lete ve asayifle bir nevi ihanettir. Ve onun hakk›nda bu
çeflit evham etmek, bir divaneliktir.”

‚è

asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
Elhâs›l: hâs›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
emare: alâmet, belirti, niflan.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
imkânat: imkânlar› olabilirlilikler,
olmas› ve olmamas› ihtimal dâhi-
linde olanlar.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
istimal: kullanma.
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ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
ifltiha: fazla istek, arzu.
katl: öldürme.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
mebus: milletvekili.
merkez-i hükümet: hükü-
met merkezi, ülkeyi idare
merkezi.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
müddeiumumî: savc›.
mükerreren: mükerrer ola-
rak, tekrar olarak, tekrar be

tekrar.
nevî: çeflit, tür.
saadet: mutluluk.
safahat: safhalar, devreler.
taciz: rahats›z etme, huzur-
suz k›lma, s›kmak.
taharri: sivil polis.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
telifat: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-

flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.

tereflfluhat: damlamalar, s›-
z›nt›lar; kesin olmayan haber-
ler.

umur-› dünya: dünya iflleri.

vilâyet: il.

vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.

zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.

zarf›nda: süresince.



KEND‹ KEND‹ME B‹R HASB‹HÂLD‹R
Bu hasbihâli Ankara makamat›na iflittirmeyi, ›s-
lahtan sonra sizin tensibinize havale ederim.

Hâkim, kendisi müddei olsa, elbette “Kimden kime
flekva edeyim, ben dahi flaflt›m,” benim gibi bîçarelere
dedirtir.

Evet, flimdiki vaziyetim hapisten çok ziyade s›k›nt›l›d›r.
Bir günü bir ay haps-i münferit kadar beni s›k›yor. Bu
gurbet ve ihtiyarl›k ve hastal›k ve yoksulluk ve zaafiyetle,
k›fl›n fliddeti içinde herfleyden men edildim. Bir çocukla
bir hastal›kl› adamdan baflka kimse ile görüflmem. Zaten
ben, tam bir haps-i münferitte yirmi seneden beri azap
çekiyorum. Bu hâlden fazla bana tecrid ve tarassutlar›y-
la s›k›nt› vermek ise, gayretullaha dokunup, bir belâya
vesile olmas›ndan korkulur. Mahkemede dedi¤im gibi,
nas›l ki dört defa dehfletli zelzeleler, bize zulmen taarru-
zun ayn› zaman›nda gelmesi gibi pek çok vukuat var...
Hatta tahmin ederim ki; benim hukukumu muhafaza ve
beni himaye etmek için çok güvendi¤im Afyon Adliyesi,
Denizli Mahkemesindeki Risale-i Nur hakk›nda müraca-
at›ma bilakis ehemmiyet vermedi, beni me’yus etti, adli-
yenin yang›n›na bir vesile oldu ihtimali var.

Ben derim ki: Benim hakk›mda vicdanl› ve insaniyetli
olan bu kazan›n hükûmeti, zab›ta ve adliyesiyle beraber
beni tam himaye etmek, en ehemmiyetli bir vazifesidir.
Çünkü, yirmi senelik bütün eserlerimi ve mektuplar›m›
üç adliye ve merkez-i hükûmet dokuz ay tetkikten sonra 
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taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tecrit: bir kiflinin baflka bir insan
veya nesneyle olan iliflkisini kes-
me.
tensip: uygun görme, münasip
k›lma, uygun bulma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla, zul-
mederek.

azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilakis: aksine, tersine.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
gayretullah: Allah’›n hak di-
nini koruma s›fât›.
gurbet: yabanc› yere gidip
kalma, do¤up büyünülen yer-
ler d›fl›nda kalma.

haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
hasbihal: hâlleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ihtimal: olabilirlik.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
makamat: makamlar.

men: yasak etme, engelleme.
merkez-i hükümet: hükü-
met merkezi, ülkeyi idare
merkezi.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümit-
siz, kederli.
muhafaza: koruma.
müddei: dava eden, davac›.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flekva: flikâyet.



beraatimize ve tahliyemize karar verdi. Fakat, ecnebî
menfaati hesab›na ve bu millet ve bu vatan›n pek büyük
zarar›na çal›flan bir gizli komite, bizim beraatimizi boz-
mak için, her tarafta, habbeyi kubbe yaparak bir k›s›m
memurlar› aleyhime evhamland›rd›lar. Bir maksatlar›,
benim sabr›m tükensin, “Art›k yeter!” dedirtsinler. Zaten
onlar›n flimdi benden k›zd›klar›n›n bir sebebi, sükûtum-
dur, dünyaya kar›flmamakt›r. Âdeta “Niçin kar›flm›yor-
sun? Tâ kar›fls›n, maksad›m›z yerine gelsin” diyorlar.

Aleyhime hükûmetin bir k›s›m memurlar›n› evhamlan-
d›rmakta istimal ettikleri bir iki desiselerini beyan ediyo-
rum:

Derler: “Said’in nüfuzu var. Eserleri hem tesirli, hem
kesretlidir. Ona temas eden, ona dost olur. Öyle ise, onu
her fleyden tecrit etmek ve ihanet etmekle ve ehemmi-
yet vermemekle ve herkesi ondan kaç›rmakla ve dostla-
r›n› ürkütmekle nüfuzunu k›rmak lâz›md›r” diye hükûme-
ti flafl›rt›r, beni de dehfletli s›k›nt›lara sokarlar.

Ben de derim:

Ey bu millet ve vatan› seven kardefller! Evet, o müna-
f›klar›n dedikleri gibi, nüfuz var. Fakat benim de¤il, belki
Risale-i Nur’undur. Ve o k›r›lmaz; ona ilifltikçe kuvvetle-
flir. Ve millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edil-
memifl ve edilmez ve edilemez. ‹ki adliye, on sene fas›la
ile fliddetli ve hiddetli yirmi senelik evrak›m› tetkikat 

Âdeta: sanki.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
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du¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
fas›la: aral›k, ara.
habbe: tane.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.

ihanet: hainlik, kötülük etme.
istimal: kullanma.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
kubbe: gökyüzü, sema.
maksat: gaye.
menfaat: fayda.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-

li olmas›.

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

sükût: susma, sessiz kalma.

tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.

tecrit: bir kiflinin baflka bir in-
san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.

tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.



neticesinde, bir hakikî sebep cezam›za bulmamas›, bu
davaya cerh edilmez bir flahittir.

Evet, eserler tesirlidir. Fakat, millet ve vatan›n tam
menfaatine ve hiçbir zarar dokundurmadan yüz bin ada-
ma kuvvetli iman-› tahkikî dersi vermekle, saadet ve ha-
yat-› ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli Hapis-
hanesinde, k›smen a¤›r ceza ile mahkûm yüzler adam,
yaln›z Meyve Risalesi’yle gayet uslu ve mütedeyyin sure-
tine girmeleri; hatta iki üç adam› öldürenler, onun der-
siyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri ve o
hapishane müdürünün ikrar›yla, hapishanenin bir terbi-
ye medresesi hükmünü almas›, bu müddeaya reddedil-
mez bir senettir, bir hüccettir.

Evet, beni her fleyden tecrit etmek, iflkenceli bir azap
ve katmerli bir zulümdür ve bu millete gadirli bir h›yanet-
tir. Çünkü, otuz k›rk sene, hayat›m› bu millet içinde ge-
çirdi¤im hâlde, temas›mdan hiç zarar görmedi¤ine ve bu
dindar millet çok muhtaç oldu¤u kuvve-i maneviye ve te-
selli ve kuvvet-i imaniye menfaatini gördü¤üne kat’î bir
delili; bu kadar aleyhimde olan fliddetli propagandalara
bakmayarak her tarafta Risale-i Nur’a fevkalâde tevec-
cüh ve ra¤bet göstermeleri, hatta itiraf ederim, yüz de-
rece haddimden ziyade lây›k olmad›¤›m büyük iltifat et-
mesidir.

Ben iflittim ki, benim iafleme ve istirahatime buradaki
hükûmet müracaat etmifl, kabul cevab› gelmifl. Ben bun-
lar›n insaniyetine teflekkürle beraber, derim:
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güç, moral.
kuvvet-i imaniye: iman kuvveti.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
menfaat: fayda.
müddea: dava olunan fley, dava-
c›n›n iste¤i.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar, dine
ba¤l›.
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.
ra¤bet: afl›r› istekli olma hâli.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
senet: dayan›lacak ve güvenile-
cek fley, kuvvetli delil olabilecek
söz.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tecrit: bir kiflinin baflka bir insan
veya nesneyle olan iliflkisini kes-
me.
terbiye: e¤itim; iyi ahlâk, sayg› ve
edep ö¤renme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, flid-
detli ac›.
cerh: yaralama, bir iddiay›,
fikri çürütme, reddetme.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dindar: dinî kaidelere hakk›y-
la riayet eden, dininin emirle-
rini yerine getiren, mütedey-
yin.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gadir: zulüm, hainlik.

gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
hüccet: delil.
iafle: geçindirme, besleme,
yaflatma.
ikrar: tasdik ve kabul etme,
do¤rulama.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,

imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
katmer: bir fleyin kat kat ol-
mas›, çok yaprakl› oluflu.
k›smen: k›smî olarak, baz›
yönden.
kuvve-i manevîye: manevî



En ziyade muhtaç oldu¤um ve hayat›mda en esasl›
düstur olan, hürriyetimdir. As›ls›z evham yüzünden, em-
salsiz bir tarzda hürriyetimin kay›tlar ve istibdadlar alt›na
al›nmas›, beni hayattan cidden usand›r›yor. De¤il hapis
ve zindan›, belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat, hiz-
met-i imaniyede ziyade meflakkat ise, ziyade sevaba se-
bep olmas›, bana sab›r ve tahammül verir. Madem bu in-
saniyetli zatlar benim hakk›mda zulmü istemiyorlar; en
evvel benim meflru dairedeki hürriyetime dokundurma-
s›nlar. Ben ekmeksiz yaflar›m, hürriyetsiz yaflayamam.

Evet, on dokuz sene bu gurbette yaln›z iki yüz bank-
notla, fliddetli bir iktisat ve kuvvetli bir riyazet içinde ken-
dini idare ederek, hürriyetini ve izzet-i ilmiyesini muha-
faza için kimseye izhar-› hacet etmeyen ve minnet alt›na
girmeyen ve sadaka ve zekât ve maafl ve hediyeleri ka-
bul etmeyen bir adam, elbette iâfleden ziyâde adâlet için-
de hürriyete muhtaçt›r.

Evet, emsalsiz bir tazyik alt›nday›m. Bir-iki cüz’î nümû-
nesini beyan ediyorum:

• Birisi: Mahkemece, Risale-i Nur’un ilmî bir müdafa-
anamesi ve Ankara’n›n yedi makamat›na ve Reisicum-
hura müdafaat›mla beraber gönderilen ve neticede An-
kara ehl-i vukufunun takdiriyle beraatimize bir sebep
olan ve hapis arkadafllar›m›n bana bir yadigâr ve hat›ra
olmak üzere güzel yaz›lar›yla birkaç nüshas› yaz›lan ve
elimde bulunan ve Denizli zab›tas› görüp iliflmeyen ve
Afyon polishanesinde bir gece ve buran›n zab›tas›nda da 

banknot: kâ¤›t para.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
cüz’î: küçük, az.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i vukuf: hâkimler.
emsalsiz: benzersiz.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce.
gurbet: yabanc› yere gidip kal-
ma, do¤up büyünülen yerler d›-
fl›nda kalma.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
iafle: geçindirme, besleme, yaflat-
ma.
idare: tutum, yerinde harcama.
iktisat: tutum, lüzumundan fazla
veya eksik harcamalardan kaç›n-
ma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
izhar-› hacet: ihtiyac›, oldu¤unu
bildirme, ihtiyac›n› söyleme.
izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
makamat: makamlar.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
meflru: fleriata uygun, fleriat›n
müsaade etti¤i fley.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
muhafaza: koruma.
müdafaaname: müdafaa metni,
savunma mektubu, savunma di-
lekçesi.
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müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
numune: örnek.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
polishane: polisevi.
Reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyazet: nefsi terbiye, dünya
lezzetlerinden ve rahat›ndan

sak›nma; perhizle, kanaatle
yaflama.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
takdir: be¤enme.
tarz: biçim, flekil.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›

verme.

yadigâr: bir kimseyi veya
olay› hat›rlatan eflya veya
kimse.

zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.

zat: kifli, flah›s.

zindan: hapishane.

ziyade: fazla, fazlas›yla.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



aç›k olarak bir gece kalan Meyve Risalesi ile Müdafaana-
meyi, her gün endifleler içinde, bunlar› da elimden alma-
s›nlar diye sakl›yordum. Belki beni taharri edecekler te-
lâfl›yla, bu gurbette tan›mad›¤›m adamlara, “Bunlar› sak-
la” diyemedi¤imden çok üzülüyordum.

• ‹kincisi: Denizli Mahkemesi hiç iliflmedi¤i ve Eskifle-
hir Mahkemesi yaln›z bir tek kelimesine iliflip, bir tek
harfle cevab›n› alan ‹htiyarlar Risalesini, ‹stanbullu bir
adam, burada, bir adamdan al›p ‹stanbul’a götürmüfl.
Her nas›lsa aleyhimdeki bir dinsizin eline geçmifl. Hab-
beyi on kubbe yaparak vilâyet zab›tas›n› flafl›rt›p, “Kimin-
le görüflüyor, yan›na kimler gidiyor?” diye beni s›kmaya
bafllad›lar. Her ne ise... Bunlar gibi çok ac› numuneler
var. Fakat en manas›z› budur ki: Beni konuflturmamak
için, hizmetimde bir çocukla bir hastal›kla adamdan bafl-
ka herkesi ürkütüp, benden kaç›rtmalar›d›r.

Ben de derim:

On adam›n benden çekinmeleri yerine, on binler, bel-
ki yüz binler Müslüman, Risale-i Nur’un dersine hiçbir
mâniye ehemmiyet vermeyerek devam ediyorlar. Hem
bu memlekette, hem hariç âlem-i ‹slâmda çok kuvvetli
hakikatleri ve çok k›ymetli faydalar› için tam bir revaçla
intiflar eden Risale-i Nur’un binler nüshalar›ndan herbiri,
benim yerimde benden mükemmel konufluyor. Benim
susmamla, onlar susmaz ve susturulmazlar.

Hem, madem mahkemece ispat edilmifl ki; yirmi se-
neden beri siyasetle alâkam› kesti¤im ve hiçbir emare
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alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emare: alâmet, belirti, niflan.
gurbet: yabanc› yere gidip
kalma, do¤up büyünülen yer-
ler d›fl›nda kalma.
Habbe: tane.
hakikat: gerçek, esas.

hariç: d›flar›.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kubbe: gökyüzü, sema.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mâni: engel.
Müdafaaname: müdafaa
metni, savunma mektubu,
savunma dilekçesi.
numune: örnek.

nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.

revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.

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

taharri: arama, araflt›rma.

vilâyet: il.

zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.



aksine zuhur etmedi¤i hâlde elbette benimle görüflenden
tevehhüm etmek pek manas›zd›r.

è@‚
“Kendi Kendime Hasbihâl”nam›ndaki parçaya

lâhika olarak

ADL‹YE VEK‹L‹YLE VE R‹SALE-‹ NURLA
ALÂKADAR MAHKEMELER‹N HÂK‹MLER‹YLE

B‹R HASB‹HÂLD‹R

Efendiler,

Siz, ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur’la u¤rafl›-
yorsunuz? Kat’iyen size haber veriyorum ki, ben ve Ri-
sale-i Nur, sizinle de¤il mübareze, belki sizi düflünmek
dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü, Risale-i Nur ve ha-
kiki flakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet bü-
yük bir hizmet ve onlar› büyük bir vartadan ve millet ve
vatan› büyük bir tehlikeden kurtarmaya çal›fl›yorlar. fiim-
di bizimle u¤raflanlar, o zaman kabirde elbette toprak
oluyorlar. Farz›muhal olarak, o saadet ve selâmet hizme-
ti bir mübareze olsa da, kabirde toprak olmaya yüz tu-
tanlar› alâkadar etmemek gerektir.

Evet, hürriyetçilerin ahlâk-› içtimaiyede ve dinde ve
seciye-i milliyede bir derece lâubalilik göstermeleriyle,
yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça flimdiki
vaziyeti gösterdi¤i cihetinden, flimdiki vaziyette de, elli se-
ne sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin
nesl-i âtisi, seciye-i diniye ve ahlâk-› içtimaiye cihetinde, 

ahlâk-› içtimaiye: sosyal ahlâk,
toplum ahlâk›.
alâkadar: ilgili, iliflki.
cihet: yön.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
Farz-› muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi olacak-
m›fl gibi düflünme.
gayet: son derece.
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hakikî: gerçek.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hasbihal: hâlleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
Kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
lâhika: ek, ilâve.
mübareze: çat›flma, kavga.
nam: ad.
namus: edep, hayâ, ahlâk,
do¤ruluk gibi faziletlerin so-
nucu olan ve yüksek de¤er
tafl›yan haslet.

namuskâr: namuslu, haysi-
yetli, flerefli.
nesli ati: gelecek nesil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
seciye: iyi huy, karakter.
seciye-i diniye: dinî seciye,
dine ait karakter, ahlâk.
seciye-i milliye: millî seciye,
millî karakter; her milletin
kendine has olan huy ve ka-
rakteri.

selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.

flakirt: talebe, ö¤renci.

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

varta: tehlike, büyük tehlike.

vazife: görev.

vaziyet: durum.

Vekil: naz›r, bakan.

zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



ne flekle girecek elbette anl›yorsunuz. Bin seneden beri
bu fedakâr millet, bütün ruhucan›yla Kur’ân’›n hizmetin-
de emsalsiz kahramanl›k gösterdikleri hâlde, elli sene
sonra o parlak mazisini dehfletli lekedar, belki mahvede-
cek bir k›s›m nesl-i âtinin eline, elbette Risale-i Nur gibi
bir hakikati verip, o dehfletli sukuttan kurtarmak en bü-
yük bir vazife-i milliye ve vataniye bildi¤imizden, bu za-
man›n insanlar›n› de¤il, o zaman›n insanlar›n› düflünüyo-
ruz.

Evet efendiler,

Gerçi Risale-i Nur s›rf ahirete bakar, gayesi r›za-i ‹lâhî
ve iman› kurtarmak; ve flakirtlerinin ise, kendilerini ve
vatandafllar›n› idam-› ebedîden ve ebedî haps-i münferid-
den kurtarmaya çal›flmakt›r. Fakat, dünyaya ait ikinci de-
recede, gayet ehemmiyetli bir hizmettir; ve bu millet ve
vatan› anarflilik tehlikesinden ve nesl-i âtinin bîçareler
k›sm›n› dalâlet-i mutlakadan kurtarmakt›r. Çünkü, bir
Müslüman baflkas›na benzemez. Dîni terk edip ‹slâmiyet
seciyesinden ç›kan bir Müslim, dalâlet-i mutlakaya düfler,
anarflist olur, daha idare edilmez.

Evet, eski terbiye-i ‹slâmiyeyi alanlar›n yüzde ellisi mey-
danda varken ve an’anat-› milliye ve ‹slâmiyeye karfl› yüz-
de elli lâkaytl›k gösterildi¤i hâlde, elli sene sonra, yüzde
doksan› nefs-i emmareye tâbi olup millet ve vatan› anar-
flili¤e sevk etmek ihtimalinin düflünülmesi ve o belâya
karfl› bir çare taharrisi, yirmi sene evvel beni siyasetten
ve bu as›rdaki insanlarla u¤raflmaktan katiyen men 
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lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
lekedar: lekeli, lekelenmifl.
mazi: geçmifl zaman.
men: yasak etme, engelleme.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nesli ati: gelecek nesil.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
seciye: iyi huy, karakter.
sevk: yöneltme, gönderme.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
taharri: arama, araflt›rma.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
vazife-i milliye ve vataniye: va-
tana ve millete ait vazife, kiflinin
vatan› ve milleti ile ilgili görev.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
an’anat-› milliye ve ‹slami-
ye: ‹slamî ve millî gelenekler.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
anarflist: hiçbir düzen ve oto-
rite tan›mayan, kar›fl›kl›k ve
bozgunculuktan yana olan,
ondan fayda uman kimse.
as›r: yüzy›l.
belâ: musibet, s›k›nt›.

bîçare: çaresiz, zavall›.
dalâlet-i mutlaka: salt, kay›t-
s›z flarts›z sap›kl›k, mutlak
inançs›zl›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyetli: önemli.
emsalsiz: benzersiz.
evvel: önce.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gayet: son derece.

hakikat: gerçek, esas.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ihtimal: olabilirlik.
iman: inanç, itikat.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.



etti¤i gibi; Risale-i Nur’u, hem flakirtlerini, bu zamana
karfl› alâkalar›n› kesmifl; hiç onlarla ne mübareze, ne
meflguliyet yok.

Madem hakikat budur; adliyelerin, de¤il beni ve onla-
r› itham etmek, belki Risale-i Nur’u ve flakirtlerini hi-
maye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü, onlar bu mil-
let ve vatan›n en büyük bir hukukunu muhafaza ettikle-
rinden, onlar›n karfl›s›nda, bu millet ve vatan›n hakikî
düflmanlar› Risale-i Nur’a hücum edip, adliyeyi flafl›rt›p,
dehfletli bir haks›zl›¤a ve adaletsizli¤e sevk ediyorlar. Kü-
çücük iki numunesini beyan ediyorum:

Ezcümle, hapisteki arkadafllar›mdan, selâm-kelâmdan
ibaret ve Arabî bir risalenin fiyat› olan on banknotu, bu-
radaki bir adama gönderip; tâ Isparta’da tab masraf›n›
veren o nüshalar sahibine verilsin diyen mektubu yüzün-
den, hem adliye, hem hükûmet bana s›k›nt›lar verip,
hem vas›ta olan adam› taharri etti. Bu sinek kanad› ka-
dar ehemmiyeti olmayan bir adî mektubu, hem alt› ay
zarf›nda bir tek adî muhâbereyi bu kadar büyük bir me-
sele suretine getirmek, elbette adliyenin flerefine, haysi-
yetine yak›flmaz.

‹kinci numune: Benim gibi garip, ihtiyar ve zay›f ve
beraat etmifl bir misafire, herkesi, hatta hizmetçilerini
resmen propaganda ile ondan ürkütmek, kendini peri-
flan bir vaziyete sokmak, bu vilâyetteki hükûmetin hami-
yet-i milliyesine yak›flmad›¤›ndan, sinek kanad› kadar
mevhum bir zarara da¤ gibi ehemmiyet verip aleyhimde 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
Arabî: Arap diline ait.
banknot: kâ¤›t para.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
Ezcümle: bu cümleden olarak.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hamiyet-i milliye: millî duygu ve
hislerin muhafaza edilmesi için
yap›lan çaba.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hücûm: sald›rma.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
itham: suç isnat etme, suçlama.
kelâm: söz, konuflma.
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madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mesele: önemli konu.
meflguliyet: meflgul olma, bir
ifl yapma.
mevhum: hakikatte olma-
yan, vehim ve hayal ürünü
olan.
muhabere: haberleflme.
muhafaza: koruma.
mübareze: çat›flma, kavga.
nümune: örnek.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.

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 olarak, resmî
bir flekilde.

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

selâm: selâm, esenleme; Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için
mü’minlerin birbirine etti¤i
selâmünaleyküm fleklindeki

dua.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
tab: basma, bask›.
taharri: arama, araflt›rma.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vilâyet: il.
zaif: zay›f.
zarf›nda: süresince.



resmen propaganda yapmak, “Kimin ile görüflüyor ve
yan›na kim gidiyor?” diye herkese bir telâfl vermek; hü-
kûmetin hikmeti ve hâkimiyeti, bu acip hâlete elbette te-
nezzül etmemek gerektir. Her ne ise, bu iki madde gibi,
muttali olanlara hayret veren çok maddeler var.

Efendiler! Dalâlet ve fenal›klar cehaletten gelse, def
etmesi kolayd›r. Fakat, fenden, ilimden gelen dalâletin
izalesi çok müflküldür. Bu zamanda dalâlet fenden, ilim-
den geldi¤i için, ancak onlar› izale etmeye ve nesl-i âti-
den o belâya düflen k›sm›n› kurtarmaya, karfl›lar›nda da-
yanmaya Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser
lâz›md›r. Risale-i Nur’un bu k›ymette oldu¤una delil flu-
dur ki: Yirmi seneden beri, benim fliddetli ve kesretli bu-
lunan muar›zlar›m ve fliddetli tokatlar›n› yiyen feylesofla-
r›n hiçbirisi, Risale-i Nur’a karfl› ç›kmam›fl ve cerh ede-
memifl ve ç›kamaz. Ve dokuz ay, üç adliye ve merkez-i
hükûmet ehl-i vukufu, yüz kitaptan ibaret eczalar›nda, bi-
zi mes’ul edecek bir tek madde bulamamalar›d›r. Ve bin-
ler ehl-i dikkat olan Risale-i Nur fiakirtlerine kanaat-i
kat’iye veren, iflarat-› Kur’âniye ve ihbarat-› gaybiye-i
Aleviye ve Gavsiyenin, bu as›rda Risale-i Nur’un ehem-
miyetine ve makbuliyetine imza basmalar›d›r.

Evet, adliyeler, hukuklar› muhâfaza etmek ve haks›zla-
r› tecavüzden durdurmak, vazifeleri olmak cihetiyle, Ri-
sale-i Nur’un yüz risalesi, yirmi senede yüz bin adam›n
saadetlerine hizmet etti¤i sabit olmakla beraber; on se-
neden beri iki mahkeme ve merkez-i hükûmet ve birkaç
vilâyetin zab›talar› ve Denizli Mahkemesi münasebetiyle 
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iflaret yollu haberler.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kanaat-› kat’iye: kesin kanaat,
var›lan kesin düflünce.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ymet: de¤er.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
muttali: bir iflten haberi olan, bil-
gili, haberdar.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müflkül: güç, zor, çetin.
nesli ati: gelecek nesil.
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.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
vazife: görev.
vilâyet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
as›r: yüzy›l.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cehalet: cahillik, ilimden yok-
sun olma, ‹lahî hakikatlerden
habersiz olma.
cerh: yaralama.
cihet: yön.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.

ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i dikkat: dikkatliler, dik-
kat sahipleri.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe
ile u¤raflan.

hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hâlet: hâl, durum.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihbarat-› gaybiye-i Aleviye
ve Gavsiye: ‹mam-› Ali (r.a.)
ve Seyyid Abdülkadir Geylâ-
nî’nin ahir zamanda meydana
gelecek olan ve Müslümanla-
r› yak›ndan ilgilendiren hâdi-
selere ait vermifl olduklar›



dokuz ay bütün mahrem ve gayr-i mahrem evraklar›m›z-
da ve risalelerde millete ve vatana bir zararl› maddeyi ve
mucib-i ceza bir yanl›fl görmedi¤inden, elbette Risale-i
Nur’un bu vatanda gayet küllî ve büyük hukuku var. Bu
küllî ve çok ehemmiyetli hukuku nazara almay›p, adî ev-
raklar gibi müsadere ederek, millete ve takviye-i imana
muhtaç bîçarelere pek büyük bir haks›zl›¤› nazara alma-
mak ve adî bir adam›n cüz’î ve küçük bir hakk›n› ehem-
miyetle nazara almak; adliyenin mâhiyetine ve adaletin
hakikatine hiçbir cihetle yak›flmaz, diye size hat›rlat›yo-
ruz.

Doktor Dozy’nin (Dozi) ve sair z›nd›klar›n eserlerine
iliflmemek, Risale-i Nur’a iliflmek, gazab-› ‹lâhînin celbi-
ne bir vesile olabilir diye korkuyoruz. Cenab-› Hak, size
insaf ve merhamet ve bize de sab›r ve tahammül ihsan
eylesin. Âmin.

Gayr-i resmî, fakat 
tecrid-i mutlakta

Said Nursî

„@ò

adî: basit, baya¤›, s›radan.
Âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
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met.
ehemmiyetli: önemli.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
gayet: son derece.
gayr-› mahrem: mahrem ol-
mayan, gizli ve özel olmayan.
Gayr-› resmî: resmî olmayan.
gazab-› ‹lâhî: Allah’›n gazab›,
‹lâhî gazap.
hakikat: gerçek, esas.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.

mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
mucib-i ceza: ceza gerekti-
ren.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nazar: bak›fl, dikkat.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.

sair: di¤er, baflka, öteki.

tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

takviye-i iman: iman takvi-
yesi, inanc›n kuvvetlenmesi.

tecrid-i mutlak: hiç kimseyle
görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k.

vesile: arac›, vas›ta.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.



BU ‹ST‹DA, ÜÇ MAKAMATA GÖNDER‹L-
M‹fiT‹R ORADAK‹ KARDEfiLER‹ME B‹R
MEHAZ OLMAK ‹Ç‹N GÖNDER‹LD‹.

Yirmi seneden beri sabredip sükût eden bir mazlumun
flekvas›n› dinlemenizi istiyorum.

Hürriyetin en genifl suretini veren cumhuriyet hükû-
metinde herbir hürriyetten men edilmekle beraber, düfl-
manlar›m, benim aleyhime her cihetle serbest olarak be-
ni eziyorlar. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikr-i ilmiyeyi
temin eden cumhuriyet hükûmeti, ya beni tam himaye
edip garazkâr, evhaml› düflmanlar›m› sustursun, veyahut
bana düflmanlar›m gibi hürriyet-i kalem verip, müdafa-
at›ma yasak demesin. Çünkü, resmen, perde alt›nda her
muhabereden men’im için postahanelere gizli emir veril-
mifl. Su ve ekme¤imi getiren bir tek çocuktan baflka kim-
se ile beni görüfltürmemek için tenbihat verildi¤i bir za-
manda, eskiden beri benim muar›zlar›m f›rsat bulup, tam
mahkeme-i temyizin beraatimizi tasdik ederek mahke-
medeki ehl-i vukufun tahsin ettikleri kitaplar›m› almay›
beklerken, o düflmanlar›m, hiç münasebetim olmayan
bir iki mahrem risalelerimi verdirip, sonra meslekçe be-
nim aleyhimde bir iki ehl-i vukufun eline geçirip, aley-
himde fena bir rapor haz›rlad›klar›n› iflittim.

Daha sab›r ve tahammülüm kalmad›. Ben hükûmet-i
cumhuriyenin bütün erkânlar›na, belki dünyaya ilân edi-
yorum ki: Kur’ân-› Hakîm’in s›rr-› hakikatiyle ve i’caz›n›n
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medi¤ini tetkik etmekle görevli
makam, yarg›tay.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
makamat: makamlar.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mehaz: bir eser haz›rlan›rken
müracaat edilen kaynak.
men: yasak etme, engelleme.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhabere: haberleflme.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
risale: mektu, kitapç›k, kitap.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
s›rr-› hakikat: hakikat s›rr›.
suret: biçim, flekil, tarz.
sükût: susma, sessiz kalma.
flekva: flikâyet.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
temin: sa¤lama.
tenbihat: tembihler, ikazlar, uya-
r›lar.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
cihet: yön.
cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-
mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.
ehl-i vukuf: hâkimler.
erkân: reisler, ileri gelenler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.

garazkâr: haset eden, kin gü-
den, kötü kas›t sahibi.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hükûmet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
hürriyet-i fikr-i ilmiye: ilmî
fikir hürriyeti.
hürriyet-i kalem: yaz› yazma
hürriyeti.
hürriyet-i vicdan: vicdan
hürriyeti.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-



t›ls›m›yla, benim ve Risale-i Nur’un program›m›z ve mes-
le¤imiz ve bilfiil semeresini gördü¤ümüz ve çal›flt›¤›m›z
ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün idam-› ebe-
dîsinden iman-› tahkikî ile bîçareleri kurtarmak ve bu
mübarek milleti de her nevi anarflilikten muhafaza et-
mektir.

‹flte, Risale-i Nur, üç ehl-i vukuf heyetinin ve üç mah-
kemenin incelemesinden geçti¤i hâlde, bu iki vazife-i
kudsiyeden baflka, kastî olarak dünyaya, idareye, asayi-
fle dokunacak ciheti olmad›¤›na, yirmi senelik hayat›m
ve yüz otuz Risale-i Nur meydanda cerhedilmez bir hüc-
cettir.

Evet, mahkemece dava etti¤im ve benimle münase-
bettar bütün dostlar›m›n tasdiki alt›nda, yirmi seneden
beri hiç müracaat etmeyen ve on seneden beri hükûme-
tin erkânlar›n› —birkaç› müstesna olarak— bilmeyen ve
dört seneden beri dünya harbinden ve hâdisat›ndan hiç
haber almayan ve merak etmeyen bu bîçare mazlum Sa-
id, hiç imkân› var m› ki, ehl-i siyasetle u¤rafls›n ve idare-
ye iliflsin ve asayiflin ihlâline meyli bulunsun. E¤er zerre
miktar bulunsayd›, “Karfl›mda kimler var? Dünyada ne-
ler oluyor? Bana kim yard›m edecek?” diye sorufltura-
cakt›, merak edecekti, kar›flacakt›, hilelerle büyüklere hu-
lûl edecekti.

En elîm cüz’î bir hâdise fludur ki:

“Bir tecrid-i mutlak içinde her muhabereden kesilmifl
vaziyetimden kurtulmak için hapse girmeye bir bahane 

anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
cerh: yaralama, bir iddiay›, fikri
çürütme, reddetme.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dava: iddia.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
ehl-i vukuf: hâkimler.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
erkân: reisler, ileri gelenler.
gaye-i hareket: hareketin gayesi.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hâdise: olay.
harp: savafl.
hey’et: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
hulûl: girme, dâhil olma, içine so-
kulma.
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hüccet: delil.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ihlâl: bozma, zarar verme.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
kastî: bile bile yap›lan.

mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
muhabere: haberleflme.
muhafaza: koruma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
müstesna: istisna olan, hariç.
nevi: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
semere: meyve, güzel netice.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tecrid-i mutlak: hiç kimseyle
görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
vazife-i kudsiye: mukaddes
vazife, kutsal vazife.
vaziyet: durum.
zerre: pek ufak parça.



bulunuz ki; beni hapse als›nlar, bu azaptan kurtulay›m,”
diye baz› dostlar›ma bir gizli mektup elden göndermifl-
tim. Tâ, benim hayat›m›n sermayesi ve neticesi ve gayet
ziynetli bir surette tezyin edilmifl Risale-i Nur’dan, Deniz-
li’de mahkemede bulunan kitaplar›ma yak›n olay›m ve
teslim almaya çal›flay›m. Maatteessüf, aleyhime olan
oradaki ehl-i vukuftan bir tek adam beni müdafaa eder-
ken, o dahi mektubumu görüp, hapse girmem için aley-
hime hüküm vermeye mecbur olmufl.

Beni hapislere sokan muar›zlar›m›n bir bahaneleri de,
o mahkemede ondan beraat kazand›¤›m tarikatçiliktir.
Hâlbuki, Risale-i Nur’da daima dava edip demiflim: “Za-
man tarikat zaman› de¤il, belki iman› kurtarmak zama-
n›d›r. Tarikatsiz Cennete gidenler çoktur, imans›z Cen-
nete giden yoktur” diye bütün kuvvetimizle imana çal›fl-
m›fl›z. Ben hocay›m, fleyh de¤ilim. Dünyada bir hanem
yok ki, nerede tekkem olacak? Bu yirmi sene zarf›nda, bir
tek adam yok ki, ç›ks›n desin: “Bana tarikat dersi vermifl.”
Ve mahkemeler ve zab›talar bulmam›fllar. Yaln›z eskiden
yazd›¤›m tarikatlerin hakikatlerini ilmen beyan eden Tel-
vihat Risalesi var ki, bir ders-i hakikattir ve yüksek bir
ders-i ilmîdir, tarikat dersi de¤ildir. Hürriyet-i vicdan› esas
tutan hükûmet-i cumhuriyenin, elbette bu milletin milyar-
lar ecdad›n›n ruhlar› ba¤land›¤› bir hakikate ve onun yo-
lunda dünyaya meydan okuduklar› ve iman-› tahkikîyi ga-
libâne felsefeye karfl› ispat eden bir eseri ve hadimlerini
himaye etmek ehemmiyetli bir vazifesidir. Yoksa, o zay›f
hadimin ellerini ba¤lay›p, binler düflmanlar›n› ona 
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üzülerek belirteyim ki.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
müdafaa: savunma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: can.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleyh: tarikat dersi veren manevî
lider, mürflit.
tarikat: Allah’a ulaflmak için fley-
hin gözetiminde müridin takip
edece¤i terbiye usul ve yolu.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
vazife: görev.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zaif: zay›f.
zarf›nda: süresince.
ziynet: süs.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
azap: eziyet, iflkence.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
ders-i hakikat: hakikat dersi.
ders-i ilmî: ilmî ders.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.

ehemmiyetli: önemli.
ehl-i vukuf: hâkimler.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
galibâne: galip gelmifl gibi,
galip s›fat›yla.
gayet: son derece.
hadim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, esas.
hane: ev.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hüküm: karar, emir.

hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
Hürriyet-i vicdan: vicdan
hürriyeti:.
ilmen: ilim ile, ilmî bir flekilde.
iman: inanç, itikat.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
Maatteessüf: ne yaz›k ki,



sald›rtmaya hiçbir vecihle o cumhuriyetin düsturlar› mü-
saade etmez. Cumhuriyet beni dinleyecek diye flekvam›

yazd›m. Evet, 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnM derim.

‚ì
3 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµ r̀«n∏nY oΩnÓ°sùdnG 2@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Hem manevî, hem maddî birkaç cihette sorulan bir
suale mecburiyet taht›nda bir cevapt›r.

Sual: “Neden, ne dâhilde, ne hariçte bulunan cere-
yanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka pey-
da etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve flakirtlerini mümkün
oldu¤u kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun?
Hâlbuki, e¤er temas etsen ve alâkadar olsan, birden,
binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikat-
lerini neflredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz s›k›nt›lara
hedef olmayacakt›n.”

Elcevap: Bu alâkas›zl›k ve içtinab›n en ehemmiyetli se-
bebi: Mesle¤imizin esas› olan ihlâs bizi menediyor. Çün-
kü, bu gaflet zaman›nda, hususan tarafgirâne mefkûreler
sahibi, her fleyi kendi mesle¤ine alet ederek, hatta dini-
ni ve uhrevî harekât›n› da, o dünyevî mesle¤e bir nevi
alet hükmüne getiriyor. Hâlbuki, hakaik-› imaniye ve hiz-
met-i Nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir fleye alet olamaz.
R›za-i ‹lâhîden baflka bir gayesi olamaz. Hâlbuki, flimdiki
cereyanlar›n tarafgirâne çarp›flmalar› hengâm›nda bu 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön.
cumhuriyet: siyasî mekanizmas›
seçimle kurulan, adalet ve huku-
kun üstünlü¤üyle temel hak ve
hürriyetleri sa¤lamay› amaçlayan
idare flekli.
dâhil: iç, içerisi.
dünyevî: dünyaya ait.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyetli: önemli.
El-cevap: cevap olarak.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
harekât: hareketler, davran›fllar;
tutumlar.
hariç: d›flar›.
hengâm: zaman, s›ra.
hizmet-i nuriye-i kudsiye: Risa-
le-i Nur’un mukaddes hizmeti.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmüne: yerine, de¤erine.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
mefkûre: ülkü, gaye olan fley.

men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
müsaade: izin.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
nevi: çeflit, tür.
peyda: meydana gelme, aç›-

¤a ç›kma.
R›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flekva: flikâyet.
taht: alt.
tarafgirâne: taraf tutarcas›na,
bir taraf› destekleyerek.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vecih: cihet, yön.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi, 173.)
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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s›rr-› ihlâs› muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etme-
mek müflkülleflmifl. En iyi çare, cereyanlar›n kuvveti ye-
rine, inayet ve tevfik-i ‹lâhiyeye dayanmakt›r.

‹çtinab›m›z›n çok sebeplerinden bir sebebi de, Risale-i
Nur’un dört esas›ndan birisi olan flefkat etmek, zulüm ve

zarar etmemektir. Çünkü, 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh yani,

“Birisinin hatas›yla, baflkas› veya akrabas› hatakâr ol-
maz, cezaya müstahak olmaz” olan düstur-i irade-i ‹lâhi-

yeye karfl›, bu zamanda 
2 k’ƒo¡nL Ékeƒo∏nX n¿Énc o¬sfpG s›rr›yla fle-

dit bir zulümle mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir ca-
ninin hatas›yla, de¤il yaln›z akrabas›na, belki taraftarlar›-
na dahi adavet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hü-
küm varsa, bir adam›n hatas›yla bir köye bomba atar.
Hâlbuki, bir masumun hakk› yüz cani için feda edilmez,
onlar›n yüzünden ona zulmedilmez. fiimdiki vaziyet, yüz
masumu birkaç cani için zararlara sokar. Meselâ, hatal›
bir adama müteallik, bîçare ihtiyar valide ve pederi ve
masum çoluk çocuklar› ezmek, periflan etmek, tarafgirâ-
ne adâvet etmek, flefkatin esas›na z›tt›r. Müslümanlar
içinde tarafgirâne cereyanlar yüzünden, böyle masumlar
zulümden kurtulam›yorlar. Hususan ihtilâle sebebiyet ve-
ren vaziyetler, bütün bütün zulmü da¤›t›r, geniflletir. Ci-
had, dinî de olsa, kâfirlerin çoluk çocuklar›n›n vaziyetle-
ri ayn›d›r. Ganimet olabilir, Müslümanlar onlar› kendi
mülküne dahil edebilir. Fakat, ‹slâm dairesinde birisi
dinsiz olsa, çoluk çocu¤una hiçbir cihetle temellük edil-
mez, hukukuna müdahale edilmez. Çünkü, o masumlar, 
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karfl›lama.
müdahale: kar›flma.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müflkül: güç, zor, çetin.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebebiyet: sebep olma.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› ihlâs: ihlâs s›rr›, samimiyet
ve do¤rulu¤un s›rr›.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
Tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tarafgirâne: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
temellük: sahiplenme, kendine
mâl etme.
tevfik-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
insan› do¤ru yola lütfu ile sevk
etmesi, baflar›l› k›lmas›.
valide: ana, anne.
vaziyet: durum.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adavet: düflmanl›k, husumet.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
Cihad: düflmanla savaflma.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
düstur-i irade-i ‹lâhîye: ‹lâhî

iradenin kaide ve prensipleri.
feda: u¤runa verme.
Ganimet: savaflta düflman-
dan ele geçirilen mal, para vs.
hatakâr: yanl›fll›k yapan, hata
eden, yan›lan.
Hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: karar, emir.
içtinap: çekinme, sak›nma,
uzak durma.

ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
Meselâ: örne¤in.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k verme,

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (Fât›r Suresi: 18.)
2. Muhakkak o çok zalim ve çok cahildir. (Ahzab Suresi: 72.)



‹slâmiyet rab›tas›yla dinsiz pederine de¤il, belki ‹slâmi-
yetle ve cemaat-i ‹slâmiye ile ba¤l›d›r. Fakat, kâfirin ço-
cuklar›, gerçi ehl-i necatt›rlar, fakat hukukta, hayatta pe-
derlerine tâbi ve alâkadar olmas›ndan, cihad darbesinde
o masumlar memlûk ve esir olabilirler.

Umum kardefllerime birer birer selâm ve kâr› binler
olan Leyle-i Mirac›n›z› tebrik ederim. Merhum Hac› ‹bra-
him’in, Re’fet Bey gibi müteallikatlar›na benim taraf›m-
dan taziye edip, deyiniz ki: “O merhum, Risale-i Nur Ta-
lebeleri dairesi içindedir, daima onlara olan dualara maz-
hard›r. Biz de hususî ona dua ederiz.”

Said Nursî

‚è

B‹R SUALE MECBUR‹ CEVABIN TET‹MMES‹D‹R
1 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG @ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu yaz mevsimi, gaflet zaman› ve derd-i maiflet mefl-
galesi hengâm› ve fluhur-i selâsenin çok sevapl› ibadet
vakti ve zemin yüzündeki f›rt›nalar›n silâhla de¤il, diplo-
matl›kla çarp›flmalar› zaman› oldu¤u cihetle, gayet kuv-
vetli bir metanet ve vazife-i Nuriye-i kudsiyede bir sebat
olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zarar›na bir atâlet, bir
fütur ve tevakkuf bafllar.

alâkadar: ilgili, iliflki.
atalet: tembellik.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cemaat-i ‹slâmiye: ‹slâm cema-
ati, ‹slâm toplulu¤u, Müslümanlar.
cihad: düflmanla savaflma.
cihet: yön.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
diplomat: siyasette becerikli
olan, siyasetçi, siyasî.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i necat: kurtulufl ehli, kurtu-
lanlar, selâmete erenler.
esir: savaflta düflman eline düflen
kimse, tutsak.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayet: son derece.
hengâm: zaman, s›ra.
hususî: özel.
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkâr
eden, dinsiz.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
Muhammed’in Miraca ç›kt›¤› ge-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesi.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecburî: zorunlu.
memlûk: köle, esir.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
müteallikat: yak›n kimseler, ak-
raba.

peder: baba.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sebat: sözünde durma, karar-
l› olma, azimlilik.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sual: soru.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan.
Talebe: ö¤renci.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-

k›n› ölen kimseyi teselli etme.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
tevakkuf: duraklama, durma.
Umum: bütün.
vazife-i Nuriye-i kudsiye:
Mukaddes Risale-i Nur vazife-
si, görevi.
zemin: yer.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Aziz kardefllerim,

Siz kat’î biliniz ki, Risale-i Nur ve flakirtlerinin meflgul
olduklar› vazife, ruy-i zemindeki bütün muazzam mesail-
den daha büyüktür. Onun için, dünyevî merakaver me-
selelere bak›p, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz.
Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz, kuv-
ve-i maneviyeniz k›r›lmas›n.

Evet, ehl-i dünyan›n bütün muazzam meseleleri, fânî
hayatta zalimâne olan düstur-i cidal dairesinde, gaddarâ-
ne, merhametsiz ve mukaddesat-› diniyeyi dünyaya feda
etmek cihetiyle, kader-i ‹lâhî, onlar›n o cinayetleri içinde,
onlara bir manevî cehennem veriyor. Risale-i Nur ve fla-
kirtlerinin çal›flt›klar› ve vazifedar olduklar›, fânî hayata
bedel bâkî hayata perde olan ölümü ve hayat-› dünyevi-
yenin perestiflkârlar›na gayet dehfletli ecel cellâd›n›n, ha-
yat-› ebediyeye birer perde ve ehl-i iman›n saadet-i ebe-
diyelerine birer vesile oldu¤unu, iki kere iki dört eder de-
recesinde kat’î ispat etmektedir. fiimdiye kadar o hakika-
ti göstermifliz.

Elhas›l: Ehl-i dalâlet, muvakkat hayata karfl› mücadele
ediyorlar. Bizler ölüme karfl› nur-i Kur’ân ile cidaldeyiz.
Onlar›n en büyük meselesi (muvakkat oldu¤u için) bizim
meselemizin en küçü¤üne (bekaya bakt›¤› için) mukabil
gelmiyor.

Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam mesele-
lerimize tenezzül edip kar›flm›yorlar; biz, neden kudsî va-
zifemizin zarar›na onlar›n küçük meselelerini merakla ta-
kip ediyoruz?
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hakikat: gerçek, esas.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kudsî: mukaddes, yüce.
kuvve-i maneviye: manevî güç,
moral.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merakaver: merak verici, düflün-
dürücü, merakland›rc›.
mesail: meseleler.
mesele: önemli konu.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddesat-› diniye: dine ait
kudsî ve mübarek say›lan fleyler.
muvakkat: geçici.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
perestiflkâr: tapan, tap›nan, tap›-
n›rcas›na seven.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruy-i zemin: yeryüzü.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
vazife-i bâkiye: sonsuzlu¤a ait
vazife.
vesile: arac›, vas›ta.
zalimâne: zulmedercesine, za-
limce.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bedel: karfl›l›k.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cidal: muharebe, cenk, kav-
ga, çarp›flma, savafl.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
dünyevî: dünyaya ait.
düstur-i cidal: karfl›l›kl› kavga
düsturu, mücadele prensibi,
kaidesi.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,

dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elhas›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
fânî: ölümlü, geçici.
feda: u¤runa verme.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
gaddarâne: zalimce, gaddar-
ca, merhametsizce, haincesi-
ne.
gayet: son derece.



Bu ayet 
1 rºoàrjnónàrgG GnPpG sπ°nV røne rºoctQoónj n’ ve usul-i ‹slâmiye-

tin ehemmiyetli bir düsturu olan o¬ndoôn¶ræoj n’ pQnös†dÉpH À/VGsôdnG .

Yani: “Baflkas›n›n dalâleti sizin hidayetinize zarar et-
mez; sizler, lüzumsuz onlar›n dalâletleriyle meflgul olma-
yas›n›z.”

Düsturun manas›: “Zarara kendi raz› olan›n lehinde
bak›lmaz, ona flefkat edip ac›nmaz.”

Madem bu ayet, bu düstur bizi zarara bilerek raz› olan-
lara ac›maktan men ediyor; biz de bütün kuvvetimiz ve
merak›m›zla vaktimizi kudsî vazifeye hasretmeliyiz, onun
haricindekileri malâyanî bilip, vaktimizi zayi etmemeli-
yiz. Çünkü elimizde nur var, topuz yoktur. Biz tecavüz
edemeyiz. Bize tecavüz edilse, nur gösteririz. Vaziyetimiz
bir nevi nuranî müdafaad›r.

Bu tetimmenin yaz›lmas›n›n sebeplerinden birisi:

Risale-i Nur’un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu
heyecan, flimdiki siyasete karfl› ne fikirdedir diye, Bo¤az-
lar hakk›nda boflbo¤azl›¤› münasebetiyle bir iki fley sor-
dum. Bakt›m, alâkadarâne ve bilerek cevap verdi. Kal-
ben, “Yaz›k!” dedim. “Bu vazife-i Nuriyede zarar› ola-
cak.” Sonra fliddetle ikaz ettim.

2 pán°SÉn«u°ùdGnh p¿Én£r«s°ûdG nøpe $ÉpHoPƒoYnG bir düsturumuz vard›r.

E¤er insanlara ac›yorsan, geçmifl düstur onlara merha-
mete liyakatini selbediyor. Cennet adamlar istedi¤i gibi,
Cehennem de adam ister.

alâkadarâne: ilgilenerek, alâka
göstererek.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyetli: önemli.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
ikaz: uyar›.
Kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kudsî: mukaddes, yüce.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
malâyani: manas›z, faydas›z, bofl
(fley).
men: yasak etme, engelleme.
müdafaa: savunma.
münasebet: vesile, -dan dolay›.

nevi: çeflit, tür.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selp: ortadan kald›rma, iptal

etme; olumsuzlaflt›rma.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
talebe: ö¤renci.
tecavüz: sald›rma, sataflma,
baflkas›n›n hakk›na dokun-
ma.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-

nen k›s›m, ek.

usul-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
prensipleri, usulleri.

vazife: görev.

vazife-i Nuriye: Risale-i Nur
vazifesi, hizmeti.

Vaziyet: durum.

zayi: elden ç›km›fl, zarar, zi-
yan.

1. Siz hidayette olunca, sap›tm›fl olanlar size zarar veremez. (Maide Suresi: 105.)
2. fieytandan ve siyasetten Allah’a s›¤›n›r›m.
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Beflinci fiua›n yine k›smen verdi¤i haberler tezahür
ediyor.

Said Nursî

„@ò

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Hem bunu kat’iyen ilân ediyorum ki: Risale-i Nur,
Kur’ân’›n mal›d›r. Benim ne haddim var ki, sahip olay›m,
tâ ki kusurlar›m ona sirayet etsin. Belki o Nurun kusurlu
bir hadimi ve o elmas mücevherat dükkân›n›n bir dellâl›-
y›m. Benim karma kar›fl›k vaziyetim ona sirayet edemez,
ona dokunamaz. Zaten Risale-i Nur’un bize verdi¤i ders
de, hakikat-i ihlâs ve terk-i enaniyet ve daima kendini ku-
surlu bilmek ve hodfüruflluk etmemektir. Kendimizi de¤il,
Risale-i Nur’un flahs-› manevîsini ehl-i imana gösteriyo-
ruz. Bizler, kusurumuzu görene ve bize bildirene —fakat
hakikat olmak flart›yla— minnettar oluyoruz, “Allah raz›
olsun” deriz. Boynumuzda bir akrep bulunsa, ›s›rmadan
at›lsa, nas›l memnun oluruz; kusurumuzu —fakat garaz
ve inat olmamak flart›yla ve bid’alara ve dalâlete yard›m
etmemek kayd› ile— kabul edip minnettar oluyoruz.

„@ò
Aziz kardefllerim,

Müdafaat›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, hakiki bir tefsiri olan 
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raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
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.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaatte
meydana gelen manevî flah›s.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vaziyet: durum.

Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bid’a: dinin asl›na uymayan
adet ve uygulamalar.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dellâl: ilân eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elmas: çok k›ymetli bir mü-

cevher.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
hadim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikat-› ihlâs: ihlâs›n gerçe-
¤i, asl›.
hakikî: gerçek.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.

keramet: ermiflçesine yap›-
lan ifl, hareket veya söylenen
söz, fikir.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
lem’a: par›lt›.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mu’cize-i manevîye: manevî
mu’cize.
mücevherat: mücevherler.
Müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.



Risale-i Nur’da kerametler fleklini alarak flakirtlerinin
kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için, ikramat-› ‹lâ-
hiye nev’indendir. ‹kram›n izhar› bir flükürdür, caizdir,
hem makbuldür.

fiimdi, ehemmiyetli bir sebebe binaen, bu cevab› bir
parça izah edece¤im. Ve “Niçin izhar ediyorum? Ve ni-
çin bu noktada bu kadar tahflidat yap›yorum? diye sual
edildi.

Elcevap: Risale-i Nur’un hizmet-i imaniyede bu za-
manda binler tahribatç›lara mukabil yüz binler tamiratç›s›
bulunmak lâz›m gelirken, hem benimle lâakal yüzer kâ-
tip ve yard›mc› bulunmas›na ihtiyaç varken, de¤il çekin-
mek ve temas etmemek, belki millet ve ehl-i idarenin
takdirle ve teflvikle yard›m ve temas etmesi zarurî iken ve
o hizmet-i imaniye hayat-› bâkiyeye bakt›¤› için hayat-›
fâniyenin meflgalelerine ve fâidelerine tercih etmek ehl-i
imana vacip iken, kendimi misal alarak derim ki:

Beni her fleyden ve temastan ve yard›mc›lardan men
etmekle beraber, aleyhimizde olanlar bütün kuvvetleriyle
arkadafllar›m›n kuvve-i maneviyelerini k›rmak ve benden
ve Risale-i Nur’dan so¤utmak ve benim gibi ihtiyar, has-
ta, zay›f, garip, kimsesiz bir bîçareye, binler adam›n gö-
rece¤i vazifeyi bafl›na yüklemek ve bu tecrit ve tazyikler-
den maddî bir hastal›k nev’inden insanlarla temas ve ihti-
lâttan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir
tarzda halklar› ürkütmek ki, en ziyade merbut görülen ba-
z› dostlar› bana selâm vermemek, hatta baz› namaz› da 

aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i idare: idare edenler, devleti
yönetenler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
El-cevap: cevap olarak.
faide: fayda.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hayat-› bak›ye: bâkî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hayat-› fânîye: fânî hayat; sonu
olan dünya hayat›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
yaflama.
ikramat-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
ikramlar›, nimetleri, ba¤›fllar›.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma, gösterme.
kâtip: yaz›c›.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
lâakal: en az›ndan, hiç olmazsa.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
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makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
merbut: ba¤l›, raptedilmifl.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul
olunan fley.
misal: örnek.
mukabil: karfl›l›k.
nevi: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-

met ve esenlik dileme.
sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk
ifade etme, teflekkür.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahflidat: y›¤malar, biriktir-
meler, toplamalar.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.

tamirat: tamirler, düzeltme-
ler.
tarz: biçim, flekil.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
tecrit: bir kiflinin baflka bir in-
san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.
vacip: zorunlu.
vazife: görev.
zaif: zay›f.
zarurî: zorunlu.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



terk etmek derecesinde ürkütmekle kuvve-i maneviyeyi
k›rmak cihetleriyle ve sebepleriyle, ihtiyar›m haricinde
bütün o mânilere karfl› Risale-i Nur fiakirtlerinin kuvve-i
maneviyelerinin takviyesine medâr 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 muhtaç olmayarak, bir ordu kadar kuvvetli
oldu¤unu göstermek hikmetiyle bu çeflit fleyler bana yaz-
d›r›lm›fl. Yoksa —hâflâ— kendimizi satmak ve be¤en-
dirmek ve temeddüh etmek, hodfüruflluk etmek ise, Ri-
sale-i Nur’un ehemmiyetli bir esas› olan ihlâs s›rr›n› boz-
makt›r.

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

„@ò

Aziz kardefllerim,

Risale-i Nur’un zuhurundan k›rk sene evvel, genifl bir
hiss-i kablelvuku, acip bir tarzda, hem bende, hem bizim
köyde, hem nahiyemizde tezahür etti¤ini flimdi bir ihtar-›
manevî ile kat’î kanaatim gelmifl. fiefik ve kardeflim Ab-
dülmecid gibi eski talebelerime bu s›rr› fâfl etmek ister-
dim. fiimdi Cenab-› Hak sizlerde çok Abdülmecid’leri ve
çok Abdurrahman’lar› verdi¤i için, size beyan ediyorum:

Ben, on yafl›nda iken, büyük bir iftihar, hatta bazen te-
meddüh suretinde bir hâletim vard›. ‹stemedi¤im hâlde 
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k›ymet: de¤er.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
medar: sebep, vesile.
müdafaa: savunma.
nahiye: bölge, küçük yer.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahflidat: y›¤malar, biriktirmeler,
toplamalar.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
temeddüh: kendi kendini övme,
kendini methetme, böbürlenme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vesile: arac›, vas›ta.
zuhur: ortaya ç›kma.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce, ilk.
fafl: meydana ç›kma, aç›¤a
vurma, dile verme.
hâlet: hâl, durum.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-

¤il, Allah göstermesin.
hikmet: gaye, maksat.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hâdisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
iftihar: övünme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihtar-› manevî: manevî uyar›,

bildirim; Cenab-› Hakk›n ima-
na ve Kur’ân’a ait meseleler-
de kullar›n› uyarmas›.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
ikramat-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n ikramlar›, nimetleri,
ba¤›fllar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.



pek büyük bir ifl ve büyük bir kahramanl›k tavr›n› tak›n›-
yordum. Kendi kendime derdim: “Senin pefl para k›y-
metin yok. Bu temeddühkârâne, hususan cesarette çok
fazla gösteriflin ne içindir?” Bilmiyordum, hayret içindey-
dim. Bir iki ayd›r o hayrete cevap verildi ki: Risale-i Nur,
kablelvuku kendini ihsas ediyordu. Sen, adî odun parça-
s› gibi bir çekirdek iken, o firdevs salk›mlar›n› bilfiil ken-
di mal›n gibi hiss-i kablelvuku ile hissedip hodfüruflluk
ederdin.

Bizim Nurs köyümüz ise, hem eski talebelerim, hem
hemflehrilerim biliyorlar ki, bizim köyümüz, fevkalâde
gösterifl ve cesarette ileri göstermek için temeddühü çok
severdiler; güya büyük bir memleketi fetheder gibi kah-
ramanâne bir tav›r almak istiyordular. Ben, hem kendi-
me, hem onlara çok hayret ederdim. fiimdi hakikî bir ih-
tar ile bildim ki: O masum Nurslu insanlar, Nurs karyesi;
Risale-i Nur’un nuruyla büyük bir iftihar kazanacak, o vi-
lâyetin, nahiyenin ismini iflitmeyen, Nurs köyünü ehem-
miyetli tan›yacak diye bir hiss-i kablelvuku ile o nimet-i
‹lâhiyeye karfl› teflekkürlerini temeddüh suretinde göster-
mifller.

.........

Sizi eski talebelerim ve eski arkadafllar›m ve kardeflim
ve biraderzadem Abdülmecid ve Abdurrahman’lar bildi-
¤imden, bu mahrem s›rr› size açt›m.

Evet, ben, yirmi dört saat evvel hassasiyetimle ve asa-
b›m›n rutubetten tesiriyle rahmet ve ya¤murun gelmesini 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
asap: sinirler.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
biraderzade: kardefl çocu¤u, ye-
¤en.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evvel: önce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
firdevs: Cennet, Cennetin en yük-
sek yeri.
güya: sanki.
hakikî: gerçek.
hassasiyet: hassasl›k, dikkatlilik,
ihtimaml›l›k.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hâdise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
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hususan: bilhassa, özellikle.
iftihar: övünme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
kablelvuku: olmadan önce.
kahramanâne: kahramanca,
kahraman olana yak›fl›r flekil-
de, yi¤itçe, cesurâne.
karye: köy.
k›ymet: de¤er.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.

nahiye: bölge, küçük yer.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n ni-
meti, lütfu, ihsan›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Nurs: Risale-i Nur’un müellifi
Bediüzzaman Said Nursî’nin
do¤du¤u, Bitlis’in Hizan kaza-
s›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l›
olan köy.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

rutubet: yafll›k, nem, nemli-
lik, ›slakl›k.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
temeddüh: kendi kendini öv-
me, kendini methetme, bö-
bürlenme.
temeddühkârâne: kendi
kendini öven kimseye yak›fl›r
flekilde, kendi kendini methe-
derek, böbürlenerek.
tesir: etki.
vilâyet: il.



hissetti¤im gibi, aynen öyle de, ben ve köyüm ve nahi-
yem, k›rk dört sene evvel Risale-i Nur’daki rahmet ya¤-
murunu bir hiss-i kablelvuku ile hissetmifliz demektir.

Umum kardefllerimize ve hemflirelerimize selâm ve
dua ederiz ve dualar›n›z› rica ederiz.

Said Nursî

„@ò

BÜYÜK B‹R MAKAMDA B‹R KUMANDAN VE

EHEMM‹YETL‹ B‹R ZATIN EHEMM‹YETL‹ MEKTUBUNA

MECBURÎ B‹R CEVAPTIR
2 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµ`r«n∏nY oΩnÓ°sùdnG 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Az›z, s›dd›k kardefllerim,

Bilmukabele, biz de ramazan›n›z› tebrik ediyoruz. Rü-
yalar›n›z pek çok mübarektirler. ‹nflaallah, Cenab-› Hak
sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir iflarettir.

Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, ima-
n›n› kurtarmakt›r, baflkalar›n iman›na kuvvet verecek bir
surette çal›flmakt›r. Sak›n, benlik ve gurura medar fleyler-
den çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu za-
manda ehl-i hakikate lâz›m ve elzemdir. Çünkü, bu as›r-
da en büyük tehlike benlikten ve hodfüruflluktan ileri gel-
di¤inden, ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârâne daima
kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin
gibi a¤›r flerait içinde kahramancas›na iman›n› ve 
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manas›nda kullan›lan bir dua.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
kumandan: komutan.
kusur: eksiklik, noksan, özür.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
mahviyetkârâne: tevazu göste-
rerek, alçak gönüllülükle, kendini
küçük görerek.
makam: büyük yer, mevki.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecburî: zorunlu.
medar: sebep, vesile.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
nahiye: bölge, küçük yer.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
rahmet: lütuf, nimet, faydal› ya¤-
mur için söylenir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
suret: biçim, flekil, tarz.
flerait: flartlar.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
Tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendinden
küçük görmemesi.
Umum: bütün.
vazife: görev.

as›r: yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
berekât: bolluklar, iyilikler,
ihsanlar.
bilmukabele: karfl›l›kl›, karfl›-
l›k olarak.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâ-

miyet ve hak yolunda olan,
hak mezhepte olan.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
evvel: önce.
hemflire: k›z kardefl, bac›.

hiss-i kablelvuku: Bir fleyi
vukuundan önce hissetme,
bir hâdisenin gerçekleflme-
sinden önce kalbe do¤mas›.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.



ubudiyetini muhafaza etmesi, büyük bir makamd›r. Se-
nin rüyalar›n›n bir tabiri de, bu noktadan seni tebflir et-
mektir.

Risale-i Nur eczalar›nda tarikat hakikatine dair Telvi-
hat-› Tis’a nam›ndaki risaleyi elde edip bak›n›z. Hem, za-
t›n›z gibi metin ve imanl› ve hakikatli zatlar Risale-i Nur
dairesine giriniz. Çünkü, bu as›rda Risale-i Nur, bütün te-
hacümata karfl› ma¤lûp olmad›. En muannit düflmanlar›-
na da, serbestiyetini resmen teslim ettirdi. Hatta iki se-
neden beri büyük makamatlar ve adliyeler, tetkikat neti-
cesinde, Risale-i Nur’un serbestiyetini tasdik ve mahrem
ve gayr-i mahrem bütün eczalar›n› sahiplerine teslime
karar verdiler.

Risale-i Nur’un mesle¤i, sair tarikatler, meslekler gibi
ma¤lûp olmayarak, belki galebe ederek pek çok muan-
nitleri imana getirmesi, pek çok hâdisat›n flahadetiyle,
bu as›rda, bir mu’cize-i maneviye-i Kur’âniye oldu¤unu
ispat eder. O dairenin haricinde, ekseriyetle bu memle-
kette bu hususi ve cüz’î ve yaln›z flahsî hizmet veya ma¤-
lûbâne perde alt›nda veya bid’alara müsamaha suretinde
veya tevilât ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam
olamaz diye, hadisat bize kanaat vermifl.

Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman
var; tam bir ihlâs ve tam bir mahviyetle, sebatkârâne
Risale-i Nur’a flakirt ol. Tâ binler, belki yüz binler fla-
kirtlerin flirket-i maneviye-i uhreviyelerine hissedar ol. 

as›r: yüzy›l.
bid’a: dinin asl›na uymayan âdet
ve uygulamalar.
cüz’î: küçük, az.
dair: alâkal›, ilgili.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ekseriyetle: daha ziyadesiyle,
çoklukla, ço¤unlukla.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayr-› mahrem: mahrem olma-
yan, gizli ve özel olmayan.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hizmet-i diniye: dinî hizmet.
hususî: özel.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
ma¤lûbane: ma¤lûp bir flekilde,
yenilmifl olarak.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
makam: büyük yer, mevki.
makamat: makamlar.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, telâfla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mu’cize-i maneviye-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n manevî bir mu’cizesi.
muhafaza: koruma.
müsamaha: göz yumma, hofl
görme, görmezlikten gelme, tole-
rans.
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nam: ad.
nevi: çeflit, tür.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sebatkârâne: sab›r ve sebat
ederek.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,

tan›kl›k.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flirket-i maneviye-i uhrevi-
ye: ahirete ait hizmetlerle il-
gili manevî flirket, manevî or-
takl›k.
tabir: yorum, yorumlama.
tahrifat: tahrifler, bir fleyin
asl›n› bozmalar, de¤ifltirme-
ler.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin

takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
tehacümat: hücumlar, sald›-
r›fllar.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
tevilât: teviller, yorumlama-
lar.
ubudiyet: kulluk.
zat: kifli, flah›s.



Tâ senin hay›rlar›n, iyiliklerin cüz’iyetten ç›k›p küllîleflsin,
ahirette tam kârl› bir ticaret olsun.

Said Nursî

„@ò
2 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

3 o¬oJÉncnônHnh %G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG 
Çok mübarek, çok k›ymettar, çok sevgili Üstad›m›z

Hazretleri,

Elhamdülillâh, bu sene Isparta’daki talebelerinizi dünye-
vî meflagil daha çok gaflete sokmad›. Hizmet-i Nuriyede-
ki gayretlerimiz ciddî bir surette devam ediyor. Herbirimi-
zin kalplerimizdeki Nura karfl› incizap, simalar›m›zda oku-
nuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur.

Evet Sevgili Üstad›m›z, bütün talebeleriniz hep birden
diyorlar: Liyakatsizli¤imiz, hiçli¤imiz ile beraber safiyâne
istihdam edildi¤imiz bu hizmet-i Nuriyede bedî bir Üsta-
da hem talebe, hem kâtip, hem muhatap, hem nâflir,
hem mücahit, hem halka nasih, hem Hakka âbid olmak
gibi cihande¤er güzelliklerin hepsini birden bize veren
Hazret-i Allah’a ne kadar flükretsek azd›r. Ve bu yapmak
istedi¤imiz flükürler dahi, Hâl›k’›m›z›n fazl› ile kalbimize
gelen bir ihsan oldu¤unu tahattur eden biz talebelerinizin
kalplerini sürur ve sevinç dolduruyor. Masum Nurslular›n
Üstad›m›z›n küçüklü¤ünde geçirdikleri hayat›n müteflek-
kirâne bir tarz›, hâl ve etvar›m›zda okunuyor. Hudutsuz 
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Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti, Ri-
sale-i Nur için çal›flma.
Hudutsuz: s›n›rs›z.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
incizap: cezp edilme, kap›lma,
çekilme.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
kâtip: yaz›c›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
Liyakat: lây›k olma, ehliyet.
Masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
meflagil: meflguliyetler, ifl-güçler,
u¤rafllar.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücahit: cihad eden, savaflan.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkür edercesine.
nasih: nasihat eden, ö¤üt veren.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
Nurs: Risale-i Nur’un müellifi Be-
diüzzaman Said Nursî’nin do¤du-
¤u, Bitlis’in Hizan kazas›n›n ‹sparit
nahiyesine ba¤l› olan köy.
safiyâne: çok temiz kalplilikle,
hiçbir kötülük düflünmeden, çok
saf olarak.
sima: yüz, çehre.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tahattur: hat›ra gelmek, hat›rla-
mak.
talebe: ö¤renci.
tarz: kendine has olufl ve hareket
flekli.

âbid: ibadet eden, kulluk
eden.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bedî: eflsiz güzel.
berekât: bolluklar, iyilikler,
ihsanlar.
ciddî: gerçek olarak, hakika-

ten.
cihande¤er: cihan k›ymetin-
de. çok k›ymetli.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, kü-
çüklük.
dünyevî: dünyaya ait.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,

tarzlar, tav›rlar.

fazl: alicenapl›k, ihsan, cö-
mertlik.

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.

hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;
içinde bulunulan durum ve
flartlar›n bütünü.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Hiçbir fley yoktur ki Onu tesbih etmesin, Onu övmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.



flükürler, nihayetsiz senalar olsun o Zat-› Zülcelâle ki, biz-
leri cehl-i mutlak derelerinden, isyan ve küfran batakl›k-
lar›ndan lütuf ve keremiyle ç›kar›p, gözleri kamaflt›ran en
parlak bir nura talebe etmifltir.

E¤er Sevgili Üstad›m›z “iktiran” tabir edilen iki nime-
tin beraber geldi¤ini daha evvelden bize izah etmeseydi,
çok minnettarl›klar›m›z› kalplerimize tercüman olan ka-
lemlerimizden okuyacaklard›.

Evet Sevgili Üstad›m›z, biz kendimize bak›yoruz; Risa-
le-i Nur’a muhatap olam›yoruz. Buna ra¤men, ihtiyaç
fliddetlendikçe, Hâl›k-› Rahîm’in merhametli tecellilerini
müflahede ediyoruz. Kalb-i Üstat, parlak bir âyine, bir
mazhar, bir ma’kes; lisan-› Üstat, âlî bir mübelli¤, bir mu-
allim, bir mürflit; hâl-i Üstat, tecessüm etmifl en güzel bir
örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tevaif-i beflerin ih-
tiyaçlar› yaz›l›yor, gösteriliyor.

‹flte yedi seneden beri atefl püsküren zalim beflerin hâ-
li; bugün daha çok ›zt›rapl› bir hâle girmifl bulunuyor.
Herbir zîidrak, acaba yar›n ne olacak düflüncesiyle kulak-
lar›n› radyolar›n a¤›zlar›na koymufllar, mütehayyir duru-
yorlar. fiarkta Japonlar›n ma¤lûp olmas›yla, dünyan›n
salâh-› selâmete ve emn ü emâna kavuflmas› beklenir-
ken; deccalâne bir hareket flimalde kendini gösterdi¤i gö-
rülüyor. fiu vaziyet, herkesi heyecana, endifleye sevk edi-
yor, istikbalin zulmetlerine gitti¤i zann›yla merakla radyo-
lar› takibe koflturuyor. Lillâhilhamd, Risale-i Nur, âlî
beyanat› ile ruhlar›m›z› teskin ediyor, hakikî dersleriyle 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cehl-i mutlak: kara cahillik, afl›r›
derecede bilgisizlik, sonsuz ceha-
let.
deccalâne: Deccal gibi hareket
edercesine.
emn ü emân: rahat, huzur ve gü-
ven içinde olma.
evvel: önce.
hakikî: gerçek.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
hâl-i Üstat: üstad›n hâli.
›zt›rap: üzüntü veren bir duru-
mun meydana getirdi¤i kuvvetli
ac›, afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
iktiran: iki fleyin beraber gelme-
si.
istikbal: gelecek zaman.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
Kalb-i Üstat: Üstad›n kalbi.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
Lillâhilhamd: Allah’a hamd olsun
ki!.
lisan-› Üstat: üstad›n dili, üstad›n
ifade flekli.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
mazhar: ‹lahî tecellilerin görün-
dü¤ü yer.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
misal: örnek.
muallim: ders veren, ö¤reten.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.

740 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎEM‹RDA⁄ HAYATI

müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyretme.
mütehayyir: hayrete düflen,
flafl›ran.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
numune: örnek.
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.

salâh-› selâmet:.
sena: methetme, övme.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
flimal: kuzeyde yer alan böl-
geler.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
tabir: ifade.
talebe: ö¤renci.
Tavaif-i befler: insan taifeleri,
insan kavimleri.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecessüm: cisimleflme, cisim
hâline gelme.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
vaziyet: durum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zîidrak: idrak sahibi.
zulmet: karanl›k.



kalplerimizi tatmin ediyor. ‹flte, bugünde meydana ç›kan
bu dehfletli cereyan›, ancak ve ancak Hristiyanl›k âlemi-
nin Müslümanl›kla ittihad›, yani ‹ncil Kur’ân ile ittihat
ederek ve Kur’ân’a tâbi olmas› neticesi elde edilecek se-
mavî bir kuvvetle ma¤lûp edilece¤i ifl’ar buyuruluyor ki,
Hazret-i ‹sâ Aleyhisselâm›n da vüruduna intizar etmek
zaman›n›n geldi¤ini mana-i iflarî ile ihtar ediyor.

Mesmuata göre, bugünkü Amerika, aktâr-› âleme tet-
kikat için gönderdi¤i dört hey’etten birisini, bugünkü be-
fleriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisine
memur etmifltir. Bu ise, mücedditli¤ini mahkeme lisan›y-
la her tarafa ilân eden Risale-i Nur, bu muztarip, periflan
befleriyetin en büyük bir saadeti olaca¤›na iman›m›z pek
kuvvetlidir.

Sevgili Üstad›m›z bafl›m›zda ve en âlî hakikatleri tafl›-
yan ve Kur’ân’›n en yüksek ve mübarek tefsiri bulunan
Risale-i Nur elimizde oldukça, sevinçlerimiz had ve hudu-
da al›nmaz.

‹flte bu hakikatlerin herbir cüz’ü, saha-i faaliyete ç›ksa,
her tarafta merakla, zevkle kendini okutturuyor. Buna
bariz deliller pek çok var. Hususiyle, inkâr-› haflir mefkû-
resini ma¤lûp eden Onuncu Söz matbu nüshalar› ve bil-
hassa gizli tab edildi¤i hâlde kendini serbest okutan ve
takviye-i imanda pek yüksek harikalar› tafl›yan Ayetü’l-
Kübra risaleleri ve inkâr-› ulûhiyet mefkûresini zirüzeber
eden Külliyat-› Nur Hüccetü’l-Bâli¤a ve Meyve gibi ecza-
lar› meydanda. ‹nflaallah, Kur’ân’›n etraf›na çevrilmek 
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intizar: bekleme, gözleme.
ifl’ar: anlatma, bildirme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
lisan: dil.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.
matbu: tab edilmifl, bas›lm›fl.
mefkûre: ülkü, gaye olan fley.
Mesmuat: iflitilen, duyulan, haber
al›nan fleyler.
muztarip: ›zt›rab›, s›k›nt›s› olan,
›zt›rap çeken, ç›rp›n›p duran, s›-
k›nt›l›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
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.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
saha-i faaliyet: faaliyet sahas›,
çal›flma sahas›, faal olma alan›.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
tab: basma, bask›.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
taharri: arama, araflt›rma.
takviye-i iman: iman takviyesi,
inanc›n kuvvetlenmesi.
tatmin: insan›n kalbinin manevî
olarak doymas›, huzur ve sükû-
nete ermesi.
tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
temin: sa¤lama.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
vürut: gelme, ulaflma.
zirüzeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

aktâr-› âlem: âlemin her ta-
raf›, âlemin dört bir yan›.
Aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
bariz: aç›k, besbelli.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
cüz: k›s›m, parça.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.

had: s›n›r.
hakikat: gerçek, esas.
harika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran.
hey’et: bir toplulu¤u meyda-
na getiren kiflilerin bütünü,
komite.
H›ristiyanl›k: Hz. ‹sa’n›n teb-
li¤ etti¤i dinin ad›, H›ristiyan
dini, ‹sevîlik, Nasraniyet.
hudut: s›n›rlar.
Hususiyle: özellikle.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.

ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
inkâr-› haflir: haflrin inkâr›,
iman›n alt› esas›ndan birisi
olan öldükten sonra tekrar
diriltilmenin, ceza ve mükâfa-
t›n, ahiret hayat›n›n varl›¤›n›
reddetme.
inkâr-› ulûhiyet: Allah’›n var-
l›¤›n› reddederek yoklu¤unu
kabul ve dava etme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.



istenilen imans›zl›¤›n emans›z surunu, Risale-i Nur, te-
melinden kald›racak, imans›zl›¤›n emâns›z ateflini söndü-
rüp, âb-› hayat bahfleden flerab-› kevserini, bütün dünya-
ya emânl› iman vermekle içirecektir.

1 ≈/bÉnÑrdGnƒog ≈/bÉnÑrdnG
Talebeniz
Hüsrev
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Aziz S›dd›k Kardefllerim!

Sizin bayramlar›n›z› tekrar be tekrar tebrik ediyoruz.

Gàyet ehemmiyetli iki meseleyi, sizlere —zekâvetinize
itimâden— Risale-i Nur’da müteferrikan parçalar› bulun-
malar›na binaen gayet muhtasar konuflaca¤›m.

• Birincisi: Risale-i Nur’un hakikî ve hakikatli bir fla-
kirdi bulunan ve Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n kâtibi, bu de-
fa yazd›¤› mektupta, haddimden bin derece ziyade hüs-
nüzann›na istinaden, bir hakikat soruyor. Risale-i Nur’un
flahs-› manevîsinin gayet ehemmiyetli ve kudsî vazifesini
ve hilâfet-i Nübüvvetin de gayet ulvî vazifelerinden bir
vazifesini benim adî flahs›mda, üstad› noktas›ndan bir cil-
vesini gördü¤ünden, bana o hilâfet-i maneviyenin bir
mazhar› nazar›yla bakmak istiyor.

âb-› hayat: hayat suyu.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
berekât: bolluklar, iyilikler, ihsan-
lar.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cilve: tecelli, iyi flekilde ortaya
ç›kma.
ehemmiyetli: önemli.
emân: yard›m isteme, aman dile-
me.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hilâfet-i manevîye: manevî hilâ-
fet, insanlar›n kalp, ak›l ve ruhla-
r›na hâkim olma.
hilâfet-i Nübüvvet: Hz. Muham-
med’den sonra, onun yerine
Kur’ân davas›n› ve sünnetini de-
vam ettirip temsil etme.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
iman: inanç, itikat.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
itimaden: itimat ederek, dayana-
rak, güvenerek.
kâtip: yaz›c›.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan âciz b›rakan Kur’ân.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.

mesele: önemli konu.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
müteferrikan: ayr› ayr›; pek
çok.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
S›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatte meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flarab-› kevser: Kevser flarab›,
Kevser suyu; Cennette bulu-

nan Kevser Nehrinin sarhofl
etmeyen lezzetli flarab›.

talebe: ö¤renci.

ulvî: yüksek, yüce.

vazife: görev.

zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.

ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Baki olan ancak Allah’t›r.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› ebede kadar ve daima üzerinize olsun.
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Evvelâ: Bâkî bir hakikat, fânî flahsiyetler üstüne bina
edilmez. Edilse, hakikate zulümdür. Her cihetle kemalde
ve devamda bulunan bir vazife, çürümeye ve çürütülme-
ye maruz ve müptelâ flahsiyetlerle ba¤lanmaz. Ba¤lansa,
vazifeye ehemmiyetli zarard›r.

Saniyen: Risale-i Nur’un tezahürü, yaln›z tercüman›-
n›n fikriyle veyahut onun ihtiyac-› manevî lisan›yla
Kur’ân’dan gelmifl, yaln›z o tercüman›n istidad›na bakan
feyizler de¤il, belki o tercüman›n muhataplar› ve ders-i
Kur’ân’da arkadafllar› olan halis ve metin ve sad›k zatla-
r›n o feyizleri ruhen istemeleri ve kabul ve tasdik ve tat-
bik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercüman›n istidad›ndan
çok ziyade o Nurlar›n zuhuruna medar olduklar› gibi, Ri-
sale-i Nur’un ve flakirtlerinin flahs-› manevîsinin hakikati-
ni onlar teflkil ediyorlar. Tercüman›n›n da içinde bir his-
sesi var. E¤er ihlâss›zl›kla bozmazsa, bir takaddüm flere-
fi bulunabilir.

Salisen: Bu zaman, cemaat zaman›d›r. Ferdî flah›slar›n
dehas›, ne kadar harika da olsalar, cemaatin flahs-› ma-
nevîsinden gelen dehas›na karfl› ma¤lûp düflebilir. Onun
için, o mübarek kardeflimin yazd›¤› gibi, âlem-i ‹slâm› bir
cihette tenvir edecek ve kudsî bir dehan›n nurlar› olan
bir vazife-i imaniye, bîçare, zay›f, ma¤lûp, hadsiz düfl-
manlar› ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çal›flan
muannit has›mlar› bulunan bir flahsa yüklenmez. Yüklen-
se, o kusurlu flah›s ihanet darbeleriyle düflmanlar› tara-
f›ndan sars›lsa, o yük düfler, da¤›l›r.
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mellik, kusursuz, tam ve eksiksiz
olma.
kudsî: mukaddes, yüce.
lisan: dil.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
medar: sebep, vesile.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, teleafla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müptelâ: tutkun, bir fleye düfl-
kün ve tutulmufl olan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
Salisen: üçüncü olarak.
Saniyen: ikinci olarak.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaatte
meydana gelen manevî flah›s.
flahsiyet: kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
takaddüm: öne geçmek, önce
gelme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vazife: görev.
vazife-i imaniye: imanla ilgili va-
zife, görev.
zaif: zay›f.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.
zulüm: haks›zl›k.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bina: kurma, dayand›rma.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cihet: yön.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi
olma.
ders-i Kur’ân: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait olan ders.

ehemmiyetli: önemli.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
Ferdî: flahsî, bireysel.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
hakikat: gerçek, esas.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
harika: ola¤anüstü.

has›m: düflman, rakip.
hisse: pay, nasip.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihtiyac-› manevî: manevî ih-
tiyaç, mana âlemine ait olan
lüzum; kalp, ruh, ak›l gibi ma-
nevî letaife ait ihtiyaç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kemal: olgunluk, mükem-



Rabian: Eski zamandan beri çok zatlar, üstad›n› veya
mürflidini veya muallimini veya reisini k›ymet-i flahsiyele-
rinden çok ziyade hüsnüzan etmeleri, dersinden ve irfla-
d›ndan istifadeye vesile olmas› noktas›nda o pek fazla
hüsnüzanlar bir derece kabul edilmifl, hilâf-› vak›ad›r di-
ye tenkit edilmezdi. Fakat flimdi, Risale-i Nur fiakirtleri-
ne lây›k bir üstada muvaf›k ulvî mertebe ve fazileti, bîça-
re, kusurlu bu flahs›mda kabul ettikleri sebebiyle gayret
ve flevkleriyle çal›flmalar›, bu noktada haddimden ziyade
hüsnüzanlar› kabul edilebilir. Fakat, “Risale-i Nur’un
flahs-› manevîsinin mal› olarak elimde bulunuyor” diye
bilmek gerektir. Fakat, baflta z›nd›klar ve ehl-i dalâlet ve
ehl-i siyaset ve ehl-i gaflet, hatta safîkalp ehl-i diyanet,
flahsa fazla ehemmiyet verdikleri cihetinde haks›zlar. O
flahs› çürütmekle hakikatlere darbe vurmak ve o Nurlara
benim gibi bir bîçareyi maden zannederek, bütün kuv-
vetleriyle beni çürütüp, o nurlar› söndürmeye ve safî-
kalpleri de inand›rmaya çal›fl›yorlar. Ezcümle, ‹kinci Me-
selede bir hâdise bu hakikati gösteriyor.

• ‹kinci Mesele: Bayram›n ikinci gününde, teneffüs

için k›rlara ç›kt›¤›m zaman, ehemmiyetli bir memur tara-
f›ndan befl vecihle kanunsuz bir taarruza maruz kald›m.
Cenab-› Hak, rahmet ve keremiyle, belime, bafl›ma yük-
lenen Risale-i Nur eczalar›n› ve ruhuma ve kalbime yükle-
nen flakirtlerinin haysiyet ve izzet ve rahatlar›n› muhafaza
için, fevkalâde bir tahammül ve sab›r ihsan eyledi. Yoksa,
bir plân neticesinde beni hiddete getirip, Risale-i Nur’un, 

bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
Ezcümle: bu cümleden olarak.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hilâf-› vak›a: gerçe¤e z›t.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
irflat: mürflidin ya da irfan sahibi
birinin, bir kimseye tarikati ve Al-
lah yolunu göstermesi.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kanun: yasa.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
k›ymet-i flahsiye: flahsî k›ymet-
ler, de¤erler.
maden: bir s›fât ve özelli¤in kay-
na¤› olan kimse.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mertebe: derece.
Mesele: önemli konu.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muhafaza: koruma.
muvaf›k: uygun, uyar, münasip.
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mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
Rabian: dördüncü olarak.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sab›r: dayanma, katlanma,

zorluklara dayanma gücü.
sâfî: samimî, hâlis, saf.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatte meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

teneffüs: soluklanma, rahat-
lama, dinlenme.
tenkit: elefltirme.
ulvî: yüksek, yüce.
üstat: bir ilim ve sanatta üs-
tün olan kimse, ö¤retmen.
vecih: cihet, yön.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



bahusus Ayetü’l-Kübra’n›n fütuhat›na karfl› bir perde
çekmek oldu¤u tahakkuk etti.

Sak›n, sak›n hiç kederlenmeyiniz, merak etmeyiniz,
hem telâfl etmeyiniz, hem bana ac›may›n›z. fieksiz flüp-
hesiz, inayet-i ‹lâhiye perde alt›nda bizi muhafaza etmek-

le 
1 rºoµnd lôr«nN nƒognh kArÀnT GƒognôrµnJ r¿nG =À'ùnY ayetine mazhar et-

sin.

Onlar›n, o plânlar› da yine akîm kald›. Fakat bu vilâ-
yette, do¤rudan do¤ruya büyük bir makamdan kuvvet
al›p flahs›mla u¤raflanlar var. E¤er mümkün olsa, buran›n
havas›yla hiç imtizaç edemedi¤im cihetini vesile edip,
münâsip bir yere naklime, Denizli Mahkemesini ve An-
kara Temyiz Mahkemelerini vas›ta yap›p çal›flmak lâz›m
geliyor. Ben kendim yapamad›¤›m için, benden bana da-
ha ziyâde alâkadar Denizli dostlar› teflebbüs etseler iyi
olur. Hiç olmazsa oran›n hapsine, bir daha bahaneyle
beni als›nlar.

Said Nursî

„@ò
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k, sebatkâr, muhlis kardefllerim,

Hem maddî, hem manevî; hem nefsim, hem benimle
temas edenler gayet ehemmiyetli benden suâl ediyorlar ki:
“Neden herkese muhalif olarak, hiç kimsenin yapmad›¤› 
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fiil ve düflünceye karfl› z›t düflün-
cede bulunan.
muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
münasip: uygun.
nakil: bir yerden baflka bir yere
tafl›ma, yer de¤ifltirme, aktarma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sual: soru.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
Temyiz: bir davan›n karar›n›n bir
üst mahkeme taraf›ndan tekrar
incelenmesi.
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme.
vas›ta: arac›.
vesile: arac›, vas›ta.
vilâyet: il.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alâkadar: ilgili, iliflki.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.

bahusus: hususiyetle, en çok,
hele.
cihet: yön.
ehemmiyetli: önemli.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
gayet: son derece.
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-

d›m›.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.
makam: büyük yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
muhafaza: koruma.
muhalif: muhalefet eden, bir

1. Sevmedi¤iniz fley, belki hakk›n›zda hay›rl›d›r. (Bakara Suresi: 216.)

2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



gibi, sana yard›m edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere
bakm›yorsun, isti¤na gösteriyorsun? Ve herkes müfltak
ve talip oldu¤u ve Risale-i Nur’un intiflar›na, fütuhat›na
çok hizmet edece¤ine o Risale-i Nur fiakirtlerinin hasla-
r› müttefik olduklar› ve senden kabul ettikleri büyük ma-
kamlar› kabul etmiyorsun, fliddetle çekiniyorsun?”

Elcevap: Bu zamanda ehl-i iman öyle bir hakikate
muhtaçt›rlar ki, kâinatta hiçbir fleye alet ve tâbi ve basa-
mak olamaz ve hiçbir garaz ve maksad onu kirletemez
ve hiçbir flüphe ve felsefe onu ma¤lûp edemez bir tarz-
da iman hakikatlerini ders versin; umum ehl-i iman›n,
bin seneden beri teraküm etmifl dalâletlerin hücumuna
karfl›, imanlar› muhafaza edilsin.

‹flte bu nokta içindir ki, dahilî ve haricî yard›mc›lara ve
ehemmiyetli kuvvetlerine, Risale-i Nur ehemmiyet ver-
miyor, onlar› aray›p tâbi olmuyor—tâ avam-› ehl-i ima-
n›n nazar›nda, hayat-› dünyeviyenin baz› gayelerine ba-
samak olmas›n; ve do¤rudan do¤ruya hayat-› bâkiyeden
baflka hiçbir fleye alet olmad›¤›ndan, fevkalâde kuvveti
ve hakikati, hücum eden flüpheleri ve tereddütleri izale
eylesin.

“Amma, manevî ve makbul ve zarars›z ve bütün ehl-i
hakikatin istedikleri nuranî makamlar ve uhrevî rütbeler-
den, halis kardefllerimizden hüsnüzanla verilen ve ihlâs›-
n›za zarar gelmedi¤i hâlde, e¤er kabul etsen, reddedil-
meyecek derecede senetler, hüccetler bulundu¤u hâlde,
sen, de¤il tevazu ve mahviyetle, belki fliddet ve hiddetle 

Amma: ama, lâkin, ancak.
avam-› ehl-i iman: ehl-i iman›n,
mü’minlerin avam tabakas›.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
El-cevap: cevap olarak.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
has: ileri gelen, seçkin olan.
hayat-› bak›ye: bâkî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hüccet: delil.
hücum: sald›rma.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
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fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
mahviyet: alçak gönüllülük,
kendini de¤ersiz gösterme.
makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
maksat: gaye.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muhafaza: koruma.
müfltak: arzulu, fazla istekli,

ifltiyak gösteren.
müttefik: fikirce beraber
olan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
senet: dayan›lacak ve güve-
nilecek fley, kuvvetli delil ola-
bilecek söz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat

eden.
talip: talep eden, isteyen, is-
tekli.
tarz: biçim, flekil.
teraküm: birikme, y›¤›lma,
toplanma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
umum: bütün, herkes.



ve o makam› sana veren kardefllerinin hat›r›n› k›rmakla
o rütbelerden ve makamlardan kaç›yorsun?”

Elcevap: Nas›l ki ehl-i hamiyet bir insan, dostlar›n ha-
yat›n› kurtarmak için kendini feda eder; öyle de, ehl-i
iman›n hayat-› ebediyelerini tehlikeli düflmanlardan mu-
hafaza etmek için, lüzum olsa —hem lüzum var— ken-
dim, de¤il yaln›z lây›k olmad›¤›m o makamlar›, belki ha-
kiki hayat-› ebediyenin makamlar›n› dahi feda etmeye, Ri-
sale-i Nur’dan ald›¤›m ders-i flefkat cihetiyle terk ederim.

Evet, her vakit, hususan bu zamanda ve bilhassa dalâ-
letten gelen gaflet-i umumiyede ve siyaset ve felsefenin
galebesinde ve enaniyet ve hodfürufllu¤un heyecanl› as-
r›nda büyük makamlar her fleyi kendine tâbi ve basamak
yapar. Hatta dünyevî makamlar için dahi mukaddesat›n›
alet yapar. Manevî makamlar olsa, daha ziyade alet eder.
Umumun nazar›nda kendini muhafaza etmek ve o ma-
kamlara kendini yak›flt›rmak için baz› kudsî hizmetlerini
ve hakikatleri basamak ve vesile yap›yor diye itham al-
t›nda kal›p, neflretti¤i hakikatler dahi tereddütlerle reva-
c› zedelenir. fiahsa, makama faydas› bir ise, revaçs›zl›kla
umuma zarar› bindir.

Elhas›l: Hakikat-i ihlâs, benim için flanüflerefe ve mad-
dî ve manevî rütbelere vesile olabilen fleylerden beni
men ediyor. Hizmet-i Nuriyeye gerçi büyük zarar olur;
fakat, kemiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyetsiz oldu¤un-
dan, halis bir hadim olarak, hakikat-i ihlâsla, her fleyin
fevkinde hakaik-› imaniyeyi on adama ders vermek, 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 747 EM‹RDA⁄ HAYATI

meye çal›flan, övünen.
hususan: bilhassa, özellikle.
itham: töhmetlendirme, suçlu
görme.
kemiyet: bir fleyin adet, miktar
ve say› olarak ifade edilebilen du-
rumu, nicelik.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
kudsî: mukaddes, yüce.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
men: yasak etme, engelleme.
muhafaza: koruma.
mukaddesat: mukaddes, kutsal,
temiz ve yüce olan fleyler.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flan ü fleref: flan ve fleref.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
umum: bütün, herkes.
vesile: arac›, vas›ta.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

as›r: yüzy›l.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
ders-i flefkat: flefkat dersi.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i hamiyet: hamiyetli,
onurlu, haysiyetli olanlar, ha-
miyet sahipleri.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
elcevap: cevap olarak.

Elhâs›l: hâs›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
faide: fayda.
feda: u¤runa verme.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fevkinde: üstünde.
gaflet-i umumiye: umumî
gaflet.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.

hadim: hademe, hizmetçi.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-› ihlâs: ihlâs›n gerçe-
¤i, asl›.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
Hizmet-i Nuriye: Nur hizme-
ti, Risale-i Nur için çal›flma.
hodfürufl: kendini be¤endir-



büyük bir kutbiyetle binler adam› irflat etmekten daha
ehemmiyetli görüyorum. Çünkü o on adam, tam o haki-
kati her fleyin fevkinde gördüklerinden, sebat edip, o çe-
kirdekler hükmünde olan kalpleri birer a¤aç olabilirler.
Fakat, o binler adam, dünyadan ve felsefeden gelen flüp-
heler ve vesveselerle, o kutbun derslerini, “Hususî maka-
m›ndan ve hususî hissiyat›ndan geliyor” nazar›yla bak›p,
ma¤lûp olarak da¤›t›labilirler diye hizmetkârl›¤›, maka-
matlara tercih ediyorum.

Hatta bu defa bana, befl vecihle kanunsuz, bayramda,
düflmanlar›m›n plân›yla bana ihanet eden o mâlûm ada-
ma flimdilik bir belâ gelmesin diye telâfl ettim. Çünkü,
mesele flaflaaland›¤› için, do¤rudan do¤ruya avam-› nâs
bana makam verip, harika bir keramet sayabilirler diye,
dedim: “Yâ Rabbî, bunu ›slah et veya cezas›n› ver. Fakat
böyle kerametvari bir surette olmas›n.”

Bu münasebetle bir fleyi beyan edece¤im. fiöyle ki:

Bu defa mahkemeden bana teslim olunan talebelerin
mektuplar› içinde, çok imzalar üstünde bulunan bir mek-
tup gördüm; belki lâhikaya girmifl. Risale-i Nur’un flakirt-
lerinin maiflet cihetindeki bereketine ve baz›lar›n tokatla-
r›na dairdi. Burada, aynen Kastamonu’daki tokat yiyen-
ler gibi flüphe kalmam›fl, befl adam, aynen burada da to-
kat yediler.

Said Nursî

„@ò

avam-› nâs: insanlar›n ilmî, irfan›
k›t, okuma yazmas› az, fikren za-
y›f olanlar›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
ehemmiyetli: önemli.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fevkinde: üstünde.
hakikat: gerçek, esas.
harika: ola¤anüstü.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hususî: özel.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
irflat: mürflidin ya da irfan sahibi
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birinin, bir kimseye tarikati ve
Allah yolunu göstermesi.
kanun: yasa.
keramet: Allah’›n velî kulla-
r›nda görülen ola¤anüstü hâl-
ler veya tabiatüstü hâdiseler.
kerametvari: keramet göste-
rircesine, keramet gösterir gi-
bi.
kutbiyet: evliyalar aras›nda
zaman›n en büyük mürflidi
olmak.
kutup: evliyalar içerisinde za-
man›n en büyük mürflidi

olan.
ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
maiflet: geçim, geçinme.
makam: büyük yer, mevki.
makamat: makamlar.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mesele: önemli konu.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sebat: sözünde durma, karar-
l› olma, azimlilik.

suret: biçim, flekil, tarz.

flakirt: talebe, ö¤renci.

flaflaa: gösterifl, debdebe.

talebe: ö¤renci.

vecih: cihet, yön.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

yâ Rabbî: Ey her fleyi en gü-
zel flekilde terbiye ve idare
eden Rabb’im.



‹STANBUL’DA KOMÜN‹STLER ALEYH‹NDEK‹
HÂD‹SEY‹ GÖREN R‹SALE-‹ NUR TALEBELER‹-
N‹N MEKTUBUNDAN B‹R PARÇA

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz kardefllerim,
2 oásæpªrdGnh oórªnërdG o¬nd dün, Nurun manevî bir fütuhat› bütün

azamet ve dehfletiyle ‹stanbul’da görüldü. Küfr-i mutlak›
dünyaya, hususan âlem-i ‹slâma yerlefltirmek isteyen bir
cemiyet ve onlar›n naflir-i efkâr› ve mürevvic-i âmâli olan
bir iki gazete matbaas› ve kütüphanesi darma da¤›n edi-
lerek; dinsiz yapt›k, komünist yapt›k zannedilen gençlik
ve mekteplilerin a¤z›yla ve harekât›yla ve fiilleriyle pro-
testo edildi. “Kahrolsun komünistlik!” diye beddua edil-
di. Bu cemiyetin, binler lira maddî, milyonlar lira da ma-
nevî zarar› oldu. “Ey Nurcular! fiimdi maddî imkân has›l
olmuyor diye üzülmeyiniz. Nurun fütuhat› genifl bir saha-
da devam ediyor. Küllî bir muvaffakiyet has›l oluyor...

3 »ù HnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG
„@ò

o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Birkaç aydan beri aleyhime çevrilen desiseleri mey-
dana ç›kt›. H›fz-› ‹lâhî ile o musibet, yirmiden bire indi.
Hâlî zamanda camie gidiyordum. Haberim olmadan, 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 749 EM‹RDA⁄ HAYATI

komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
Küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
Küllî: umumî, genel, bütün olan.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mektep: ilim, irfan ö¤renilen yer,
okul.
musibet: felâket, belâ.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
mürevvic-i âmâl: gaye ve emel-
leri yayan.
naflir-i efkâr: düflünceleri, fikirle-
ri yayan, neflreden.
Nurcu: Bediüzzaman 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›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
talebe: ö¤renci.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beddua: bir kimsenin kötü ol-

mas› için dua, kötü dua.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
fiil: ifl, hareket.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-

libiyetler.
hâdise: olay.
hâlî zaman: bofl zaman.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
hususan: bilhassa, özellikle.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz

2. Hamd ve minnet Allah’a mahsustur.
3. Rabbimin bu fazl›ndan dolay› hamd olsun.



talebeler beni üflütmemek için, mahfelde bir kulübecik
yapm›flt›lar. Ben de dört-befl gündür kendi kendime ka-
rar verdim, daha gitmeyece¤im. O malûm zabit adam
vas›ta olup kulübeci¤i kald›rd›lar. Bana da resmen tebli¤
ettiler ki: “Daha camie gitmeyeceksin.” Fakat habbeyi
kubbe yap›p bir heyecan verdiler. Hiçbir ehemmiyeti
yok, hiç de merak etmeyiniz. Tahminimce, her tarafta
haddimden pek fazla teveccüh-i ammeyi k›rmak için, ba-
na böyle baz› bahanelerle ihanet ediyorlar. Eski zaman›-
m› düflünüp, güya tahammül etmeyece¤im. Hâlbuki, Ri-
sale-i Nur’un selâmet ve intiflar›na halel gelmemek flar-
t›yla, hergün bin ihanet ve tazipler de gelse, Allah’a flük-
rederim. Ben ehemmiyet vermedi¤im gibi, buradaki ta-
lebeler de hiç sars›lm›yorlar. Çoktan beri bekledi¤imiz bu
hâdise de inayet-i ‹lâhiye ile hafif geçti. Umum kardeflle-
rime birer birer selâm ve dua ediyoruz.

Said Nursî
„@ò

NUR TALEBELER‹N‹ R‹SALE-‹ NUR’DAN ÇEKMEK ‹STE-
YENLER‹N DES‹SELER‹N‹ BEYAN ED‹P, ÖYLELERE NE fiE-
K‹LDE CEVAP VER‹LMES‹ HAKKINDA ÜSTADIN HÜLÂSA-
LI B‹R MEKTUBU

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Gayet ehemmiyetli bir meseleyi —bundan evvel size
icmalen beyan etti¤im meseleyi— tekrar size söylememe
kuvvetli, manevî bir ihtar ald›m. fiöyle ki:

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
Gayet: son derece.
güya: sanki.
habbe: tah›l tanesi.
hâdise: olay.
halel: bozukluk, eksiklik.
hülâsa: k›saca, özet.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
kubbe: gökyüzü, sema.
mahfel: kapal› bölme, oda.

malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: önemli konu.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme.
selâmet: salimlik, eminlik,

kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

talebe: ö¤renci.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.

tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.

teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.

Umum: bütün.

vas›ta: arac›.

zabit: subay.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Perde alt›ndaki düflman›m›z münaf›klar, flimdiye kadar
yapt›klar› gibi, adliyeyi ve siyaset ve idareyi zahirî dinsiz-
li¤e alet edip, bize hücumlar› akim kald›¤›; ve Risale-i
Nur’un fütuhat›na menfaati olan eski plânlar›n› b›rak›p,
daha münaf›kane ve fleytan› da hayrette b›rakacak bir
plân çevirdiklerine dair buralarda emareleri göründü. O
plânlar›n en mühim bir esas›, has, sebatkâr kardefllerimi-
zi so¤utmak, fütur vermek; mümkün ise, Risale-i Nur’-
dan vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acip yalanlar› ve
desiseleri istimal ediyorlar ki, Isparta ve havalisi, “Gül ve
Nur Fabrikas›”n›n kahraman flakirtleri gibi, çelik ve de-
mir gibi bir sebat ve sadâkat ve metanet lâz›m ki daya-
nabilsin. Baz› da dost suretinde hulûl edip, korkutmak
mümkünse, habbeyi kubbe edip evham veriyorlar.
“Aman, aman Said’e yanaflmay›n›z! Hükûmet takip edi-
yor” diye zay›flar› vazgeçirmeye çal›fl›yorlar. Hatta baz›
genç talebelere, hevesatlar›n› tahrik için, bâz› genç k›zla-
r› musallat ediyorlar. Hatta Risale-i Nur erkânlar›na kar-
fl› da, benim flahs›m›n kusurât›n›, çürüklü¤ünü gösterip,
zahiren dindar ehl-i bid’adan bâz› flöhretli zatlar› göste-
rip; “Biz de Müslüman›z, din yaln›z Said’in mesle¤ine
mahsus de¤il” deyip, bize karfl› perde alt›nda cephe alan
z›nd›klara ve anarflilik hesab›na o safdil ehl-i diyanet ve
hocalar› alet edip istimal ediyorlar. ‹nflaallah bunlar›n bu
plânlar› da akim kalacak.

Böyle heriflere dersiniz:

“Biz, Risale-i Nur’un flakirtleriyiz. Said de, bizim gibi
bir flakirttir. Risale-i Nur’un menba›, madeni, esas› da
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tem.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
musallat: çok fazla rahats›z eden,
fazlas›yla üzerine giden ve sata-
flan.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münaf›kane: münaf›kça, ikiyüz-
lülükle.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun bil-
meyen, kolay aldat›lan.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
sebatkâr: sebat eden, sözünde
ve karar›nda duran, vazgeçme-
yen, sebatl›.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›flk›rt-
ma.
talebe: ö¤renci.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünürde.
zaif: bilgi ve kabiliyet olarak kuv-
vetli olmayan.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
dair: alâkal›, ilgili.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehl-i bid’a: bid’atç›lar, do¤ru
yoldan sap›p hurafelerin pe-
flinden gidenler.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.

emare: alâmet, belirti, niflan.
erkân: rükünler, esaslar, ileri
gelenler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
habbe: tane.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
hevesat: hevesler.
hulûl: girme, içine sokulma.

hücum: sald›rma.
idare: bir kuruluflun ifllerini
yürütenlerin hepsi, yönetici
topluluk.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istimal: kullanma.
kubbe: gökyüzü, sema.
kusurat: kusurlar, noksanl›k-
lar, eksiklikler, özürler.
maden: as›l, esas, kaynak.
menba: kaynak.
menfaat: fayda.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-



Kur’ân’d›r. Yirmi senedir emsalsiz tetkikat ve takibatla
beraber, k›ymetini ve galebesini en muannid düflmana
da ispat etmifltir. Onun tercüman› ve bir hizmetkâr› olan
Said ne hâlde olursa olsun, hatta Said de, eliyazübillâh,
Risale-i Nur’un aleyhine dönse, bizim sadâkatimiz ve alâ-
kam›z› inflaallah sarsmayacak” deyip, o kap›y› kapars›-
n›z. Fakat, mümkün oldu¤u kadar Risale-i Nur’la meflgul
olmak, elinden gelirse yazmak ve mübalâ¤al› propagan-
dalara hiç ehemmiyet vermemek ve eskisi gibi tam ihti-
yat etmek gerektir. Umum kardefllerimize birer birer se-
lâm ve dua ediyoruz.

Said Nursî

„@ò

Bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan âlem-i ‹s-
lâm›n teveccühünü ve hamiyetini ve uhuvvetini k›rmak
ve nefret verdirmek için, siyaseti dinsizli¤e alet ederek,
perde alt›nda küfr-i mutlak› yerlefltirmek isteyenler, hü-
kûmeti i¤fal ve adliyeyi iki defad›r flafl›rt›p, der: “Risale-i
Nur fiakirtleri dini siyasete alet eder; emniyete zarar ver-
mek ihtimali var.”

Hâlbuki, bu memlekete maddî ve manevî bereketi ve
fevkalâde hizmeti ve umum âlem-i ‹slâma taallûk edecek
hakaik› cami oldu¤u, otuz üç âyât-› Kur’âniyenin iflaretiy-
le ve ‹mam-› Ali’nin (r.a.) üç keramet-i gaybiyesiyle ve
Gavs-› Azam›n kat’î ihbar›yla tahakkuk etmifl olan Risa-
le-i Nur’un, siyasetle alâkas› yoktur. Fakat, küfr-i mutlak›
k›rd›¤› için, küfr-i mutlak›n alt› olan anarflilik ve üstü 

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
anarfli: hükümetsiz veya siyasî
otoritesini kaybetmifl düzensiz
topluluk hâli.
âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
eliyazübillâh: Allah esirgesin, Al-
lah korusun.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hâkimiyetinin sa¤lanmas›.
emsalsiz: benzersiz.
fevkalâde: ola¤anüstü.
galebe: galip gelme, üstünlük.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hamiyet: gayret.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet-i gaybiye: gaypla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
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k›ymet: de¤er.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mübalâ¤a: bir fleyi tarif ve
tasvir ederken ya oldu¤un-
dan fazla ya da eksik göster-

me, abartma sanat›.
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.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taallûk: alâkal›, münasebetli

olma.
tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
takibat: suç konusunda yap›-
lan soruflturma, araflt›rma,
kovuflturma.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
umum: bütün.



olan istibdad-› mutlak›, esas›yla bozar, reddeder. Emniye-
ti ve asayifli ve hürriyeti ve adaleti temin eder.

Risale-i Nur’a, daha vatana, idareye zarar› dokunmak
bahanesiyle tecavüz edilmez. Daha kimseyi o bahane ile
inand›ramazlar. Fakat, cepheyi de¤ifltirip, din perdesi al-
t›nda baz› safdil hocalar› veya bid’a taraftarlar› veya ena-
niyetli sofîmeflreplileri, baz› kurnazl›klarla Risale-i Nur’a
karfl›, iki sene evvel ‹stanbul’da ve Denizli civar›nda oldu-
¤u gibi, istimal etmeye münaf›klar belki çabalayacaklar.
‹nflaallah muvaffak olamazlar.

„@ò
Risale-i Nur, bu mübarek vatan›n manevî bir halâskâ-

r› olmak cihetiyle, flimdi iki dehfletli manevî belây› def et-
mek için matbuat ile tezahüre bafllamak, ders vermek za-
man› geldi veya gelecek gibidir zannederim.

O dehfletli belâdan birisi: Hristiyan dinini ma¤lûp
eden ve anarflili¤i yetifltiren flimalde ç›kan dehfletli dinsiz-
lik cereyan›n›n, bu vatan› manevî istilâs›na mukabil Risa-
le-i-Nur, Sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazife-
sini görebilir.

• ‹kincisi: Âlem-i ‹slâm›n bu mübarek vatan›n ahali-
sine karfl› pek fliddetli itiraz ve ithamlar›n› izale etmek
için matbuat lisan›yla konuflmak lâz›m gelmifl diye kalbi-
me ihtar edildi. (HAfi‹YE)
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d›rma.
lisan: dil.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun bil-
meyen, kolay aldat›lan.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait set,
Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
sofîmeflrep: tasavvuf ehli, riyazet
ve nefisle mücahede ile hakikate
ermeye çal›flan.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
temin: sa¤lama.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vazife: görev.

HAfi‹YE: ‹flte bu hakikat, Risale-i Nur’un –bu mektubun yaz›l›fl›ndan on
sene sonra- Ankara’da matbaalarda tabedilmesiyle tahakkuk etmifltir.

ahali: halk.
Âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bid’a: dinin asl›na uymayan
âdet ve uygulamalar.

cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön.
civar: çevre, yöre, etraf.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
halâskâr: halâs eden, kurta-
ran.
hafliye: dipnot.
idare: bir kuruluflun ifllerini

yürütenlerin hepsi, yönetici
topluluk.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
istimal: kullanma.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
izale: giderme, ortadan kal-



Ben dünyan›n hâlini bilmiyorum. Fakat, Avrupa’da is-
tilâkârâne hükmeden ve edyan-› semaviyeye dayanma-
yan bu dehfletli cereyan›n istilâs›na karfl› Risale-i Nur ha-
kikatleri bir kal’a oldu¤u gibi, âlem-i ‹slâm›n ve Asya
k›t’as›n›n hâl-i haz›rdaki itiraz ve ittiham›n› izale ve
eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan
bir mu’cize-i Kur’âniyedir. Bu vatan›n, bu milletin vatan-
perver siyasîleri sür’atle Risale-i Nur’u tab ettirerek res-
mî neflretmeleri lâz›md›r ki, bu iki belâya karfl› siper ol-
sunlar. (HAfi‹YE)

Said Nursî

„@ò

B‹RDEN ‹HTAR ED‹LD‹; KALEME ALMAYA 
MECBUR OLDUM

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Kardefllerim,

fiimdi tam tahakkuk etti ki, resmen bana ihanet ve ha-
karet etmek, onunla, teveccüh-i ammeyi hakk›mda k›r-
mak için gizli bir tedbir kurulmufl. Benim bütün dostlar›-
m› perde alt›nda so¤utmak ve ürkütmeye çal›fl›yorlar.

HAfi‹YE: Bu dünya çap›ndaki büyük flerefe ve en muazzam ‹slâmî hiz-
mete, ancak yeni hükûmet mazhar olabilmifl; ve büyük bir anlay›fl göste-
rerek, Risale-i Nur’un matbaalarda 1956 senesinde bas›lmas›na sebep ol-
makla, Millet-i ‹slâmiyenin büyük bir teveccühünü kazanmakla, kuvvetini
çok fazla artt›rmak muvaffakiyetini elde etmifltir.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
edyan-› semaviye: semavî din-
ler, Allah taraf›ndan gönderilmifl
olan hak dinler.
hakaret: onur k›rma, onuruna
dokunma, küçültücü söz veya
davran›fl.
hakikat: gerçek, esas.
hâl-i hâz›r: flimdiki durum.
hafliye: dipnot.
hükmetme: hâkim olma, iflleme.
iade: geri verme.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.

istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
istilâkârâne: istilâ ederek,
yay›larak.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
kal’a: büyük hisar.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait mu’cize.
muhabbet: sevgi, sevme.

neflir: kitap yazma, basma,
ç›karma; herkese duyurma,
yayma.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
siyasî: siyasetle u¤raflan, si-
yaset adam›.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tab: basma, bask›.

tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tedbir: önlem, yol, çare.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vatanperver: yurtsever, va-
tan›na düflkün, vatan›n› se-
ven kimse.
vesile: arac›, vas›ta.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Hâlbuki, Sikke-i Tasdik-i Gaybî onlar›n bütün propagan-
dalar›n› zirüzeber ediyor.

Gerçi, böyle dinsizlik hesab›na bana olan hakaret, bir
derece beni s›k›yor, Eski Said’den kalma baz› damarlar›-
ma dokunuyor. Fakat, Risale-i Nur’un harika fütuhat› ve
flakirtlerinin ehl-i hakikat nazar›nda ve ruhanî ve melâ-
ikeler yan›nda hürmet ve merhametle karfl›lanmalar›, be-
nim flahs›ma gelen ihanet ve hakaretlerin sivrisinek ka-
nad› kadar ehemmiyeti kalmaz.

O bedbaht ehl-i ihanet, dindarl›k cihetiyle, ehl-i din ve
ehl-i ulûm-i diniyenin hürmetini k›rmak dine bir ihanet
oldu¤u cihetinde, ruhanî ve melâikelerin ve ehl-i iman ve
ehl-i hakikatin nazar›nda mel’un oldu¤u gibi, binden an-
cak bir iki serserinin veya z›nd›¤›n aferinini kazan›rlar

O bedbahtlar bana hakaret etmekle, güya Risale-i
Nur’un nüfuzunu k›r›yor; flahs›m› menba zannedip, beni
çürütmekle Risale-i Nur sukut edecek gibi ahmakane bir
zan ile flahs›ma tecavüz oluyor.

Ben de derim:

Ey bana dinsizlik hesab›na ihanet ve hakaret eden bed-
bahtlar! Kat’iyen size haber veriyorum, yak›nda —tevbe
etmemek flart›yla— hiç çare-i halâs yok ki, ecel cellâd›y-
la sen, idam-› ebedî ile ölüm dara¤ac›yla as›lacaks›n. fie-
raretli ruhun dahi ebedî bir haps-i münferitte mahkûm
olmakla beraber, ehl-i iman ve ruhânîlerin nefret ve lâne-
tini kazanacaks›n. Tevbe etmemek flart›yla, benim 
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idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
Kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
lânet: beddua, ilenç.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü; mecbur, çaresiz.
medar-› mes’uliyet: sorumluluk
sebebi.
melâike: melekler.
mel’un: herkesin lânet ve nefret
etti¤i kimse.
menba: kaynak.
nazar: bak›fl, dikkat.
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.
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.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleraret: flerlik, fler iflleme, fenal›k,
kötülük.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
tövbe: Allah’tan af dileme.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
zirüzeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
cihet: yön.
çare-i halâs: kurtulufl çaresi.
dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa,
dâr.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ecel: her canl›n›n Allah tara-

f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i din: dindar, dinine ba¤l›,
dindar olanlar.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
ehl-i ihanet: ihanet edenler,
arkadan vuranlar.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.

ehl-i ulûm-i diniye: dinî ilim-
lerle meflgul olanlar.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
güya: sanki.
hakaret: onur k›rma, onuru-
na dokunma, küçültücü söz
veya davran›fl.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis, ehl-i dalâlet için
ölüm ve kabir.
harika: ola¤anüstü.
hürmet: haysiyet, fleref.
hürmet: sayg›.



intikam›m, senden pek muzaaf bir surette al›n›yor bildi-
¤imden, hiddet de¤il, hatta sana ac›yorum!

Amma Risale-i Nur’un, senin gibi sinekler kadar
ehemmiyeti olmayanlar›n perde çekmesi, zerre kadar
nüfuzunu k›ramaz. Yüz binler adam onunla imanlar›n›
kurtard›klar› için, ruhucanla hürmet ve perestifl ederler.

Amma flahs›m›n teessürü ise, kat’iyen size haber veri-
yorum ki, bir iki dakika asabiyetli bir teessürat›ma muka-
bil, birden öyle bir teselli buluyorum ki, bin derece sizle-
rin hakaret ve ihaneti ziyadeleflse, o teselliyi k›ramaz.
Çünkü, Risale-i Nur’un keflf-i kat’îsiyle, dinsizlik hesab›-
na bize hücum edenler, ebedî azaplar ve haps-i münfe-
ridde ve idam-› ebedî ile ihanetini gördükleri gibi, Risa-
le-i Nur’la iman›n› kurtaran flakirtleri, ölümle terhis tez-
keresi ve saadet-i ebediye vesikas›n› al›p, ebedî bir hür-
met ve merhamet ve ikrama mazhar olacaklar›n›, feyle-
soflar› susturan binler hüccetlerle beyan etmifliz.

Hem bu Yeni Said, Eski Said gibi kendine hürmet ve
teveccüh kazanmak ve flanüfleref bulmak kat’iyen aley-
hindedir, kabul etmez. Onun için, yirmi senedir inzivay›
tercih etmifl. E¤er, asayifl ve idare hesab›na nüfuzunu
k›rmak ve umumun nazar›nda çürütmek için yap›yorsa-
n›z, pek büyük bir hata ediyorsunuz. ‹ki sene üç mahke-
me, yirmi senelik hayat›m›n yüz yirmi eserinde, yüz yir-
mi bin Risale-i Nur fiakirtlerinden mucib-i ihtilâl ve me-
dar-› mes’uliyet ve vatan ve millet aleyhinde hiçbir fley
bulmad›klar›na, beraatimizle ve Risale-i Nur eczalar›n›n 

aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
Amma: ama, lâkin, ancak.
asabiyet: sinirlilik.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
azap: ceza, büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe ile
u¤raflan.
hakaret: onur k›rma, onuruna
dokunma, küçültücü söz veya
davran›fl.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis, ehl-i dalâlet için ölüm ve
kabir.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hüccet: delil.
hücum: sald›rma.
hürmet: sayg›.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
idare: bir kuruluflun ifllerini yürü-
tenlerin hepsi, yönetici topluluk.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
ikram: ba¤›fl, ihsan, bir fley sun-
ma.
iman: inanç, itikat.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
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kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
keflf-i kat’î: kesin keflif.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mucib-i ihtilâl: ihtilâl gerek-
çesi.
mukabil: karfl›l›k.
muzaaf: kat kat, iki misli.
nazar: bak›fl, dikkat.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
perestifl: afl›r› derecede sev-

me, afl›r› sevgi, düflkünlük,
meftunluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
suret: biçim, flekil, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan ü fleref: flan ve fleref.
teessür: kederlenme, üzül-
me, ac› duyma.

teessürat: teessürler, keder-
ler, elemler, ac›lar.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma, sal›verme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
tezkere: belge, pusula.
umum: bütün, herkes.
vesika: dayan›lacak, güveni-
lecek sa¤lam delil, belge.
zerre: pek ufak parça.
ziyade: Artma, ço¤alma.



bütününü iade etmeleriyle gösterdi¤i cihetle, kat’iyen si-
ze beyan ediyorum ki, dinsizlik hesâb›na bizi ezen sizler,
vatan ve millet ve asayifl ve idare aleyhinde ve anarflîlik
lehinde ve müthifl bir ecnebî hesab›na beni s›k›flt›r›p, bir
sars›nt› ç›kar›p, o cereyan›n müdahalesini istiyorsunuz.
Onun için, bütün ihanet ve hakaretlerinize befl para k›y-
met vermem. Asayifli idame lehinde, sab›r ve tahammü-
le karar verdim.

Elbette dünya daimî olmad›¤› gibi, hâdisat› da f›rt›nal›,
daima de¤iflir. Birkaç saat cinayetlerle, dünyevî ve uhre-
vî binler zakkum ve azap neticeleri var. O zaman, faide-
siz yüz binler teessüf diyeceksiniz! Ben, resmî makamâ-
ta ve bizimle tam alâkadar vazifedarlara yazd›¤›m gibi, si-
zin gibi bedbahtlara dahi derim: Biz, Risale-i Nur’la, bu
memleketin ve istikbalinin en büyük iki tehlikesini def’
etmeye çal›fl›yoruz ve bilfiil çok emarelerle, hatta mahke-
mede de k›smen ispat etmifliz.

Birinci tehlike: Bu memlekette, hariçten kuvvetli

bir surette girmeye çal›flan anarflili¤e karfl› sed çekmek.

‹kincisi: Üç yüz elli milyon Müslümanlar›n nefretleri-

ni kardeflli¤e çevirmekle, bu memleketin en büyük nok-
ta-i istinad›n› temin etmektir.

„@ò
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terme.
istikbal: gelecek.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
k›smen: k›smî olarak, baz› yön-
den.
k›ymet: de¤er.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
makamat: makamlar.
müdahale: kar›flma.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
set: mâni, perde, engel.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
temin: sa¤lama.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vazifedar: vazifeli.
zakkum: Cehennemde yetiflen
ve ac› meyvesi Cehennemliklere
yedirilecek olan bir a¤aç.

alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
azap: günahlara karfl› kabirde
ve ahirette çekilecek ceza.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.

bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
daimî: sürekli, devaml›.
def: mâni olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dünyevî: dünyaya ait.
ecnebi: yabanc›.
emare: alâmet, belirti, niflan.
faide: fayda.

hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakaret: onur k›rma, onuru-
na dokunma, küçültücü söz
veya davran›fl.
hariç: d›flar›.
iade: geri verme.
idame: devam ettirme, sür-
dürme.
idare: bir kuruluflun ifllerini
yürütenlerin hepsi, yönetici
topluluk.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-



Afyon Emniyet Müdürüne derim ki:

Müdür Bey,

Dünyada, eski zamandan beri görülmemifl bu derece
kanunsuz ve manas›z ve maslahats›z tecavüzler bana gel-
di¤i hâlde neden ald›rm›yorsunuz?

Bir misali: Camie, hâlî zamanda, cemaat hayr›na sa-
hip olmak için, baz› bir-iki adamdan baflka kimseyi yan›-
ma kabul etmedi¤im hâlde, resmen “Kat’iyen camie git-
meyeceksiniz” deyip, bu gurbette, hastal›k ve ihtiyarl›k
ve yoksulluk içinde bu ihanet hangi kanunlad›r? Hangi
maslahat var? Haberim olmadan, camiin hâlî bir yerinde
iki-üç tahta, bir kilimle, beni üflütmemek fikriyle bir zat›n
yapt›¤› iki kiflilik bir settare yüzünden, ehemmiyetli bir
mesele fleklinde, hem bana, hem umum halka manas›z
telâfl vermek hangi kanunlad›r? Hangi maslahat var? So-
ruyorum.

Bana bu ihanetleri yapanlar›n hiçbir bahaneleri yok-
tur. Yaln›z teveccüh-i ammeyi bahane edip, “Bu menfî
adama neden hürmet ediyorsunuz?”

Ben de derim: Bütün dostlar›m biliyorlar ki, ben flah-
s›ma karfl› hürmeti ve teveccüh-i ammeyi istemiyorum,
reddediyorum. Benim hakk›mda baflkalar›n›n hüsnüzan-
n›n› kabul etmedi¤im hâlde, hangi kanun beni mes’ul
eder ki, ihtiyar›m ve r›zam haricinde baflkas›n›n hüsnü-
zann›yla bana ihanet ediliyor? Farz›muhal olarak, bu te-
vecüh-i amme hakikat da olsa, vatana, millete faydas›
var, zarar› olmaz.

bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
ehemmiyetli: önemli.
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faide: fayda.
farz›muhal: imkâns›z› farz et-
me, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
gurbet: yabanc› yere gidip
kalma, do¤up büyünülen yer-
ler d›fl›nda kalma.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.
hürmet: sayg›.
hüsn-i zan: bir kimsenin ve-
ya bir hâdisenin iyili¤i hakk›n-

daki vicdanî ve iyi kanaat.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
kanun: yasa.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
menfi: nefyedilmifl, sürgün
edilmifl, sürgün.
mesele: önemli konu.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.

misal: örnek.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
settare: örtünecek, gizlene-
cek, saklanacak yer.
tecavüz: sald›rma, sataflma,
baflkas›n›n hakk›na dokun-
ma.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
umum: bütün.
zat: kifli, flah›s.



Hem e¤er bir parças›n› ben de kabul etsem, bu ihti-
yarl›k, hastal›k, yoksulluk ve so¤uk bir oda içerisinde,
dehfletli bir haps-i münferitte, zarurî hizmetlerimi gör-
mek için bir iki insan›n dostlu¤unu kabul etmekli¤imde
hangi fenal›k var? Hangi kanun bunu men eder? Bir iki
iflçi çocuktan baflkas›n› benimle temas ettirmemek han-
gi kanunlad›r? O iflçi çocuklar her vakit bulunmad›¤› için,
kendim iflimi göremiyorum. Bu dehfletli vaziyeti, elbette
bu memlekette inzibat ve hükumet ve idare adamlar› na-
zar-› ehemmiyete almak borçlar›d›r. Cidden alâkadar
eder diye size beyan ediyorum.

Emirda¤’›nda bir tecrid-i mutlakta
Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Çok aziz, s›dd›k, kahraman, bahtiyar kardefllerim,

K›z›l Rusya’dan ç›karak, k›z›l atefller, k›z›l k›v›lc›mlar
saçan ve birer birer dünya flehrinin mahallelerini saran
ve oralar› yak›p kavuran, baz› yerlerde de nifak ve flikak
ateflleri saçarak, kardefline “Kardeflini öldür!” diye ba¤›-
ran ve en nihayette âlem-i Hristiyaniyeti yak›p, kavurup,
harman gibi savurduktan sonra âlem-i ‹slâm mahallesini
saran ve evimizin saçaklar›na k›v›lc›mlar› s›çrayan ve çok
büyük ve çok dehfletli bir belâ olan komünizm gibi bu
azîm yang›na karfl› itfaiye vazifesini üzerine alan Risale-i
Nur, Müslümanlar›n ve beflerin en büyük ve yegâne 
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hakk› ve hakikati tereddütsüz ka-
bullenen.
flikak: uyuflmazl›k, anlaflmazl›k,
bozuflma.
tecrid-i mutlak: hiç kimseyle gö-
rüflememek, tam bir yaln›zl›k.
vaziyet: durum.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zarurî: zorunlu

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i Hristiyaniyet: Hristi-
yan dünyas›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
azîm: büyük.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
belâ: musibet, s›k›nt›.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,

izah.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
haps-i münferit: yaln›z, tek
bafl›na hapis.
idare: bir kuruluflun ifllerini
yürütenlerin hepsi, yönetici
topluluk.
inzibat: düzeni sa¤lama, asa-
yifli yoluna koyma.
kanun: yasa.

komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen.
men: yasak etme, engelleme.
nazar-› ehemmiyet: pek
önemli görerek, pek mühim
oldu¤unu düflünerek olan ba-
k›fl.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nihayet: son.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



tahassungâh› ve en büyük melceidir. “Ey Fahr-i Âlemin
gösterdi¤i do¤ru yoldan flaflanlar, dünyan›n fânî metâla-
r›yla gururlan›p taflanlar ve ey dünyam›za zarar› olur kor-
kusu ile nur-i Kur’ân’dan kaçanlar!.. Küfr-i mutlak atefli-
nin bizleri sard›¤› bir zamanda ancak ve ancak, en müs-
tahkem, en kavi ve y›k›lmaz ve sars›lmaz bir tahkimat
olan Risale-i Nur’un nuranî siperlerine iltica etmekle ve
onun daire-i kudsiyesine girmekle kurtulacaks›n›z. Ve
idam-› ebedî zannetti¤iniz ölümü bir hayat-› bâkiyeye
tebdil edeceksiniz. Ve iflte o Nurun mübarek tercüman›-
n›n ve mübarek flahs-› manevîsinin 
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ve emsali dualar›n›n kabulüyle ve flefaatiyle ve Risale-i
Nur’u devaml› okumakla ben dehfletli manevî hastal›klar-
dan nas›l kurtulmuflsam, sizler de o mübârek daire-i kud-
siyeye dehalet etti¤inizde, dünyevî ve uhrevî dertlerden,
atefllerden kurtulacak ve evlât ve iyalinizin bir nevi çoba-
n› olmak hasebiyle, o sevgililerinizi de kurtaracaks›n›z.
Ve nurlara çal›flmakla, herbirerleriniz maddî ve manevî
felâh ve saadete nail olacaks›n›z. Böyle olan milyonlarla
Nur Talebeleri, bu hakikate flahittirler.

Ey Nurcular! Allah’›n sizlere ihsan etti¤i ezelî lütfuna
karfl› secde-i flükrandan bafl›n›z› kald›rmay›n›z. Gecenin
so¤u¤una ald›rmay›n›z. Sizlere lütfu hiçbir hususta esir-
gemeyen Rabb-i Rahîm’e, gecenin bu mübarek saatle-
rinde kalkarak, vazife-i flükrü eda ediniz. Ve baz›lar›n 

befler: insan, insanl›k.
daire-i kudsiye: mukaddes, mu-
azzez daire.
dehalet: girme, birinin himaye ve
merhametine s›¤›nma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
eda: yerine getirme.
emsal: benzerler.
evlât: veletler, çocuklar.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z.
Fahr-i Âlem: âlemin övüncü, âle-
min kendisiyle övündü¤ü Pey-
gamberimiz (a.s.m.).
fânî: ölümlü, geçici.
felâh: kurtulufl, selâmet, onma.
hakikat: gerçek.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hayat-› bâkiye: bakî olan, sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
iyal: bir kimsenin geçindirmekle
yükümlü, mükellef oldu¤u kim-
seler.
kavi: kuvvetli, güçlü.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
melce: s›¤›n›lacak yer.
meta: mal, servet; geçici dünya
zevki.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müstahkem: kuvvetlendirilmifl,
sa¤lamlaflt›r›lm›fl.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nevi: çeflit, tür.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-

met sahibi olan Cenab-› Hak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatte meydana gelen ma-
nevî flah›s.
secde-i flükran: flükür secde-

si, flükretmek maksad›yla ya-
p›lan secde.

flefaat: günahkâr bir kimse-
nin aff›n› Allah’tan niyaz et-
me.

tahassungâh: s›¤›nma yeri,
s›¤›nak.

tahkimat: bir yeri düflman›n
hücumuna karfl› savunmak
ve hücumu kolaylaflt›rmak

maksad›yla yap›lm›fl düzenle-
meler ve tesisler.
talebe: ö¤renci.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vazife-i flükür: flükür vazifesi,
göreviyegâne: biricik, tek, yal-
n›z.

1. Bizi, annemizi ve babam›z›, Risale-i Nur Talebelerini ve onlar›n anne ve babalar›n› ateflten
koru.
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düfltü¤ü, istikbali düflünmek derdiyle maifleti sarsan hâdi-
seler karfl›s›nda titremeyiniz, korkmay›n›z. Nurun kudsî
keramat ve imdad›n› müflahede ediniz.

Dünya fânîdir; binler sene yaflamak olsa, bâkî olan ha-
yat-› uhreviyenin yan›nda, hiç ender hiç mesabesindedir.
Fakat, fânî olmakla beraber, bâkî hayat›n bâkî meyvele-
rini verecek bir mezraas›d›r. F›rt›nalar›n fliddeti, havan›n
dehfleti sizleri sarsmas›n, korkutmas›n. Bu mübarek
mezraaya en mübarek ve nuranî ve verimli ve bereketli
olan Nur tohumlar›n› ekiniz. Zira “Eken biçer,” atalar›-
m›zdan kalma mübarek bir sözdür.

Ey Nurcular!.. Din düflmanlar›n›n hücumlar›ndan
kat’iyen sars›lmay›n›z, fütur getirmeyiniz; çal›fl›n›z, çal›fl›-
n›z, çal›fl›n›z! Ve kat’iyen inan›n›z ki, Nurun flefaati, Nu-
run duas›, Nurun himmeti sizleri kurtaracakt›r...

Kardefliniz
Mustafa Osman

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Geçen k›flta bana karfl› suikastlar›n, inayet-i ‹lâhiye ile
ve duan›z yard›m›yla gelen sab›r ve tahammülüm netice-
sinde akim kalan plân› pek genifl bir tarzda oldu¤una de-
lil ise, bu yak›nda Reisicumhur, Afyon’da demifl: “Bu vi-
lâyette dinî cihette bir kar›fl›kl›k ç›kaca¤›n› zannederek-
dik.”
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sözleri ve hâlleri.
kudsî: mukaddes, yüce.
maiflet: geçim, geçinme.
mesabe: derece, menzile, rütbe.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
reisicumhur: halk›n reisi, cum-
hurbaflkan›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
flefaat: günahkâr bir kimsenin af-
f›n› Allah’tan niyaz etme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sû-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tarz: biçim, flekil.
vazife-i flükür: flükür vazifesi, gö-
revi.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
cihet: yön.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, bürhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eda: yerine getirme.
fânî: ölümlü, geçici.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
hâdise: olay.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hiç ender hiç: hiç bir fley, bir
hiç kadar.

himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hücum: sald›rma.
imdat: yard›m.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-
d›m›.
istikbal: gelecek.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
keramat: kerametler, ermifl-
lerin, velîlerin ola¤an üstü

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



Demek, gizli komite beni s›k›flt›rmakla bir hâdise ç›-
karmak istiyordular. Bir ecnebî müdahalesi hesâb›na, ve
Müslümanlar ve vatandafllar aras›nda, bütün bütün ka-
nunsuz ve keyfî bir tarzda, damar›ma fliddetle dokunan
ihanetler ve s›k›nt›larla tazipleri, onlara dünyada tam za-
rard›r. Ahirette Cehennem ve sakar; ve bize, dünyada
mükemmel sevap ve zafer ve ahirette, inflaallah Cennet
ve Âb-› Kevseri kazand›r›r. Demek bu gizli plân› Heyet-i
Vekile ve Reis hissetmifltiler ki, buralarda umum memur-
lar, hatta vali ve kaymakam ve zab›ta, benimle görüfl-
mekten kaç›yor, ürküyordular. Ben de hayret ederdim.
Fakat, elimizde yaln›z Nur bulundu¤unu ve siyaset topu-
zu bulunmad›¤›n› zerre kadar akl› bulunanlar anlad›lar.

Gariptir ki, en ziyade lehime çal›flmas› lâz›m olan ba-
z› vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi.

Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunma-
lar› lâz›md›r. Çünkü, manevî f›rt›nalar var; baz› dessas
münaf›klar her tarafa sokulur. ‹stibdad-› mutlaka dinsiz-
cesine taraftarken, hürriyet f›rkas›na girer, tâ onlar› boz-
sun ve esrarlar›n› bilsin, ifna etsin.

Hem Salâhaddin’in Asa-y› Mûsa’y› Amerikal›ya ver-
mesi münasebetiyle deriz:

Misyonerler ve Hristiyan ruhanîleri, hem Nurcular,
çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, herhâlde flimal ce-
reyan›, ‹slâm ve ‹sevî dininin hücumuna karfl› kendini 

Âb-› Kevser: Cennetteki sulardan
biri; Kevser suyu.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
cihet: yön.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
f›rka: topluluk.
Garip: tuhaf, hayret verici.
hâdise: olay.
Heyet-i Vekile: vekiller hey’eti,
bakanlar kurulu, kabine.
ifna: devam vermeme, sona er-
dirme, sonland›rma.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-
ce¤i düflünerek tedbirli hareket
etme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden olanlar.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
istimal: kullanma.
kanun: yasa.
keyfî: kanun ve nizama uygun
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olmayarak, yol ve usûle ayk›-
r›, keyfe, arzuya, iste¤e ba¤l›,
keyifle ilgili.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
müdahale: kar›flma.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.

münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
reis: baflkan.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
sakar: Cehennem.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tarz: biçim, flekil.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
temkin: a¤›rbafll›l›k, vakar, ih-
tiyatl› hareket etme.
umum: bütün.
vazifedar: vazifeli.
vilâyet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zafer: yenme, baflar›.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziyade: fazla, fazlas›yla



müdafaa etmek fikriyle, ‹slâm ve misyonerlerin ittifakla-
r›n› bozmaya çal›flacak. Tabaka-i avama müsaadekâr ve
vücub-i zekât ve hurmet-i riba ile, burjuvalar› avam›n yar-
d›m›na davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde
Müslümanlar› aldat›p, onlara bir imtiyaz verip, bir k›sm›-
n› kendi taraf›na çekebilir.

Her ne ise, bu defa sizin hat›r›n›z için kaidemi boz-
dum, dünyaya bakt›m.

Said Nursî
„@ò

BU SIKINTILI ZAMANDA NEFS‹M SABIRSIZLIKLA BE-
N‹ TAC‹Z EDERKEN, BU FIKRA ONU TAM SUSTUR-
DU, fiÜKRETT‹RD‹. S‹ZE DE FAYDASI OLUR D‹YE
LEFFEN TAKD‹M ED‹LEN BU FIKRA, BAfiIMIN YA-
NINDA ASILI DURUYOR.

1. Ey nefsim! Yetmifl üç sene, yüzde doksan adamdan
ziyade zevklerden hisseni alm›fls›n; daha hakk›n kalmad›.

2. Sen, anî ve fânî zevklerin bekas›n› ar›yorsun. Onun
için, onun zevaliyle a¤lamaya bafll›yorsun. Kör hissiya-
t›nla bu yanl›fl›n›n tam tokad›n› yersin. Bir dakika gülme-
ye bedel, on saat a¤l›yorsun.

3. Senin bafl›na gelen zulümler ve musibetlerin alt›nda
kaderin adaleti var. ‹nsanlar, senin yapmad›¤›n bir iflle
sana zulüm ediyorlar. Fakat, kader senin gizli hatalar›na
binaen, o musibet eliyle seni hem terbiye, hem hatana
keffaret ediyor.
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Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ruhanî: islâm d›fl›ndaki dinlerde
din adam›, rahip.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifade
etme, teflekkür.
Tabaka-i avam: avam tabakas›,
halktan ilmi irfan› k›t olanlar›n ta-
bakas›, halk.
taciz: rahats›z etme, huzursuz k›l-
ma, s›kma.
takdim: arz etme, sunma.
vücub-i zekât: zekât›n vacip, flart
oluflu.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
bedel: karfl›l›k.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
burjuva: zenginler, s›n›f›.
cihet: yön.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
faide: fayda.
fânî: ölümlü, geçici.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hisse: pay, nasip.

hissiyat: hisler, duygular.
hücum: sald›rma.
hürmet-i riba: riban›n, yani
faizin haram oluflu.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üs-
tünlük.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden
olanlar.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma, birleflme.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etme-
si.
kaide: kural, esas, düstur.

kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
misyoner: Hristiyanl›¤› neflre
ve tan›tmaya çal›flan kimse.
müdafaa: savunma.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal
davranan.
musibet: felâket, belâ.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.



4. Hem, yüzer tecrübenle, ey sab›rs›z nefsim, kat’î ka-
naatim gelmifl ki: Zahirî musibetler alt›nda ve neticesin-
de, inayet-i ‹lâhiyenin çok tatl› neticeleri var. 
1 rºoµ`nd lôr«nN nƒognh ÉkÄ`r«n°T GƒognôrµnJ r¿nG =À'ùnY çok kat’î bir hakikati

ders veriyor. O dersi daimâ hat›ra getir. Hem, fele¤in
çark›n› çeviren kanun-i ‹lâhî, senin hat›r›n için —o pek
genifl kanun-i kaderî— de¤ifltirilmez.

5.
2 pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne kudsî düsturunu kendi-

ne rehber et. Hevesli, ak›ls›z çocuklar gibi, muvakkat,
ehemmiyetsiz lezzetlerin peflinde koflma. Düflün ki, fânî
zevkler sana manevî elemler, teessüfler b›rak›yor; s›k›nt›-
lar, elemler ise, bilakis manevî lezzetler ve uhrevî sevap-
lar veriyor. Sen divane olmazsan, muvakkat lezzeti yal-
n›z flükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler flükür için ve-
rilmifl.

Said Nursî

„@ò
3 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, muhterem kardeflim,

Evvelâ, zat›n›z›n bir risale kadar cami ve uzun ve mü-
dekkikane hararetli mektubunuzu kemal-i merakla oku-
dum. Peflin olarak size bunu beyan ediyorum ki: Risale-i
Nur’un üstad› ve Risale-i Nur’a Celcelutiye Kasidesi’nde 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilakis: aksine, tersine.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
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 Süryanîce bir
kasidedir.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
felek: talih, baht, kader.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
Heves: nefsin hofluna giden, gelip
geçici istek.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kanun-› ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî ka-
nun.
kanun-› kaderî: kader kanunu.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri ve bu fliirin naz›m flek-
li.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
kemal-i merak: merak›n son de-
recesi, tam bir merak.
kudsî: mukaddes, yüce.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
müdakkikane: müdekkik
olana yak›fl›r flekilde, inceden
inceye araflt›rarak, en ufak
ayr›nt›y› görerek.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n.
musibet: felâket, belâ.
muvakkat: geçici.

muvakkat: geçici.
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›.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk

ifade etme, teflekkür.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
terbiye: e¤itim; iyi ahlâk, say-
g› ve edep ö¤renme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
zat: kendi

1. Sevmedi¤iniz fley, belki hakk›n›zda hay›rl›d›r. (Bakara Suresi: 216)
2. Kadere iman eden, kederden emin olur.
3. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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rumuzlu iflarat›yla pek çok alâkadarl›k gösteren ve benim
hakaik-› imaniyede hususî üstad›m, ‹mâm-› Ali’dir (r.a.).

Ve 
1 »'Hrôo≤rdG ≈pa nIsOnƒnªrdG s’pG GkôrLnG p¬r«n∏nY rºoµo∏nÄ°rSnG nB’ rπob ayetinin

nass›yla, Âl-i Beytin muhabbeti, Risale-i Nur’da ve mes-
le¤imizde bir esast›r. Ve Vehhabilik damar›, hiçbir cihet-
le Nurun hakikî flakirtlerinde olmamak lâz›m geliyor. Fa-
kat, madem bu zamanda z›nd›ka ve ehl-i dalâlet ihtilâf-
tan istifade edip, ehl-i iman› flafl›rt›p ve fleairi bozarak
Kur’ân ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanlar› var; elbet-
te bu müthifl düflmana karfl› cüz’î teferruata dair medar-›
ihtilâf münakaflalar›n kap›s›n› açmamak gerektir.

Hem, ölmüfl insanlar› zemmetmeye, hiç lüzum yok.
Onlar, dâr-› ahirete, mahall-i cezaya gitmifller. Lüzumsuz,
zararl›, onlar›n kusurlar›n› beyan etmek, emrolunan mu-
habbet-i Âl-i Beytin muktezas› de¤ildir ve lâz›m da de¤il-
dir diye, Ehl-i Sünnet Velcemaat, Sahabeler zaman›nda-
ki fitnelerden bahis açmay› menetmifller. Çünkü Vak›a-i
Cemelde Aflere-i Mübeflflereden Zübeyir (r.a.) ve Talha
(r.a.) ve Aifle-i S›dd›ka (r.a.) bulunmas›yla, Ehl-i Sünnet
Velcemaat, o harbi “içtihat neticesi” deyip, “Hazret-i Ali
(r.a.) hakl›, öteki taraf haks›z. Fakat, içtihat neticesi oldu-
¤u cihetle affedilir”derler.

Hem Vehhabilik damar›, hem müfrit Raf›zîlerin mez-
hepleri ‹slâmiyete zarar vermesin diye, S›ffin Harbinde-
ki bâ¤îlerden de bahis açmay› zararl› görüyorlar.

Haccac-› Zalim, Yezit ve Velit gibi heriflere ilm-i kelâm›n
en büyük allâmesi olan Sa’deddin-i Taftazanî, “Yezit’e 
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esaslar dâhilinde Kur’ân ve sün-
nete uygun flekilde bir konuda fi-
kir ortaya koymalar›, hüküm ver-
meleri.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
mahall-i ceza: cezaland›rma ma-
halli, ceza yeri.
medar-› ihtilâf: anlaflmazl›k,
uyuflmazl›k sebebi; kar›fl›kl›k, iki-
lik vesilesi.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
müfrit: ifrat eden, bir konu veya
bir iflte afl›r›ya kaçan.
muhabbet-i Âl-i Beyt: Âlî Beyt
sevgisi, Peygamberimizin ailesi ve
neslinden gelenlere gösterilen
sevgi.
mukteza: iktiza eden, gereken.
münakafla: tart›flma.
nâs: kesin delil ve hüküm getiren
ayet veya hadis.
Raf›zî: ehl-i sünnete ayk›r› akide
veya fikir sahibi olan kimse.
rumuz: remizler, iflaretler.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
fleair: Müslümanlara ait kurallar,
kaideler, bütün Müslümanlarla il-
gili meseleler ve alâmetler.
S›ffin: Hz. Ali ile Hz. Muaviye’nin
savaflt›¤› yer ve bu savafl›n ad›.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar, bö-
lümler.
Vak›a-i Cemel: Cemel Olay›, Müs-
lümanlar aras›nda 657 senesinde
meydana gelen ac› veren olay.
Vehhabî: Muhammed bin Abdül-
vehhab taraf›ndan geçen as›rda
Arabistan’da meydana getirilen
‹slamî baz› meselelerde ifrat eden
ve Arap milliyetçili¤i yapan mez-
hep.
Vehhabî: Muhammed bin Abdül-
vehhab taraf›ndan geçen as›rda
Arabistan’da meydana getirilen
‹slamî baz› meselelerde ifrat eden
ve Arap milliyetçili¤i yapan mez-
hep.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

alâkadar: ilgili, iliflki.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ev hal-
k›.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî.
bâ¤î: isyan eden, meflru ida-

reye baflkald›ran.
bahis: konu.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.

Ehl-i Sünnet Velcemaat: ‹s-
lam’› ilk günkü safiyetiyle ka-
bul ederek dinden olmayan
fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz. Pey-
gamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.

fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.

hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.

içtihat: din âlimlerinin fler’î

1. De ki: “Vazifem karfl›l›¤›nda sizden bir ücret istemiyorum; sizden istedi¤im ancak akraba-
ya [ve Ehl-i Beyte] muhabbettir.” (fiûra Suresi: 23.)



lânet caizdir” demifl. Fakat, “Lânet vaciptir” dememifl,
“Hay›rd›r ve sevab› vard›r” dememifl. Çünkü, hem
Kur’ân’›, hem Peygamberi, hem bütün Sahabelerin kud-
sî sohbetlerini inkâr eden hadsizdir. fiimdi onlardan mey-
danda gezenler çoktur. fier’an, bir adam, hiç mel’unlar›
hat›ra getirmeyip lânet etmese, hiçbir zarar› yok. Çün-
kü, zem ve lânet ise, medih ve muhabbet gibi de¤il. On-
lar, amel-i salihte dahil olamaz. E¤er zarar› varsa, daha
fena.

‹flte, flimdi gizli münaf›klar, Vehhabilik damar›yla en zi-
yade ‹slâmiyeti ve hakikat-i Kur’âniyeyi muhafazaya me-
mur ve mükellef olan bir k›s›m hocalar› elde edip, ehl-i
hakikati Alevîlikle ittiham etmekle birbiri aleyhinde isti-
mal ederek dehfletli bir darbeyi ‹slâmiyete vurmaya çal›-
flanlar meydanda geziyorlar. Sen de bir parças›n› mektu-
bunda yaz›yorsun. Hatta sen de biliyorsun; benim ve Ri-
sale-i Nur’un aleyhinde istimal edilen en tesirli vas›tay›
hocalardan bulmufllar.

fiimdi Haremeyn-i fierifeyne hükmeden Vehhabiler ve
meflhur, dehfletli dâhîlerden ‹bnü’t-Teymiye ve ‹bnü’l-
Kayy›m-i Cevzî’nin pek acip ve cazibedar eserleri ‹stan-
bul’da çoktan beri hocalar›n eline geçmesiyle, hususan
evliyalar aleyhinde ve bir derece bid’alara müsaadekâr
meflreplerini kendilerine perde yapmak isteyen, bid’ala-
ra bulaflm›fl bir k›s›m hocalar, sizin muhabbet-i Âl-i Beyt-
ten gelen ve flimdi izhar› lâz›m olmayan içtihad›n›z› vesi-
le ederek, hem sana, hem Nur fiakirtlerine darbe vura-
bilirler.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Alevi: Hz. Ali’ye ba¤l›l›k noktas›n-
da birleflen çeflitli dinî ve siyasî
gruplar için kullan›lan tabir.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl, dine uygun hareket,
davran›fl.
bid’a: dinin asl›na uymayan âdet
ve uygulamalar..
caiz: mümkün, olur, olabilir.
cazibedar: çekici, cazibeli.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
deha sahibi.
dâhil: girme, içinde olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikati, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
Haremeyn-i fierifeyn: iki mukad-
des flehir, Mekke-i Mükerreme ve
Medine-i Münevvere.
hükmetme: hakîm olma, emri al-
t›nda tutmak.
hususan: bilhassa, özellikle.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dâhilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istimal: kullanma.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kudsî: mukaddes, yüce.
lânet: beddua, ilenç.
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medih: övmek.
mel’un: lânetlenmifl, kötülen-
mifl.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhabbet-i Âl-i Beyt: Âlî
Beyt sevgisi, Peygamberimi-
zin ailesi ve neslinden gelen-
lere gösterilen sevgi.
muhafaza: koruma.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
münaf›k: nifak sokan, arabo-

zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal
davranan.
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.
flakirt: talebe, ö¤renci.

fier’an: fleriata göre, fleriat
bak›m›ndan, fleriatça.
vacip: zorunlu.
vas›ta: arac›.
Vehhabî: Muhammed bin
Abdülvehhab taraf›ndan ge-
çen as›rda Arabistan’da mey-
dana getirilen ‹slamî baz› me-
selelerde ifrat eden ve Arap
milliyetçili¤i yapan mezhep.
vesile: arac›, vas›ta.
zem: yerme, k›nama, ay›pla-
ma.
ziyade: fazla, fazlas›yla



Madem, zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir
emr-i fler’î yok, fakat zemde ve tekfirde hükm-i fler’î var;
zem ve tekfir, e¤er haks›z olsa büyük zarar› var, e¤er
hakl› ise hiç hay›r ve sevap yok. Çünkü tekfire ve zem-
me müstahak hadsizdirler.

Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir
hükm-i fler’î yok, hiç zarar› da yok. ‹flte bu hakikat için-
dir ki; ehl-i hakikat, baflta Eimme-i Erbaa ve Ehl-i Beytin
Eimme-i ‹snâ Afler olarak Ehl-i Sünnetin, mezkûr haki-
kate müstenit olan kanun-i kudsiyeyi kendilerine rehber
edip, ‹slâmlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar-›
bahis ve münakafla etmeyi caiz görmemifller, “Menfaat-
siz, zarar› var” demifller.

Hem, o harplerde çok ehemmiyetli Sahabeler, nas›lsa
iki tarafta da bulunmufllar. O fitneleri bahsetmekte o ha-
kikî Sahabelere, Talha (r.a.), Zübeyir (r.a.) gibi Aflere-i
Mübeflflereye dahi tarafgirâne bir inkâr, bir itiraz kalbe
gelir. Hata varsa da tevbe ihtimali kuvvetlidir. O eski za-
mana gidip lüzumsuz, zararl›, fleriat emretmeden o ah-
valleri tetkik etmekten ise, flimdi bu zamanda, bilfiil ‹slâ-
miyete dehfletli darbeleri vuran ve binler lânete, nefrete
müstahak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir hâlet,
mü’min ve müdekkik bir zat›n vazife-i kudsiyesine muva-
f›k gelemez.

Hatta Sabri ile küçücük münakaflan›z, hem Risale-i
Nur’a, hakaik-› imaniyenin intiflar›na ehemmiyetli bir
zarar verdi¤ini senden saklamam. Ayn› vakitte burada 
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hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâlet: hâl, durum.
harp: savafl.
hükm-i fler’î: Kur’ân-› Kerîm’e ve
din-i ‹slâma uygun kanun ile veri-
len karar, fleriat›n hükmü.
ihtimal: olabilirlik.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kanun-› kudsiye: kudsî kanun.
lânet: beddua, ilenç.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
Menfaat: fayda.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
müdekkik: tetkik eden, incele-
yen, inceden inceye araflt›ran.
mü’min: iman eden, inanan.
münakafla: tart›flma.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müstenit: istinat eden, dayanan.
muvaf›k: uygun, münasip.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tarafgirâne: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
tekfir: birini küfürle suçlama, bir
kimseyi yapt›¤› bir iflten veya bir
sözden dolay› kâfir sayma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tövbe: Allah’tan af dileme.
vazife-i kudsiye: mukaddes vazi-
fe, kutsal vazife.
zat: kifli, flah›s.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.

ahval: hâller, durumlar.
Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî. (Hz.
Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Os-
man, Hz. Ali, Hz. Abdurrah-
man bin Avf, Hz. Übeyde bin
Cerrah, Hz. Said Bin Zeyd, Hz.
Saad bin Ebi Vakkas, Hz.
Ubeydullah bin Talha, Hz. Zü-
beyr ibnü’l-Avvam.).
bahis: konu.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
caiz: mümkün, olur, olabilir.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
Ehl-i Beyt: bir zat›n soyundan
gelme ve onun neslinden ol-
ma.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
Ehl-i Sünnet: ‹slam’› ilk gün-
kü safiyetiyle kabul ederek
dinden olmayan fleyleri kar›fl-

t›rmay›p, Hz. Peygamberin
sünnetinden ve yolundan ay-
r›lmayanlar.
Eimme-i Erbaa: ‹mam Azam
Ebu Hanife, ‹mam fiafiî, ‹mam
Malik, ‹mam Ahmed bin Han-
bel.
eimme-i isnaafler: on iki
imam.
emr-i fler’î: fleriat›n emri, dinî
hukukun emri, meflru olan
emir, ifl.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk,
azg›nl›k.



hissettim, müteessir ve müteellim oldum. Sonra senin gi-
bi ehl-i tahkik bir âlimin Risale-i Nur’a oraca ehemmiyet-
li bir hizmete vesile olacak Sabri oraya gelmesi, ikinizden
büyük bir hizmet-i Nuriye beklerken, bilakis üç cihetle
Nura zarar geldi¤ini hissettim ve gördüm. “Acaba neden
bu zarar olmufl?” diye, düflünürken, iki-üç gün sonra ha-
ber ald›m ki, Sabri manas›z ve lüzumsuz seninle müna-
kafla etmifl, sen de hiddete gelmiflsin. “Eyvah!” dedim.
“Yâ Rab! Erzurum’dan imdâd›ma yetiflen bu iki zat›n
münakaflas›n› musalâhaya tebdil et” diye dua ettim. Ri-
sale-i Nur’un ‹hlâs Lem’alar›nda denildi¤i gibi, “fiimdi,
ehl-i iman, de¤il Müslüman kardeflleriyle, belki Hristiya-
n›n dindar ruhanîleriyle ittifak etmek ve medar-› ihtilâf
meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir.”
Çünkü, küfr-i mutlak hücum ediyor. Senin, hamiyet-i di-
niyen ve tecrübe-i ilmiyen ve Nurlara karfl› alâkan sebe-
biyle senden rica ediyorum ki, Sabri ile geçen maceray›
unutmaya çal›fl ve onu da affet ve helâl et. Çünkü, o ken-
di kafas›yla konuflmam›fl; eskiden beri hocalardan iflitti¤i
fleyleri, lüzumsuz münakafla ile söylemifl. Bilirsin ki, bü-
yük bir hasene ve iyilik, çok günahlara kefaret olur.

Evet, o hemflehrimiz Sabri, hakikaten Nura ve Nur va-
s›tas›yla imana öyle bir hizmet eylemifl ki, bin hatas›n› af-
fettirir. Sizin alicenapl›¤›n›zdan, o Nur hizmetleri hat›r›
için, dost bir hemflehri ve Nur hizmetinde bir arkadafl
nazar›yla bakmal›s›n›z.

Sahabelerin bir k›sm›, o harplerde, adalet-i izafiye ve
nisbiye ve ruhsat-› fler’iyeyi düflünüp tâbi olarak, 

adalet-i izafiye: izafî adalet, yere
flartlara ve di¤er durumlara göre
olan göreceli adalet, toplumun
selâmeti için ferdin r›zas›yla cüz’î
hukukun feda edilmesini ön gö-
rebilen adalet anlay›fl›.
adalet-i nisbiye: tam ve eksiksiz
adaletin uygulamas› mümkün ol-
mad›¤›nda daha az zararl› olan›n
tercih edildi¤i göreceli adalet.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlicenap: cömert, iyilik sahibi,
yüksek ahlâkl›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bilakis: aksine, tersine.
cihet: yön.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
gerçe¤in peflinden gidenler.
Eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
hamiyet-i diniye: dini korumak
ve yüceltmek maksad›yla çal›fl-
ma.
harp: savafl.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
helâl: din bak›m›ndan günah ol-
mayan fley.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti, Ri-
sale-i Nur için çal›flma.
hücum: sald›rma.
iman: inanç, itikat.
imdat: yard›m.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
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kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkâr.
medar-› ihtilâf: anlaflmazl›k,
uyuflmazl›k sebebi; kar›fl›kl›k,
ikilik vesilesi.
mesele: önemli konu.
münakafla: tart›flma.
musalâha: bar›flma, anlaflma,
sulh.
müteellim: ac›l›, a¤r›l›, ac› du-

yan.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nazar: bak›fl, dikkat.
niza: anlaflmazl›k, ihtilâf.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruhanî: manevî âlem, ruhlar
âlemine mensup, ruhlar âle-
mine ait.
ruhsat-› fler’iye: fleriat›n ruh-
sat›, ‹slâmiyetin izin vermesi.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
tâbi: bir fleye uyan.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tecrübe-i ilmiye: ilmin ka-
zand›rd›¤› tecrübe, ilmî dene-
yim.
vas›ta: arac›l›k.
vesile: arac›, vas›ta.
ya Rab: Ey Allah!.
zat: kifli, flah›s



“Hazret-i Ali’nin (r.a.) takip etti¤i adalet-i hakikiye ve azî-
met-i fler’iye ile beraber zâhidâne, müsta¤niyâne, muk-
tes›dâne mesle¤ini terk edip muhalif tarafa bu içtihat ne-
ticesinde girdiklerini, hatta ‹mam-› Ali’nin (r.a.) kardefli
Ukayl ve “Habrü’l-Ümme” ünvan›n› alan Abdullah ‹bni
Abbas dahi bir vakit muhalif taraf›nda bulunduklar›ndan,
hakikî Ehl-i Sünnet Velcemaat, 
1 pønàpØrdG pÜGnƒrHnG tón°S pán©j/ôs°ûdG pø°pSÉnëne røpe bir düstur-i esasiye-i

fler’iyeye binaen, 
2 Énæ`nà`næ°pùrdnG oôu¡n£oæna Énæj/órjnG *G sôn¡nW diyerek, o

fitnelerin kap›s›n› açmay› ve bahsetmeyi caiz görmüyor-
lar. Çünkü, itiraza müstahak birkaç tane varsa, tarafgir-
lik damar›yla büyük Sahabelere, hatta muhalif taraf›nda
bulunan Âl-i Beytin bir k›sm›na ve Talha (r.a.) ve Zübeyir
(r.a.) gibi Aflere-i Mübeflflereden büyük zatlara itiraza bafl-
lar, zem ve adavet meyli uyan›r diye, Ehl-i Sünnet, o ka-
p›y› kapamak taraftar›d›r.

Hatta Ehl-i Sünnetin ve ilm-i kelâm›n azîm imamlar›n-
dan meflhur Sa’deddin-i Taftazanî, Yezit ve Velit hakk›n-
da tel’in ve tadlile cevaz vermesine mukabil Seyyid fierif
Cürcanî gibi Ehl-i Sünnet Velcemaatin allâmeleri demifl-
ler: “Gerçi Yezit ve Velit, zalim ve gaddar ve facirdirler.
Fakat, sekeratta imans›z gittikleri gaybîdir. Ve kat’î bir
derecede bilinmedi¤i için, flah›slar›n hakk›nda nass-› kat’î
ve delil-i kat’î bulunmad›¤› vakit, imanla gitmesi ihtimali
ve tevbe etmek ihtimaliyle, öyle hususî flahsa lânet edil-

mez. Belki, 
3 nÚ/≤paÉnæoªrdGnh nÚ/ªpdÉs¶dG n¤nY $G oánær©nd gibi umumî 
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bul ederek dinden olmayan fley-
leri kar›flt›rmay›p, Hz. Peygambe-
rin sünnetinden ve yolundan ay-
r›lmayanlar.
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.
fâcir: günahkâr.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
gaddar: çok fazla zulüm ve hak-
s›zl›k eden.
gaybî: gaypla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hakikî: gerçek.
hususî: özel.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dâhilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ihtimal: olabilirlik.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi, Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fatlar›ndan, nü-
büvvet, haflir, kader gibi imana
ait meselelerden ‹slâmî esaslar
dairesinde delil ve bürhana daya-
l› olarak bahseden ilim.
lânet: beddua, ilenç.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muhalif: z›t, karfl›t.
mukabil: karfl›l›k.
muktesidâne: iktisatl› davrana-
rak, tutumlu olarak.
müsta¤niyâne: kanaatkâr davra-
narak.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nass-› kat’î: kesin delil; anlam›
aç›k ve sarih olan Kur’ân ayetle-
rinden delil olarak gösterilen
ayet.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n› kendinden geçmesi.
tadlil: do¤ru yoldan ç›kartma,
do¤ru yoldan sapt›rma, dalâlete
düflürme.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tel’in: lânet okuma, lânetleme.
tövbe: Allah’tan af dileme.
ünvan: ad, isim.
zahidâne: tam bir takva içinde
olarak, dünyadan el-etek çeke-
rek.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.

adalet-i hakikiye: hakikî
adalet, gerçek adalet.
adavet: düflmanl›k, husumet.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) ev hal-
k›.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.

Aflere-i Mübeflflere: Cennetle
müjdelenen on Sahabî.
azîm: büyük.
azimet-i fler’iye: dinî azimet;
dinde takva ile hareket et-
mek.
caiz: geçerli, kabul edilebilir,
uygun.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,

yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.
delil-i kat’î: kesin delil.
düstur-i esasiye-i fler’iye: fle-
riat›n esas prensipleri, ana ka-
nunlar›.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: ‹s-
lam’› ilk günkü safiyetiyle ka-

1. Fitne kap›lar›n› kapamak, fleriat›n güzelliklerindendir.

2. Allah ellerimizi temizlesin. Biz de dillerimizi temizleyelim.

3. Allah’›n lâneti zalimlerle münaf›klar›n üzerine olsun.



bir ünvan ile lânet caiz olabilir. Yoksa zararl›, lüzumsuz-
dur” diye Sa’deddin-i Taftazanî’ye mukabele etmifller.

Senin müdekkikane ve âlimâne mektubuna karfl› uzun
cevap yazmad›¤›m›n sebebi, hem ehemmiyetli hastal›-
¤›m ve ehemmiyetli meflgalelerim içinde acele bu kadar
yazabildim.

Kardefliniz

Said Nursî

„@ò

DAH‹L‹YE VEK‹L‹ ‹LE HASB‹HÂLDEN 
B‹R PARÇADIR

Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali vuku bulma-
yan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve tazyi-
ke hedef olmuflum. fiöyle ki:

Hem fliddetli suikast eseri olarak zehirlenmeden has-
ta, hem gayet zaif, yetmifl bir yafl›nda ihtiyar, hem kim-
sesiz, ac›nacak bir gurbette, hem palto ve fanila ve pa-
bucunu satmakla maifletini temin eden fakirü’l-hâl, hem
yirmi befl sene münzevî olmas›ndan, binden ancak tam
sad›k bir adam ile görüflebilen bir merdümgiriz, müte-
vahhifl; hem yirmi sene, hayat›n› ve eserlerini üç mahke-
me ve Ankara ehl-i vukufu inceden inceye tetkikten son-
ra bilittifak beraatine ve eserleri vatana, millete zarars›z
olarak menfaatli olmas›na karar verilmifl bir masum; 

alîmâne: bilerek, bilene yak›fl›r
tarzda.
anarfli: hükümetsiz veya siyasî
otoritesini kaybetmifl düzensiz
topluluk hâli.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
bilittifak: ittifakla, beraberce, el-
birli¤iyle.
caiz: mümkün, olur, olabilir.
dâhiliye: ‹ç iflleri.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emsal: örnekler, benzerler.
evlâd-› vatan: vatan evlâtlar›.
fakirülhâl: muhtaç ve fakirlik
içinde olma.
gadir: zulüm, hainlik.
gayet: son derece.
gurbet: yabanc› yere gidip kal-
ma, do¤up büyünülen yerler d›-
fl›nda kalma.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hasbihal: hâlleflme; görüflüp ko-
nuflma, sohbet.
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ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
lânet: beddua, ilenç.
maiflet: geçim, geçinme.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
menfaat: fayda.
merdümgiriz: insanlardan s›-
k›lan, kalabal›ktan hofllanma-
y›p yaln›zl›k isteyen.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul
olunan fley.
müdakkikane: inceden ince-
ye araflt›rarak, en ufak ayr›n-

t›y› görerek.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
mütevahhifl: tevahhufl eden,
korkan, ürken, yad›rgayan,
çekinen.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sû-i kast: birini öldürmeye
kast etme, birini öldürmek
kast›yla sinsice plan kurma.

tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
temin: sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
umumî: genel.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vecih: cihet, yön.
vekil: naz›r, bakan.
vuku: olma, meydana gelme.
zaif: zay›f.
zemin: yer.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence



hem, Eski Harb-i Umumîde ehemmiyetli hizmet etmifl bir
evlâd-› vatan; hem, flimdi bu milleti, bu vatan›, anarflilik-
ten ve ecnebî ifsatlar›ndan kurtarmak için meydandaki
tesirli âsâr›yla bütün kuvvetiyle çal›flan bir hamiyetper-
ver; ve mahkemede yetmifl flahitle ispat edildi¤i gibi, yir-
mi befl senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen
ve yedi sene Harb-i Umumîye bakmayan, sormayan, bil-
meyen ve eserlerinde kuvvetli delillerle siyasetten bütün
bütün alâkas›n› kesti¤ini ispat eden ve dünyan›za kar›fl-
mad›¤›n› adliyeleriniz resmen itiraf etti¤i bir zarars›z
adam; hem ahiretine ve ihlâs›na zarar gelmemek için
fliddetle teveccüh-i ammeden kaçan ve kardefllerinin
onun hakk›ndaki hüsnüzanlar›ndan ve medihlerinden çe-
kinen, be¤enmeyen bu bîçare Said’e baflta Dâhiliye Ve-
kili olan sen, Afyon Valisini ve Emirda¤ zab›tas›n› musal-
lat edip, her gün bir ay haps-i münferid azab›n› çektir-
mek ve tecrid-i mutlak içinde tek bafl›yla bir haps-i mün-
feridde durmaya mecbur etmek, hangi maslahat›n›z ikti-
za eder? Hangi kanun bu dehfletli gadre müsaade eder
diye, hukuk-i umumiyeyi muhafaza eden adliyenin yük-
sek dairesi vas›tas›yla Dahiliye Vekiline beyan ediyorum.

Zulmen bütün hukuk-i medeniyeden
ve insaniyeden ve yaflamak
hakk›ndan mahrum edilen

Said Nursî

„@ò
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ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
maslahat: fayda, maksat.
medih: övmek.
muhafaza: koruma.
müsaade: izin.
musallat: çok fazla rahats›z eden,
fazlas›yla üzerine giden ve sata-
flan.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
tecrid-i mutlak: hiç kimseyle gö-
rüflememek, tam bir yaln›zl›k.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
vas›ta: arac›l›k.
Vekil: naz›r, bakan.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
Zulmen: zulümle, haks›zl›kla, zul-
mederek.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âsâr: eserler.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Dâhiliye: ‹ç iflleri.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.

gadir: zulüm, hainlik.
hamiyetperver: hamiyet sa-
hibi, din ve millet gibi önemli
de¤erleri seven, koruyan ve
bunlara hizmet eden.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hukuk-› insaniye: insanî hak-
lar.
hukuk-i medeniye: medenî
hukuk, temel hak ve hürri-
yetler.

hukuk-i umumiye: toplu-
mun bütün fertlerinin sahip
oldu¤u haklar.
hüsn-i zan: bir kimsenin ve-
ya bir hâdisenin iyili¤i hakk›n-
daki vicdanî ve iyi kanaat.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.



ESK‹ DÂH‹L‹YE VEK‹L‹, fi‹MD‹ PART‹ 
KÂT‹B-‹ UMUMÎS‹ H‹LM‹ BEY,

Evvelâ: Yirmi sene zarf›nda, bir tek istida Dâhiliye Ve-
kili iken sana yazd›m. Fakat yirmi senelik kaidemi boz-
mad›m, vermedim. Hem eski Dahiliye Vekili, hem flimdi
kâtib-i umumi s›fatlar›yla seninle konuflaca¤›m. Yirmi se-
ne hükûmetle konuflmayan, tek bir defa hükûmet hesa-
b›na hükûmetin büyük bir rüknü ile konuflan adam, on
saat kadar söylese azd›r. Onun için siz benimle konufl-
may› bir iki saat müsaade ediniz.

Saniyen: fiimdi partinin kâtib-i umumîsi itibar›yla size
bir hakikati beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum.
Hakikat da fludur:

Senin kâtib-i umumî oldu¤un Halk F›rkas›n›n millet
karfl›s›nda gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da fludur:

Bin seneden beri âlem-i ‹slâmiyeti kahramanl›¤› ile
memnun eden ve vahdet-i ‹slâmiyeyi muhafaza eden ve
âlem-i befleriyetin küfr-i mutlaktan ve dalâletten flanl› bir
surette kurtulmas›na büyük bir vesile olan Türk milleti ve
Türkleflmifl olanlar›n din kardeflleri, e¤er flimdi, eski za-
man gibi, kahramancas›na Kur’ân’a ve hakaik-› imana
sahip ç›kmazsan›z ve do¤rudan do¤ruya hakaik-› Kur’âni-
ye ve imaniyeyi tervice çal›flmazsan›z, size kat’iyen haber
veriyorum ve kat’î hüccetlerle ispat ederim ki, âlem-i ‹s-
lâm›n muhabbet ve uhuvveti yerine, dehfletli bir nefret ve 

âlem-i befleriyet: insanl›k âlemi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam âlemi, ‹s-
lam dünyas›.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Dâhiliye: ‹ç iflleri.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
F›rka: siyasî parti.
gayet: son derece.
hakaik-› iman: iman hakikatleri.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
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kikatler, imanî gerçekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
Hakikat: gerçek.
hüccet: delil.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
kaide: kural, esas, düstur.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-

reddüde mahal b›rakmayan.
kâtib-i umumî: genel sekre-
ter, genel yazman.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkâr.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
müsaade: izin.
rükün: bir toplulu¤un en
önemli ve kuvvetli fertlerin-

den her biri.
flan: flöhret, ün.
Saniyen: ikinci olarak.
suret: biçim, flekil, tarz.
terviç: bir fikri tutma, destek-
leme.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vahdet-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
birlik, ‹slâmî birlik.
vazife: görev.
Vekil: naz›r, bakan.
vesile: arac›, vas›ta.
zarf›nda: süresince



kahraman kardefli ve kumandan› olan Türk milletine bir
adavet ve flimdi âlem-i ‹slâm› mahva çal›flan küfr-i mut-
lak alt›ndaki anarflili¤e ma¤lûp olup, âlem-i ‹slâm›n
kal’as› ve flanl› ordusu olan bu Türk milletinin parça par-
ça olmas›na ve flark-› flimalîden ç›kan dehfletli ejderhan›n
istilâ etmesine sebebiyet vereceksiniz.

Evet, hariçte iki dehfletli cereyana karfl›, bu kahraman
millet, Kur’ân kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa, küfr-i mutla-
k›, istibdad-› mutlak›, sefahat-i mutlak› ve ehl-i namusun
servetini serserilere ibahe etmesini alet ederek dehfletli
bir kuvvetle gelen bir cereyan› durduracak, ancak ‹slâmi-
yet hakikatiyle mezç olmufl, ittihad etmifl ve bütün mazi-
deki flerefini ‹slâmiyette bulmufl olan bu milletteki din
kuvveti ve iman bütünlü¤üdür. Evet, bu milletin hamiyet-
perverleri, milliyetperverleri, herfleyden evvel bu müm-
teziç, müttehit milliyetin can damar› hükmünde olan
hakaik-› Kur’âniyeyi terbiye-i medeniye yerine ikame et-
mek ve düstur-i hareket yapmakla o cereyân› durdurur,
inflaallah.

‹kinci cereyan: E¤er siz hamiyetperver, milliyetperver
adamlar gibi, flimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet
hesab›na mukaddesat› çi¤neyen usulleri muhafazaya ça-
l›fl›p, üç-dört flahs›n ink›lâp nam›nda ki yapt›klar› icraat›
esas tutarak mevcut haseneleri ve ink›lâp iyiliklerini on-
lara verip ve mevcud dehfletli kusurlar millete verilse, o
vakit üç-dört adam›n, üç-dört seyyiesi üç-dört milyon
seyyie olup, bu kahraman ve dindar milleti ve ‹slâm
ordusu olan Türk milletinin geçmifl as›rlardaki milyarlar 
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ve hürriyeti tan›mayan tam bas-
k›, tam diktatörlük.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kal’a: büyük hisar.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
kumandan: komutan.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
mazi: geçmifl zaman.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-
venlik ve rahatl›k içinde yaflay›fl.
mezç: katma, kar›flt›rma.
milliyetperver: milletini seven,
ulusçu, milliyetçi.
muhafaza: koruma.
mukaddesat: mukaddes, kutsal,
temiz ve yüce olan fleyler.
mümteziç: uyuflan, kaynaflan,
kar›flan.
müttehit: birleflen, birlik olan.
nam: ad.
flark-› flimalî: kuzeydo¤u.
sebebiyet: sebep olma.
sefahat-i mutlak: nefsin kötü ar-
zular›na mutlak surette uyma.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
seyyie: fenal›k, kötülük, çirkinlik.
terbiye-i medeniye: medenî ter-
biye 

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
as›r: yüzy›l.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
düstur-i hareket: hareket
prensibi, kural›.

ehl-i namus: namusuna düfl-
kün olup koruyanlar.
evvel: önce.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikat: gerçek, esas.
hamiyetperver: hamiyet sa-
hibi, din ve millet gibi önemli
de¤erleri seven, koruyan ve
bunlara hizmet eden.
hariç: d›fl memleket, yaflan›-
lan ülkenin d›fl›ndaki ülke.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-

zas›na uygun ifl.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ibahe: mübah k›lma, bir fleyi
haram olmaktan ç›karak ser-
best b›rak›lmas›.
icraat: ifller.
ikame: yerine koyma.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak



flerefli merhum ordular›na ve milyonlarla flehidlerine ve
milletine büyük bir muhalefet ve ervâh›na bir manevî
azap ve flerefsizlik olmakla beraber; o üç-dört ink›lâpç›
adam›n pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun
kuvvet ve himmetiyle vücud bulan haseneleri o üç-dört
adama verilse, o üç-dört milyon iyilikler, üç-dört hasene-
ye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehfletli kusurla-
ra kefaret olamaz.

Sâlisen: Size karfl› elbette çok cihetlerde dâhilî ve ha-
ricî muar›zlar var. E¤er bu muâr›zlar›n›z, hakaik-› imani-
ye nam›na ç›ksayd›, birden sizi ma¤lûp ederdi. Çünkü,
bu milletin yüzde doksan› bin seneden beri an’ane-i ‹slâ-
miye ile ruh ve kalble ba¤lanm›fl. Zahiren muhalif-i f›tra-
t›ndaki emre itaat cihetiyle serfüru etse de, kalben ba¤-
lanmaz.

Hem, bir Müslüman, baflka milletler gibi de¤il. E¤er
dinini b›raksa anarflist olur, hiçbir kay›t alt›nda kalamaz;
istibdad-› mutlaktan, rüflvet-i mutlakadan baflka hiçbir
terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüc-
cetleri, çok misalleri var. K›sa kesip, sizin zekâvetinize
havale ediyorum.

Bu asr›n, Kur’ân’a fliddet-i ihtiyac›n› hissetmekte, ‹s-
veç, Norveç, Finlandiya’dan geri kalmamak size
elzemdir; belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak va-
zifenizdir. Siz, flimdiye kadar gelen ink›lâp kusurlar›n› üç-
dört adamlara verip, flimdiye kadar umumî harp ve sair
ink›lâplar›n icbar›yla yap›lan tahribatlar› —hususan 

an’ane-i ‹slâmiye: ‹slâmî gele-
nek.
anarflist: hiçbir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan, ondan fayda
uman kimse.
as›r: yüzy›l.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
cihet: yön.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
harici: d›fla ait, d›flla ilgili.
harp: savafl.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme.
hisse: pay, nasip.
hüccet: delil.
hususan: bilhassa, özellikle.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda yapt›rma.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›lma,
tekelleflme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî ol-
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mayan.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
misal: örnek.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
nam: ad.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rüflvet-i mutlaka: kay›ts›z

flarts›z rüflvet, ç›kar gözet-
meksizin hiç bir ifl yapmama,
tam rüflvet.
Salisen: üçüncü olarak.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
serfüru: bafl e¤me, söz dinle-
me, itaat.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n,
muhtaç olman›n fliddeti, ihti-

yac›n çok fazla olmas›.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tedbir: idare etme; önlem,
çare.
terbiye: e¤itim; iyi ahlâk, say-
g› ve edep ö¤renme.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vazife: görev.
vücut: var olma, varl›k.
Zahiren: görünüflte.
zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti



an’ane-i diniye hakk›nda— tamire çal›flsan›z, hem size
istikbalde çok büyük bir fleref ve ahirette büyük kusurat-
lar›n›za kefaret olup, hem vatan ve millet hakk›nda men-
faatli hizmet ederek milliyetperver, hamiyetperver nâm›-
na müstehak olursunuz.

Rabian: Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kap›s›
kapanm›yor; ve madem siz de herkes gibi kabre kofluyor-
sunuz; ve madem o kat’î ölüm ehl-i dalâlet için idam-›
ebedîdir, yüz bin cemiyetçilik ve dünyaperestlik ve siya-
setçilik onu tebdil edemez; ve madem Kur’ân, o idam-›
ebedîyi, ehl-i iman için terhis tezkeresine çevirdi¤ini gü-
nefl gibi ispat eden Risale-i Nur elinize geçmifl ve yirmi
seneden beri hiçbir feylesof, hiçbir dinsiz ona karfl› ç›ka-
m›yor, bilakis dikkat eden feylesoflar› imana getiriyor ve
bu on iki sene zarf›nda dört büyük mahkemeniz ve fey-
lesof ve ulemadan mürekkeb ehl-i vukufunuz, Risale-i
Nur’u, tahsin ve tasdik ve takdir edip, iman hakk›ndaki
hüccetlerine itiraz edememifller ve bu millet ve vatana
hiçbir zarar› olmamakla beraber, hücum eden dehfletli
cereyanlara karfl› Sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i
Kur’ânî oldu¤una Türk milletinden, hususan mektep
görmüfl gençlerden yüz bin flahit gösterebilirim; elbette
benim size karfl› bu fikrimi tam nazara almak, ehemmi-
yetli bir vazifenizdir. Siz dünyevî çok diplomatlar› her za-
man dinliyorsunuz; bir parça da ahiret hesâb›na konuflan
benim gibi kabir kap›s›nda vatandafllar›n hâline a¤layan
bir bîçareyi dinlemek lâz›md›r.
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iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istikbal: gelecek zaman.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
kusurat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu.
menfaat: fayda.
milliyetperver: milletini seven,
ulusçu, milliyetçi.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
Rabian: dördüncü olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman 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: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tamir: onarma, düzeltme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma, sal›verme.
tezkere: belge, pusula.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vazife: görev.
zarf›nda: süresince

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
an’ane-i diniye: dinî gelenek
ve âdet.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilakis: aksine, tersine.
cemiyetçilik: cemiyet taraf-
tarl›¤›, particilik, grupçuluk.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
diplomat: millet meseleleri
ve siyaset noktas›nda söz sa-

hibi olan.
dünyaperest: dünyaya ta-
pan, dünyaya düflkün, ta-
mahl›, h›rsl› kimse.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i vukuf: hâkimler.
feylesof: dinsiz, sap›k fikirli,
felsefe ile u¤raflan.

feylesof: sap›k fikirli, felsefe
ile u¤raflan.
hamiyetperver: hamiyet sa-
hibi, din ve millet gibi önemli
de¤erleri seven, koruyan ve
bunlara hizmet eden.
hüccet: delil.
hücum: sald›rma.
hususan: bilhassa, özellikle.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.



Bu istida, yirmi seneden beri hiç mürâcaat etmedi¤im
hâlde, bir hiddet zaman›nda bir defa olarak beni tazip
eden Dahiliye Vekili Hilmi’ye hitaben yaz›lm›fl, bera-i
malûmat Afyon Emniyet Müdürüne gönderilmifl. Mana-
s›z, lüzumsuz dört-befl defa bana s›k›nt› verdiler. “Senin
yaz›n böyle de¤il, kim sana böyle yazm›fl?” diye resmen
beni karakola ça¤›rd›lar.

Ben de dedim: “Böylelere müracaat edilmez, yirmi se-
ne sükûtum hakl› imifl.”

Ey Emirda¤ hükûmeti ve zab›tas›! Bu hasbihâli bir se-
ne evvel yazm›flt›m. Fakat vermedim, saklad›m. fiimdi,
befl cihetle kanunsuz beni hususî ikametgâh›mda bir hiz-
metçiden men ve müdahale etmeleri gibi dünyada
emsalsiz bir tarzda beni istibdad-› mutlak alt›na al›yorlar.
Kanun nam›na kanunsuzluk edenleri, insafa gelmek fik-
riyle izhar ediyorum.

„@ò
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Aziz, s›dd›k kardeflim ve bu fânî dünyada hamiyetli ve
ciddî bir arkadafl›m,

Evvelâ: Bütün dostlar›m ve hemflehrilerimden en ziya-
de zat›n›z ve baz› Erzurumlu zatlar›n, benim bu iflkence-
li ve mazlumiyet hâletimde flefkatkârâne ciddî alâkadarl›-
¤›n›za ve imdad›ma fikren koflman›za cidden çok min-
nettar›m ve ahir ömrüme kadar unutmayaca¤›m. Size
bin maflaallah ve barekâllah derim.

ahir ömür: ömrün son devresi,
hayat›n son demleri.
alâkadar: ilgili, iliflki.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bârekâllah: Allah mübarek etsin,
hay›rl› ve bereketli olsun.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
cihet: yön.
Dâhiliye: ‹ç iflleri.
Emniyet: güvenlik; polis teflkilât›.
emsalsiz: benzersiz.
evvel: önce.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
hâlet: hâl, durum.
hamiyet: gayret.
hasbihal: birine durumunu anla-
tarak kendisinden fikir isteme;
dan›flma.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hususî: özel.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
imdat: yard›m.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
istida: resmî makamlara bir iflin

yap›lmas›n› istemek maksa-
d›yla yaz›lan yaz›, dilekçe.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-
m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare.
mazlumiyet: mazlumluk, zu-
lüm görmüfllük.
men: yasak etme, engelleme.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-

flekkür duygusu içinde olan.
müdahale: kar›flma.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nam: ad.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
sükût: susma, sessiz kalma.
tarz: biçim, flekil.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
Vekil: naz›r, bakan.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Saniyen: Mesle¤ime ve Risale-i Nur’dan ald›¤›m dersi-
me bütün bütün muhalif olarak ve on seneden beri fânî
dünyan›n geçici, ehemmiyetsiz hâdiselerine bakmamak
olan bir düstur-i hayat›ma da münafi olarak, s›rf senin
hat›r›n ve merak etti¤in ve bu defaki uzun mektubun için
vaziyetime ve zalimlerin iflkencelerine ait birkaç madde-
yi beyan edece¤im.

• Birincisi: Otuz sene evvel Dârülhikmette aza iken,

birgün, arkadafl›m›zdan ve Dârülhikmet azas›ndan Sey-
yid Sadeddin Pafla dedi ki: “Kat’î bir vas›ta ile haber al-
d›m; kökü ecnebîde ve kendisi burada bulunan bir z›nd›-
ka komitesi, senin bir eserini okumufl. Demifller ki, ‘Bu
eser sahibi dünyada kalsa, biz mesle¤imizi (yani z›nd›ka-
y›, dinsizli¤i) bu millete kabul ettiremeyece¤iz. Bunun vü-
cudunu kald›rmal›y›z’ diye senin idam›na hükmetmifller.
Kendini muhafaza et.” Ben de: “Tevekkeltü alellâh, ecel
birdir, tegayyür etmez” dedim.

‹flte bu komite, otuz sene belki k›rk seneden beri hem
tevessü etti, hem benimle mücadelede herbir desiseyi
istimal etti. ‹ki defa imha için hapse ve on bir defa da be-
ni zehirlemeye çal›flm›fllar. En son dehfletli plânlar›, sab›k
dahiliye vekilini ve Afyon’un sab›k valisini ve Emir-
da¤’›n›n sab›k kaymakam vekilini aleyhime sevk etmele-
riyle, resmî hükûmetin nüfuzunu bütün fliddetiyle aley-
himde istimal etmeleridir. Benim gibi zay›f, ihtiyar, mer-
dümgiriz, fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir bîçareye
o üç resmî memurlar, aleyhimde öyle bir propaganda
yapm›fl ve herkesteki korku o dereceye varm›fl ki, bir 
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muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, ayk›r›.
münafi: z›t, ayk›r›.
nüfuz: bir kimsenin emir ve hü-
kümlerinin ifllemesi, geçerli olma-
s›.
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.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›k: geçen, geçmifl, olmufl.
Saniyen: ikinci olarak.
sevk: yöneltme, gönderme.
tagayyür: de¤iflme.
tevekkeltü-alellah: Allah’a te-
vekkül ettim, dayand›m.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
vas›ta: arac›.
vaziyet: durum.
vekil: naz›r, bakan.
zaif: zay›f.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
aza: üye.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dâhiliye: ‹ç iflleri.
Dârülhikmet: Osmanl›larda
fieyhülislâml›k makam›n›n bir
ismi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.

ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
hâdise: olay.
hükmetme: karar vermek.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.

iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
istimal: kullanma.
Kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
merdümgiriz: insanlardan s›-
k›lan, kalabal›ktan hofllanma-
y›p yaln›zl›k isteyen.
Meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.



memur bana selâm etse, haber ald›klar› vakitte de¤ifltir-
dikleri için, casusluktan baflka hiçbir memur bana u¤ra-
mad›¤›n› ve komflular›m›n da baz›lar› korkular›ndan hiç
selâm etmediklerini gördü¤üm hâlde, inayet ve h›fz-› ‹lâ-
hî bana bir sab›r ve tahammül verdi. Emsalsiz bu iflken-
ce ve bu tazyik, beni onlara dehalete mecbur etmedi.

...................

• Üçüncüsü: ‹ki sene, iki mahkeme, ellerinde tetkik

edilen bütün Risale-i Nur eczalar›nda kanunca bir vesile
bulamay›p (HAfi‹YE) bizi ve Risale-i Nur’u beraat ettirdikten
sonra, z›nd›ka komitesi, münaf›k baz› memurlar› vesile
ederek, merkez-i hükûmette resmî bir plân çevirip beni
bütün bütün hilâf-› kanun olarak bütün dostlar›mdan ve
talebelerimden tecrit ve s›hhat ve hayat›m noktas›nda en
fena bir yerde, beni nefyetmek nam› alt›nda, haps-i
münferit ve tecrid-i mutlak manas›nda beni Emirda¤’›na
gönderdiler. fiimdi tahakkuk etmifl ki, iki maksatla bu
muameleyi yap›yorlar:

Birisi: Eskiden beri ihaneti kabul etmedi¤imden, beni
o surette hiddete getirip bir mesele ç›kararak mahv›ma 

HAfi‹YE: Ya hiçbir cihetle hiçbir kanun, hattâ onlar›n bâz› keyfî kanun-
lar› bize ve Risâle-i Nur’a iliflmiyorlar; veyahut flimdiki bâz› kanunlar ilifl-
ti¤i halde, koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler, istikbâlde gelecek flid-
detli nefret ve lânetten çekinmek için, Nurun ve bizim mahkûmiyetimize
cesaret edemeyip, ittifakla umumuzun berâetine ve bütün Risâle-i Nur’un
iâdesine karar verdiler. Da¤ gibi kuvvetli adliyeler çekindi¤i halde, muvak-
kat bir makamda olan gaddar flahsiyetlerin bu zulmü yapmalar›, elbette
semâvât› ve arz› k›zd›r›yor; daha hiddetime lüzûm kalm›yor.

beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
dehalet: girme, birinin himaye ve
merhametine s›¤›nma.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
Emsalsiz: benzersiz.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hafliye: dipnot.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
h›fz-› ‹lâhî: Allah’›n korumas›.
hilâf-› kanun: kanuna ters, ka-
nun d›fl›.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
mahv: periflan etme, harap etme.
maksat: gaye.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
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mesele: önemli konu.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nam: ad.
nefy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
selâm: selâm, esenleme; Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için
mü’minlerin birbirine etti¤i
selâmünaleyküm fleklindeki
dua.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

talebe: ö¤renci.

tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.

tecrid-i mutlak: hiç kimseyle
görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k.

tecrit: bir kiflinin baflka bir in-
san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.

tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

vesile: bahane, sebep.

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.



yol açmakt›. Bundan bir fley ç›karamad›klar› için, zehir-
lendirmek vas›tas›yla mahv›ma çal›flt›lar. Fakat inayet-i
‹lâhiye ile, Nur fiakirtlerinin dualar› tiryak gibi, panzehir
gibi ve sab›r ve tahammülüm tam bir ilâç gibi o plân›
akim b›rakt›, o maddî ve manevî zehirin tehlikesini geçir-
di. Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükûmette bu tarzda iflken-
celi zulümler, kànun nâm›na, hükûmet nam›na yap›lma-
d›¤› hâlde, damarlar›ma dokunduracak tarzda mütemadi-
yen tarassudlarla herkesi ürkütmekle beni hiddete getiri-
yordu. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki: Bu zalimlere
hiddet de¤il, ac›mal›s›n. Onlar›n herbirisi, pek az bir za-
man sonra, sana muvakkaten verdikleri azap yerinde bin
derece fazla bâkî azaplara ve maddî ve manevî cehen-
nemlere maruz kalacaklar. Senin intikam›n, bin defa ziya-
de onlardan al›n›r. Ve bir k›sm›, akl› varsa, dünyada da
kald›kça, geberinceye kadar vicdan azâb› ve idam-› ebedî
korkusuyla iflkence çekecekler. Ben de, onlara karfl› hid-
deti terk ettim, onlara ac›d›m. “Allah ›slah etsin” dedim.

Hem, bu azap ve iflkenceler, pek büyük sevap kazan-
d›rmakla beraber, Risale-i Nur fiakirtleri yerine ve onla-
r›n bedeline benimle meflgul olup yaln›z beni tâzib etme-
leri, Nurculara büyük bir fayda ve selâmetlerine hizmet
olmas› cihetinde de Cenab-› Hakka flükrediyorum ve
müthifl s›k›nt›lar›m içinde bir sevinç hissediyorum.

• Dördüncüsü: Senin mektubunda benim istirahati-

mi ve e¤er iktidâr›m olsa, benim fiam ve Hicaz taraf›na
gitmeme dâir sizin hükûmet-i hâz›raya mürâcaat madde-
si ise:
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ma.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
muvakkaten: geçici olarak.
nam: ad.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
panzehir: zehirin tesiri giderme
özelli¤i olan madde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
flakirt: talebe, ö¤renci.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›
hoflnutluk ve memnunluk ifade
etme, teflekkür.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tarz: biçim, flekil.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vas›ta: arac›l›k.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bedel: karfl›l›k.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
faide: fayda.
gerçi: her ne kadar...
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hükümet-i hâz›ra: flimdiki

hükümet.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
intikam: öç alma.
iflkence: bir kimseye verilen

maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.
mahv: periflan etme, harap
etme.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
müracaat: baflvurma, dan›fl-



Evvelâ: Biz iman› kurtarmak ve Kur’ân’a hizmet için,
Mekke’de olsam da buraya gelmek lâz›md›. Çünkü, en
ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler has-
tal›klara müptelâ olsam ve zahmetler çeksem, yine bu
milletin iman›na ve saadetine hizmet için burada kalma-
ya Kur’ân’dan ald›¤›m dersle karar verdim ve vermifliz.

Saniyen: Bana karfl› hürmet yerine hakaret görmek
noktas›n› mektubunuzda beyan ediyorsunuz. “M›s›r’da,
Amerika’da olsayd›n›z, tarihlerde hürmetle yâd edilecek-
tiniz” diye yaz›yorsunuz.

Azîz, dikkatli kardeflim,

Biz, insanlar›n hürmet ve ihtiram›ndan ve flahs›m›za
ait hüsnüzan ve ikram ve tahsinlerinden mesle¤imiz iti-
bar›yla cidden kaç›yoruz. Hususan acip bir riyakârl›k
olan flöhretperestlik ve cazibedar bir hodfüruflluk olan ta-
rihlere flaflaal› geçmek ve insanlara iyi görünmek ise,
Nurun bir esas› ve mesle¤i olan ihlâsa z›tt›r ve münafidir.
Onu arzulamak de¤il, bilakis flahs›m›z itibar›yla ondan
ürküyoruz. Yaln›z Kur’ân’›n feyzinden gelen ve i’caz-›
manevîsinin lemaat› olan ve hakikatlerinin tefsiri bulu-
nan ve t›ls›mlar›n› açan Risale-i Nur’un revac›n› ve her-
kesin ona ihtiyac›n› hissetmesini ve pek yüksek k›ymeti-
ni herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevî ke-
ramat›n› ve iman noktas›nda z›nd›kan›n bütün dinsizlik-
lerini ma¤lûp ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, gös-
termek istiyoruz ve onu rahmet-i ‹lâhiyeden bekliyoruz.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilakis: aksine, tersine.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cidden: ciddî olarak, gerçek ola-
rak.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hakikat: gerçek, esas.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hürmet: sayg›.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
Hususan: bilhassa, özellikle.
i’caz-› manevî: manen mu’cize
olufl.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
ikram: a¤›rlama, sayg› gösterme,
hürmet etme.
iman: inanç, itikat.
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keramat: kerametler, ermifl-
lerin, velîlerin ola¤an üstü
sözleri ve hâlleri.
k›ymet: de¤er.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar,
parlay›fllar.
ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
münafi: z›t, ayk›r›.
müptelâ: tutkun, bir fleye

düflkün ve tutulmufl olan.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet: mutluluk.
Saniyen: ikinci olarak.

flaflaa: gösterifl, debdebe.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tefsir: aç›klama, izah.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.
yâd: anma.
zahir: aç›k, görünür.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
ziyade: fazla, fazlas›yla



fiahs›ma ait ehemmiyetsiz ve cüz’î bir maddeyi hafliye
olarak beyan ediyorum:

Madem Recep Bey ve Kara Kâz›m seninle dost ve
zann›mca eski Said’le de münasebetleri var; onlardan
iyilik istemek de¤il, belki bana karfl› selefleri gibi mana-
s›z, lüzumsuz tazyik ve zulme meydan vermesinler. Ha-
kikaten buran›n maddî ve manevî havas›yla imtizaç ede-
miyorum. S›k›nt›lar›m pek fazla. ‹kametgâh›m› hem d›-
flar›dan, hem içeriden kilitliyorum. Her cihetle yaln›z›m.
Ve bir cihette de komflusuz, s›k›nt›l› bir odada, hasta bir
hâlde hayat›m› geçiriyorum. Bazen bir günü, Denizli’de
bir ay hapisten fazla beni s›km›fl. Bu yirmi sene dehfletli
zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime iliflmek art›k ye-
ter. Zaten iki sene mahkemelerin tetkikat›yla ve aleyhim-
deki münaf›klar›n plânlar› akim kalmas›yla kat’iyen te-
beyyün etmifl ki, flahs›mda ve Nurlarda bu vatan ve mil-
lete zarar tevehhüm etmekle daha kimseyi kand›ramaz-
lar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam, belki
tebdil-i hava için mutedil havas› bulunan bu kazan›n ba-
z› köylerine gitmeme müsaadekâr bir ifl’ar olsa, münasip
olur. Size ve oradaki Nur dostlar›ma çok selâm ve dua
ediyoruz.

1 ≈/bÉnÑrdGnƒog ≈/bÉnÑrdnG
Said Nursî

„@ò
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selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme.
selef: önce geçen; bir yerde, bir
iflte, bir hâl ve mevkide di¤erin-
den önce bulunmufl olan kimse.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tebdil-i hava: hava de¤iflikli¤i.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
tetkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

1. Baki olan ancak Allah’t›r.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
Hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.

hafliye: dipnot.
ikametgâh: ikamet yeri, otu-
rulan yer, ev, hane.
imtizaç: bileflik hale gelme,
kaynaflma.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz›
ile haber verme.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.
Madem: ...den dolay›, böyle

ise.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasip: uygun.
müsaadekâr: zorluk ç›karma-
yan, hoflgörü sahibi, uysal
davranan.
mutedil: ›l›man.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Maddî ve manevî bir sual münasebetiyle hat›ra gelen
bir cevapt›r.

Deniliyor ki: “Neden Nur fiakirtlerinin kuvvetli hüs-
nüzanlar› ve kat’î kanaatleri, senin flahs›n hakk›nda Nur-
lara daha ziyade flevklerine medar olan bir makam› ve
kemalât› flahs›na kabul etmiyorsun? Yaln›z Risale-i Nur’a
verip, kendini çok kusurlu bir hadim gösteriyorsun?”

Elcevap: Hadsiz hamd ve flükür olsun ki; Risale-i
Nur’un öyle kuvvetli ve sars›lmaz istinat noktalar› ve öy-
le parlak ve keskin hüccetleri var ki, benim flahs›mda
zannedilen meziyete, istidada ihtiyac› yoktur. Baflka
eserler gibi, müellifin kabiliyetine bak›p, makbuliyeti ve
kuvveti ondan alm›yor; iflte meydanda. Yirmi senedir
kat’î hüccetlerine dayan›p, flahs›m›n maddî ve manevî
düflmanlar›n› teslime mecbur ediyor. E¤er flahsiyetim
ona ehemmiyetli bir nokta-i istinat olsayd›, dinsiz düfl-
manlar›m ve insafs›z muâr›zlar›m kusurlu flahs›m› çürüt-
mekle, Nurlara büyük darbe vurabilirdiler. Hâlbuki, o
düflmanlar, divaneliklerinden, yine her nevi desiselerle
beni çürütmeye ve hakk›mda teveccüh-i ammeyi k›rma-
ya çal›flt›klar› hâlde, Nurlar›n fütuhat›na ve k›ymetine za-
rar veremiyorlar. Yaln›z baz› zaif ve yeni müfltaklar› bu-
land›rsa da, vazgeçiremiyorlar.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ehemmiyetli: önemli.
elcevap: cevap olarak.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hadim: hademe, hizmetçi.
Hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek bil-
dirme.
hüccet: delil.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinat: dayanak.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
k›ymet: de¤er.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
makam: büyük yer, mevki.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
medar: sebep, vesile.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
müfltak: arzulu, fazla istekli,

ifltiyak gösteren.
nevi: çeflit, tür.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flahsiyet: kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sual: soru.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk
ifade etme, teflekkür.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
zaif: zay›f.
ziyade: fazla, fazlas›yla

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Bu hakikat için, hem bu zamanda enaniyet ziyade
hükmetti¤i için, haddimden çok ziyade olan hüsnüzanla-
r› kendime alm›yorum. Ve ben, kardefllerim gibi, kendi
nefsime hüsnüzan etmiyorum. Hem, kardefllerimin bu
bîçare kardefllerine verdi¤i makam-› uhrevî, hakikî, dinî
makam ise, Mektubat’ta ‹kinci Mektubun ahirindeki ka-
ideye göre, “fiahs›ma verdikleri manevî hediye olan ke-
malât›, e¤er —hâflâ— ben kendimi öyle bilsem, olma-
mas›na delildir; kendimi öyle bilmesem, onlar›n o hedi-
yesini kabul etmemek lâz›m geliyor.” Hem, kendini ma-
kam sahibi bilmek cihetinde enaniyet müdahale edebilir.

Bir fley daha kald› ki; dünya cihetinde, “Hakaik-› ima-
niyenin neflrindeki vazifedar, makam sahibi olsa, daha
iyi tesir eder” denilebilir. Bunda da iki manî var:

• Bir i s i : Faraza velâyet olsa da; bilerek, isteyerek

makam yapmak tarz›nda, velâyetin mahiyetindeki ihlâs
ve mahviyete münafidir. Nübüvvetin vereseleri olan Sa-
habeler gibi izhar ve dava edemezler; onlara k›yas edil-
mez.

• ‹kinc i  Mâni : Pek çok cihetlerle çürütülebilir

ve fânî ve cüz’î ve muvakkat ve kusurlu bir flah›s sahip
olsa, Nurlara ve hakaik-› imaniyenin fütuhat›na zarar ge-
lir. Fakat bir nokta var ki, mucib-i flükrand›r. Ehl-i siya-
setteki düflmanlar›m, mezkûr hakikatleri bilmedikleri
için, flerefli, izzetli Eski Said’i düflünüp, mütemadiyen
Nurlar bedeline benim flahs›ma ihanet ve tenk›s etmekle
meflgul oluyorlar, baz› mutaass›p enaniyetli hocalar› da 
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mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
makam: yer, mevki.
makam-› uhrevî: ahirete ait ma-
kam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
Mâni: engel.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mucib-i flükran: flükür ve teflek-
kür etmeyi icap ettiren.
müdahale: kar›flma.
münafi: z›t, ayk›r›.
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.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
muvakkat: geçici.
nefis: kendi, flah›s.
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim.
Nübüvvet: nebîlik, peygamber-
lik, Allah elçili¤i.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tenkis: noksanlaflt›rma, kusurlu
hale getirme.
tesir: etki.
vazifedar: vazifeli.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
verese: vârisler, mirasç›lar, miras
alanlar.
ziyade: fazla, fazlas›yla

ahir: son.
bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dava: iddia.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
Ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fânî: muvakkat, geçici.

Faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah göstermesin.
hükmetme: hakîm olma, ifl-
leme.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulu-
nup, iyi olaca¤›n› düflünmek.

ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme.
izzetli: fleref ve itibar sahibi.
kaide: kural, esas, düstur.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.



flahs›m›n aleyhine çeviriyorlar; güya Nurlar› söndürmeye
çal›fl›yorlar. Hâlbuki, Nurlar› daha ziyade parlatt›rmaya
vesile oluyorlar. Nurlar, adî flahs›mdan de¤il, Kur’ân gü-
neflinin menba›ndan nurlar› al›yor.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz S›dd›k Kardefllerim!

Bu flaflaal› bahar›n çiçeklerini temafla etmek için ara-
ba ile bir-iki saat geziyorum. Hiç hayat›mda görmedi¤im
bir tarzda bütün çiçekli otlar, âdetin fevkinde bir tarzda
büyümüfl, çiçekler açm›fl, tebessümkârâne tesbihat edip,
lisan-› hâl ile Sâni-i Zülcelâl’lerinin san’at›n› takdir ve al-
k›fll›yorlar gibi hakkalyakin hissetti¤imden, hayat-› dün-
yeviyeye müfltak hissiyat›m ve gafil ve tahammülsüz nef-
sim bu hâlden istifade ederek, dünyadan nefret ve has-
tal›kl› ve s›k›nt›l› hayattan usanmak ve berzaha gitmeye
ve oradaki yüzde doksan dostlar›n› görmeye ifltiyak cihe-
tinde karar veren kalbime ve fânîde bâkî zevk arayan
nefsime itiraz geldi.

Birden hissiyata da damarlara da sirayet eden iman
nuru o itiraza karfl› gösterdi ki:

Madem toprak bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve
ziynetlere maddî cihetinde mazhar olmas›ndan hadsiz bir
rahmetin perdesidir ve içine giren hiçbir fley bafl›bofl 

âdet: tabiatta var olan kanun.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cemal: güzellik.
cihet: yön.
fânî: ölümlü, geçici.
fevkinde: üstünde.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
güya: sanki.
hakkalyakin: imanî meselelerin
hakikatini tam olarak anlama.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hissiyat: hisler, duygular.
iman: inanç, itikat.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.

menba: kaynak.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.

flaflaa: gösterifl, debdebe.
S›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sirayet: birinden di¤erine
geçme, bulaflma.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tarz: biçim, flekil.

tebessümkârâne: tebessüm
ederek, gülümseyerek.

temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.

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

vesile: arac›, vas›ta.

ziyade: fazla, fazlas›yla

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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kalm›yor; elbette bütün bu zahirî ve maddî ziynetlerin ve
güzelliklerin ve hüsün ve cemal ve rahmet ve hayat›n
manevî merkezlerinin ve bir k›s›m tezgâhlar›n›n faal bir
nev’i, toprak perdesinin alt›nda ve arkas›ndad›r; elbette
bu himayetli annemiz olan toprak alt›na girmek ve kuca-
¤›na s›¤›nmak ve o hakikî ve daimî ve manevî çiçekleri
seyretmek, daha ziyade sevilir ve ifltiyaka lây›kt›r diye, o
kör hissiyat›n ve dünyaperest nefsin itiraz›n› tamam›yla

izale ve def etti, 
1 m¬rLnh uπoc røpe p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY ! oórªnërdnG dün-

yaperest nefsime de dedirtti.

Said Nursî
„@ò

2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Seksen sene ibadetli bir ömrü bahtiyarlara ka-
zand›ran ramazan-› mübarekte inflaallah Nur’un flirket-i
manevîsi o kazanca mazhar olacak. Bayrama kadar el-
den geldi¤i kadar, Nurcular ihlâs ile birbirinin dualar›na
manevî âmin demeli ki, birisi o sekseni kazansa, herbiri
derecesine göre hissedar olur. En zaif ve en a¤›r yükü
bulunan bu hasta kardeflinize elbette manevî bir yard›m
edersiniz....

Saniyen: Nurlar›n erkânlar›ndan bir iki doktor, benim
hastal›¤›m›n fliddetiyle beraber o halis, sad›k zatlara
hastal›k noktas›nda müracaat etmeyip ve ilâçlar›n› da 
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ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
Ramazan-› mübarek: mübarek
Ramazan, bereketli Ramazan.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
Saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flirket-i manevî: manevî flirket,
manevî ortakl›k.
zahirî: görünürde.
zaif: zay›f.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
ziynet: süs

âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
cemal: güzellik.
cihet: yön.
daimî: sürekli, devaml›.
def: mâni olma, kovma, orta-

dan kald›rma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyaperest: dünyaya ta-
pan, dünyaya düflkün, ta-
mahl›, h›rsl› kimse.
erkân: rükünler, esaslar, ileri
gelenler.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
faal: her zaman çal›flan, hare-

kette bulunan.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
himayet: koruma, esirgeme.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hissiyat: hisler, duygular.
hüsün: güzellik.

1. ‹hsan etti¤i iman nurunun her vechesi için Allah’a hamd olsun.
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



yemeyip çok a¤›r hastal›klar içinde onlarla meflveret et-
meyerek ve fliddet-i ihtiyac›m ve elemlerim içinde yan›-
ma geldikleri vakit, hastal›¤a dair bahis açmad›¤›mdan
endifleli bir merak onlara geldi¤inden, s›rl› bir hakikati iz-
hara mecbur oldum. Belki size de fâidesi var diye yaz›-
yorum. Onlara dedim ki:

“Hem gizli düflmanlar›m, hem nefsim, fleytan›n telki-
niyle zaif bir damar›m› ar›yorlar ki, beni onunla yakala-
y›p Nurlara tam ihlâs ile hizmetime zarar gelsin.

En zaif damar ve dehfletli mâni, hastal›k damar›d›r.
Hastal›¤a ehemmiyet verildikçe, his, nefis, cisim galebe
eder, “Zarurettir, mecburiyet var” der, ruh ve kalbi sustu-
rur, doktoru müstebit bir hâkim gibi yapar ve tavsiyeleri-
ne ve gösterdi¤i ilâçlara itaate mecbur ediyor. Bu ise, fe-
dakârâne, ihlâsla hizmete zarar verir.

“Hem gizli düflmanlar›m da bu zaif damar›mdan istifa-
deye çal›flm›fllar ve çal›fl›yorlar. Nas›l ki, korku ve tamâ
ve flanüfleref cihetinde çal›fl›yorlar. Çünkü, insan›n en za-
y›f damar› olan korku cihetinde bir halt edemediler.
‹damlar›na befl para vermedi¤imizi anlad›lar.

“Sonra, insan›n bir zaif damar›, derd-i maiflet ve tamâ
cihetinde, çok soruflturdular. Nihayetinde, o zaif damar-
dan bir fley ç›karamad›lar. Sonra, onlarca tahakkuk etti
ki: Onlar›n mukaddesat›n› feda ettikleri dünya mal›, na-
zar›m›zda hiç ehemmiyeti yok. Ve çok vukuatlarla, onlar-
ca da tahakkuk etmifl. Hatta, bu on sene zarf›nda yüz 

bahis: konu.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
faide: fayda.
feda: u¤runa verme.
fedakârâne: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hakikat: gerçek, esas.
hâkim: hükmeden.
halt: kar›flt›rma, uygunsuz fiil ve
davran›fl.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
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istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›-
karma, gösterme.
mâni: engel.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
meflveret: ifllerin konuflup
anlaflma yoluyla halledilmesi,
bir konu hakk›nda çeflitli ve
ehil flah›slardan fikir alma.

mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nihayet: son.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flanüfleref: flan ve fleref.

fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n,
muhtaç olman›n fliddeti, ihti-
yac›n çok fazla olmas›.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
tama: h›rs, aç gözlülük.
telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.
zaif: zay›f.
zarf›nda: süresince.
Zaruret: muhtaçl›k, fliddetli
ihtiyaç içinde olma



defadan ziyade, resmen, “Ne ile yafl›yor?” diye mahallî
hükûmetlerden sormufllar.

“Sonra, en zay›f bir damar-› insaniye olun flan ü fleref
ve rütbe noktas›nda, bana çok elîm bir tarzda, o zay›f da-
mar›m› tutmak için emredilmifl. ‹hanetler, tahkirler, da-
mara dokunduracak iflkenceler yapt›lar hiçbir fleye mu-
vaffak olamad›lar. Ve kat’iyen anlad›lar ki, onlar›n peres-
tifl etti¤i dünyan›n flanüflerefini bir riyakârl›k ve zararl› bir
hodfüruflluk biliyoruz, onlar›n fevkalâde ehemmiyet ver-
dikleri hubb-i cah ve flan ü fleref-i dünyeviyeye befl para
ehemmiyet vermiyoruz; belki onlar›, bu cihetle divane
biliyoruz.

“Sonra bizim hizmetimiz itibar›yla bizde zay›f damar
say›lan, fakat hakikat noktas›nda herkesin makbulü ve
her flah›s onu kazanmaya müfltak olan manevî makam
sahibi olmak ve velâyet mertebelerinde terakki etmek ve
o nimet-i ‹lâhiyeyi kendinde bilmektir ki, insanlara men-
faatten baflka hiçbir zarar› yok. Fakat, böyle benlik ve
enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak hissi
galebe çald›¤› bir zamanda, elbette s›rr-› ihlâsa ve hiçbir
fleye âlet olmamaya bina edilen hizmet-i imaniye, flahsî
makam-› maneviyeyi aramamak iktiza ediyor. Harekât›n-
da onlar› istememek ve düflünmemek lâz›md›r ki, hakikî
ihlâs›n s›rr› bozulmas›n. ‹flte bunun içindir ki, herkesin
arad›¤› keflf ü keramat› ve kemalât-› ruhiyeyi Nur hizme-
tinin haricinde aramad›¤›m›, zaif damarlar›m› tutmaya
çal›flanlar anlad›lar. Bu noktada dahi ma¤lûp oldular.”
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keflf-i keramat: keflif ve kera-
metler.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahallî: yerel.
makam: yer, mevki.
makam-› maneviye: manevî
makam.
makbul: kabul edilmifl olan, iste-
nilen.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
menfaatperest: menfaatini se-
ven, kendi ç›kar›n› ve faydas›n›
düflünen, ç›karc›.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nimet-i ‹lâhîye: Allah’›n nimeti,
lütfu, ihsan›.
perestifl: tapma, afl›r› derecede
sevme, meftunluk.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flan ü fleref: flan ve fleref.
flan ü fleref-i dünyeviye: dünya-
n›n flan ve flerefi , dünyada elde
edilen flöhret ve fleref.
s›r: gizli hakikat.
s›rr-› ihlâs: ihlâs s›rr›, samimiyet
ve do¤rulu¤un s›rr›.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tarz: biçim, flekil.
terakki: yükselme, ilerleme.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
ziyade: fazla, fazlas›yla

bina: kurma, dayand›rma.
cihet: yön.
damar-› insanî: insan damar›.
divane: deli, akl› bafl›nda ol-
mayan.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fevkalâde: ola¤anüstü.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.

hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hodfürufl: kendini be¤endir-
meye çal›flan, övünen.
hubb-i cah: makam sevgisi,
rütbe ve mevki sevgisi ve

bunlara karfl› gösterilen afl›r›
h›rs.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kemalât-› ruhiye: ruha ait
mükemmellikler, ruhen ke-
male ermeler, olgunlaflmalar.



Umum kardefllerimize birer birer selâm ve gelecek
Leyle-i Kadri herbir Nurcu hakk›nda seksen üç sene iba-
detle geçmifl bir ömür hükmüne geçmesini, hakikat-i
Leyle-i Kadri flefaatçi ederek, rahmet-i ‹lâhiyeden niyaz
ediyoruz.

Kardefliniz

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S p¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Leyle-i Kadirde kalbe gelen pek uzun ve genifl
bir hakikate pek k›saca bir iflaret edece¤iz. fiöyle ki:

Nev-i befler, bu son Harb-i Umumînin efledd-i zulüm
ve istibdad›yla ve merhametsiz tahribât›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 tahribâtlar›n›
tâmir edememelerinden gelen dehfletli vicdan azaplar›y-
la ve dünya hayat›n›n bütün bütün fânî ve muvakkat ol-
mas› ve medeniyet fantaziyelerinin aldat›c› ve uyutucu
olmas› umuma görünmesiyle ve f›trat-› befleriyedeki yük-
sek istidadat›n mahiyet-i insaniyesinin umumi bir surette
dehfletli yaralanmas›yla ve ebedperest hissiyat-› bâkiye
ve f›trî aflk-› insaniyenin heyecan içinde uyanmas›yla ve
gaflet ve dalâletin, en sert, sa¤›r olan tabiat›n Kur’ân’›n 

aflk-› insaniye: insana ait aflk, in-
sanla ilgili aflk; insan›n aflk›.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
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.
fanteziye: yalandan gösterifl, gö-
rünüflte lüks ve ziynet.
f›trat-› befleriye: insan›n yarat›l›-
fl›, insan›n tabiat›.
f›trî: tabiî, do¤al.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-› leyle-i kadir: Kadir Ge-
cesinin esas›, mahiyeti.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
hissiyat-› bâk›ye: bitmeyen duy-
gular.
hükmüne: yerine, de¤erine.
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¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, iç yüzü, vasf›, asl›, hakikati.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
medeniyet: ilim, teknik, sanayi
ve ticaretin nimetlerinden gerçek
anlamda yararlanarak, bolluk, gü-

venlik ve rahatl›k içinde yafla-
y›fl.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhafaza: koruma.
muvakkat: geçici.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i

Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
flefaat: birinden baflkas›n›n
kusurlar›n›n veya suçunun
ba¤›fllanmas›n› dileme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

suret: biçim, flekil, tarz.
tabiat:.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
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. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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elmas k›l›nc› alt›nda parçalanmas›yla ve gaflet ve dalale-
tin en bo¤ucu, aldat›c›, en genifl perdesi olan siyasetin
ruy-i zeminde pek çirkin, pek gaddarâne hakiki sureti
görünmesiyle ve elbette hiçbir flüphe yok ki, flimalde,
garbda, Amerika’da emareleri göründü¤üne binaen,
nev-i beflerin mâfluk-i mecazîsi olan hayat-› dünyeviyesi
böyle çirkin ve geçici olmas›ndan, f›trat-› beflerin hakiki
sevdi¤i ve arad›¤› hayat-› bâkiyeyi bütün kuvvetiyle ara-
yacak. Ve elbette, hiç flüphe yok ki, bin üç yüz altm›fl se-
nede, her as›rda üç yüz elli milyon flakirdi bulunan ve her
hükmüne ve davas›na milyonlar ehl-i hakikat tasdikle im-
za basan ve her dakikada milyonlar haf›zlar›n kalbinde
kudsiyetle bulunup, lisanlar›yla beflere ders veren ve hiç-
bir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda befler için ha-
yat-› bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün
beflerin yaralar›n› tedavi eden Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n
fliddetli, kuvvetli ve tekrarl› binler âyât›yla, belki sarihan
ve iflareten, on binler defa dava edip, haber verip, sars›l-
maz kat’î delillerle, flüphe getirmez hadsiz hüccetlerle
hayat-› bâkiyeyi kat’iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi
ders vermesi, elbette nev-i befler bütün bütün akl›n› kay-
betmezse ve maddî ve manevî bir k›yamet bafllar›nda
kopmazsa, ‹sveç, Norveç, Finlandiya ve ‹ngiltere’nin
Kur’ân’›n kabulüne çal›flan meflhur hatipleri ve din-i hak-
k› arayan Amerika’n›n çok ehemmiyetli dinî cemiyeti gi-
bi, ruy-i zeminin k›t’alar› ve hükûmetleri, Kur’ân-› Mu’ci-
zülbeyan’› arayacaklar ve hakikatlerini anlad›ktan sonra
bütün ruh u canlar›yla sar›lacaklar. Çünkü, bu hakikat 
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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›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’ân.
lisan: dil.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâfluk-› mecazî: mecazî sevgi;
gerçek sevgiye lây›k olmad›¤›
hâlde âfl›k olunan fleyler.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sarihan: aç›kça, aç›k olarak.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama, onaylama

as›r: yüzy›l.
âyât: 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: takip edilen fikir, iddia.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
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.
gaddarâne: 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: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya



noktas›nda kat’iyen Kur’ân’›n misli yoktur ve olamaz 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›ç hükmünde hizmetini göstermifl ve
en muannit düflmanlar› teslime mecbur etmifl, hem kal-
bi, hem ruhu, hatta hissiyat› tam tenvir edecek ve ilâçla-
r›n› verecek bir tarzda hazine-i Kur’âniyenin dellâll›¤›n›
yapan ve ondan baflka mehaz ve mercii olmayan bir
mu’cize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi ya-
p›yor ve aleyhinde dehfletli propagandalar ve gayet mu-
annid z›nd›klara tam galebe çalm›fl ve dalâletin en kal›n
ve bo¤ucu ve genifl daire-i afak›nda ve fennin en genifl
perdelerinde Asa-y› Mûsa’daki Meyvenin Alt›nc› Mesele-
si ve Birinci ve ‹kinci, Üçüncü ve Sekizinci Hüccetleriyle
gayet parlak bir tarzda gafleti da¤›t›p nur-i tevhidi göster-
mifl; elbette bizlere lâz›m ve millete elzemdir ki, flimdi
resmen izin verilen din tedrisat› için hûsusî dershaneler
aç›lmas›na ve izin verilmesine binaen, Nur fiakirtleri,
mümkün oldu¤u kadar her yerde küçücük bir Dershane-i
Nuriye açmak lâz›md›r. Gerçi herkes kendi kendine bir
derece istifade eder, fakat herkes her meselesini tam an-
lamaz. Hem, iman hakikatlerinin izah› oldu¤u için, hem
ilim, hem marifetullah, 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-›
dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok
faydas› bulunan bu Kur’ân lemaatlar›na ve dellâl› 

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 de¤erli.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
faide: fayda.
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.
hakikat: gerçek, esas.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› siyasiye: siyasî hayat,
politik hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
hazine-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ha-
zinesi.
hissiyat: hisler, duygular.
Hüccet: delil.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hususî: özel.
ilim: bilme, bilgi.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar, parla-
y›fllar.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
marifet: bilme, derin bilgi.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
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mehaz: menba, bir fleyin asl›-
n›n al›nd›¤› kaymak.
merci: merkez, kaynak.
mesele: konu.
misil: benzer, efl.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mu’cize-i ekber: en büyük
mu’cize.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
mu’cize-i manevîye: manevî
mu’cize.
mukabil: karfl›l›k.

nur-i Tevhid: tevhid nuru,
birlik nuru; Allah’›n birli¤inde-
ki ayd›nl›k, Allah’›n birli¤ini
günefl 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 olarak, resmî
bir flekilde.

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

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Saniyen: ikinci olarak.
tarz: biçim, flekil.
tedrisat: ö¤retim.
temin: sa¤lama.
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 



bulunan Risale-i Nur’a, de¤il iliflmek, tamam›yla terviç ve
neflrine çal›flmalar› elzemdir ki, geçen dehfletli günahlara
kefaret ve gelecek müthifl belâlara ve anarflistli¤e bir set
olabilsin.

„@ò

Kardefllerim,

Merak etmeyiniz ve Nurun fevkalâde perde alt›ndaki
fütuhat›na kanaat ediniz. fiimdiye kadar hiçbir eserin
böyle a¤›r flerait alt›nda bu derece tesirli intiflar›n› tarih
göstermiyor. Hem tam serbestiyet verilmemesinin sebe-
bi ve hikmeti, Nurlar›n fevkalâde kuvvetinden korkuyor-
lar. Belki sars›nt› verecek diye, tam takdir ve kabul etmek
ile beraber, flimdilik resmen intiflar›ndan telâfl ettiklerini
Diyanet Reisi büyük reisle görüflmesinde haber al›nm›fl.
Eski gibi hücum yok; belki musalâha istiyorlar. Fakat
Nurlar lehinde kuvvetli cereyanlar, inflâallah o telâfl› iflti-
yakla resmen neflrine çevirecek. Hem çok enaniyetliler,
eserlerini terviç etmek için, Nurlar›n meydana ç›kmalar›-
na k›skanmak damar›yla taraftar olmuyorlar.

„@ò

Salisen: Risale-i Nur, hac›larla hariç âlem-i ‹slâma ya-
y›l›yor, kendi kendini lây›k ellere yetifltiriyor. Ve fiam’a el
yaz›s› ile gönderdi¤imiz Asa-y› Mûsa ve Zülfikar’›,
hey’et-i ilmiye on befl gün tetkik etmifl, tam takdir etme-
lerine alâmet olarak demifller: “Biz, bunu mecmualar 
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reis: baflkan.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Salisen: üçüncü olarak.
flerait: flartlar.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
set: mâni, perde, engel.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
terviç: revaç verme, k›ymet ve
de¤erini artt›rma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me

alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
enaniyet: kendini be¤enme,

bencillik, egoistlik.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hariç: d›flar›.
heyet-i ilmiye: ilim hey’eti.
hikmet: gaye, maksat.
hücum: sald›rma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.

kanaat: inanma.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.



halinde k›s›m k›s›m tab edelim.” Hem, bunu birden tab
etmeye çok para lâz›m.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Size hem acip, hem elîm, hem lâtif bir mace-
ra-i hayat›m› ve düflmanlar›m›n hem flenî, hem bin ihti-
malden bir tek ihtimalle hiçbir fleytan hiçbir kimseyi kan-
d›ramad›¤› bir iftiralar›n› ve Nura karfl› istimal edilecek
hiçbir silâhlar› kalmad›¤›n› beyan etmeye bir münasebet
geldi. fiöyle ki:

Tarih-i hayat›m› bilenlere malûmdur; elli befl sene ev-
vel ben, yirmi yafllar›nda iken, Bitlis’te merhum vali
Ömer Pafla hanesinde iki sene onun ›srâr›yla ve ilme zi-
yâde hürmetiyle kald›m. Onun alt› adet k›zlar› vard›. Üçü
küçük, üçü büyük. Ben, üç büyükleri, iki sene beraber bir
hanede kald›¤›m›z hâlde, birbirinden tefrik edip tan›m›-
yordum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Hatta
bir âlim misâfirim yan›ma geldi, iki günde onlar› birbirin-
den fark etti, tan›d›. Herkes bendeki, bu hale hayret ede-
rek. Bana sordular: “Neden bakm›yorsun?” Derdim: “‹l-
min izzetini muhâfaza etmek, beni bakt›rm›yor.”

Hem, k›rk sene evvel ‹stanbul’da Kâ¤›thane flenli¤inin
yevm-i mahsûsunda, Köprüden tâ Kâ¤›thane’ye kadar
Haliç’in iki taraf›nda binler aç›k saç›k Rum ve Ermeni ve 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder

veren.
evvel: önce.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
hane: ev.
hürmet: sayg›.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ihtimal: olabilirlik.
ilim: bilme, bilgi.

istimal: kullanma.
izzet: fleref, yücelik, de¤er.
lâtif: güzel, hofl.
macera-y› hayat: hayat ma-
ceras›, hayat serüveni, haya-
t›n seyri.
malûm: bilinen, bilinir olan.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muhafaza: koruma.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.

flenî: ahlâk d›fl›, utanç verici,
i¤renç.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tab: basma, bask›.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
yevm-i mahsus: özel gün.
ziyade: fazla, fazlas›yla

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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‹stanbullu kar› ve k›zlar dizildikleri s›rada, ben ve mer-
hum mebus Molla Seyyid Taha ve mebus Hac› ‹lyas ile
beraber bir kay›¤a bindik, o kad›nlar›n yanlar›ndan geçi-
yorduk. Benim hiç haberim yoktu. Hâlbuki Molla Taha
ve Hac› ‹lyas, beni tecrübeye karar verdikleri ve nöbetle
beni tarassud ettiklerini bir saat seyahat sonunda îtiraf
edip dediler: “Senin bu haline hayret ettik, hiç bakma-
d›n.” Dedim: “Lüzumsuz, geçici, günahl› zevklerin ak›be-
ti elemler, teessüfler olmas›ndan, istemiyorum.”

Hem, bütün tarih-i hayat›mda hediyeleri kabul etmek
ve minnet alt›na girip halk›n sadaka ve ihsanlar›n› almak-
tan çekindi¤imi benimle akradafll›k edenler bilirler. Nur-
lar›n ve hizmet-i imaniye ve Kur’âniyenin flerefini ve se-
lâmetini himaye etmek için, dünyan›n maddî ve içtimaî
ve siyasî bütün ezvak›n› ve merâk›n› terk etti¤im ve îdam
gibi, ehl-i garaz›n bütün tehditlerine befl para ehemmiyet
vermedi¤im, yirmi sene iflkenceli esâretimdeki iki deh-
fletli hapislerimde ve mahkemelerimde kat’î göründü.

‹flte, yetmifl befl sene devam eden bu düstur-i hayat›m
varken, Risale-i Nur’un fevkalâde k›ymetini k›rmak fik-
riyle, fleytanlar›n bile hat›r ve hayaline gelmeyen bir ifti-
ra, resmî makam› iflgal eden bir adam yapt›. Ve demifl:
“Gecede tablalarla baklavalar, fahifle ve namussuzlar ya-
n›na gidiyorlar.” Hâlbuki benim kap›m gecede d›flar›dan
ve içeriden kilitli, sabaha kadar bir bekçi, o bedbaht›n
emriyle kap›m› bekliyordu. Hem buradaki komflular ve
bütün dostlar bilirler ki, ben, iflâ namaz›ndan sonra, tâ
sabaha kadar hiç kimseyi yan›ma kabul etmemiflim.
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mufl, ölmüfl, ölü.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tarih-i hayat: hayat tarihi.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tehdit: korkutma, gözda¤› verme

ak›bet: nihayet, son.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur-i hayat: hayat kanu-
nu, hayat kaidesi.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i garaz: kin ve düflmanl›k
güdenler, kötü niyet tafl›yan-
lar.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-

küm alt›nda bulunma.
ezvak: zevkler.
fâhifle: ahlâks›z kad›n, zina
eden kad›n.
fevkalâde: ola¤anüstü.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hizmet-i imaniye ve
Kur’âniye: iman ve Kur’ân
hakikatlerinin ikna edici ve il-
mî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.

iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iflâ: yats› namaz›.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.
makam: yer, mevki.
mebus: milletvekili.
merhum: rahmete kavufl-



‹flte böyle bir iftiraya, bir sefih, ahmak insan, eflek ol-
sa, sonra fleytan olsa, buna ihtimal vermez. O adam an-
lad›, o gibi plânlardan vazgeçti, buradan baflka yere ce-
hennem olup gitti. Onun resmiyet cihetiyle beni de¤il,
belki Nurcular› lekedar etmek için kurdu¤u plân› ile, bu
yeni hâdiseyi vesile edip flakirtlere leke sürmek istenildi.
Fakat h›fz ve himayet ve inayet-i ‹lâhiye, o plân› da ha-
rika bir tarzda akim b›rakt›.

Bu beyanla ben nefsimi tebrie etmiyorum. Belki “Kud-
sî hizmet-i imaniye, o nefsi bütün hevesat›ndan vazgeçir-
mifl ve o hizmetteki manevî zevk ona kâfi geliyor” de-
mek istiyorum ve Nurcular›n ihtiyat ve dikkate ihtiyaçla-
r›n› beyan ediyorum.

Saniyen: Makine iflinde tecrübeli ve muktedir hususi
kâtibi size gönderiyorum. Kendim zahmetle yazd›¤›m-
dan, bundan sonra k›saca yazaca¤›m, gücenmeyiniz.

Rabian: Bu dakikada Kastamonu Hüsrev’i Mehmed
Feyzi’nin tebrik ve Nur fütuhat›n›n müjdelerini havi par-
lak, güzel mektubunu ald›m. Ve o k›ymetli kardeflimiz
baflta olarak Hilmi, Emin, Beflkardefl’ler, Ulviye’ler, Zeh-
ra’lar, Lütfiye’ler gibi Nurcu hemflirelerimizin hem leya-
li-i aflerelerini, hem bayramlar›n› ruh u can›m›zla tebrik
ediyoruz. Hem Hulûsî’nin, hem Feyzi’nin mektuplar›n›
leffen gönderiyoruz.

Said Nursî

„@ò

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hâdise: olay.
harika: ola¤anüstü.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
hevesat: hevesler.
h›fz: koruma, muhafaza etme, hi-
maye etme.
himayet: koruma, esirgeme.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hususî: özel.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyat: uzak görüfllü olma, gele-

794 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎEM‹RDA⁄ HAYATI

ce¤i düflünerek tedbirli hare-
ket etme.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
kâfi: yeter, elverir.
kâtip: yazan, yaz›c›.
Kudsî: mukaddes, yüce.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
lekedar: lekeli, lekelenmifl.
leyali-i aflere: on mübarek
gece.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Rabian: dördüncü olarak.
resmiyet: resmîlik, resmî ol-
ma hâli.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve

canla.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Saniyen: ikinci olarak.
sefih: gösterifle, zevk ve e¤-
lenceye afl›r› düflkün; fayday›
zarar› ay›rdetme yetene¤in-
den mahrum.
tarz: biçim, flekil.
tebrie: bir kimseyi flüpheden
ve zan alt›ndan kurtarma, bi-
rini temize ç›karma.
vesile: arac›, vas›ta.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Umum Nurcular›n mübarek bayramlar›n› ve
haccü’l-ekberde bulunan Nur fiâkirdleriyle ve hacdaki
Nur taraftarlar›n›n bayramlar›n› tebrik içinde ve çok za-
mandan beri esaret alt›nda kalm›fl ve istiklâliyetini kay-
betmifl Hindistan, Arabistan gibi âlem-i ‹slâm›n büyük
memleketleri birer devlet-i ‹slâmiye fleklinde Hind’de yüz
milyon bir devlet-i ‹slâmiye, Cava’da elli milyondan ziyâ-
de bir devlet-i ‹slâmiye ve Arabistan’da dört-befl hükûmet
bir cemâhir-i müttefika gibi Arap birli¤i ile ‹slâm birli¤ini
birlefltirmesindeki âlem-i ‹slâm›n bu büyük bayram›n›n
mukaddemesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor.

Saniyen: ‹stanbul’da, Re’fet Beyin ve Mustafa
Oruç’un yazd›klar›na göre, çok zaman ‹slâm ordusunu
idare eden ve sonra dârülfünuna ink›lâp eden Harbiye
Nezareti ve Bâb-› Seraskerî —o muazzam binan›n— al-

n›nda 
2 Gkõj/õnY Gkörünf *G n∑nôo°ürænjnh @ Ékæ«/Ñoe Ékëràna n∂ndÉnærënà`na ÉsfpG

hatt-› Kur’ân ile o manidar Kur’ân ayeti yaz›lm›flken,
sonra da mermer tafllarla üzeri kapat›l›p o Nurlar› gizle-
mifllerdi. fiimdi yeniden hatt-› Kur’âniyeye bir nümûne-i
müsaade ve Risale-i Nur’un takip etti¤i maksad›na bir
vesile ve üniversite ileride bir Nur Medresesi olmas›na bir
iflaret oldu¤u gibi; Denizli Nurcular›ndan Ahmed’lerin
meflhur âlim ve ak›lca on dokuzuncu asr›n en büyü¤ü ve
içtimaî feylesoflar›n en ilerisi Bismarck’›n eserinden 
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l›’da Savunma Bakanl›¤›.
hatt-› Kur’ân: Kur’ân yaz›s›.
hatt-› Kur’âniye: Kur’ân hatt›, ya-
z›s›.
içtimaî: toplulu¤a ait, toplumla il-
gili, toplumsal.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istiklâliyet: ba¤›ms›zl›k.
maksat: gaye.
manidar: nükteli, ince manal›.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
muazzam: ulu, muhteflem.
mukaddeme: bafllang›ç.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
numune-i müsaade: izin örne¤i.
Nurcu: Bediüzzaman 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›.
Saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
Umum: bütün.
vesile: arac›, vas›ta.
ziyade: fazla, fazlas›yla

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

Bab-› Seraskerî: serasker ka-
p›s›, askerlik iflleriyle u¤raflan
daire.

cemahir-i müttefika: birbi-
riyle anlaflm›fl, ittifak etmifl
devletler, müttefik cumhuri-
yetler.

dârülfünun: üniversite.

devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm dev-

leti.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
haccü’l-ekber: en büyük hac.
Harbiye Nezareti: Osman-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Biz sana ap aç›k bir fetih yolu açt›k... Ve Allah sana pek flerefli bir zaferle yard›m etsin. (Fe-

tih Suresi: 1, 3.)



ald›klar› bir f›krada, o yüksek Bismarck, eserinde diyor
ki: “Kur’ân’› her cihetle tetkik ettim, her kelimesinde bü-
yük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve befleriyeti idare
edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez.”

Ve Peygambere hitaben der:

“Yâ Muhammed! Sana muas›r olamad›¤›mdan çok
müteessirim. Befleriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir
defa görmüfl, bâdema göremeyecektir. Binaenaleyh, se-
nin huzurunda kemal-i hürmetle e¤ilirim.”

Bismarck”

diye imzas›n› atm›fl. Ve o f›kras›nda tahrif ve nesholunan
kütüb-i münzeleyi ziyade tenk›s etti¤i için, o cümleler ya-
z›lmamal›; ben de iflaret ettim.

O zat, on dokuzuncu asr›n en ak›ll› ve en büyük bir
feylesofu ve siyasetin ve içtimaiyat-› befleriyenin en mü-
him bir flahsiyeti olmas›; hem, âlem-i ‹slâm, istiklâliyeti-
ni bir derece elde etmesi; ve ecnebî hükûmetlerin haka-
ik-› Kur’âniyeyi aramas›; ve garb ve flimal-i garbîde
Kur’ân lehinde büyük bir cereyan bulunmas›; hem,
Amerika’n›n en yüksek ve meflhur feylesofu olan Mister
Carlyle dahi aynen Bismarck gibi demifl:

“Baflka kitaplar, hiçbir cihette Kur’ân’a yetiflemez.
Hakikî söz odur, onu dinlemeliyiz” diye kat’î karar ver-
mesi; ve Nurlar›n da her tarafta fütuhat› ve ileri gitmesi,
büyük bir fa’l-i hay›rd›r ki, ecnebîde çok Bismarck’lar ve
Mister Carlyle’lar ç›kacaklar ve emareleri de var diye 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
as›r: yüzy›l.
badema: bundan sonra, bundan
böyle.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön.
ecnebi: yabanc›.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fâl-i hayr: iyi hâl, iyi alâmet, u¤ur
sayma.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
f›kra: yaz›lm›fl k›sa bir haber.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
Hakikî: gerçek.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
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hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
içtimaat-› befleriye: sosyal
hayat, insanlar›n sosyal yön-
leri, hâlleri.
istiklâliyet: ba¤›ms›zl›k.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemal-i hürmet: hürmetin
mükemmelli¤i, tam ve kusur-
suz mükemmel hürmet.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kütüb-i münzele: vahiy ile
Cenab-› Hak taraf›ndan indiril-

mifl mukaddes kitaplar.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
misil: benzer, efl.
muas›r: ayn› as›rda yaflayan-
lardan her biri, ayn› devirde
yaflayan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
nesih: geçersiz yapma, orta-

dan kald›rma, hükümsüz b›-
rakma.
Peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebî.
flahsiyet: kiflilik.
flimal-i garbî: kuzey bat›.
tahrif: de¤ifltirme, bozma.
tenkis: noksanlaflt›rma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla



Nurculara bir bayram hediyesi olarak takdim ediyoruz ve
Bismarck’›n f›kras›n› leffen gönderiyoruz.

Saniyen: Risale-i Nur’un bu kadar muar›zlar›na muka-
bil en büyük kuvveti ihlâs oldu¤undan ve dünyan›n hiç-
bir fleyine âlet olmad›¤› gibi, tarafgirlik hissiyat›na bina
edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cere-
yanlarla alâkadar olmaz. Çünkü tarafgirlik damar›, ihlâs›
k›rar, hakikati de¤ifltirir. Hatta benim otuz seneden beri
siyaseti terk etti¤ime sebep, mübarek bir âlim takip etti-
¤i cereyan›n tarafgirlik damar› ile salih ve büyük bir âli-
mi onun fikrine muhalif olmas›ndan tekfir derecesinde
tahkir edip; kendi fikrine muvaf›k meflhur ve mütecaviz
bir münaf›¤› gayet medih ve sena etti. Ben de bütün
ruhumla ürktüm. Demek tarafgirlik hissine siyasetçilik
kar›flsa, böyle acip hatalara sebebiyet veriyor diye 
1 pán°SÉn«°uùdGnh p¿Én£r«s°ûdG nøpe $ÉpH oPƒoYnG dedim, o zamandan beri

siyaseti terk ettim.

O hâlimin neticesi olarak, sizin gibi kardefllerim bilirsi-
niz ki, yirmi befl seneden beri bir gazeteyi ne okudum,
ne dinledim ve ne de merak ettim; ve on sene Harb-i
Umumîye bakmad›m bilmedim ve merak etmedim; ve
yirmi iki sene bu iflkenceli esaretimde tarafgirli¤e ve si-
yasete temas etmemek için ve Nurdaki ihlâsa zarar gel-
memek için, müdafaat›mdan baflka istirahatim için hiç
müracaat etmedi¤imi bilirsiniz. Hem bilirsiniz ki, hapiste
size yazd›¤›m gibi, benim idam›ma hükmeden adamlar,
beni iflkenceye tazip edenler, Risale-i Nur ile imanlar›n› 
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mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mütecaviz: sald›rgan, belli s›n›r›n›
aflan.
Nurcu: Bediüzzaman 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 var-
l›k.
salih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
Saniyen: ikinci olarak.
sebebiyet: sebep olma.
sena: methetme, övme.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
takdim: arz etme, sunma.
tarafgir: bir taraf› tutan, tarafl›.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tekfir: birini küfürle suçlama, bir
kimseyi yapt›¤› bir iflten veya bir
sözden dolay› kâfir sayma

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bina: kurma, dayand›rma.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
gayet: son derece.

hakikat: gerçek, esas.
hâl: durum, vaziyet.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hissiyat: hisler, duygular.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmetme: karar vermek.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.

iman: inanç, itikat.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
leffen: zarf ve mektup içine
koyarak.
medih: övmek.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhalif: z›t, karfl›t.
mukabil: karfl›l›k.
muvaf›k: uygun, münasip.

1. fieytandan ve siyasetten Allah’a s›¤›n›r›m.



kurtarsalar, flahit olunuz ki, ben, onlar› helâl ediyorum.
Ve tarafgirlik damar›yla ihlâsa zarar gelmemek için, bu
iki üç senede dahilden ve hariçten gelen f›rt›nal› cereyan-
lara hiç temas etmedik ve kardefllerimi de bir derece ikaz
ettim.

Bilirsiniz ki, kendim sadaka ve yard›mlar› kabul etme-
di¤im gibi, öyle yard›mlara da vesile olamad›¤›mdan,
kendi elbisemi ve lüzumlu eflyam› sat›p o para ile kendi
kitaplar›m›, yazan kardefllerimden sat›n al›yordum. Tâ
Risale-i Nur’un ihlâs›na dünya menfaatleri girmesin, bir
zarar vermesin ve baflka kardefller de ibret al›p hiçbir fle-
ye alet edilmesin.

Nurun hakikî flakirtlerine Nur kâfidir. Onlar da kanaat
etsin, baflka flereflere veya maddî, manevî menfaatlere
gözünü dikmesin. Hem münakafla, münazaa ve mesâil-i
diniyede damarlara dokunacak tarafgirâne mübahase et-
memek lâz›md›r ki, Nur aleyhinde garazkârlar ç›kmas›n.
Hatta bir hiss-i kablelvuku ile Mustafa Oruç kardeflimizin
Risale-i Nur’un mesle¤ine muhalif olarak, birisiyle müba-
hasesi, ayn› dakikada ona gayet hiddet ve fliddetle bir gü-
cenmek kalbime geldi. Hatta o Nurdan kazand›¤› çok
ehemmiyetli makam›ndan atmak arzusu oldu, kalben
müteessir oldum. Bu benim için bir Abdurrahman idi,
neden böyle fliddetli hiddet ettim.

Sonra bu bayramda yan›ma geldi, Cenab-› Hakka
flükür ki, çok ehemmiyetli bir ders dinledi ve o büyük
hatas›n› da anlad› ve benim burada hiddetimin ayn› 

aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dâhil: iç, içerisi.
ehemmiyetli: önemli.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
helâl: din bak›m›ndan günah ol-
mayan fley.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hâdise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
ibret: bir durumdan veya olay-
dan ders alma, ders ç›karma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
kâfî: yeter, elverir.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kanaat: elindeki ile yetinmek.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
mesail-i diniye: dinî meseleler.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mübahase: iddial› konuflma, bah-
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se giriflme; bahis, iddia.
münakafla: tart›flma.
münazaa: a¤›z kavgas›, çekifl-
me.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
flükür: Allah’›n nimetlerine

karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.

tarafgirâne: taraf tutarcas›na,
bir taraf› destekleyerek.

vesile: arac›, vas›ta



dakikada hatas›n› itiraf etti. ‹nflaallah o kefaret oldu, tam
temiz olarak kurtuldu.

Dört befl aydan beri bir zat, bana buraya bir gazete
gönderiyormufl; ben yeniden haber ald›m ki, bana gön-
deriliyormufl. Buradaki dostlar›m âdetimi bildikleri içindir
ki, de¤il gazete, Nurdan baflka hiçbir kitab›, hiçbir mec-
muay› kabul etmedi¤im gibi, yeni yaz›dan hiçbir harf bil-
medi¤im için korkmufllar, bana haber vermemifller, ve
göstermemifller. fiimdi bir zat, bir mektup içinde bir sa-
hifesi benimle konuflan bir gazetecinin, fakat dost ve
hemflehri bir zat›n mektubunu gösterdi. Dediler ki:
“Çoktan beri senin nam›na bir gazete gönderiyordu, biz
korktuk, sana söylemedik.” Ben de dedim: “O zata be-
nim taraf›mdan çok selâm ediniz. O dostun eski bildi¤i
Said de¤iflmifl, dünya ile alâkas› kesilmifl. Hem hasta,
hem hususî mektubu kardeflime de yazamad›¤›mdan o
zat gücenmesin.”

Oradaki umum dostlara, hususan Haf›z Emin ve Haf›z
Fahreddin gibi kardefllerimize selâm ve bayramlar›n› tek-
rar tebrik ediyoruz.

„@ò

Hadsiz flükür olsun ki, Risale-i Nur’un, Haremeyn-i
fierifeynce makbuliyetine bir alâmet fludur ki:

Denizli kahraman› Haf›z Mustafa, ‹stanbul’dan ald›¤›
Zülfikar ve Asa-y› Mûsa ve Siracünnur’u —ki Hindistan
ulemas›na gönderilecekti, onlar› al›p— yolda baz› hac›lara
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flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
umum: bütün.
zat: kifli, flah›s

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
Hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Haremeyn-i fierifeyn: iki
mukaddes flehir, Mekke-i Mü-
kerreme ve Medine-i Münev-
vere.
hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.

hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mecmua: toplan›p, biriktiril-

mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme.



okutup, beraber Medine-i Münevvere’de Keflmirli gayet
meflhur bir âlim ve Türkçe de güzel bilen bir zata teslim
etmifl. O zat›n da çok takdir edip kat’î teminat ile Hin-
distan ulemas›n›n merkezine gönderece¤ini ve Medine-i
Münevver’eye mahsus olan mecmualar da yetiflti¤ini ve
sâir yerlere de gönderilen mecmualar selâmetle yetiflti¤i-
ni Denizlili Haf›z Mustafa’ya arkadafl olup ve yolda Nur-
lar› okuyarak giden hem genç, hem Nurcu iki Afyonlu
hac› ve baflka hac›lar, bu müjdeli haberi bana getirdiler
ve hariçte Risale-i Nur’un ehemmiyetli revâc›n› ve mak-
buliyetini müjdelediler.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Siz hiç merak etmeyiniz. Bu yirmi sene yüzer tecrübe
ile inayet-i ‹lâhiye bizi himâye etti¤i ve dehfletli zulümler-
den kurtard›¤› gibi, bu yeni manas›z ve bütün bütün ka-
nunsuz, dehfletli, gaddarâne zulümden bizi kurtaraca¤›na
kat’î kanaat etmeliyiz. fiayet bir parça s›k›nt›, zahmet,
zarar da görsek, binler derece o zahmetten ziyade rah-
met ve ihsan-› ‹lâhiyeye ve sevaba mazhar olmakla bera-
ber pek çok bîçare ehl-i iman›n imanlar›na baflka bir
tarzda bir kudsî hizmet hükmüne geçti¤ini rahmet-i ‹lâhi-
yeden pek kuvvetli ümit ediyoruz. Bu hâdisenin on ve-
cihle kanunsuz oldu¤unu beyan ediyorum:

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
gaddarâne: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hariç: d›flar›.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihsan-› ‹lahiye: ‹lâhî ihsan; Ce-
nab-› Hakk›n mahlûkat›na ihsan
etti¤i bütün nimetler, ikramlar,
hediyeler, ba¤›fllar.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kudsî: mukaddes, yüce.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.

Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sair: di¤er, baflka, öteki.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
S›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.

tarz: biçim, flekil.
teminat: güvence.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
vecih: cihet, yön.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Birincisi: Üç mahkeme ve üç ehl-i vukufun ve Anka-
ra’n›n yedi makamat›ndan ve adliyelerin elinde iki sene
Risale-i Nur tetkik ile nazardan geçti¤i hâlde, ittifakla
hiçbir muhalif kalmadan hem umum risalelerin beraati-
ne, hem Said ile beraber yetmifl befl arkadafl›, birlikte
beraat edildi¤i ve bir gün bile ceza verilmedi¤i hâlde, ye-
niden evrak-› muz›rra gibi onlara el uzatmak ne derece
kanunsuzdur; zerre kadar insaf› olan bilir.

‹kincisi: Dersiniz ki, beraatten sonra üç buçuk sene
Emirda¤’›nda münzevi, garip, kap›s›n› hem d›flar›dan ki-
lit, hem içeriden sürgü ile kapayan ve yüzde bir adam›
zarurî bir ifl olmasa yan›na kabul etmeyen ve yirmi sene-
den beri devam eden telifini de b›rak›p daha telif etme-
yen bir adama, dünya siyaseti için kap›s›n›n kilidini k›ra-
rak yan›na gelip Arabî evrad›ndan, ve bafl›nda ki bir-iki
levha-i imaniyeden baflka taharriciler bir fley bulamad›k-
lar› hâlde bu eziyetin ne derece hilâf-› kanun oldu¤unu
zerre kadar akl› bulunan anlar.

Üçüncüsü: Mahkemece yetmifl flahidin tasdikiyle ye-
di sene ‹kinci Harb-i Umumîyi bilmeyen ve merak edip
sormayan —ki, flimdi on senedir ayn› o hâlde bulunan—
ve yirmi befl seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve
dinlemeyen ve otuz seneden beri 
1 pán°SÉn«°uùdGnh p¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpH oPƒoYnG deyip, siyasetten bütün

kuvvetiyle kaçan ve yirmi iki sene iflkencede s›k›nt›lar
çekti¤i hâlde ehl-i siyasetin nazar-› dikkatini kendine 
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
taharri: sivil polis.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
telif: eser yazma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
umum: bütün.
zarurî: zorunlu.
zerre: pek ufak parça

Arabî: Arap diline ait.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
Beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-

k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-
rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.

hilâf-› kanun: kanuna ters,
kanun d›fl›.
levha-i imaniye: imanî levha,
imana ait levha.
makamat: makamlar.
muhalif: z›t, karfl›t.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.

1. fieytandan ve siyasetten Allah’a s›¤›n›r›m.



celp etmemek ve siyasete kar›flmamak için bir defa isti-
rahati için hükûmete müracaat etmeyen bir adama deh-
fletli bir siyasî gibi (siyasî entrikac›s› gibi) onun menzilini
ve inzivagâh›n› bas›p, hasta halinde emsalsiz bir s›k›nt›
ruhuna vermek, hiçbir kànuna muvaf›k gelir mi? Zerre
kadar vicdan› bulunan bu hale ac›yacak.

Dördüncüsü: Eskiflehir Mahkemesinde alt› ay tetkik-
ten sonra ve sebebi de cemiyetçilik ve tarîkatçilik oldu¤u
evham ve bahanesiyle büyük bir reisin ona flahsî garaz›y-
la onun aleyhinde baz› adliyecileri teflvik etti¤i hâlde; ce-
miyetçilik, tarikatçilik ve Risale-i Nur cihetinde beraat et-
tirip yaln›z Risale-i Nur’un bir küçük parças› olan Teset-
tür Risalesi’ni bahane ederek kanunla de¤il de, yaln›z ka-
naat-i vicdaniye ile yüz yirmi flakirt içinde befl-on flakirde
alt› ay ceza verdiler ki, tetkik zaman›na kadar dört ay
mevkuf, bir buçuk ay hapis kald›klar› ve on sene sonra
Denizli Mahkemesi, yine dokuz ay cemiyetçilik ve tari-
katçilik gibi birkaç bahane ile bütün yirmi senelik bütün
mektubat ve telifatlar›n› inceden inceye tetkik ile beraber
Ankara’n›n A¤›r Ceza Mahkemesine befl sand›k kitapla-
r› gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve mektuplar, An-
kara ve Denizli Mahkemesinde nazar-› tetkikte kald›klar›
hâlde, o mahkemeler ittifakla cemiyetçilik ve tarîkatçilik
vesâir bahaneleri cihetinde beraat karar› verip, o kitap
ve mektuplar› aynen sahiplerine iade ve Said’i arka-
dafllar›yla beraber beraat ettirdikleri hâlde; bir siyasî ce-
miyet nazar›yla ve entrikac› bir siyasî adam tarz›nda onu
ittiham etmek ve adliye memurlar›n› onun aleyhinde 

aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cemiyetçilik: cemiyet taraftarl›¤›,
particilik, grupçuluk.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emsalsiz: benzersiz.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, hile.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
iade: geri verme.
inzivagâh: inziva yeri, insanlar-
dan uzak tek bafl›na ibadet ve zi-
kir için çekinilen ›ss›z yer.
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istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî
kanaat, vicdana ait fikir.
menzil: ev, oda, yer.
mevkuf: tevkif edilmifl, hap-
sedilmifl, tutuklu.
muvaf›k: uygun, münasip.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.

nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tarikatçilik: tarikat taraftarl›-

¤›.
telifat: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
Tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
Zerre: pek ufak parça



cemiyetçilik noktas›nda sevk etmek ne kadar kànunsuz
oldu¤unu, insaniyeti sukut etmeyen bilir.

Beflincisi: Bir adam ki, hakikî meslek ve meflrep itti-
haz etti¤i yirmi otuz senelik hayat›nda düstur kabul etti-
¤i bir hâlin z›dd›yla onu itham etmek nevinden, kanun-
suz ve keyfî bu taarruz hâdisesinin mâhiyeti fludur ki:
Ben, Risale-i Nur mesle¤inin esas› olan flefkat itibar›yla,
bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canile-
re de¤il iliflmek, hatta beddua da edemiyorum. Hattâ en
fliddetli ve garazla bana zulmeden baz› fas›k, belki dinsiz
zalimlere hiddet etti¤im halde, de¤il maddî, belki beddua
ile de mukabeleden beni o flefkat menediyor. Çünkü o
zâlim gaddar›n ya peder ve vâlidesi gibi ihtiyar bîçarele-
re veya evlâd› gibi masumlara maddî ve manevî darbe
gelmemek için, o dört befl masumun hat›r›na binaen, o
zâlim gaddara iliflmiyorum; bâzan da helâl ediyorum.

‹flte bu s›rr-› flefkat içindir ki, idare ve asayifle katiyen
iliflmedi¤im gibi, bütün arkadafllar›ma da o derece tavsi-
ye etmiflim ki; üç vilâyetin insafl› zab›talar›n›n bir k›sm›
itiraf etmifller ki, “Bu Nur fiakirtleri, manevî bir zab›tad›r,
idare ve asayifli muhafaza ediyorlar” dedikleri ve bu ha-
kikate binler flahit ve yirmi sene hayat›yla tasdik ve bin-
ler flakirtlerin de zab›taca hiçbir vukuat kaydetmemesi ile
tasdik ve teyit ettikleri hâlde, o bîçare adam›n ihtilâlci ve
insafs›z bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafs›z
adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir fley bulun-
mamakla beraber, yüz cinayeti bulunan bir adam gibi hat-
ta Kur’ân’› ve bafl›ndaki levhalar›n›, evrak-› muz›rra 
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keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
menzil: ev, oda, yer.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
nevi: çeflit, tür.
peder: baba.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›rr-› flefkat: flefkat s›rr›; flefkatin
s›rr› ve hakikati.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; do¤ru ç›karma.
valide: ana, anne.
vilâyet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
düstur: kaide, esas, prensip.
evlât: veletler, çocuklar.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-

rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet hâline getiren.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
helâl: din bak›m›ndan günah
olmayan fley.

hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtilâl: mevcut idareyi veya
rejimi zor kullanarak de¤ifltir-
me.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
itham: töhmetlendirme, suç-
lu görme.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.



gibi toplamak, acaba dünyada hangi kanun müsaade
eder?

Alt›nc›s›: Bundan otuz sene evvel, Cenab-› Hakk›n
inayetiyle, dünyan›n muvakkat flanüflerefinin ve enani-
yetli hodfüruflluk ve flöhretperestli¤in ne kadar zararl› ve
ne kadar faydas›z ve manas›z oldu¤unu hadsiz flükür ol-
sun ki, Kur’ân’›n feyziyle anlam›fl bir adam, o zamandan
beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmaresiyle mücadele edip,
mahviyetle benli¤i b›rakmak ve tasannu ve riyakârl›k
yapmamak için, elden geldi¤i kadar çal›flt›¤›na ona hiz-
met veya arkadafll›k edenler kat’î bildikleri hâlde ve yir-
mi seneden beri herkes kendi hakk›nda hoflland›¤› ziya-
de hüsnüzan ve teveccüh-i nâs ve flahs›n› medih ve sena-
dan ve kendini manevî makam sahibi oldu¤unu bilmek-
ten, herkese muhâlif olarak bütün kuvvetiyle kaçmas›,
hem has kardefllerinin, onun hakk›ndaki hüsnüzanlar›n›
reddedip, o halis kardefllerinin hat›rlar›n› k›rmas› ve yaz-
d›¤› cevâbî mektuplar›nda onlar›n onun hakk›nda medih-
lerini ve ziyâde hüsnüzanlar›n› k›rmas› ve kendini fazîlet-
ten mahrum gösterip, bütün fazîleti Kur’ân’›n tefsiri olan
Risale-i Nur’a ve dolay›s›yla Nur fiakirtlerinin flahs-› ma-
nevîsine verip, kendini adî bir hizmetkâr bilmesi, kat’î is-
pat ediyor ki, flahs›n› be¤endirmeye çal›flmad›¤› ve iste-
medi¤i ve reddetti¤i hâlde, onun r›zas› olmadan bâz›
dostlar› uzak bir yerden, onun hakk›nda ziyade hüsnüzan
edip methetmederek bir makam vermesi ve Kütahya ha-
valisinde tan›mad›¤› bir vaizin baz› sözleriyle acaba han-
gi kanunla medar-› mes’uliyet olur ki, o bîçare ve hasta 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cevabî: cevap, karfl›l›k, cevaba
ait, cevap mahiyetinde.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
faide: fayda.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
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dini de¤ersiz gösterme.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
medih: övmek.
medih: övmek.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muvakkat: geçici.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
müsaade: izin.
nefs-i emmare: insana kötü

ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
sena: methetme, övme.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatte meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.

flan ü fleref: flan ve fleref.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
tasannu: yapmac›k.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
teveccüh-i nâs: insanlar›n il-
gisi, insanlar›n insana vermifl
olduklar› de¤er.
ziyade: fazla, fazlas›yla



ve çok ihtiyar, garip ve münzevinin odas›na bir cinayet
ifllemifl gibi kilidini k›r›p taharri memurlar›n› sokmak,
hem evrad›ndan ve levhalar›ndan baflka bir bahane de
bulmamak, acaba dünyada hiçbir kanun, hiçbir siyaset
bu taarruza müsaade eder mi?

Yedincisi: Bu s›rada dahilde, o kadar dahilî-haricî he-
yecanl› parti cereyanlar› varken ve bundan tam istifade
etmek, yani mahdut birkaç arkadafl›na bedel ve çok dip-
lomatlar› kendisine taraftar kazanmak için zemin haz›r
iken, s›rf siyasete kar›flmamak ve ihlâsa zarar vermemek
ve hükümetin nazar›n› kendine celp etmemek ve dünya
ile meflgul olmamak için, arkadafllar›na yaz›p, “Sak›n ce-
reyanlara kap›lmay›n›z, siyasete girmeyiniz, asayifle do-
kunmay›n›z” dedi¤i ve iki cereyan bu çekinmesinden
ona zarar verdikleri, eskisi evham›ndan, yenisi de bize
yard›m etmiyor diye, ona çok s›k›nt› verdikleri hâlde ve
ehl-i dünyan›n dünyalar›na hiç kar›flmay›p kendi ahiretiy-
le meflgul olan bir bîçarenin ahiret meflguliyetine bu ka-
dar iliflme¤e hangi kanun müsaade ediyor? Ve vatana ve
millete, ahlâka çok zararl› olan dinsizlerin kitaplar›n›n in-
tiflar›na ve komünistlerin neflriyatlar›na serbestiyet kanu-
nu ile iliflilmedi¤i hâlde, üç mahkeme medar-› mes’uliyet
olacak, içinde hiçbir maddeyi bulmayan, millet ve vata-
n›n hayat-› içtimaiyesini ve ahlâk›n› ve asayiflini temine
yirmi seneden beri çal›flan ve bu milletin hakikî nokta-i
istinad› olan âlem-i ‹slâm›n uhuvvetini ve bu millete de
dostlu¤unu iade ve takviyesine tesirli bir surette çabala-
yan ve Diyanet Riyasetinin ulemas› tenkit niyetiyle, 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 805 EM‹RDA⁄ HAYATI

yapma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
medar-› mes’uliyet: sorumluluk
sebebi.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve meflgul
olunan fley.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
müsaade: izin.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflriyat: yay›nlar.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
Riyaset: reislik, baflkanl›k.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
taharri: sivil polis.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
temin: sa¤lama.
tenkîd: elefltirme.
uhuvvet: kardefllik.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
zemin: yer 

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci ha-
yat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi,
‹slâm dünyas›.
asayifl: emniyet, kanun ve
nizam hâkimiyetin sa¤lan-
mas›.
bahane: as›l sebebi gizle-
mek için ileri sürülen uydur-
ma sebep.
bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.

celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cereyan: ak›m, fikir, sanat
veya siyaset hareketi.
cinayet: cana k›yma, katl
veya bu derecede a¤›r bir
suç.
dâhil: iç, içerisi.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç
ile ilgili.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
evham: vehimler, zanlar,

kuruntular.
evrat: virtler, okunmas›
âdet olan dinî dualar.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan,
yabanc›.
hakikî: gerçek.
harici: d›flar›ya ait.
hayat-› içtimaiye: sosyal
hayat, toplum hayat›.
iade: geri verme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için



Dahiliye Vekilinin emriyle, üç ay tetkikten sonra tenkit
etmeyerek tam k›ymetini takdir edip, “k›ymettar eser”
diye Diyanet Kütüphanesine konulan Zülfikar ve Asa-y›
Mûsa gibi, Nur eczalar›n› evrak-› muz›rra gibi toplay›p
mahkeme eline vermeye acaba hiçbir kanun, hiçbir vic-
dan, hiçbir insaf müsaade eder mi?

Sekizincisi: Yirmi sene s›k›nt›l› ve sebepsiz bir nefiy-

den sonra, serbestiyet verildi¤i vakit, binler akraba ve
ahbab› bulunan do¤du¤u memleketine gitmeyerek gur-
beti, kimsesizli¤i tercih edip —tâ ki dünya ve hayat-› iç-
timaiyeye ve siyasete temas etmesin— ve çok sevapl›
olan camideki cemaatin hayr›n› b›rak›p, odas›nda yaln›z
oturmas›n› tercih eden, yani halk›n hürmetinden çekin-
mek gibi bir hâlet-i rûhiyeyi tafl›yan ve yirmi sene haya-
t›n›n flehâdetiyle ve yüz binler k›ymettar Türk zatlar›n
tasdîk›yla, bir dindar müttaki Türkü lâkayt çok Kürtlere
tercih eden, hatta mahkemede Haf›z Ali gibi kuvvetli
iman› bulunan Türk kardefllerini yüz Kürde de¤ifltirmedi-
¤ini ispat eden ve hürmet ve ihtiram görmemek için za-
rûret olmadan halklarla görüflmeyen ve camiye gitme-
yen ve k›rk seneden beri bütün kuvvetiyle ve âsâr›yla ‹s-
lâmiyetin uhuvvetine ve Müslümanlar›n birbirine muhab-
betine çal›flan ve fledid düflman›na karfl› menfî hareket
etmeyen ve hatta onunla meflgul olmayarak, bedduay›
dahi etmeyen bir adam hakk›nda, resmî lisanla ihanet
için bir propaganda yapmak, dostlar›n› ürkütmek için,
“O Kürttür, siz Türksünüz; o fiafiîdir, siz Hanefîsiniz” 

ahbap: dostlar.
âsâr: eserler.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
Dâhiliye: ‹ç iflleri.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
evrak-› muz›rra: zararl› evrak,
kâ¤›tlar, yapraklar.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›, do¤up bü-
yünülen ülke, flehir, köy d›fl›nda
kalan yerler, yâd el.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hürmet: sayg›.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
k›ymet: de¤er.
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k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
lisan: dil.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
muhabbet: sevgi, sevme.
müsaade: izin.
müttakî: kendisini Allah’›n
sevmedi¤i fena fleylerden ko-
ruyan; haramdan ve günah-
tan çekinen, takva sahibi, din-
dar.
nefiy: sürgün etme.
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.
resmî: devlet ad›na olan.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
fledit: fliddetli.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tenkit: elefltirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
Vekil: naz›r, bakan.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
zat: kifli, flah›s



deyip halklar› ürkütüp, ondan çekindirmeye hangi mas-
lahat, hangi kanun müsaade eder?

Dokuzuncusu: Çok mühimdir, kuvvetlidir; fakat, siya-
sete temas etti¤i için sükût ediyorum.

Onuncusu: Bu da hiçbir kanun müsaade etmedi¤i ve
hiçbir maslahat bulunmad›¤› hâlde s›rf manas›z evham-
dan bir habbeyi kubbeler yapmaktan ibaret, hiçbir kanu-
na girmeyen bir taarruzdur. Bunada, mesle¤imizce baka-
mad›¤›m›z siyasete temas etmemek için, sükût ederek
böylece on vecihle kanunsuz muamelelere karfl› yaln›z 
1 π«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnM deriz.

Said Nursî

„@ò
2 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, S›dd›k Kardefllerim!

Evvela: Nurun ehemmiyetli mecmualar›n› Mekke-i
Mükerremeye götürüp gayet büyük bir Hindli âlim Ah-
med Ali fiimflirî’ye teslim edip, hem Hindceye tercüme
etmeye ve hem de Hind’e göndermeye teminat alan
Nur’un ehemmiyetli kahramanlar›ndan kardeflimiz Haf›z
Mustafa’ya binler bârekâllah ve maflaallah ve es’adekal-
lah deriz. Medresetüzzehra, Mekke-i Mükerreme’deki o
büyük zatla muhâbere etsin.
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Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muamele: davranma, davran›fl.
muhabere: haberleflme.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müsaade: izin; elveriflli, uygun ol-
ma durumu.
S›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
sükût: susma, sessiz kalma.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
teminat: güvence.
vecih: cihet, yön.
zat: kifli, flah›s

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bârekâllah: Allah mübarek
etsin, hay›rl› ve bereketli ol-
sun.
ehemmiyetli: önemli.
es’adekallah: Allah seni
mes’ut etsin, mutlu k›ls›n.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
gayet: son derece.
habbe: tane.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
kubbe: gökyüzü, sema.
maslahat: fayda, maksat.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i
gibi, Allah’›n istedi¤i olur anla-

m›nda hayret ve memnunluk
ifade eden bir ibare.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
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 üniversite.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



Saniyen: Bu defaki hâdise, bir habbeyi evham yüzün-
den çok kubbeler yapt›klar›n› ö¤rendik.

Bir emaresi de fludur: Dahiliye Vekilinin emriyle gece
içinde, Afyon valisi, emniyet müdürüyle buraya gelip,
gecede menzilimi basmak istemifller; müddeiumumî mu-
vafakat etmedi¤inden, sabaha kadar bekleyip en ziyade
aleyhimizde bulunan iki adam› tayin edip, kilidimi k›r›p
füc’eten bask›n vermeleri; hem ayn› gün (HAfi‹YE) faytonla
ç›kt›¤›m vakit —burada emsali vuku bulmayan bir flekil-
de— befl tayyare pek afla¤›da uçup, benim faytonumu
bildikleri için etraf›mda iki üç defa dönmeleri, ikinci gün
baflka bir tarafa, çok görünmeyen gizli bir dere taraf›na
faytonla giderken afla¤›da uçan befl tayyarenin bir fley
ar›yor gibi döndüklerini gördük, anlad›k ki, bizi ar›yorlar.
Yine aynen evvelki gün gibi, o befl tayyare etraf›m›zda
kasaba üstünde gezip, odam›za girdi¤imiz zaman onlar›n
da gitmeleri kuvvetli bir emaredir ki, bir habbe yüz kub-
be yap›lm›fl. Burada böyle manas›z, evham yüzünden
bana eziyet verilmesi ve Medresetüzzehra’n›n kahra-
manlar›na buraya nisbeten bu üç senede on dereceden
yaln›z bir derece eziyet verilmek cihetiyle, Isparta hükû-
metine ve adliyesine teflekkürümü ve minnettarl›¤›m› ve
onlar›n verdi¤i eziyetleri de helâl etti¤imi bildirirsiniz.

Said Nursi

HAfi‹YE: Evet buradaki Nur fiakirtleri nam›na tasdik ediyoruz; hâdise ay-
nen vuku buldu.

Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Terzi Mustafa ‹smail Mustafa Hizmetkâr› Nuri Hayri Halil

aleyh: karfl›, karfl›t.
cihet: yön.
Dâhiliye: ‹ç iflleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsal: örnekler, benzerler.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvel: önce.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
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füc’eten: birdenbire, ans›z›n,
ani olarak.
habbe: tane.
hâdise: olay.
hafliye: dipnot.
kubbe: gökyüzü, sema.
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 üniversite.
menzil: ev, oda, yer.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muvafakat: müsaade etme,
kabul etme.
müddeiumumî: savc›.

nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
Saniyen: ikinci olarak.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
tayyare: uçak.
Vekil: naz›r, bakan.
vuku: olma, meydana gelme.
ziyade: fazla, fazlas›yla



HEY’ET-‹ VEK‹LEYE VE M‹LLETVEK‹LLER‹ 
R‹YASET‹NE CÜZ’Î FAKAT EHEMM‹YETL‹ B‹R

MARUZATIMDIR

Otuz seneden beri hayat-› siyasiyeden çekildi¤im hâl-
de, bu s›rada bir defaya mahsus olarak, vatanî ve millî ve
asayiflî bir meseleyi beyan ediyorum. fiöyle ki:

Çok emarelerle kat’î kanaatimiz geldi ki, anarflîlik he-
sab›na bana ve bu Emirda¤ kasabas›na ve dolay›s›yla bu
vatana bir suikast var ki, bir habbeyi kubbeler ve bir si-
nek kanad› kadar ehemmiyeti olmayan bir hâdiseyi da¤
gibi gösterip, sükûnete muhtaç olan bu vatanda beni ba-
hane edip, anarflilik hesab›na ve bir ecnebî plân›yla bize,
yani bîçare vatandafllar›m›z› idam-› ebedîden ve flübe-
hat-› uhreviyeden kurtarmaya çal›flan Nur fiakirtlerine
bütün bütün kanunsuz ve keyfî hücum edildi. Pek zahir
bir garazla, evham yüzünden, baruta atefl atmak gibi, bu
vatana ve asayifle beni bahane edip suikast edildi. fiöyle
ki:

Üç mahkeme, yirmi senelik mektuplar›m› ve kitaplar›-
m› ve hâllerimi inceden inceye tetkikten sonra, bize ve
kitaplar›ma beraat verdi¤i hâlde; ve üç seneden beri teli-
fat› terk etti¤im ve haftada ancak bir mektup yazabildi-
¤im ve mecbur olmadan herbiri bir gün nöbetle zarurî
hizmetimi yapan üç dört terzi ç›ra¤›ndan baflka kimseyi
kabul etmedi¤im hâlde; ve serbestiyet verildi¤i ve mem-
leketime gitmedi¤im hâlde, hiç ömrümde görmedi¤im 
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hey’eti, bakanlar kurulu, kabine.
hücum: sald›rma.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
kubbe: gökyüzü, sema.
maruzat: arz edilenler, takdim
edilenler.
mesele: konu.
millî: millete ait, ulusal.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sû-i kast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
sükûnet: durgunluk; huzur, sa-
kinlik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flübehat-› uhreviye: ahirete ait,
ahiretle ilgili flüpheler.
telifat: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vatanî: vatanla alâkal›, vatanla il-
gili, vatana ait.
zahir: aç›k, aflikâr.
zarurî: zorunlu

anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
asayifli: asayifl ve güvenlikle
ilgili.
bahane: yalandan özür, as›l
sebebi gizlemek için ileri sü-
rülen uydurma sebep.

beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cüz’i: az bir parça.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.

emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
habbe: tane.
hâdise: olay.
hayat-› siyasiye: siyasî ha-
yat, politik hayat.
heyet-i vekile: vekiller



bir tarzda ve resmî bir surette beni hiddete getirip bir hâ-
dise ç›karmak için, tahkir ve ihanet kast›yla, kànunsuz ve
garazla, beni taharri ile kap›m›n kilidini k›r›p, Kur’ân›m›
ve Arabî levhalar›m› evrak-› muz›rra gibi al›p götürmek-
le beraber, adliyenin mühim bir memuru, resmen bura-
daki memurlara âmirâne demifl ki: “Said’i iki jandarmay-
la teflhir suretinde ç›kar›p, zorla bafl›na flapka giydirip,
öylece ifadeye getirmeliydiniz. Hem ona yanaflanlar› tu-
tunuz” diye, ehemmiyetli bir mecliste ve ayn-› hakikat
olan ifademi okuduklar› vakit söylemifl. Bunda flek ve
flüphe kalmad› ki, beni tahkir ve ihanet edip, hiddete ge-
tirip, asayifli bozmak garaz› takip ediliyor.

Cenab-› Hakka hadsiz flükür olsun ki, binler haysiyet
ve flerefimi bu vatandaki bîçarelerin istirahatine ve onlar-
dan belâlar›n def’ine feda etmek için bana bir hâlet-i rû-
hiyeyi ihsan eylemifl ki, ben de onlar›n yapt›¤› ve niye-
tinde bulunduklar› tahkirat ve ihanetlere karfl› tahammü-
le karar vermiflim. Bu milletin asayifline, hususan masum
çocuklar›n ve muhterem ihtiyarlar›n ve bîçare hastalar›n
ve fakirlerin dünyevî istirahatlerine ve uhrevî saadetleri-
ne binler hayat›m› ve binler flerefimi feda etmeye haz›-
r›m.

‹flte, sinek kanad›n› da¤ gibi yapt›klar›n›n bir emaresi
flu ki: Benim gibi gurbette, hasta, ihtiyar, zaif, tek bafl›na
bulunan bir adam için, on gün zarf›nda befl defa Afyon
Valisi ve Emniyet Müdürü ve iki defa Afyon Müddeiumu-
mîsi benim için buraya gelmesi ve iki günde, herbir gün-
de befl tayyâre benim gezdi¤im yerlerde beni nezâret 

amirâne: emrederek, emreder-
cesine.
Arabî: Arap diline ait.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
ayn-› hakikat: hakikatin asl›, ger-
çe¤in tâ kendisi.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
def: mâni olma, kovma, ortadan
kald›rma.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evrak-› muz›rra: zararl› evrak,
kâ¤›tlar, yapraklar.
feda: u¤runa verme.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›, do¤up bü-
yünülen ülke, flehir, köy d›fl›nda
kalan yerler, yâd el.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
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ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
levha:.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
meclis: topluluk, hey’et.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n.
müddeiumumî: savc›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nezaret: gözetme, bakma.

resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
resmî: devlet ad›na olan.
saadet: mutluluk.
suret: biçim, flekil, tarz.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
fleref: onur, haysiyet.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl› hoflnutluk ve memnunluk
ifade etme, teflekkür.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
taharri: arama, araflt›rma.

tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.
tahkirat: hakaret etmeler,
hor görmeler, küçük görme-
ler.
tarz: biçim, flekil.
tayyare: uçak.
teflhir: suçluyu ibret için hal-
ka gösterme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zaif: zay›f.
zarf›nda: süresince



alt›na almas›; ve befl polis hafiyesinin burada bana taras-
sud edenlere ilâve edilip, ahvalimi tecessüs etmek için
gönderilmesi; ve postahanelere bana ait mektuplar›n
müsaderesi için resmen emir verilmesi gösteriyor ki,
fieyh Said ve Menemen Hâdisesinin on misli bir hâdise-
yi evhamla düflünmüfller. Habbeyi kubbe söylemifller ki,
böyle bir vaziyet al›yorlar. Benim eski hayat›m› zanne-
dip, ihanetle hiddete gelecek tahmin etmifller. Bilakis al-
dand›lar. Biz, bütün kuvvetimizle anarflili¤e bir Sedd-i
Zülkarneyn gibi, bir sedd-i Kur’ânî tesisine çal›fl›yoruz.
Bize iliflenler, anarflilik ve belki komünistli¤e zemin ihzar
ediyorlar.

Evet, e¤er eski hayat›m gibi, izzet-i ilmiyeyi muhafaza
etmek için hiçbir hakareti kabul etmemek olsayd› ve va-
zife-i hakikiyesi s›rf ahiret ve ölümün îdâm-› ebedîsinden
Müslümanlar› kurtarmak vazifesi olmasayd› ve bana ili-
flenler gibi s›rf dünyaya ve menfî siyasete çal›flmak olsay-
d›, on Menemen, on fieyh Said Hâdisesi gibi bir hâdise-
ye, o anarflîlik hesab›na çal›flanlar sebebiyet vereceklerdi.

Hem, üç mahkeme ve yirmi senede kaç vilâyetin
zab›talar›, k›yafetime kanunca iliflmedikleri ve mazuriye-
tim ve inzivama binaen tebdil-i k›yafetime hiçbir ihtar ol-
mad›¤› hâlde, böyle keyfî, kanunsuz, cebren ahali içinde
bafl›ma flapkay› giydirmeye çal›flmak, k›rk seneden beri
bu vatanda, hususan iman-› tahkikî dersinde kardeflâne
alâkadar olan yüz binler adam, pek büyük bir heyecan
içinde zemini hiddete getirip, emsalsiz a¤lamaya vesile
olacakt›.
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izzet-i ilmiye: ilmin izzeti, ilmin
gerektirdi¤i a¤›rbafll›l›k.
kardeflâne: kardeflçe, kardefl gibi.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
kubbe: gökyüzü, sema.
mazuriyet: mazurluk, özürlülük.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
misil: kat; efl.
muhafaza: koruma.
müsadere: toplatma, elden alma.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
sebebiyet: sebep olma.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait set,
Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
Sedd-i Zülkarneyn: Zülkarneyn’in
seddi; Zülkarneyn’in Ye’cüc ve
Me’cüc kavminden korunmak is-
teyenler için yapt›rd›¤› çok büyük
ve sa¤lam set, kale.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tebdil-i k›yafet: k›yafet de¤ifltir-
me, k›yafet de¤iflikli¤i.
tecessüs: bir insan›n bilinmesini
istemedi¤i bir kusurunu, ay›b›n›
veya özel durumunu araflt›r›p ö¤-
renme arzusu.
tesis: kurma, meydana getirme.
vazife: görev.
vazife-i hakikîye: hakikî gerçek
vazife.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
vilâyet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zemin: yer 

ahali: halk.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahval: hâller, durumlar.
alâkadar: ilgili, iliflki.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
Bilakis: aksine, tersine.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.

emsalsiz: benzersiz.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
Habbe: tane.
hâdise: olay.
hafiye: sakl› ve gizli olaylar›
araflt›ran polis.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hususan: bilhassa, özellikle.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî

yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.



Zaten ecnebî parma¤›yla, güya hakk›mda teveccüh-i
ammeyi k›rmak fikriyle, damarlar›ma dokunacak kànun-
suz muamelelerin mezkûr maksat için yap›ld›¤›na çok
emarelerle kat’î kanaatimiz geldi. Fakat, Cenab-› Hakka
hadsiz flükür olsun ki, benim gibi kabir kap›s›nda, alâka-
s›z, dünyadan usanm›fl, hürmetten, teveccüh-i ammeden
kaçm›fl ve flanüfleref ve hodfüruflluk gibi riyakârl›klara
hiçbir meyli kalmam›fl bir vaziyette iken, bunlar›n bana
karfl› kanunsuz ihanetlerinin hiçbir ehemmiyeti kalmad›.
Cenab-› Hakka havale ediyorum. Bana lüzumsuz evham
yüzünden eziyet edenlerin yak›nda ölümle idam-› ebedi-
yeye giriftar olacaklar›n› düflünüp, hakikaten ac›yorum.
Yâ Rabbî, onlar›n iman›n› Risale-i Nur’la kurtar, idam-›
ebedîden s›rr-› Kur’ân’la terhis tezkeresine çevir! Ben de
onlara hakk›m› helâl ediyorum.

Said Nursî

„@ò

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
giriftar: tutulmufl, yakalanm›fl.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hürmet: sayg›.
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idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
idam-› ebediye: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
iman: inanç, itikat.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.

kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
maksat: gaye.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
s›rr-› Kur’ân: Kur’ân’›n s›rr›.
flan ü fleref: flan ve fleref.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma, sal›verme.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
tezkere: belge, pusula.
vaziyet: durum.
ya Rabbî: Ey her fleyi en gü-
zel flekilde terbiye ve idare
eden Rabbim



Bediüzzaman Said Nursî’nin ders ve irflad›yla
hakikate ulaflan ve Nur hizmetinde çok k›ymet-
tar ve yüksek hizmetleri sebkat eden kahraman
ve halis bir talebenin, Üstad›n mahiyetini tarif
eden ayn-› hakikat bir ifadesidir.

„@ò

Bu günde, Mele-i Âlân›n arzda medâr-› süruru.
Bu günde, sekene-i arz›n Mele-i Âlâda medar-› iftihar›.
Bu günde, Habîbullah›n medar-› nazar›.
Bu günde, Müslümanl›¤›n sertâc›.

Bu günde, hak tarîklerin flâh›.
Bu günde, hakikatlerin imam›.
Hem bu günde, Mahbub-i Hudâ.
Hem bu günde, allâme-i as›r.

Hem bu günde, zulmetin nuru.
Hem bütün günlerde serdar-› hidayet.
Hem Molla Said’in Nursî.
Hem Bediüzzaman’ül-Fahrüddevrânî...

Hüsrev

„@ò
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iyi, en üstün.
talebe: ö¤renci.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tarik: yol, meslek, seçilen tarz.
zulmet: karanl›k 

allâme-i as›r: asr›n bilgini, as-
r›n en büyük âlimi.
arz: yer, dünya.
ayn-› hakikat: hakikatin asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
Bediüzzamanü’l-Fahrüddev-
rânî: Dönemin Övüncü olan
Bediüzzaman
Habibullah: Allah’›n sevgilisi,
Hz. Muhammed.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.

imam: önder, rehber.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahbub-i Hüda: Allah’›n sev-
gili kulu.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
medar-› nazar: göz önünde
bulundurulmas› gereken.
medar-› sürur: sevinç ve ne-
fle vesilesi, sebebi.

mele-i âlâ: yüce âlem; Ce-
nab-› Hakk’a daha yak›n olan
büyük meleklerin topland›¤›
âlem.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sebkat: geçme, ilerleme.
sekene-i arz: arz›n sakinleri,
yeryüzünde bulunanlar, mah-
lûkat.
serdar-› hidayet: do¤ru yola
k›lavuzluk eden, do¤ru yolu
gösteren komutan.
sertâc: bafl tac›.
flah: benzerlerine oranla en



MERHUM HASAN FEYZ‹’N‹N R‹SALE-‹ NUR 
HAKKINDAK‹ MANZUMES‹

W
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ayetinin veraset-i Ahmediye (a.s.m.) cihetinde, mana-i
iflarî noktas›nda, bu as›rda o “Rahmeten Lilâlemîn”in bir
âyinesi ve hakikat-i Kur’âniyenin bir hakikî tefsiri olan
Risale-i Nur, o küllî rahmetin bir cilvesi, bir numunesi ol-
mas›ndan, hakikat-i Muhammediyenin (a.s.m.) bir k›s›m
evsaf›, mana-i mecazî ile cüz’î bir vârisine verilebilir diye,
bu parlak kasideye iliflmedim. Yaln›z hakikat-i Ahmediye
(a.s.m.) âyinesinin fark›na iflareten baz› kelimeler ilâve
edildi.

Said Nursî

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 fiifâ sun, gel ey mahbûb-i zîflan,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

..............

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
âyine: ayna.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özellik-
ler.
hakikat-› Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m) manevî kiflili¤i.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikati, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hakikat-› Muhammediye: Hz
Peygamberin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hakikî: gerçek.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
kaside: övgü maksad›yla yaz›lm›fl
fliir ve bu fliirin naz›m flekli.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mana-y› iflarî: yaz› ve iflaretlerle
ifade edilen mana.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi: 107.)
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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.

manzume: vezinli, kafiyeli
söz, fliir, eser.

merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.

numune: örnek.

rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.

Rahmeten Lilâlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz.
Muhammed (a.s.m.).

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›.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

vâris: mirasç›.

veraset-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) vârisli¤i,
Peygamberimizin tebli¤ vazi-
felerine vâris olma.



Gelmez mi bu uzun hicenin?

Geçmez mi gam› bu yasl› gecenin?

Zâri artt›, sabr›, bitti nicenin,

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Fahr-i Âlem, Arfl’tan bu yere indi,

fiâh-› Velâyet gelip Düldül’e bindi,

Zülfikar’a bugün, art›k nur dendi,

Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Derdlere dermans›n, mahbub-i câns›n,

Hem camiü’l-Esma ve’l-Kur’âns›n,

Hem de nur-i Hak’tan 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 misâl-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Çünkü, sensin bu as›rda Rahmeten Lilâlemînin cilvesi,

Çünkü, sensin flimdi fiefìü’l-Müznibîn’in vârisi.

A¤›snâ yâ g›yâse’l-müsta¤îsin bir duas›,

Ey flûle-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

.........
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Bediüzzaman Said Nursî’nin eser-
lerinin ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
Sürur: sevinç, mutluluk.
fiah-› Velâyet: velîli¤in flah› olan
Hz. Ali (r.a.).
flefiü’l-müznibin: günahkârlar›n
ba¤›fllanmas› için flefaatte bulu-
nacak olan Hz. Muhammed
(a.s.m.).
flule-i rahmet-i âlem: âlemdeki
rahmet par›lt›s›; Cenab-› Hakk›n
rahmetinin kâinattaki par›lt›s›.
vâris: mirasç›.
Zari: a¤lay›p s›zlama, a¤lay›p s›z-
lanma.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom

a¤isna ya giyâsel’l- müste¤i-
sin: ey yard›m isteyenlere
yard›m eden.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
Arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
as›r: yüzy›l.
Camiü’l-esma vel Kur’ân:
Kur’ân ve Allah’›n isimlerini
içine alan.
cilve: tecelli, görüntü.
cilve-i rahmet-i âlem: kâ-
inattaki rahmet tecellileri, Al-
lah’›n rahmetinin kâinattaki

cilveleri.
derman: ilâç, çare.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü,
âlemin kendisiyle övündü¤ü
Peygamberimiz (a.s.m.).
gam: keder, üzüntü.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
mahbub-i cân: gönül dostu,
can›n sevgilisi.

mahbub-i zîflan: flanl› sevgili;
Hz. Muhammed (a.s.m.).
misal-i rahmet-i âlem: âle-
min rahmet timsali.
niflan: iz, belirti, alâmet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Hak: Cenab-› Hakk›n
nuru, ziyas›.
Rahmeten Lilâlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,



fiifâ bulsun flimdi biraz yaram›z,

Revaç bulsun geçmez olan param›z,

Saç nûrunu, aka dönsün karam›z,

Ey ziyâ-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

.............

Meylimiz yok yalanc› bir dünyaya,

Son verdik biz bid’alara, riyâya,

Kap›lmay›z öyle kuru hülyâya,

Ey bir hakikat-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Yok bizde cemiyet kurma hülyâs›,

Yok baflka bir yola gitme sevdâs›,

Olduk ancak Nurun dertli fleydâs›,

Ey dertlilere rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

............. 

Geçmifliz hep medihlerden senâdan,

Yüz çevirdik servetlerden g›nâdan,

Nur isteriz, geçmeden bu fenâdan,

Ey bu as›rda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

............. 

Âfl›klar›n arfla ç›kan feryâd›,

A¤lat›yor o pâk ruhlu ecdâd›,

Allah için eyle bize imdâd›,

Ey muhtaçlara rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
as›r: yüzy›l.
bid’a: dinin asl›na uymayan âdet
ve uygulamalar..
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
fenâ: ölümlü, geçici.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
hakikat-› rahmet-i âlem: âlemin
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rahmetinin gerçe¤i. âlemin
içine nakfledilmifl olan rah-
met tecellilerinin hakikati.
hülya: hayal.
imdat: yard›m.
medih: övmek.
Meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-
me, yönelme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

pak: temiz.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
Revaç: k›ymet, de¤er.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riya: özü sözü bir olmamak,
inand›¤› gibi hareket etmeyifl,

iki yüzlülük.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sena: methetme, övme.
fleydâ: aflktan akl›n› yitirmifl,
aflk ç›lg›n›, divane, tutkun.
ziya-y› rahmet-i âlem: Âle-
min ‹lâhî rahmet ›fl›¤›.



Gökler sald› bela, yer verdi bela,
Sarst› âfâk› bir ac› vâveylâ,
Rahmet et âleme ey nûr-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 nümûne-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Çevrildi ateflle bu koca dünya,
Bir cehennem gibi kaynad› deryâ,
Yetifl imdâda ey flâh-› evliyâ,
Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

............. 

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 ziyâ-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

.............

Sen ordu kurmazs›n erle, uflakla,
Savaflmazs›n öyle topla, b›çakla,
Nûrunla flu asr› tutup kucakla,
Ey flimdi rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!
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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›.
flah-› evliya: keramet sahipleri-
nin, velîlerin, ermifllerin flah›.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
Z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
ziya-y› rahmet-i âlem: Âlemin
‹lâhî rahmet ›fl›¤›.

afak: bütün dünya, gözle gö-
rülen âlem.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
as›r: yüzy›l.
belâ: musibet, s›k›nt›.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cilve-i rahmet-i âlem: kâ-

inattaki rahmet tecellileri, Al-
lah’›n rahmetinin kâinattaki
cilveleri.
derya: deniz.
emel: fliddet arzu, ümit.
imdat: yard›m.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
numune-i rahmet-i âlem:

kâinattaki rahmetin numune-
si, örne¤i.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i Mevlâ: Cenab-› Hakk›n
nuru.
Rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.



Bitsin de bu korkunç tûfân-› 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 ata-i rahmet,
Bo¤acaks›n onu nurunla elbet,
Ey bir rahmet-i alem Risaletü’n-Nur!

K›z›l ejder yuvam›za girmesin,
Zehirli eli yakam›za ermesin,
Karfl› durup nûrun f›rsat vermesin,
Ey seyf i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

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!

Mâsumlar›n kanlar›n› içerler,
Ebû Cehl’i, Nemrudlar› geçerler,
Ölümlerden ölümleri seçerler,
Ey flimdi bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
atâ-i rahmet: rahmet ba¤›fl›, rah-
met ikram›.
devr-i mes’ut: saadet devri,
bahtl› dönem.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli, Kur’ân’a
inan›p ona uyanlar.
haflir: k›yametten sonra bütün
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insanlar›n bir yere toplanma-
lar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hüccet-i rahmet-i âlem: kâ-
inattaki rahmetin hücceti, de-
lili.
›yd: bayram, bayram günü.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
Masum: suçsuz, günahs›z, saf,

temiz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
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›.

seyf-i rahmet-i âlem: kâinat-
taki rahmet k›l›c›.

tufan-› fledit: fliddetli ya¤-
mur.

zulmet: karanl›k.

Zülfikar-› rahmet-i âlem: kâ-
inattaki rahmetin Zülfikar’›



Bir mikrop ki, ci¤erleri diflliyor,
Kan›m›zla kendisini besliyor,
Temiz yurdu telvîs edip pisliyor,
Ey bir eczahane-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Gazilerin, fâtihlerin kona¤›,
Seyidlerin, serverlerin ota¤›,
Bu vatand›r flehidlerin yata¤›,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

O fiehidlerin ala dönmüfl kefeni,
Miskler kokar güle benzer bedeni,
Öper melekler de nurlu na’fl›n›,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

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 asîl millete,
Düflmeyelim bir gün bile zillete,
Götür bizi flanl› büyük devlete
Ey misâl-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Eyleyeler nurun ile hep savlet,
Zaferlerle flanlar bulur bu millet,
fiarka, garba ziyâ sals›n bu devlet,
Ey bizlere rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!
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ota¤: büyüklere özel çad›r, salta-
nat çad›r›.
rahmet-i âlem: kâinattaki rah-
met.
Risaletü’n-Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
savlet: fliddetli hücum, sald›rma.
server: bir tak›m›n en ileri geleni.
Seyyid: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
torunu Hz. Hasan’›n soyundan
olan kimse; Hz. Muhammed’in te-
miz soyundan gelen kimse.
flan: flöhret, ün.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
fiehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
telvis: bulaflt›rma, kirletme, pis-
letme.
Türbe: genellikle büyük zatlar›n
mezarlar› üzerine yap›lan kubbe-
li yap›.
Zafer: yenme, baflar›.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur

asil: soylu.
âyine-i rahmet-i âlem: kâ-
inat›n rahmet aynas›.
cilve-i rahmet-i âlem: kâ-
inattaki rahmet tecellileri, Al-
lah’›n rahmetinin kâinattaki
cilveleri.
eczahane-i rahmet-i âlem:
dünyan›n rahmet eczanesi,

bütün dertlerin devas›n›n bu-
lundu¤u âlem.
fatih: bir memleketi, ülkeyi
zapteden, ele geçiren.
garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
kefen: gömülmeden önce
ölünün sar›ld›¤› beyaz bez,
kefen.

misal-i rahmet-i âlem: âle-
min rahmet timsali.
Misk: bir ceylân 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›.



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’-Nur!

„@ò
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Üstad›m, Efendim Hazretleri,
2 nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ s’pG n∑Énær∏n°SrQnG Énenh ayetinin nurlar›ndan, nu-

run sâyesinde alabildi¤im bir zerreyi bu flekilde yazd›m
ve huzur-i irfan›n›za sundum. Kabulünü rica eder, selâm-
lar›m›z› sunar ve mübârek ellerinizden öperiz.

Bîçare talebeniz
Hasan Feyzi (Rahmetullahi 

aleyhi ebeden dâimâ)

Merhum Hasan Feyzi, Nurlardan ald›¤› hakikat dersi-
ni, Nurlara iflaret ederek güzel tanzim etmifl. Lâhikaya
girsin.

Said Nursî

Güzel oku; her zerrede coflkun birer mana var.
Dert ehline bu manada canlar sunan edâ var.
Vermek için parlakl›¤›, gaml› gönül evine,
Bir bak hele, her cilâdan üstün olan cilâ var.

Derin, güzel düflünceyle incelersen bunu sen,
Zaifleflmifl ruhlar için da¤lar gibi g›dâ var.

as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berekât: bolluklar, iyilikler, ihsan-
lar.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cilâ: parlakl›k.
gam: keder, üzüntü.
hakikat: gerçek, do¤ruluk; görü-
len bir fleyin asl›, esas›.
huzur-i irfan:.
kemter: daha afla¤›, k›ymetsiz,
de¤ersiz.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-

müfl, ölü.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet-i âlem: kâinattaki
rahmet.
rahmetullâhi aleyhi ebeden
daima: ebedî ve daimî olarak

Allah’›n rahmeti onun üzerine
olsun.

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

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme.
talebe: ö¤renci.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
Zaif: zay›f.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom

1. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
2. Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi:107.)

820 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎEM‹RDA⁄ HAYATI



Hem dilersen tükenmeyen sermâye-i serveti,
Aç gözünü Nurlara bak, iflte sana tûfan gibi g›nâ var.

“Beni tan›; yürü kulum yürü!” diye bizlere,
Her nefeste flefkat ile Rabbimizden nidâ var.
Duymufl isen bu nidây› her zerrenin dilinden,
Müjde olsun, art›k sana Cennet denen safâ var.

Uzaklara bakma, Nurlara bak, yürü; âlem onun 
âyinesi.

Görmez misin, her yüzünde ayn› renkte ziyâ var.
Bir günefltir, her zerrede cilve yap›p parlayan;
Bilmez misin, sende dahi o edâdan edâ var.

Eller aç›p yürü bugün, kana kana Risale-i Nur’dan ›fl›k al!
Aflka uyan, nûra kanan her zerrede rehâ var.
Hüner de¤il dostu düflman, yâr› a¤yâr eylemek;
Yâd› bilifl yapas›n ki, ancak dostta vefâ var.

Hünerdir ki; yaprak atlas, toprak elmas olmal›!
Çünkü bir bak; ne yaprakta, ne toprakta beka var.
K›sa görüp denizleri damlalara çevirme,
Hakikatte her damlada gizli birer deryâ var.

Damla iken asl›n senin, da¤› tafl› aflars›n,
Hem gökleri keflfedersin, sende ey Nur, böyle dehâ var!
Bir noktay› cihan yap, o cihâna hâkim ol,
Zîrâ senin bir noktanda, günefl kadar zekâ var!

Her zerrenin kâbesidir kalbi yine kendine,
Dikkat eyle, herbirinde yine ancak Hüdâ var.
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flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
vefa: dostluk ve sevginin gerek-
tirdi¤i davran›fllarda devaml› ol-
ma.
yâd: anma, hat›ra getirme.
yâr: dost.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur

a¤yar: gayriler, yabanc›lar.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
atlas: ipekten yap›lm›fl ku-
mafl.
âyine: ayna.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
cilve: tecelli, görüntü.
deha: çok ak›ll›l›k, zekili¤in ve
anlay›fll›l›¤›n son derecesi.
derya: deniz.

eda: naz, iflve.
elmas: çok k›ymetli bir
mücevher.
g›na: zenginlik, bolluk.
Hakikat: gerçek, as›l, esas.
hâkim: hükmeden.
Hüda: do¤ruluk, hidayet.
Hüner: marifet, bilgililik, us-
tal›k.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

Rabb: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
reha: kurtulma, kurtulufl,
halâs.
Risale-i Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i.
sermaye-i servet: mal ser-
mayesi.



Sak›n Feyzi! Sen gözünü Hak yüzünden ay›rma,

Hakk› gören gerçeklere, hakk› kadar atâ var.

Denizli Kahraman› Merhum 

Hasan Feyzi

„@ò

(Mekteb-i fünunda ve ulum-i ‹slâmiyede gayet
müdakkik ve k›demli muallimlerden Hasan Fey-
zi’nin bir fliiri)

HAZRET‹N‹ZE BURADAN AYRILIK
SÖYLEM‹fiT‹M

Çekilip nur-i hidayet yine zindan odacak;

Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak.

Yine sen, yafl yerine kan ak›t›p a¤la gözüm;

Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak.

“Yine göç var” diye, Mecnun’a haber verme sak›n.

Yine matem, yine zâri, yine efgan olacak.

Aç›lan ol gül-i tevhid, sarar›p solsa gerek;

Kapan›p Kâbe-i irfan, yine viran olacak.

Haber ald›m ki, yar›n yad olacakm›fl bize yar;

Ne büyük yare ki, kimler buna derman olacak?

Bu büyük derd-i elemden kime flekva edeyim?

‹fliten nâlemi, hep ben gibi nâlân olacak.

âb-› hayat: hayat suyu.
atâ: ba¤›fllama, bahflifl.
derd-i elem: ac› derdi, maddî ve
manevî elem derdi.
derman: ilâç, çare.
dûr: uzak, ›rak.
efgan: ›zt›rap ile hayk›rma,
ba¤›r›p ça¤›rma.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
firkat: ayr›l›k.
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gayet: son derece.
gül-i tevhid: Allah’›n birli¤ini
temsil eden gül.
Hâk: do¤ruluk, gerçek,
hakikat; Allah.
hasret: özlem.
hicran: ayr›l›k.
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›,
ayr›l›k ac›s›.
hüsran: hayal k›r›kl›¤›.
Kâbe-i irfan: irfan kâbesi, bil-
gi merkezi.
k›dem: bir iflte zamanca,
memuriyetçe, rütbece eskilik.

matem: büyük ac› ve üzüntü.
Mecnun: delice âfl›k, aflktan
deliren kimse, delice seven,
tutkun.
Mekteb-i fünun: fen ilimleri
okulu.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
müdakkik: tetkik eden, in-
ceden inceye araflt›ran.
nâlân: inleyen, inleyici, feryat
eden.
nâle: inleyen, inleyici.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

nur-i hidayet: hidayet nuru.
pak: temiz.
reyyân: suya kanm›fl.
flekva: flikâyet.
flifabahfl: flifa verici, flifa
veren, iyilefltiren, iyilik veren.
ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.
viran: y›k›k, y›k›lm›fl, harap.
yad: anma, hat›ra getirme.
yar: sevgili.
yare: yara.
zâri: a¤lay›p s›zlama, a¤lay›p
s›zlanma 



O, flifabahfl olan envar›n› sen çeksen e¤er,
Bana kim nur verecek, kim bana Lokman olacak?
O temiz pak nefesin, âb-› hayat› bu çölün;
Onu dûr etme ki, her fert ona reyyan olacak.

Hele ol nur-i flerifin kime de¤miflse e¤er,
Küçücük zerre de olsa, meh-i tâbân olacak.
O lütufkâr, o keremkâr eli öptükçe benim,
Bu küçük kalb-i hazinim yine handan olacak.

Bâb-› feyzinden ›rak olmay› asla çekemem,
Dahi nezrim bu ki, can›m sana kurban olacak.
Nazar›n erse garip bafl›ma, ey nur-i Hudâ!
Bugün art›k bu hakir bende de umman olacak.

Bu anas›r, yüzüne her ne kadar çekse hicap,
Yine haks›n; buna flahit yine Kur’ân olacak.
Kab-› Kavseyn’den al›p dersimi bildim ki ayan,
O güzel nur-i bedî, manevî sultan olacak.

Sak›n›p, Feyzi-i bîçareye bahs açma bugün;
Yeni bafltan yine fleyda, yine giryan olacak.

........................

Bîçare Talebeniz

Hasan Feyzi

„@ò
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okyanus.
zerre: pek ufak parça

anas›r: unsurlar, esaslar.
ayan: aç›k, meydanda, aç›kta,
belli.
Bab-› feyiz: bereket, bolluk
kap›s›, nimet, ihsan kap›s›.
bahis: konu.
Bîçare: çaresiz, zavall›.
Feyzi-i bîçare: çaresiz Feyzi.
giryan: gözyafl› döken, a¤-
layan.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
handan: gülen, gülücü, nefle-
lenen, flen.
hicap: perde, örtü.

Kab-› Kavseyn: iki yay
mesafesi; Hz. Muhammed’in
Mirac’a ç›k›fl›yla vard›¤› son
nokta; bütün yarat›lanlar› ar-
kas›na al›p Yaratanla müfler-
ref ve muhatap oldu¤u
makam.
kalb-i hazin: mahzun kalp,
hüzünlü gönül.
keremkâr: kerem eden, lüt-
feden, cömert.
Lütufkâr: lütuf edici.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

meh-i taban: parlayan ay.
Nazar: bak›fl, dikkat.
nezir: adama, adak.
nur-i bedî: eflsiz nur, hayret
verici güzellikte nur.
nur-i Hudâ: hidayet verici
olan Allah’›n nuru.
nur-i flerif: flerefli, mübarek,
kutsal nur.
sultan: padiflah, hükümdar.
fleydâ: aflktan akl›n› yitirmifl,
aflk ç›lg›n›, divane, tutkun.
talebe: ö¤renci.
umman: büyük deniz, derya,
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Yedinci K›s›m

Afyon Hayat›

BED‹ÜZZAMAN’IN TEVK‹F‹

1947 senesinin son aylar›nda, Afyon’dan üç sivil
polis memuru, güya memleket çap›nda giz-

li bir dinî cemiyetin faaliyetine aflina olmak için Emir-
da¤’›na gelmifllerdi. Baflta Said Nursî olarak Nur Talebe-
lerini tespit etmeye çal›fl›yorlard›. Sudan bahaneler icat
etmeye tevessül ettiler. Bir numunesi fludur:

Bir sivil memur, bir kâ¤›da yaz›yor: “Said’in hizmetçi-
si buradan Said’e rak› ald›.” Ve rak›c› dükkân›nda, sar-
hofl ve akl› yerinde olmayan bir adama bu kâ¤›d›n alt›na
imza atmas›n› teklif ediyor. O adam diyor:

“Tövbeler olsun, bu yalan› kim imza eder?”

Sonra o kâ¤›d› imzalatmaya çal›flan, fakat muvaffak
olamayan memur, ayn› gece acip bir hâdisede iflledi¤i
hatas›n›n tokad›n› yiyor. fiöyle ki:
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acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aflina: bilinen, tan›nan.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
cemiyet: manevî birlik teflkil

eden topluluk.
güya: sanki.
hâdise: olay.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
numune: örnek.
Talebe: ö¤renci.

tevessül: baflvurma, giriflme.

tevkif: tutuklama.

Tövbe: ifllenmifl bir günahtan
piflmanl›k duyup bir daha ifl-
lememek üzere söz verme.



Beraber rak› içti¤i adamlarla dere kenar›nda gezer-
ken, aralar›nda bir kavga cereyan eder. O bedbaht ada-
ma orada bir güzel dayak at›yorlar ve tabancas›n› da al›-
yorlar.

„@ò

Üstat faytonla k›ra ç›kt›¤› zaman, dört-befl gün müd-
detince befl tayyare Üstad› takip ediyor. Üstat evine gir-
di¤i zaman, onlar da Emirda¤’›ndan çekiliyorlar. Üstad›n
s›rf imanî, uhrevî hizmet-i Kur’âniyesine yanl›fl manalar
verdirerek aleyhte propaganda yap›l›yor ve yukar› ma-
kamlara yanl›fl aksettiriliyor.

Risale-i Nur’un teksir makinesiyle intiflar› ve Anado-
lu’da Nurlar›n gittikçe inkiflaf› karfl›s›nda bu imanî hizme-
ti durdurmak maksad›yla harekete geçen gizli dinsiz ko-
miteler, hükûmete evham verdirerek, aleyhte tahrikât
yap›yorlar. Emirda¤, Isparta, Kastamonu, Konya, ‹nebo-
lu, Safranbolu, Ayd›n gibi daha birçok vilâyet, kasaba ve
köylerdeki Nurcular›n evlerinin aranmas›na emir verili-
yor. Nihayet 1948 senesinin bafl›nda (23 Ocak 1948) de
Üstat Said Nursî ve on befl kadar Nur Talebesi Emir-
da¤’dan al›narak Afyon’a getirilir ve sorgular›n› müte-
akip tevkif edilirler. Ve di¤er vilâyetlerdeki Nur Talebele-
ri de tevkif edilerek Afyon’a celp ediliyor. Böylece üçün-
cü medrese-i Yusufiye hayat› bafll›yor.

„@ò

aks: yans›ma.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
cereyan: olma, meydana gelme.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân hiz-
meti.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.

826 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎAFYON HAYATI

inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
makam: büyük memuriyet,
mevki.
maksat: gaye.
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.
müteakip: den sonra.
nihayet: en sonunda.
nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
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.
risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tahrikât: tahrikler.
Talebe: ö¤renci.
tayyare: uçak.
teksir: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
tevkif: tutuklama.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vilâyet: il.



BED‹ÜZZAMAN’IN AFYON MAHKEMES‹

Bediüzzaman, her girdi¤i hapisteki mahpuslar› irflat
eder; hapisteki baz› caniler, koyun gibi bir hâl al›r. Ha-
piste dahi tecrid-i mutlak içinde b›rak›ld›¤› hâlde, hapis-
hane bir Nur mektebi vaziyetine girer. Bunun için, girdi-
¤i hapishanelere “Medrese-i Yusufiye” der. Hatta Deniz-
li Hapishanesinde bir k›s›m gençler Medrese-i Yusufiye-
den ayr›lmak istemeyerek, “Bediüzzaman daha burada
kal›rsa, biz kendimizi suçlu gösterip ceza alaca¤›z, ondan
ayr›lmayaca¤›z. Risale-i Nur’dan ders alaca¤›z” demifller-
dir.

Denizli Hapsinde Meyve Risalesi isimli eser telif edil-
dikten sonra, hapishanede tesirli bir ›slahat müflahede
ediliyor. Bu vaziyet, düflmanlar› dahi takdire sevk ediyor.

Risale-i Nur’un mahiyetini dikkat ve tefekkürle okuya-
rak anlay›p tahkikî bir imana sahip olan halis Nur Tale-
beleri, ölümden, hapisten, zindandan ve hiçbir beflerî
eza ve cefadan korkmazlar. Mukaddes Kur’ân ve iman
hizmetiyle, vatan ve millet ve âlem-i ‹slâm ve befleriyetin
ebedî kurtulufluna çal›fl›rken, dinsizlerin duçar etti¤i bir
zulüm ve musibetle karfl›lafl›rlarsa, asla fütur ve ümitsizli-
¤e düflmezler, hapislere iftihar ve memnuniyetle girerler.
Onlar›n tek bir istinat noktalar› vard›r; o da s›rf r›za-i ‹lâ-
hî için, ihlâsla, Kur’ân ve imana hizmetleridir. Masum ve
mazlumlar›n muhaf›z› Cenab-› Hak’t›r. Hiçbir mâniaya
ehemmiyet vermeyerek, Risale-i Nur’u okumaya ve 
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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.
mektep: ö¤renim yeri.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
muhaf›z: koruyucu, bekçi.
Mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
müflahede: gözlem.
musibet: felaket, bela.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
sevk: yöneltme.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
Talebe: ö¤renci.
tecrid-i mutlak: hiç kimse ile gö-
rüflememek, hücre hapsi.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
telif: eser yazma.
vaziyet: durum.
zindan: hapishane.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
beflerî: insanla ilgili, insana
ait.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, ya-
kalanm›fl.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

eza: eziyet, incitme, can yak-
ma.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik,
usanç.
hâl: durum, vaziyet.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
iftihar: gurur, övünme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iman: inanç, itikat.
irflat: do¤ru yolu gösterme,

gafletten uyand›rma.
›slahat: düzeltmeler, iyilefltir-
meler.
istinat: dayanak.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
niteli¤i.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
mânia: meneden fley, engel,
özür, zorluk.
Masum: suçsuz, günahs›z, saf,
temiz.
mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl.



neflretmeye, kahraman Üstadlar› misillü feragatle çal›fl›r-
lar. Bunun içindir ki, yirmi befl senelik müthifl bir istib-
dad-› mutlak içinde Nurlara çal›flan Nur Talebeleri, iman
ve ‹slâmiyet hizmetinde sars›lmam›fllard›r. “Zahirde za-
rarl› gibi görünen fleyler, hakikatte nimettir. Zahmette
rahmet vard›r. ‹man hizmeti u¤runda bafl›m›za ne gelse
hay›rd›r. Biz bafl›m›za gelece¤i düflünmekle mükellef de-
¤iliz, hizmet-i Kur’âniye ile mükellefiz. Biz, Rabb-i Rahî-
mimizin daima inayeti alt›nday›z. Ölsek flehidiz, kal›rsak
Kur’ân’›n hizmetkâr›y›z. ‹slâmiyet düflmanlar› bizi müeb-
bed dünya hapsine de mahkûm etseler, bizler yine Risa-
le-i Nur’un hizmetindeyiz” diye iman etmifller ve fakat
sadece imanla kalmam›fllar, bilfiil de amel etmifllerdir,
meydandad›r.

Bu dindar ve vefâkâr millet, Bediüzzaman’›n do¤ruluk
ve büyüklü¤ünü ve kahramanl›¤›n› bilerek, ona o derece
itimad etmifltir ki, onun aleyhinde ne propaganda yap›-
l›rsa yap›ls›n, inanm›yorlar. Bediüzzaman’a yap›lan zu-
lüm ve iflkenceleri iflittikçe, ona karfl› kalblerinde daha zi-
yade bir sevgi ve ba¤l›l›k husule gelmektedir. Ve diyorlar
ki: “Bediüzzaman gibi bir din kahraman›n› ve öyle büyük
ve mübarek bir zât› hapislere koymak, onun eserlerinin
serbest okunmas›na mâni olmak, dini Anadolu’dan kal-
d›rmaya çal›flman›n ve ‹slâmiyeti y›kmaya çabalaman›n
bir ifadesidir” diye, komünist ve dinsizlerin yapt›rd›klar›
iflkence ve zulümlerin düflman› kesiliyorlar. Bunun için,
hükûmet, her iflten evvel hükûmet aleyhinde çevrilen bu
plân› akim b›rakmak için, Bediüzzaman’› tamamen 

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
amel: ifl, uygulama, yapma.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
evvel: önce.
feragat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân hiz-
meti.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
husul: olma, meydana gelme.
iman: inanç, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
itimat: dayanma, güvenme.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
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mâni: engel.
misillü: gibi, benzeri.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müebbet: ömür boyu süre-
cek olan, ömür boyu, yafla-
d›kça.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan, bir fleyi yapmaya
mecbur olan, vazifeli.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.

nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
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.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve mer-
hamet sahibi olan Cenab-›
Hak.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flehit: vatan, bayrak, inanç gi-
bi yüce de¤erler u¤runda
ölen Müslüman kimse.

Talebe: ö¤renci.

vefakâr: vefal›, vefa gösteren.

Zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibariyle.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

zat: kifli, flah›s.

ziyade: fazla, fazlas›yla.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



serbest b›rakmas› lâz›md›r. Yoksa, Bediüzzaman ezildik-
çe, halk, hükûmet aleyhtar› (HAfi‹YE) olacakt›r. Din, vatan
ve milletin selâmeti nam›na bu hakikati ihbar etmeyi bir
vecîbe biliyoruz.

Evet, Bediüzzaman, 1944’te Denizli Mahkemesinde
beraat etti¤i hâlde, Afyon vilâyetine ba¤l› Emirda¤ kaza-
s›nda ikamete memur ediliyor. Orada, kendi ahireti ve
Risale-i Nur’la meflgul olurken, 1948 senesinde, gizli din
düflmanlar›, yap›lan zulümler az geliyormufl gibi ayn› na-
karat ile “Gizli cemiyet kuruyor, halk› hükûmet aleyhine
çeviriyor, ihtiyarlad›kça artan enerjisiyle, kuvvetiyle, reji-
mi y›kmaya çal›fl›yor. Mustafa Kemal’e ‹slâm Deccali,
Süfyan diyor” gibi bir sürü bahanelerle, elli Risale-i Nur
talebesiyle birlikte Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevk
ediliyor ve hapse konuluyor.

Yap›lan derin ve uzun tahkikat neticesinde, bir tek suç
delili bulunam›yor. Fakat, ne olduysa oldu, ne yapt›larsa
yapt›lar; nihayet, mahkeme, güya kanaat-i vicdâniye ile,
Bediüzzaman’a yirmi ay ve müdakkik bir âlime on sekiz
ay, yirmi iki kifliye de alt›flar ay hüküm veriyor. Di¤erle-
rini de, “Bunlar Bediüzzaman’› büyük bir mürflit olarak
bilmifller ve içlerindeki derunî bofllu¤u doldurmak için
Risale-i Nur’u okumufllar” diye beraat veriyor. Hüküm 
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türlü kanun d›fl› tazyik, bask›.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî ka-
naat, vicdana ait fikir.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç
nakarat: çok s›k tekrarlanmak-
tan dolay› b›kk›nl›k veren söz.
nam: ad.
nihayet: en sonunda.
rejim: idarede tutulan yol, yönet-
me tarz›, düzenleme biçimi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
sevk: yöneltme, gönderme.
Süfyan: ahir zamanda gelece¤i
ve ümmetin karanl›k günler ya-
flamas›na sebep olaca¤› sahih ha-
dislerde bildirilen dehfletli, dinsiz
ve münaf›k flah›s.
tahakkuk: gerçekli¤inin anlafl›l-
mas›, bir fleyin do¤rulu¤unun
meydana ç›kmas›
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
talebe: ö¤renci.
vecibe: yerine getirilmesi borç
hükmünde olan görev, ifl.
vilâyet: il.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

HAfi‹YE: Bu hakikat 1950 seçimlerinde tamamen tahakkuk etmifl, Be-
diüzzaman’› yirmi befl sene bir istibdâd-› mutlak ve efledd-i zulüm ve müt-
hifl iflkenceler içinde b›rakan din aleyhtar› eski hükûmet, büyük bir ekse-
riyet taraf›ndan y›k›lm›fl ve dinimizin üzerindeki zulüm ve istibdâd› kald›r-
makta olan Demokrat Parti iktidara getirilmifltir.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aleyhtar: karfl› olan, ayn› fi-
kirde olmayan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
cemiyet: manevî birlik teflkil

eden topluluk.
Deccal: k›yamet zaman›na
yak›n meydana ç›karak fitne
ve fesada sebep olaca¤›, ‹slâ-
mî fleairi tahrip edece¤i, tarih-
te görülmemifl zulümleri ni-
fakla aldatarak yapaca¤› ha-
dis-i fleriflerde belirtilmifl ya-
lanc› ve zararl› flah›s.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
derunî: içten, gönülden, kalp-
ten, iç tarafa ait, içle ilgili.
ekseriyet: ço¤unluk

efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
hafliye: dipnot.
hüküm: bir davan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar.
ihbar: haber verme, bildirme.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma 
istibdat: idarede görülen her



alanlar› da, “Bediüzzaman’›n kurdu¤u gizli cemiyete yar-
d›m etmifller” diye cezaland›r›yor. Hükmü derhal infaz
edip hepsini tevkif ediyorlar.

Tabiî, mahkûmiyet karar› hemen temyiz ediliyor. Tem-
yiz Mahkemesi k›sa bir zamanda tetkikat›n› bitirerek,
“Madem Bediüzzaman Said Nursî Denizli Mahkemesin-
de ayn› suçtan beraat etmifl; Denizli Mahkemesinin ka-
rar› hatal› da olsa, Temyizin tasdikinden geçen bir dâvâ
tekrar taht-› muhakemeye al›namaz” diye, verilen mah-
kûmiyet karar›n› esastan bozuyor. Bunun üzerine yeni-
den mahkeme bafll›yor. Maznunlardan ne istedikleri so-
ruluyor. O tamamen masum olan Nur Talebeleri, Tem-
yiz Mahkemesinin karar›na uyulmas›n› istiyorlar. Afyon
Mahkemesi,

Temyizin karar›na uyulup uyulmayaca¤›n› uzun uzad›-
ya düflünüyor. Nihayet uyulmas›na karar veriyor. Sonra
da, noksanlar›n ikmali için çal›flmaya bafll›yor. Fakat, bu
çal›flma bir türlü tamamlanm›yor ve mahkeme müte-
madiyen talik ediliyor. Bediüzzaman ve talebeleri, hü-
küm kat’iyet kesb etmeden verilen ceza müddetini hapis-
hanede geçirdikten sonra tahliye edilmifllerdir. Yukar›da
anlat›ld›¤› veçhile, mahkeme üç seneden beri uzat›lmak-
tad›r. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: Bu Afyon Mahkemesi, sonra iki defa beraat vermifl ve nihayet
1956’da bütün Risale-i Nur Külliyat›n› ve umum mektuplar› bilâistisna
Bediüzzaman’a iade etmifltir.

berâet: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma
bilâistisna: istisnas›z, ay›rt et-
meksizin.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
hafliye: dipnot.
hüküm: bir davan›n veya bir me-
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selenin tetkik edilmesinden
sonra var›lan karar.
iade: geri verme
ikmal: tamamlama, bitirme.
infaz: bir hükmü yerine getir-
me, bir emri gerçeklefltirme.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kesb: kazanma.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.

Maznun: bir suç dolay›s›yla
sorguya çekilen, san›k.
müddet: süre, zaman.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nihayet: en sonunda.
Risale-i Nur Külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
taht-› muhakeme: sorufltur-
ma ve gözetim alt›na almak.

talebe: ö¤renci.
talik: baflka bir zamana b›-
rakma, erteleme.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
tevkif: tutuklama.
umum: bütün
veçhile: vecih ile, o cihetten,
yönden.



Milyarlar defa yaz›klar olsun ki, vatana, millete ve
gençli¤imize ve âlem-i ‹slâma en mukaddes iman hizme-
tini yapan, beflerin bütün manevî ihtiyac›n› karfl›layacak
derecede harikulâde ve muazzam eserler veren bu dâhi
ve misilsiz zat, mahkemelerden mahkemelere sürüklen-
mede, hapishanelerde çürütülmeye çal›fl›lmaktad›r.

Bediüzzaman, yirmi senede oldu¤u gibi, flu üç dört se-
nede de o kadar emsalsiz bir iflkenceye mâruz kalm›flt›r
ki, tarihte hiçbir ilim adam›na bu kadar caniyâne bir su-
ikast yap›lmam›flt›r. Denizli hapsinde bir ayda çekti¤i s›-
k›nt›y›, Afyon’da bir günde çekmifltir. Kendisine, bütün
bütün kanunsuz muameleler yap›lm›flt›r. Hapishanede
tam yirmi ay, k›fl›n, çok so¤uk olan gayr-i muntazam bir
ko¤ufl içinde yaln›z b›rak›larak, tecrid-i mutlak içinde im-
ha olmas›na intizar edilmifltir. K›fl›n en fliddetli günlerin-
de, hapishane pencerelerinin iki milim buz tuttu¤u za-
manlarda zehir verilmifl; ihtiyar, çok hasta hâliyle, aylar-
ca ›zt›rap çektirilmifltir. Mübarek yata¤›nda, bir taraftan
bir tarafa dönemeyecek bir hâle geldi¤i zamanlarda bile,
hizmetine, bir talebesi olsun müsaade edilmemifltir. O
korkunç flerait alt›nda, kendi kendine ölüp gitmesi bek-
lenmifltir. Hastal›¤› o kadar fliddetlenmifltir ki, günlerce
bir fley yiyememifl ve g›das›z kalm›fl ve çok zay›f bir vazi-
yete gelmifltir. Böyle oldu¤u ve çok s›k› bir tarassut ve
tazyikat alt›nda bulunduruldu¤u hâlde, Risale-i Nur’un te-
lifinden geri kalmam›fl, her hapiste oldu¤u gibi, burada
da gizli olarak eser telif etmifltir. Mahpuslar, gizli gizli Ri-
sale-i Nur’u elleriyle yaz›p ço¤altm›fllar ve hapishaneden 
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flerait: flartlar.
suikast: kötü kas›t, kötü niyet;
kötü kas›tla ifl yapma, tuzak kur-
ma.
talebe: ö¤renci.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
tecrid-i mutlak: hiç kimse ile gö-
rüflememek, hücre hapsi.
telif: eser yazma.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.

âlem-i ‹slâm: islâm âlemi, is-
lâm dünyas›.
befler: insan, insanl›k.
caniyâne: cani gibi, canice,
canicesine.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
emsalsiz: benzersiz.
gayr-› muntazam: intizam
d›fl›, tertipli olmayan, tertip-
siz, düzensiz.
harikulâde: ola¤anüstü.
ilim: bilme, bilgi.
iman: inanç, itikat.

imha: mahvolma, yok olma.
intizar: bekleme, gözleme.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
ko¤ufl: hastahane, k›flla, ha-
pishane gibi umumî binalarda
çok say›da kiflinin oturmas›na
veya yatmas›na mahsus bü-
yük oda.
Mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-

siri alt›nda bulunma.
misil: benzer, efl.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
Mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
müsaade: izin.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.



d›flar› da ç›kararak neflrini temin etmifllerdir. Bediüzza-
man, hapiste oldu¤u günler dahi Risale-i Nur’un neflriya-
t› durmam›fl, perde alt›nda yüz binlerce nüshalar› eski
yaz› ile neflretmeye, Nur kahraman› Hüsrev gibi Nur Ta-
lebeleri muvaffak olmufllard›r.

Hapishanede, zehirlenerek, ölüm döfle¤inde iken, f›r-
sat bulup ziyaretine varabilen bir talebesine flöyle demifl-
tir: “Belki hayatta kalamayaca¤›m. Bütün mevcudiyetim
vatan, millet, gençlik ve âlem-i ‹slâm ve beflerin ebedî re-
fah ve saadeti u¤runda feda olsun. Ölürsem dostlar›m in-
tikam›m› almas›nlar.”

Bediüzzaman’›n hapishaneye gelmesiyle çok müstefid
olan hapislerden birisi pencereden selâm verdi¤i zaman,
“Sen Bediüzzaman’a neden selâm verdin? Neden onun
penceresine bak›yorsun?” diyerek dayak at›lm›flt›r. Çok
mübarek ve çok sevgili Üstadlar›n›n hasta ve çok elîm
vaziyetinde gizlice f›rsat bulup görüflmeye çal›flan talebe-
leri, yakaland›klar› zaman falakalara yat›r›larak dayaktan
geçirilmifltir. Fakat onlar bu mezâlimden asla y›lmam›fl-
lar, imandan ve izzet-i ‹slâmiyeden gelen bir salâbetle, o
zâlimler vurdukça, onlar da her vurufllar›nda “Vur! Vur!”
diye ba¤›rm›fllard›r. “Düflman›n çizmesi bo¤az›m›za bas-
t›¤› zaman onun yüzüne tükür! Ruhun kurtulsun, cesedin
ezilsin” hakikatini matbuât lisan›yla da beyân eden Üs-
tadlar› Bediüzzaman’a ittibâ etmifllerdir.

‹flte, böyle türlü türlü iflkence ve tazyikatlarla, gerek
hapishane dahilinde, gerek haricinde hizmetini dahi 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dâhil: iç, içerisi.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
falaka: iki ucunda bir ipin iki uç-
lar› ba¤l›, bir s›r›ktan ibaret olan
ceza aleti.
feda: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: d›flar›.
iman: inanç, itikat.
intikam: öç alma.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
ittiba: tâbi olma, uyma, itaat et-
me.
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izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n ge-
rektirdi¤i haysiyet, fleref, yü-
celik.
lisan: dil.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, ki-
taplar, gazeteler, v.s.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
mezalim: zulümler, haks›zl›k-
lar, eziyet ve iflkenceler.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.

muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
neflriyat: yay›nlar.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
refah: bolluk, rahatl›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.
saadet: mutluluk.

salâbet: Metanet, manevî
kuvvet, dayanma, sebat.
selâm: selâm, esenleme; Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmak için
mü’minlerin birbirine etti¤i
selâmünaleyküm fleklindeki
dua.
talebe: ö¤renci.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
temin: sa¤lama.
vaziyet: durum.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.



yapt›rmamaya çal›flm›fllard›r. Dünyada hiçbir kimseye
yap›lmayan zulüm ve ihanet Bediüzzaman’a yap›lm›flt›r.
Nihayet 20 Eylül 1949 günü ceza müddetini hapishane-
de tamamlayarak tahliye edilmifltir. Bütün hapishaneler-
de hapisler resmî mesai saatlerinde tahliye edilirken, Af-
yon Hapishanesinde de saat onda adet iken Bediüzza-
man’› fevkalâde bir tezahüratla karfl›lamaya haz›rlanan
halk›n istikbaline mâni olmak için, flafak vakti ile sabah
namaz› aras›nda hapishaneden tahliye etmifllerdir.

* * *

Bediüzzaman Hazretleri Afyon’da bir müddet ikamet
etmifltir. Bu esnada cezas›n› çekti¤i ve Temyiz Mahke-
mesi mahkûmiyet karar›n› tamamen lehine bozdu¤u hâl-
de, üç polise, kap›s› önünde geceli gündüzlü nöbet bek-
lettirilmifltir. Hapisten ç›kt›¤›na piflman etmifller ve zulüm
ve tazyikat devam ettirilmifltir. ‹ki senelik ezici ve eritici
bir hapisten ç›kt›¤› halde hastal›¤›n› sormak için gelenler
dahi yan›na b›rak›lmam›flt›r. Tarihçe-i Hayat’›nda görül-
dü¤ü gibi, Rusya’da, Rus kumandan› ona serbestiyet ver-
di¤i hâlde, öz vatan›nda ve bu mübarek ve muazzez mil-
let-i ‹slâm için herfleyini feda eden Bediüzzaman’›n bay-
ram ziyaretine gelenler dahi, resmî memurlar taraf›ndan
ziyaretten men edilmifltir. Hatta hizmetçisiyle konuflanlar
görülünce, “Sen Bediüzzaman’›n hizmetçisiyle konufl-
tun!” diye tazyikat yap›larak hüviyetleri tesbit edilmifltir.
Bütün böyle kanunsuzluklar, halk› Bediüzzaman’a bir kat
daha yaklaflt›rm›fl, eserlerini aray›p bulmak hususunda 
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tezahürat: leh veya aleyhte yap›-
lan gösteri, leh veya aleyhte ba-
¤›rma, nümayifl.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

feda: u¤runa verme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hüviyet: kimlik.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
istikbal: gelecek.
kumandan: komutan.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.

mâni: engel.
men: yasak etme, engelleme.
mesai: memurlar›n çal›flma
süresi.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti,
Müslümanlar.
muazzez: ikram ve izaz olu-
nan, a¤›rlanan, hürmetle, say-
g› ile kabul olunan.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müddet: süre, zaman.
Nihayet: en sonunda.
resmî: devlet ad›na olan.

flafak: günefl do¤madan az
önce beliren ayd›nl›k.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
Tarihçe-i Hayat: bir kimsenin
hayat›n› anlatan kitap; biyog-
rafi.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
Temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.



âdeta bir kamç› tesiri husule getirmifltir. Bediüzzaman
aleyhinde propaganda yapan ve yapt›ranlardan ise fer-
sahlarca uzaklaflt›rm›flt›r. Bediüzzaman’a olan teveccüh-
ü âmme k›r›lmaya çal›fl›ld›kça, millet ve gençlik, hususan
yüksek tahsil gençli¤inin hürmet ve ba¤l›l›¤› artm›flt›r.
Bediüzzaman aleyhtarl›¤› yap›ld›kça, bu ba¤lar perçinlefl-
mifltir. Menfî propagandalardan maksat, milletin Bediüz-
zaman’a olan teveccühünü k›rarak, flahs›n› çürütüp, Ri-
sale-i Nur’un neflriyat›n› durdurmakt›r. Hâlbuki, Risale-i
Nur, müellifin flahs›yla ba¤l› de¤ildir. Risale-i Nur
Kur’ân’›n mal›d›r. Risale-i Nur baflka eserlere benzemez.
Risale-i Nur, bafll› bafl›na hüccet ve bürhan hazinesidir,
yani bizatihî bürhan ve hüccettir. Risale-i Nur’u okuyan,
müellifin flahs›na bakmaz; do¤rudan do¤ruya eserin için-
deki hakikatlere, bürhan ve delillere hasr-› nazar eder. Bu
ve daha birçok hakikatlere binaendir ki, Bediüzzaman’›n
aleyhinde yap›lan çok dehfletli resmî propagandalar dahi
akim kalm›flt›r. Ve akim kalmaya da mahkûmdur.

Evet, bu millet-i ‹slâmiye, vatan ve millete bu derece
hadsiz istifade temin eden, Kur’ân ve iman hizmetini gö-
rülmemifl bir feragat-i nefisle ve fedakârl›klarla yapan bu
büyük müellif ve mütefekkirin, bu derece mahkemelerde
sürüklendi¤ine milyarlar teessüfler ya¤d›r›yor. Vatan ve
milletin maslahat› nam›na haber veriyoruz ki, bu ifl bir an
evvel neticelendirilmeli ve mahkemelere son verilmelidir.
Zira, Bediüzzaman’›n yapt›¤› Kur’ânî hizmet, ‹slâm dün-
yas› geniflli¤inde ve cihanflümûl bir çaptad›r. Bediüzza-
man Said Nursî hakk›nda takdim etti¤imiz gayet yüksek 

âdeta: sanki.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aleyhtar: karfl› olan, ayn› fikirde
olmayan.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bizatihi: kendili¤inden, kendisi,
kendinden.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
evvel: önce.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
feragat-i nefis: kendi hakk›ndan
vazgeçme.
fersah: uzunluk ölçü birimi, çok-
luk manas›nda kullan›l›r.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hasr-› nazar: bak›fl› bir tarafa ve-
ya noktaya dikme.
hüccet: delil.
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hürmet: sayg›.
husul: olma, meydana gelme.
hususan: bilhassa, özellikle.
iman: inanç, itikat.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
Kur’ânî: Kur’ân’a ait,
Kur’ân’dan gelen.
mahkûm: mecbur.
maksat: gaye.
maslahat: fayda, maksat.
Menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-

ti.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
mütefekkir: insanl›¤›n ve
Müslümanlar›n problemlerini
ve çarelerini çok düflünen
âlim kifli.
nam: ad.
neflriyat: yay›nlar.
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.

resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.
takdim: arz etme, sunma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
temin: sa¤lama.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.



hakikatler ve gayet âlî k›ymetler delilsiz de¤ildir, içinde
mübalâ¤a yoktur. fiüphe edenler, henüz hayatta olan
Bediüzzaman’› yak›ndan tan›makla ve Risale-i Nur’u se-
bat ve devamla ve niyet-i halisâne ile okumakla fark›na
varacaklard›r ki, biz bu Tarihçe-i Hayat’ta nakletti¤imiz
hakikatleri ifade ederken, söz ve ifadelerimiz çok sönük
olmufltur. Hem kendilerinin, ihlâsla, bizden ziyade idrak
edecekleri kanaatleri, bütün befleriyete ilân etmek ifltiya-
k›na da sahip olacaklard›r.

Bütün dünya mahkemeleri, gizli din düflmanlar›n›n
yapt›klar› ithamlara nazaran Bediüzzaman’› mahkûm et-
meye çal›flsalar, o mahkemeler delile istinat ettikçe, Be-
diüzzaman’› mahkûm edemezler!

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, ‹slâmiyet düfl-
manlar› taraf›ndan zehirlemelerin hastal›klar›yla dâimî
yatak içersinde gün geçirmekte ve flöyle demektedir:
“Kabir kap›s›n› bekliyorum.” Fakat biz Cenab-› Hak’tan
bütün kudret ve kuvvetimizle dua ve niyaz ediyoruz ki, o
büyük din kahraman›na daha çok uzun ömürleri lütuf bu-
yursun. Zira, o gibi Kur’ân’›n fedai ve muhlis bir hadimi-
ne, o gibi yüksek bir dâhîye, o gibi büyük bir mütefekkire,
o gibi bir hakikat kahraman›na, o gibi nazirsiz bir ‹slâm ha-
kimine bütün âlem-i ‹slâm ve bütün cihan muhtaçt›r.

„@ò
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Müslümanlar›n problemlerini ve
çarelerini çok düflünen âlim kifli.
nakil: anlatma, söyleme, hikâye
etme.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazir: benzer, efl.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
niyet-i halisâne: halis bir flekilde
olan niyet, samimî bir flekilde ni-
yet, samimî olarak bir fleye yö-
nelme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
daimî: sürekli, devaml›.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-
n›n› vermeye haz›r bulunan.
gayet: son derece.

hadim: hademe, hizmetçi.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hakîm: hikmet sahibi, çok bil-
gili, bilge.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
istinat: dayanma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla

arzu etme.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
kanaat: görüfl, fikir.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lütuf: ikram ve yard›mda bu-
lunma.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan.
mütefekkir: insanl›¤›n ve



Bediüzzaman’›n Emirda¤ ve Afyon Hayat›n› kendi
kalemiyle belirten On Beflinci Rica, Lem’alardan
al›nm›fl olup, buraya derc edilmifltir 

On Beflinci Rica (HAfi‹YE)

Bir zaman Emirda¤’da ikamete memur ve tek bafl›ma,
menzilde âdeta bir haps-i münferit ve bana çok a¤›r ge-
len tarassutlar ve tahakkümler ile bana iflkence vermele-
rinden, hayattan usand›m, hapisten ç›kt›¤›ma teessüf et-
tim. Ruhucan›mla Denizli hapsini arzulad›m ve kabre gir-
meyi istedim. Ve “Hapis ve kabir bu tarz-› hayata mürec-
caht›r” diye, ya hapse veya kabre girmeye karar verir-
ken, inayet-i ‹lâhiye imdâda yetiflti; kalemleri teksir ma-
kinesi olan Medresetüzzehra flakirtlerinin ellerine, yeni
ç›kan teksir makinesini verdi. Birden, Nurun k›ymettar
mecmualar›ndan her tanesi, bir kalem ile befl yüz nüsha
meydana geldi. Fütuhata bafllamalar›, o s›k›nt›l› hayat›
bana sevdirdi, “Hadsiz flükür olsun” dedirtti.

Bir miktar sonra, Risale-i Nur’un gizli düflmanlar›, fü-
tuhat-› Nuriyeyi çekemediler, hükûmeti aleyhimize sevk
ettiler. Yine hayat bana a¤›r gelmeye bafllad›. Birden ina-
yet-i Rabbaniye tecelli etti. En ziyade Nurlara muhtaç
olan alâkadar memurlar, vazifeleri itibar›yla, müsadere

HAfi‹YE: Nurun telif zaman› üç sene evvel bitmifl olmas›ndan, bu On Be-
flinci Rica, ileride bir Nurcu taraf›ndan ‹htiyarlar Lem’as›n›n tekmiline, te-
lifine mehaz olmak üzere yaz›ld›. 

âdeta: sanki.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
derç: toplama, bir araya getirme.
evvel: önce
Fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
fütuhat-› Nuriye: Nur’un zaferle-
ri, Risale-i Nur ile yap›lan iman ve
Kur’ân hizmetinin ak›l ve kalpleri
kendine cezp etmesi, kalpleri fet-
hetmesi.
Hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis.
hafliye: dipnot
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
imdat: yard›m.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk’›n yard›m›.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
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.
mehaz: bir eser haz›rlan›rken
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müracaat edilen kaynak.
menzil: ev, oda, yer.
müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan.
müsadere: toplatma, elden
alma.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sevk: yöneltme, gönderme.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
tarassut: gözetme, göz alt›n-

da tutma.
tarz-› hayat: hayat tarz›, ya-
flama flekli.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tekmil: tamamlama, kemâle
erdirme
teksir: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma 
vazife: görev.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



edilen Nur Risalelerini kemal-i merak ve dikkatle müta-
lâa ettiler. Fakat Nurlar onlar›n kalblerini kendine taraf-
tar eyledi. Tenkit yerinde takdire bafllamalar›yla Nur
Dershanesi çok genifllendi; maddî zarar›m›zdan yüz dere-
ce ziyade menfaat verdi; s›k›nt›l› telâfllar›m›z› hiçe indirdi.

Sonra, gizli düflman münâf›klar, hükûmetin nazar-›
dikkatini benim flahs›ma çevirdiler. Eski siyasî hayat›m›
hat›rlatt›rd›lar. Hem adliyeyi, hem maarif dairesini, hem
zab›tay›, hem Dâhiliye Vekâletini evhamland›rd›lar. Par-
tilerin cereyanlar› ve komünistlerin perdesinde anarflist-
lerin tahrikât›yla o evham genifllendi. Bizi tazyik ve tev-
kif ve ellerine geçen risaleleri müsadereye bafllad›lar. Nur
fiakirtlerinin faaliyetine tevakkuf geldi. Benim flahs›m›
çürütmek fikriyle, bir k›s›m resmî memurlar, hiç kimse-
nin inanmayaca¤› isnatlarda bulundular. Pek acip iftira-
lar› iflaaya çal›flt›lar. Fakat kimseyi inand›ramad›lar.

Sonra, pek adî bahanelerle, zemheririn en fliddetli so-
¤uk günlerinde beni tevkif ederek, büyük ve gayet so¤uk
ve iki gün sobas›z bir ko¤uflta, tecrid-i mutlak içinde hap-
settiler. Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar
ve daima mangal›mda atefl varken, zaafiyet ve hastal›-
¤›mdan, zor dayanabilirdim. fiimdi, bu vaziyette, hem
so¤uktan bir s›tma, hem dehfletli bir s›k›nt› ve hiddet
içinde ç›rp›n›rken, bir inayet-i ‹lâhiye ile bir hakikat kal-
bimde inkiflaf etti.

Manen, “Sen hapse medrese-i Yusufiye nam› vermifl-
sin. Hem Denizli’de, s›k›nt›n›zdan bin derece ziyade hem 
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bu olan kimse.
maarif: e¤itim bakanl›¤›.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
Manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
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.
menfaat: fayda.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
müsadere: toplatma, elden alma.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nam: ad.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
resmî: devlet ad›na olan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
tahrikât: tahrikler.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tecrid-i mutlak: hiç kimse ile gö-
rüflememek, hücre hapsi.
Tenkit: elefltirme.
tevakkuf: duraklama, durma.
tevkif: tutuklama.
vaziyet: durum.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zemherir: k›fl›n en so¤uk zaman›,
fliddetli, so¤uk kara k›fl.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
Dâhiliye vekâleti: ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme.
iflaa: haber yayma, herkese
duyurma.

isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.

kemal-i merak: merak›n son
derecesi, tam bir merak.

ko¤ufl: hastahane, k›flla, ha-
pishane gibi umumî binalarda
çok say›da kiflinin oturmas›na
veya yatmas›na mahsus bü-
yük oda.

komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-



ferah, hem manevî kâr, hem oradaki mahpuslar›n Nur-
lardan istifadeleri, hem büyük dairelerde Nurlar›n fütuha-
t› gibi neticeler, size flekva yerinde binler flükrettirdi. Her-
bir saat hapsinizi ve s›k›nt›n›z› on saat ibadet hükmüne
getirdi, o fânî saatleri bâkîlefltirdi. ‹nflaallah, bu üçüncü
Medrese-i Yusufiyedeki musibetzedelerin Nurlardan isti-
fadeleri ve tesellî bulmalar›, senin bu so¤uk ve a¤›r s›k›n-
t›n› hararetlendirip sevinçlere çevirecek. Ve hiddet etti-
¤in adamlar, e¤er aldanm›fllarsa, bilmeyerek sana zulme-
diyorlar; onlar hiddete lây›k de¤iller. E¤er bilerek ve ga-
razla ve dalâlet hesab›na seni incitiyorlar ve iflkence ya-
p›yorlarsa, onlar pek yak›n bir zamanda ölümün idam-›
ebedîsiyle kabrin haps-i münferidine girip daimî s›k›nt›l›
azap çekecekler. Sen onlar›n zulmü yüzünden hem se-
vap, hem fânî saatlerini bâkîlefltirmeyi, hem manevî lez-
zetleri, hem vazife-i ilmiye ve diniyeyi ihlâs ile yapmas›-
n› kazan›yorsun” diye ruhuma ihtar edildi.

Ben de bütün kuvvetimle “Elhamdülillâh” dedim. ‹n-
saniyet damar›yla o zalimlere ac›d›m, “Yâ Rabbî, onlar›
›slah eyle” diye dua ettim. Bu yeni hâdisede, ifademde
Dâhiliye Vekâletine yazd›¤›m gibi, on vecihle kanunsuz
oldu¤u ve kanun nam›na kanunsuzluk eden o zâlimler,
as›l suçlu onlar olmas› gibi, öyle bahaneleri arad›lar; ifli-
tenleri güldürecek ve hakperestleri a¤latt›racak iftiralar›
ve uydurmalar›yla ehl-i insafa gösterdiler ki, Risale-i
Nur’a ve flakirtlerine iliflmeye, kanun ve hak cihetinde
imkân bulam›yorlar, divaneli¤e sap›yorlar.

azap: günahlara karfl› kabirde ve
ahirette çekilecek ceza.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bâkî: daimî.
cihet: yön.
Dâhiliye vekâleti: ‹çiflleri Bakan-
l›¤›.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i insaf: insaf sahipleri, merha-
metli olanlar, orta yolu tutanlar.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
fânî: muvakkat, geçici.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hâdise: olay.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakperest: do¤ruluk ve haktan
taviz vermeyen ve ayr›lmayan.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis, ehl-i dalalet için ölüm ve
kabir.
hararet: s›cakl›k.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hükmüne: yerine, de¤erine.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
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mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

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.

musibetzede: musibet gör-
müfl, felâkete u¤ram›fl, belâ-

ya, kazaya u¤rayan.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flekva: flikâyet.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
vazife-i diniye: dinî vazife,
dinle ilgili görev.
vazife-i ilmiye: ilimle u¤rafl-
ma görevi.
vecih: cihet, yön.
ya Rabbî: Ey her fleyi en gü-
zel flekilde terbiye ve idare
eden Rabbim.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Ezcümle, bir ay bizi tecessüs eden memurlar, birfley
bahane bulamad›klar›ndan, bir pusula yaz›p ki, “Said’in
hizmetkâr› bir dükkândan rak› alm›fl, ona götürmüfl”; o
pusulay› imza ettirmek için hiç kimseyi bulamay›p, son-
ra yabanî ve sarhofl bir adam› yakalam›fllar, tehditkârâne
“Gel bunu imza et” demifller. O da demifl: “Tövbeler töv-
besi olsun, bu acip yalan› kim imza edebilir?” Onlar›, pu-
sulay› y›rtmaya mecbur etmifl.

‹kinci bir nümûne: Bilmedi¤im ve flimdi dahi tan›ma-
d›¤›m bir zat, at›n›, beni gezdirmek için vermifl. Ben de,
rahats›zl›¤›m için, teneffüs kast› ile, ekser günlerde, yaz-
da bir iki saat gezerdim. O at ve araba sahibine elli lira-
l›k kitap vermeye söz vermifltim; tâ kaidem bozulmas›n
ve minnet alt›na girmeyeyim. Acaba bu iflte hiçbir zarar
ihtimali var m›? Hâlbuki, “O at kimindir?” diye, elli defa
bizlerden hem vali, hem adliyeciler, hem zab›ta ve polis-
ler sordular. Güya büyük bir hâdise-i siyasiye ve asayifle
temas eden bir vak›ad›r! Hatta, bu mânâs›z sorufllar›n
kesilmesi için, iki zat hamiyeten, biri “At benimdir,” di-
¤eri “Araba benimdir” dedikleri için, ikisini de benimle
beraber tevkif ettiler. Bu numunelere k›yasen, çok çocuk
oyuncaklar›na seyirci olup gülerek a¤lad›k ve anlad›k ki,
Risale-i Nur’a ve flakirtlerine iliflenler maskara olurlar!

O numunelerden lâtif bir muhavere: Benim tevkif kâ-
¤›d›mda sebep “emniyeti ihlâl” suçu yaz›ld›¤›ndan, ben
daha o pusulay› görmeden müddeiumuma dedim:
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korkutarak, gözda¤› vererek.
teneffüs: soluklanma, rahatlama,
dinlenme.
tevkif: tutuklama.
tövbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
vak›a: olay.
yabanî: görgüsü olmayan, kaba.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zat: kifli, flah›s.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakîmiyetin sa¤lanmas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
ekser: pek çok.
Ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
Güya: sanki.
hâdise-i siyasiye: siyasî olay.
hamiyeten: .
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.

ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtimal: olabilirlik.
kaide: kural, esas, düstur.
kas›t: bir ifli bile bile, isteye-
rek yapma.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›-
laflt›rarak.
lâtif: güzel, hofl.
maskara: herkesi kendine
güldüren, soytar›.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda
yük alt›nda kalma, kendini
manevî olarak borçlu hisset-
me.

müddeiumum: savc›.
muhavere: konuflma, sohbet
etme.
numune: örnek.
pusula: k›sa mektup.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tecessüs: bir insan›n bilinme-
sini istemedi¤i bir kusurunu,
ay›b›n› veya özel durumunu
araflt›r›p ö¤renme arzusu.
tehditkârâne: tehdit ederek,



“Seni geçen gece g›ybet ettim. Emniyet müdürü hesa-
b›na beni konuflturan bir polise, ‘E¤er bin müddeiumumî
ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i
umumiyeye hizmet etmemifl isem —üç defa— Allah be-
ni kahretsin’ dedim.”

Sonra, bu s›rada, bu so¤ukta, en ziyade istirahate ve
üflümemeye ve dünyay› düflünmemeye muhtaç oldu¤um
bir hengâmda, garaz› ve kast› ihsas eder bir tarzda, beni
bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrit ve tevkif ve
tazyike sevk edenlere, fevkalâde i¤birar ve k›zmak geldi.
Bir inayet, imdâda yetiflti. Manen kalbe ihtar edildi ki:

“‹nsanlar›n sana ettikleri ayn-› zulümlerinde, ayn-›
adalet olan kader-i ‹lâhînin büyük bir hissesi var. Ve bu
hapiste, yiyecek r›zk›n var; o r›zk›n seni buraya ça¤›rd›.
Ona karfl› r›za ve teslim ile mukabele lâz›m. Hikmet ve
rahmet-i Rabbaniyenin dahi büyük bir hissesi var ki, bu,
hapistekileri nurland›rmak ve teselli vermek ve size se-
vap kazand›rmakt›r. Bu hisseye karfl›, sab›r içinde binler
flükretmek lâz›md›r. Hem senin nefsinin, bilmedi¤in ku-
surlar›yla onda bir hissesi var. O hisseye karfl› isti¤far ve
tövbe ile, nefsine ‘Bu tokada müstahak oldun’ demelisin.
Hem gizli düflmanlar›n desîseleriyle baz› safdil ve veh-
ham memurlar› i¤fal ile o zulme sevk etmek cihetiyle,
onlar›n da bir hissesi var. Ona karfl› Risale-i Nur’un o
münaf›klara vurdu¤u dehfletli manevî tokatlar, senin inti-
kam›n› onlardan alm›fl. O, onlara yeter. En son hisse, bil-
fiil vas›ta olan resmî memurlard›r. Bu hisseye karfl›, 

ayn-› adalet: adaletin asl›, adale-
tin tâ kendisi.
ayn-› zulüm: zulmün tâ kendisi,
her yönüyle zulüm.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile,
kendi yaparak.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hâkimiyetinin sa¤lanmas›.
emniyet-i umumîye: genel gü-
venlik.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fevkinde: üstünde.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
g›ybet: arkadan çekifltirmek, ha-
z›r olmayan birisinin aleyhinde
konuflma.
hengâm: zaman, s›ra.
Hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hisse: pay, nasip.
i¤birar: gücenme, k›r›lma, dar›l-
ma.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
imdat: yard›m.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intikam: öç alma.
isti¤far: tövbe etme, Allah’tan
günahlar›n›n ba¤›fllanmas›n› iste-
me.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kah›r: büyük eziyet, cefa, zulüm.
Manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
müddeiumumî: savc›.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nurland›rmak: ›fl›kland›rmak, ay-
d›nlatmak.
rahmet-i Rabbaniye: terbiye ve
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idare eden Allah’›n rahmeti,
merhameti ve flefkati.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun
bilmeyen, kolay aldat›lan.
sevk: yöneltme, gönderme.

flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tahammül: zor ve güç du-
rumlara karfl› koyabilme, kat-
lanma.
tarz: biçim, flekil.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
tecrit: bir kiflinin baflka bir in-
san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.
tehcir: yurdundan ç›karma,

sürme, zorla göç ettirme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tevkif: tutuklama.
tövbe: ifllenmifl bir günahtan
piflmanl›k duyup bir daha ifl-
lememek üzere söz verme.
vas›ta: arac›.
vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



onlar›n Nurlara tenkit niyetiyle bakmalar›nda, ister iste-
mez, flüphesiz, iman cihetinde istifadelerinin hat›r› için 
1 ¢pSÉsædG pønY nÚ/aÉn©rdGnh nßr«n̈ rdG nÚ/ªpXÉnµ r̀dGnh düsturuyla, onlar› af-

fetmek, bir ulüvvücenapl›kt›r.”

Ben de bu hakikatli ihtardan kemal-i ferah ve flükür
ile, bu yeni Medrese-i Yusufiyede durmaya, hatta aley-
himde olanlara yard›m etmek için, kendime mucib-i ce-
za, zarars›z bir suç yapmaya karar verdim. Hem benim
gibi yetmifl befl yafl›nda ve alâkas›z ve dünyada sevdi¤i
dostlar›ndan, yetmiflten ancak hayatta befli kalm›fl ve
onun vazife-i nuriyesini görecek yetmifl bin Nur nüshala-
r› bâkî kal›p serbest geziyorlar ve bir dile bedel, binler dil
ile hizmet-i imaniyeyi yapacak kardeflleri, vârisleri bulu-
nan, benim gibi bir adama, kabir bu hapisten yüz dere-
ce ziyade hay›rl›d›r. Ve bu hapis dahi, haricinde hürriyet-
siz tahakkümler alt›ndaki serbestiyetten yüz derece daha
rahat, daha faydal›d›r. Çünkü, haricinde, tek bafl›yla yü-
zer alâkadar memurlar›n tahakkümlerini çekmeye muka-
bil, hapiste yüzer mahpuslarla beraber, yaln›z müdür ve
baflgardiyan gibi bir iki zat›n, maslahata binaen hafif ta-
hakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona mukabil, ha-
piste çok dostlardan kardeflâne taltifler, teselliler görür.
Hem ‹slâmiyet flefkati ve insaniyet f›trat› bu vaziyette ih-
tiyarlara merhamete gelmesi, hapis zahmetini rahmete
çeviriyor diye, hapse raz› oldum.

Bu üçüncü mahkemeye geldi¤im s›rada, zaafiyet ve
ihtiyarl›k ve rahats›zl›ktan ayakta durmaya s›k›ld›¤›mdan, 
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maslahat: fayda, maksat.
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.
mucib-i ceza: ceza gerektiren.
mukabil: karfl›l›k.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
taltif: iltifat etme, gönül okflama.
tenkit: elefltirme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
ulüvv-i cenap: alicenapl›k, cö-
mertlik, büyüklük.
vâris: mirasç›.
vazife-i nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
vaziyet: durum.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. [O takva sahipleri ki] öfkelerini yutarlar ve insanlar›n kusurlar›n› affederler. (Al-i ‹mran Su-
resi: 134.)

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
baflgardiyan: gardiyanlar›n
bafl› olan kimse, bafl efendi.
bedel: karfl›l›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet: yön.

düstur: kaide, esas, prensip.
faide: fayda.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
hakikat: gerçek.
hariç: d›flar›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.

iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kardeflâne: kardeflçe, kardefl
gibi.
kemal-i ferah: mükemmel
bir ferahl›k.
mahpus: hapsedilmifl olan,
tutuklu.



mahkeme kap›s›n›n haricinde, bir iskemlede oturdum.
Birden bir hâkim geldi, hiddet etti, “Neden ayakta bek-
lemiyor?” ihanetkârâne dedi. Ben de ihtiyarl›k cihetin-
den bu merhametsizli¤e k›zd›m. Birden bakt›m, pek çok
Müslümanlar, kemal-i flefkat ve uhuvvetle, merhametkâ-
râne bak›p etraf›m›zda toplanm›fllar, da¤›lm›yorlar. Bir-
den iki hakikat ihtar edildi:

Birincisi: Benim ve Nurlar›n gizli düflmanlar›m›z, be-
nim istemedi¤im hakk›mdaki teveccüh-i ammeyi k›rmak
ile Nurun fütuhat›na set çekilir diye, baz› safdil resmî me-
murlar› kand›r›p, flahs›m› millet nazar›nda çürütmek fik-
riyle, ihanetkârâne böyle muameleye sevk etmifller. Bu-
na karfl› inayet-i ‹lâhiye, Nurlar›n iman hizmetine muka-
bil, bir ikram olarak, o birtek adam›n ihanetine bedel, bu
yüz adama bak! Hizmetinizi takdir ile flefkatkârâne ac›-
yarak alâkadarâne sizi istikbal ve teflyi ediyorlar. Hatta
ikinci gün, ben, müstant›k dairesinde müddeiumumun
suallerine cevap verirken hükûmet avlusunda mahkeme
pencerelerine karfl› bin kadar ahali kemal-i alâka ile top-
lan›p lisan-› hâl ile, “Bunlar› s›kmay›n›z!” dediklerini, va-
ziyetleriyle ifade ediyorlar gibi göründüler. Polisler onla-
r› da¤›tam›yordular. Kalbime ihtar edildi ki: Bu ahali, bu
tehlikeli as›rda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve
kuvvetli bir iman ve saadet-i bâkiyeye bir do¤ru müjde is-
tiyorlar ve f›traten ar›yorlar ve Nur Risalelerinde arad›k-
lar› bulunuyor diye iflitmifller ki, benim ehemmiyetsiz
flahs›ma, imana bir parça hizmetkârl›¤›m için, haddim-
den çok ziyade iltifat gösteriyorlar.

ahali: halk.
alâkadarâne: ilgilenerek, alâka
göstererek.
as›r: yüzy›l.
bedel: karfl›l›k.
cihet: yön.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibariyle.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: d›flar›.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
ihanetkârâne: hainlik edene ya-
k›fl›rcas›na, ihanet edercesine.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
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istikbal: gelecek.
kemal-i alâka: ciddî bir alâka,
ilgi.
kemal-i flefkat: flefkatin tam
oluflu, tam ve eksiksiz flefkat.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
merhametkârâne: ac›yarak,
merhamet göstererek.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
müddeiumum: savc›.
mukabil: karfl›l›k.

müstant›k: sorguya çeken,
sorgulayan, sorgu hâkimi.
nazar: bak›fl, dikkat.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
resmî: devlet ad›na olan.
saadet-i bâkiye: bâkî, sonsuz
bir saadet, sonsuz mutluluk.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun
bilmeyen, kolay aldat›lan.
flefkatkârâne: flefkatli ve
merhametli bir flekilde.
set: mâni, perde, engel.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: soru.

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.

teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

teflyi: u¤urlama, gideni selâ-
metle yolcu etme.

teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.

uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.

vaziyet: durum.

ziyade: fazla, fazlas›yla.



‹kinci Hakikat: Emniyeti ihlâl vehmiyle bize ihanet
etmek ve teveccüh-i ammeyi k›rmak kast›yla tahkirkârâ-
ne, aldanm›fl mahdut adamlar›n bed muamelelerine mu-
kabil, hadsiz ehl-i hakikatin ve nesl-i âtinin takdirkârâne
alk›fllamalar› var diye ihtar edildi.

Evet, komünist perdesi alt›nda anarflistli¤in emniyet-i
umumiyeyi bozmaya dehfletli çal›flmas›na karfl›, Risale-i
Nur ve flakirtleri, iman-› tahkikî kuvvetiyle bu vatan›n her
taraf›nda o müthifl ifsad› durduruyor ve k›r›yor, emniyeti
ve asayifli temine çal›fl›yor ki, pekçok bir kesrette ve
memleketin her taraf›nda bulunan Nur Talebelerinden,
bu yirmi senede alâkadar üç dört mahkeme ve on vilâ-
yetin zab›talar›, emniyeti ihlâle dair bir vukuatlar›n› bul-
mam›fl ve kaydetmemifl. Ve üç vilâyetin insafl› bir k›s›m
zab›talar› demifller: “Nur Talebeleri manevî bir zab›tad›r.
Asayifli muhafazada bize yard›m ediyorlar. ‹man-› tahki-
kî ile, Nuru okuyan her adam›n kafas›nda bir yasakç›y›
b›rak›yorlar. Emniyeti temine çal›fl›yorlar.”

Bunun bir numunesi Denizli Hapishanesidir. Oraya
Nurlar ve o mahpuslar için yaz›lan Meyve Risalesi girme-
siyle, üç dört ay zarf›nda iki yüzden ziyâde o mahpuslar
öyle fevkalâde itaatli, dindarâne bir salâh-› hâl ald›lar ki,
üç dört adam› öldüren bir adam, tahta bitlerini öldür-
mekten çekiniyordu. Tam merhametli, zarars›z, vatana
nafi bir uzuv olmaya bafllad›. Hatta resmî memurlar, bu
hâle hayretle ve takdirle bak›yordular. Hem daha hüküm
almadan bir k›s›m gençler dediler: “Nurcular hapiste kal-
salar, biz kendimizi mahkûm ettirece¤iz ve ceza almaya 
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bu olan kimse.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muamele: davranma, davran›fl.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nafi: faydal›.
nesli ati: gelecek nesil.
numune: örnek.
nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
salâh-› hâl: hâlin, durumun dü-
zelmesi.
tahkirkârâne: hakaret eden kim-
seye yak›fl›rcas›na, hakaret eder-
cesine.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
takdirkârâne: takdir edene yak›-
fl›r flekilde, takdir ederek.
Talebe: ö¤renci.
temin: sa¤lama.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vilâyet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zarf›nda: süresince.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

alâkadar: ilgili, iliflki.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
bed: fena, kötü.
dair: alâkal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindarâne: dindar bir kimse-
ye yak›flacak tarzda.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun

peflinden gidenler; Allah ada-
m›.
emniyet-i umumîye: genel
güvenlik.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hüküm: bir davan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.

ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri
inceleyip delil ve bürhan ile
inanma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
kesret: çokluk.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-



çal›flaca¤›z; tâ onlardan ders al›p onlar gibi olaca¤›z. On-
lar›n dersiyle kendimizi ›slah edece¤iz.”

‹flte bu mahiyette bulunan Nur Talebelerini emniyeti
ihlâl ile ittiham edenler, herhâlde ve gayet fena bir suret-
te aldanm›fl veya aldat›lm›fl veya bilerek veya bilmeyerek
anarflistlik hesab›na hükûmeti i¤fal edip bizleri eziyetler-
le ezmeye çal›fl›yorlar. Biz bunlara karfl› deriz:

“Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanm›yor ve
dünya misafirhanesinde yolcular gayet sürat ve telâflla,
kafile kafile arkas›nda toprak arkas›na girip kayboluyor-
lar; elbette pek yak›nda birbirimizden ayr›laca¤›z. Siz zul-
münüzün cezas›n› dehfletli bir surette göreceksiniz. Hiç
olmazsa, mazlum ehl-i iman hakk›nda terhis tezkeresi
olan ölümün idam-› ebedî dara¤ac›na ç›kacaks›n›z. Sizin
dünyada tevehhüm-i ebediyetle ald›¤›n›z fânî zevkler bâ-
kî ve elîm elemlere dönecek.”

Maatteessüf, gizli münaf›k düflmanlar›m›z, bu dindar
milletin yüzer milyon velî makam›nda olan flehitlerinin,
kahraman gazilerinin kan›yla ve k›l›c›yla kazan›lan ve
muhafaza edilen hakikat-i ‹slâmiyete bazen “tarikat” na-
m›n› tak›p ve o güneflin tek bir flua› olan tarikat meflre-
bini o güneflin ayn› gösterip, hükûmetin baz› dikkatsiz
memurlar›n› aldat›p, hakikat-i Kur’âniyeye ve hakaik-›
imaniyeye tesirli bir surette çal›flan Nur Talebelerine “ta-
rikatçi” ve “siyasî cemiyetçi” nam›n› vererek, aleyhimize
sevk etmek istiyorlar. Biz, hem onlara, hem onlar› aley-
himizde dinleyenlere, Denizli Mahkeme-i Âdilesinde de-
di¤imiz gibi deriz:

aleyh: karfl›, karfl›t.
anarflist: hiç bir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
dara¤ac›: idama mahkûm olanla-
r›n as›ld›klar› sehpa, dâr.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
fânî: ölümlü, geçici.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
asl›, esas›, gerçe¤i.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikati, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflürerek
kand›rma, aldatma.
ihlâl: bozma, zarar verme.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
kafile kafile: s›ra s›ra, tak›m ta-
k›m.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüle-
rek belirteyim ki.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahkeme-i âdile: adaletle hük-
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meden mahkeme, adil mah-
keme.
makam: büyük yer, mevki.
mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl.
meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
misafirhane: misafirlerin kal-
d›¤› ev, geçici bekleme yeri.
muhafaza: koruma.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nam: ad.

flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.
sevk: yöneltme, gönderme.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve

yolu.
terhis: izin verme, serbest b›-
rakma.
tevehhüm-i ebediyet: son-
suzluk kuruntusu; dünya ha-
yat›n›n ve içindekilerin hiç
yok olmayacaklar›n› zannet-
me, sonsuz yaflama zann›.
tezkere: belge, pusula.
velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



“Yüzer milyon bafllar›n feda olduklar› bir kudsî hakika-
te bafl›m›z dahi feda olsun! Dünyay› bafl›m›za atefl yap-
san›z, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan bafllar, z›nd›kaya
teslim-i silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vaz-
geçmeyecekler inflaallah!”

‹flte, ihtiyarl›¤›m›n sergüzefltli¤inden gelen a¤r›lara ve
me’yusiyetlere, imandan ve Kur’ân’dan imdada yetiflen
kudsî teselliler ile bu ihtiyarl›¤›m›n en s›k›nt›l› bir senesi-
ni, gençli¤imin en ferahl› on senesine de¤ifltirmem. Hu-
susan hapiste farz namaz›n› k›lan ve tevbe edenin herbir
saati on saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastal›kta
ve mazlumiyette dahi herbir fânî gün, sevap cihetinde on
gün bâkî bir ömrü kazand›rmas›yla, benim gibi kabir ka-
p›s›nda nöbetini bekleyen bir adama ne kadar medar-›
flükrand›r, o manevî ihtardan bildim, “Hadsiz flükür Rab-
bime” dedim, ihtiyarl›¤›ma sevindim ve hapsime raz› ol-
dum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Lezzetle, fe-
rahla gitse, lezzetin zevali elem olmas›ndan, hem tees-
süf, hem flükürsüzlükle, gafletle, baz› günahlar› yerinde
b›rak›r, fânî olur, gider. E¤er hapis ve zahmetli gitse, ze-
val-i elem bir manevî lezzet olmas›ndan, hem bir nevi
ibadet say›ld›¤›ndan, bir cihette bâkî kal›r ve hay›rl› mey-
veleriyle bâkî bir ömrü kazand›r›r. Geçmifl günahlara ve
hapse sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onlar› te-
mizler. Bu nokta-i nazardan, mahpuslardan farz› k›lanlar,
sab›r içinde flükretmelidirler.

„@ò
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raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sebebiyet: sebep olma.
sergüzeflt: bir kimsenin bafl›ndan
geçen hâl ve olaylar, serüven,
macera.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
teslim-i silâh: silâh b›rakma, silâ-
h›n› teslim etme.
tövbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
vazife-i kudsiye: mukaddes vazi-
fe, kutsal vazife.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.
zeval-i elem: elemin, s›k›nt›n›n
yok olmas›, s›k›nt›n›n sona erme-
si.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
cihet: yön.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
fânî: ölümlü, geçici.
feda: u¤runa verme.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
Hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.

hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikati, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
hükmüne: yerine, de¤erine.
Hususan: bilhassa, özellikle.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
imdat: yard›m.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahpus: hapsedilmifl olan,

tutuklu.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazlumiyet: mazlumluk, zu-
lüm görmüfllük.
medar-› flükran: flükrü ge-
rektiren, flükre sebep.
me’yusiyet: ümitsizlik.
nevi: çeflit, tür.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.



Bediüzzaman Said Nursî’nin 
Afyon Mahkemesi

Afyon Mahkemesini tertip ve iftiralarla açt›ran gizli
dinsizler, Bediüzzaman’› idam etmek plân›n› çevirmifl-
lerdir. Bu fevkalâde ehemmiyeti haiz büyük müdafaat,
böyle imhac› zalim dinsizlere karfl› onun ölümü hiçe
sayarak hayk›rd›¤› hakikatlerdir. Neticede, Temyiz
Mahkemesi mahkûmiyet karar›n› nakzetti. Ve ayn›
mahkeme iki defa Bediüzzaman’a beraat verdi. Niha-
yet, bütün Risale-i Nur Külliyat› ve befl yüze yak›n
mektuplar bilâkaydüflart Bediüzzaman’a iade edildi.
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On sekiz sene sükûttan sonra mecburiyet taht›nda bu
istida mahkemeye ve sureti Ankara’ya makamata veril-
miflken, tekrar vermeye mecbur oldu¤um iddianameye
karfl› itiraznamemdir.

Malûm olsun ki, Kastamonu’da üç defa menzilimi ta-
harri etmek için gelen iki müddeiumumî ve iki taharri

beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
bilâkaydüflart: kay›ts›z ve flarts›z.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
malik.
iade: geri verme.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
istida: resmî makamlara bir iflin

yap›lmas›n› istemek maksa-
d›yla yaz›lan yaz›, dilekçe.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, iti-
raz dilekçesi.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
makamat: makamlar.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
menzil: ev, oda, yer.

müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
müddeiumumî: savc›.
nakz: yap›lan sözleflmeyi yok
sayma, hükümsüz k›lma.
nihayet: en sonunda.
Risale-i Nur Külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
sükût: susma, sessiz kalma.

suret: nüsha, kopya.
taharri: arama, araflt›rma.
taharri: sivil polis.
taht: alt.
temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
tertip: hile, komplo.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Ve sadece Ondan yard›m dileriz.
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komiserine ve üçüncüde polis müdürüne ve alt›-yedi ko-
miser ve polislere ve Isparta’da müddeiumumînin sualle-
rine ve Denizli ve Afyon mahkemelerine karfl› dedi¤im
ayn-› hakikat küçük bir müdafaan›n hülâsas›d›r. fiöyle ki:

Onlara dedim: Ben, on sekiz yirmi senedir münzevî
yafl›yorum. Hem Kastamonu’da sekiz senedir karakol
karfl›s›nda ve sair yerlerde dahi yirmi senedir daima ta-
rassud ve nezaret alt›nda kaç defa menzilimi taharri et-
tikleri hâlde, dünya ile, siyaset ile hiçbir tereflfluh, hiçbir
emarem görülmedi. E¤er bir kar›fl›k hâlim olsayd› ve ora-
n›n adliye ve zab›tas› bilmedi veya bildi ald›rmad› ise, el-
bette benden ziyade onlar mes’uldürler. E¤er yoksa, bü-
tün dünyada kendi ahireti ile meflgul olan münzevilere ili-
flilmedi¤i hâlde, neden bana lüzumsuz, vatan ve millet
zarar›na bu derece ilifliyorsunuz?

Biz Risale-i Nur fiakirtleri, Risale-i Nur’u de¤il dünya
cereyanlar›na, belki kâinata da alet edemeyiz. Hem,
Kur’ân bizi siyasetten fliddetle men etmifl.

Evet, Risale-i Nur’un vazifesi ise, hayat-› ebediyeyi
mahveden ve hayat-› dünyeviyeyi de dehfletli bir zehire
çeviren küfr-i mutlaka karfl› imanî olan hakikatlerle gayet
kat’î en mütemerrit z›nd›k feylesoflar› dahi imana getiren
kuvvetli bürhanlar ile Kur’ân’a hizmet etmektir. Onun
için Risale-i Nur’u hiçbir fleye alet edemeyiz.

Evvelâ: Kur’ân’›n elmas gibi hakikatlerini, ehl-i gaflet
nazar›nda bir propaganda-i siyaset tevehhümüyle cam 
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mes’ul: sorumlu, yükümlü.
müdafaa: savunma.
müddeiumumî: savc›.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nezaret: gözetme, bakma, kont-
rol etme.
propaganda-i siyaset: siyaset
propagandas›, siyasî fikir ve dü-
flünceleri baflkalar›na tan›tmak,
benimsetmek amac›yla yap›lan
faaliyet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sual: soru.
taharri: arama, araflt›rma.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
vazife: görev.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ayn-› hakikat: hakikatin asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›-
¤›ndan dolay› ahiretin fark›n-
da olmayan.
elmas: çok de¤erli.
emare: alâmet, belirti, niflan.

Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-

la ilgili.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkâr.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma.
men: yasak etme, engelleme.
menzil: ev, oda, yer.



parçalar›na indirmemek ve o k›ymettar hakikatlere iha-
net etmemektir.

Saniyen: Risale-i Nur’un esas mesle¤i olan flefkat, hak
ve hakikat ve vicdan, bizleri fliddetle siyasetten ve idare-
ye iliflmekten men etmifl. Çünkü, tokata ve belâya müs-
tehak ve küfr-i mutlaka düflmüfl bir iki dinsize müteallik,
yedi sekiz çoluk çocuk, hasta, ihtiyar, masumlar bulunur.
Musibet ve belâ gelse, o bîçareler dahi yanarlar. Bunun
için, neticenin de husulü meflkuk oldu¤u hâlde, siyaset
yoluyla idare ve asayiflin zarar›na hayat-› içtimaiyeye ka-
r›flmaktan fliddetle men edilmifliz.

Salisen: Bu vatan›n ve bu milletin hayat-› içtimaiyesi
bu acîb zamanda anarflilikten kurtulmak için befl esas lâ-
z›m ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekin-
mek, emniyet, serserili¤i b›rak›p itaat etmektir. Risale-i
Nur hayat-› içtimaiyeye bakt›¤› zaman, bu befl esas› kuv-
vetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, asayi-
flin temel tafl›n› muhafaza etti¤ine delil ise, bu yirmi se-
ne zarf›nda, Risale-i Nur’un yüz bin adam› vatan ve mil-
lete zarars›z birer uzv-i nafi haline getirmesidir. Isparta
ve Kastamonu vilâyetleri buna flahittir. Demek Risale-i
Nur’un ekseriyet-i mutlaka eczalar›na iliflenler, herhâlde
bilerek veya bilmeyerek anarflîlik hesab›na vatana ve mil-
lete ve hâkimiyet-i ‹slâmiyeye h›yanet ederler. Risale-i
Nur’un, yüz otuz risalelerinin bu vatana yüz otuz büyük
faydas›n› ve hasenesini, vehham ehl-i gafletin sathî na-
zarlar›nda kusurlu tevehhüm edilen iki-üç risalenin 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
anarfli: hükümetsiz veya siyasî
otoritesini kaybetmifl düzensiz
topluluk hâli.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
ekseriyet-i mutlaka: mutlak ço-
¤unluk.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hâkimiyetinin sa¤lanmas›.
faide: fayda.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ruluk.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hâkimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
mas›.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
h›yanet: hainlik, kendine olan
güveni kötüye kullanma.
Hürmet: sayg›.
husul: olma, meydana gelme.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
itaat: dinin emrettiklerini yerine
getirip yasaklar›ndan kaç›nma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
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masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
men: yasak etme, engelleme.
meflkûk: flüpheli, flüphe edi-
len.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
muhafaza: koruma.
Musibet: felâket, belâ.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
nazar: bak›fl, dikkat.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Salisen: üçüncü olarak.
Saniyen: ikinci olarak.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, muhkem hale
getirme.
tevehhüm: vehimlenme, yok

olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
uzv-i nafi: faydal› uzuv.
vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
vilâyet: il.
zarf›nda: süresince.
zarurî: zorunlu.



mevhum zararlar› çürütemez. Onlar› bunlarla çürüten,
gayet derecede insafs›z bir zalimdir.

............
E¤er, dinsizli¤i bir nevi siyaset zannedip, bu hâdisede

baz›lar›n›n dedikleri gibi derseniz, “Bu risalelerinle mede-
niyetimizi, keyfimizi bozuyorsun;” ben de derim: “Dinsiz
bir millet yaflayamaz” dünyaca bir umumi düsturdur. Ve
bilhassa küfr-i mutlak olsa, Cehennemden daha ziyade
elîm bir azab› dünyada dahi verdi¤ini Risale-i Nur’dan
Gençlik Rehberi gayet kat’î bir surette ispat etmifl. O Ri-
sale ise, flimdi resmen tab edildi.

Bir Müslüman, eliyazübillâh, e¤er irtidat etse, küfr-i
mutlaka düfler; bir derece yaflatan küfr-i meflkûkta kal-
maz. Ecnebî dinsizleri gibi de olmaz. Ve lezzet-i hayat
noktas›nda, mazi ve müstakbeli olmayan hayvandan yüz
derece afla¤› düfler. Çünkü, geçmifl ve gelecek mevcuda-
t›n ölümleri ve ebedî müfarakatleri, onun dalâleti cihetiy-
le, onun kalbine mütemadiyen hadsiz firaklar› ve elemle-
ri ya¤d›r›yor. E¤er, iman gelse, kalbe girse, birden o had-
siz dostlar diriliyorlar. “Biz ölmemifliz, mahvolmam›fl›z”
lisan-› hâlleriyle diyerek, o Cehennemî hâlet, Cennet lez-
zetine çevrilir.

Madem hakikat budur; size ihtar ediyorum: Kur’ân’a
dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz; o ma¤lûp
olmaz. Bu memlekete yaz›k olur. (HAfi‹YE) O baflka yere
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küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkâr.
lezzet-i hayat: hayat›n zevk ve
lezzetleri.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
gelinmifl.
mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma.
mazi: geçmifl zaman.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
mübareze: çat›flma, kavga.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›l›k.
müstakbel: gelecek.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nevi: çeflit, tür.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
suret: biçim, flekil, tarz.
tab: basma, bask›.
umumî: genel.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem 
ziyade: fazla, fazlas›yla.

HAfi‹YE: Dört defa mübareze zaman›nda gelen dehfletli zelzeleler, “Ya-
z›k olur!” hükmünü ispat ettiler.

azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bilhassa: özellikle.
Cehennemî: Cehenneme has,
Cehenneme ait, Cehennem
gibi, (s›cak veya yak›c›).
cihet: yön.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç
düstur: kaide, esas, prensip.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

Ecnebi: yabanc›.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
el-iyazü billâh: Allah esirge-
sin, Allah korusun.
firak: ayr›l›k.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hâlet: hâl, durum.
hafliye: dipnot.

hüküm: karar, emir
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
irtidat: islâm dininden ç›kma,
islâm dinini terk ederek bafl-
ka bir dini kabul etme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
küfr-i meflkûk: flüpheli küfür,
“Acaba yanl›fl m› düflünüyo-
rum, yoksa Allah var m›?” di-
ye flüpheye düflme.



gider, yine tenvir eder. Hem e¤er bafl›mdaki saçlar›m ade-
dince bafllar›m bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-i
Kur’âniyeye feda olan bu bafl› z›nd›kaya ve küfr-i mutlaka
e¤mem ve bu hizmet-i imaniye ve Nuriyeden vazgeç-
mem ve geçemem.

.........

Elhas›l: Hayat-› ebediyeyi mahveden ve hayat-› dünye-
viyeyi dehfletli bir zehire çeviren ve lezzetini imha eden
küfr-i mutlak› otuz seneden beri köküyle kesen ve tabiiy-
yunun dehfletli bir fikr-i küfrîlerini öldürmeye muvaffak
olan ve bu milletin iki hayat›n›n saadet düsturlar›n› hâri-
ka hüccetleriyle parlak bir surette ispat eden ve
Kur’ân’›n hakikat-i arfliyesine dayanan Risale-i Nur, böy-
le küçük bir risalenin bir iki maddesiyle de¤il, belki bin
kusuru dahi olsa, onun binler büyük haseneleri onlar› af-
fettirir diye dava ediyoruz ve ispat›na da haz›r›z...

Madem, cumhuriyet prensipleri hürriyet-i vicdan ka-
nunu ile dinsizlere iliflmiyor; elbette mümkün oldu¤u ka-
dar dünyaya kar›flmayan ve ehl-i dünya ile mübareze et-
meyen ve ahiretine ve iman›na ve vatan›na dahi nafi bir
tarzda çal›flan dindarlara iliflmemek gerektir ve elzemdir.
Bin seneden beri bu milletin g›da ve ilâç gibi bir hacet-i
zaruriyesi olan takvay› ve salâhati bu mazhar-› enbiya
olan Asya’da hükmeden ehl-i siyaset yasak etmez ve
edemez biliyoruz.

Yirmi seneden beri münzevi yaflayan ve yirmi sene ev-
velki Said’in kafas›yla sordu¤u bu suallerde bu zaman›n 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
Elhâs›l: hâs›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
evvel: önce.
feda: u¤runa verme.
fikr-i küfrî: küfür ve inkâr fikri.
hacet-i zaruriye: zorunlu ve ge-
rekli ihtiyaç.
hakikat-› arfliye: arfla ait olan
gerçek, arflla ilgili hakikat.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikati, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
harika: ola¤anüstü.
hasene: iyilik, güzellik.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
Hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti, Ri-
sale-i Nur için çal›flma.
hüccet: delil.
hükmetme: hâkim olma, iflleme.
hürriyet-i vicdan: vicdan hürri-
yeti:.
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iman: inanç, itikat.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma.
mazhar-› enbiya: peygam-

berlerin zuhur etti¤i, ortaya
ç›kt›¤› yer.
mübareze: çat›flma, kavga.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nafi: faydal›.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
salâhat: dindarl›kta çok ileri

olma hâli, günahs›z ve temiz
olufl.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabiiyyun: tabiatç›lar, mater-
yalistler, tabiata tapanlar.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tarz: biçim, flekil.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.



tarz-› telâkkisine uygun gelmeyen kusurlar›na bakma-
mak, insaniyetin muktezas›d›r.

Vatan ve millet ve asayiflin menfaati hesab›na bunu da
hat›rlatmak bir vazife-i vataniyem olmas› cihetiyle derim:

Böyle bize ve Risale-i Nur’a az bir münasebetle taht-›
tevkife al›nmak, gücendirmek yüzünden vatana ve asayi-
fle dindarâne menfaati bulunan pek çok zatlar› idare
aleyhine çevirebilir, anarflîli¤e meydan verir. Evet, Risa-
le-i Nur ile imanlar›n› kurtaran ve millete zarars›z ve tam
menfaattar vaziyete girenler yüz binden çok ziyadedir.
Hükûmet-i cumhuriyenin belki her büyük dairesinde ve
milletin her tabakas›nda faydal› ve müstakimâne bir su-
rette bulunuyorlar. Bunlar› gücendirmek de¤il, belki hi-
maye etmek elzemdir. fiekvam›z› dinlemeyen ve bizi söy-
letmeyen ve bahanelerle s›k›flt›ran bir k›s›m resmî adam-
lar, vatan aleyhinde anarflîli¤e meydan aç›yorlar diye
kuvvetli bir vehim hat›r›m›za geliyor.

Hem, maslahat-› hükûmet nam›na derim: Madem Be-
flinci fiua› hem Denizli, hem Ankara mahkemeleri tetkik
edip iliflmemifller, bize verdiler; elbette onu yeniden res-
miyete koyup dedikodulara meydan açmamak, idarece
zaruridir. Biz o risaleyi mahkemelerin ellerine geçmeden
ve onu teflhirlerinden evvel gizledi¤imiz gibi, Afyon hü-
kümet ve mahkemesi dahi onu medar-› sual ve cevap et-
memeli. Çünkü, kuvvetlidir, reddedilmez. Kablelvuku ha-
ber vermifl, do¤ru ç›km›fl. Hem, hedefi dünya de¤il; olsa
olsa ölmüfl gitmifl bir flahsa, müteaddit manalar›ndan 
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l›kla.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nam: ad.
resmî: devlet ad›na olan.
resmiyet: resmîlik, resmî olma
hâli.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
fiekva: flikâyet.
suret: biçim, flekil, tarz.
taht-› tevkif: gözetim alt›nda, ha-
pishanede.
tarz-› telâkki: anlay›fl tarz›, yolu.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma; sergileme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vazife-i vataniye: vatanî vazife,
vatan görevi.
vaziyet: durum.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zarurî: zorunlu.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
cihet: yön.
dindarâne: dindar bir kimse-
ye yak›flacak tarzda.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.

evvel: önce.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
Hükümet-i cumhuriye: cum-
huriyet hükümeti. cumhuri-
yet idaresi.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
Kablelvuku: olmadan önce.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.

maslahat-› hükümet: bir
memleketi idare edenlerin
davran›fl tarz›.
medar-› sual: soru sebebi.
menfaat: fayda.
menfaattar: menfaat ve fay-
da gören.
mukteza: iktiza eden, gere-
ken.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
müstakimâne: müstakim
olana yak›fl›r flekilde, namus-
lulukla, do¤rululukla, ahlâkl›-



bir manas› muvaf›k geliyor. Onun dostlu¤u taassubuyla o
gaybî ihbar› ve manay› resmiyete koymamay› ve bizi
onunla muaheze etmekle daha ziyade teflhirine yol aç-
mamay›, vatan ve millet ve asayifl ve idare hesab›na ih-
tar etmeye vicdan›m beni mecbur eyledi.

.........

Bu meselede flahs›m›n veya baz› kardefllerimin kusu-
ruyla Risale-i Nur’a hücum edilmez. O do¤rudan do¤ru-
ya Kur’ân’a ba¤lanm›fl ve Kur’ân da Arfl-› Azama ba¤l›-
d›r. Kimin haddi var ki, elini oraya uzats›n ve o kuvvetli
ipleri çözsün? Hem memlekete maddî ve manevî bere-
keti ve fevkalâde hizmeti, otuz üç âyât-› Kur’âniyenin
iflarat›yla ve ‹mam-› Ali Rad›yallâhü Anh›n üç keramet-i
gaybiyesiyle ve Gavs-› Azam›n (r.a.) kat’î ihbar›yla tahak-
kuk etmifl olan Risale-i Nur, bizim adî ve flahsî kusurlar›-
m›zla mes’ul olmaz ve olamaz ve olmamal›. Yoksa bu
memlekete hem maddî, hem manevî, telâfi edilmeyecek
derecede zarar› olacak.

Risale-i Nur’a karfl› gizli düflmanlar›m›zdan baz› z›nd›k-
lar›n fleytanetiyle çevrilen plânlar ve hücumlar, inflaallah
bozulacaklar. Onun fiakirtleri baflkalara k›yas edilmez,
da¤›tt›r›lmaz, vazgeçirilmezler, Cenab-› Hakk›n inayetiy-
le ma¤lûp edilmezler. E¤er maddî müdafaadan Kur’ân
bizi men etmeseydi, bu milletin can damar› hükmünde
umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o
flakirtler, fieyh Said ve Menemen hâdiseleri gibi, cüz’î ve
neticesiz hâdiselerle bulaflmazlar. Allah etmesin, e¤er 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bereket: mübareklik, bolluk, sa-
adet.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
fevkalâde: ola¤anüstü.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
gaybî: gaypla ilgili, bilinmeyenle
ilgili.
hâdise: olay.
hücum: sald›rma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
idare: yönetim, memleket iflleri-
nin yürütülmesi.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
keramet-i gaybiye: gaypla ilgili
keramet, istikbal ile alâkal› kera-
met.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
ma¤lûp: yenilme, kendisine galip
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gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
men: yasak etme, engelleme.
mesele: konu.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
muaheze: tenkit, itiraz, k›na-
ma, tariz.
müdafaa: savunma.
muvaf›k: uygun, münasip.
Rad›yallahü Anh: Allah on-
dan raz› olsun.
resmiyet: resmîlik, resmî ol-
ma hâli.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleytanet: fleytanl›k, kurnaz-
l›k, hilekârl›k, aldat›c›l›k.
taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k, fanatizm.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
telâfi: kötü bir etkiyi veya so-
nucu baflka bir etki ile yok et-

me, karfl›lama.
teflhir: sergileme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
umum: bütün, herkes.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



mecburiyet-i kat’iye derecesinde onlara zulmedilse elbet-
te gizli z›nd›klar ve münaf›klar bin derece piflman olacak-
lar.

Elhâs›l, madem biz ehl-i dünyan›n dünyalar›na iliflmi-
yoruz; onlar da bizim ahiretimize ve imanî hizmetimize
bu derece iliflmesinler....

.........
Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve program›m›z ev-

velâ kendimizi, sonra milletimizi idâm-› ebedîden ve da-
imî berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaflla-
r›m›z› anarflîlikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki
hayat›m›z› imhâya vesile olan z›nd›kaya karfl› Risale-i
Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazad›r.

.........
Ben, sizin bana verece¤iniz en a¤›r cezan›za da befl

para vermem ve hiç ehemmiyeti yok. Çünkü ben kabir
kap›s›nda, yetmifl befl yafl›nday›m. Böyle mazlum ve ma-
sum bir iki sene hayat› flehâdet mertebesiyle de¤ifltir-
mek, benim için büyük saadettir. Risale-i Nur’un binler
hüccetleriyle kat’î iman›m var ki, ölüm bizim için bir ter-
his tezkeresidir. E¤er zahirî idam da olsa, bizim için bir
saat zahmet, ebedî bir saadetin ve rahmetin anahtar›
olur. Fakat, siz ey gizli düflmanlar ve z›nd›ka hesab›na ad-
liyeyi flafl›rtan ve hükümeti bizimle sebepsiz meflgul eden
insafs›zlar! Kat’î biliniz ve titreyiniz ki, siz idam-› ebedî ile
ebedî haps-i münferid ile mahkûm oluyorsunuz. ‹ntika-
m›m›z sizden pek çok muzaaf bir surette al›n›yor görü-
yoruz, hatta size ac›yoruz. Evet, bu flehri yüz defa 
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ise.
mahkûm: kendine hükmolunan,
hükümlü.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mecburiyet-i kat’iye: katî mec-
buriyet, kesin zorunluluk, kesin
mecburiyet.
mertebe: derece, basamak.
muhafaza: koruma.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
muzaaf: kat kat, iki misli.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
flahadet: flehitlik, flehit olma.
suret: biçim, flekil, tarz.
terhis: izin verme, serbest b›rak-
ma.
tezkere: belge, pusula.
vesile: arac›, vas›ta.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili,
berzah âlemi ile ilgili.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
daimî: sürekli, devaml›.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
Elhâs›l: hâs›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
hakikat: gerçek, esas.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis, ehl-i dalâlet için
ölüm ve kabir.
hüccet: delil.

idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
intikam: öç alma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
madem: ...den dolay›, böyle



mezaristana boflaltan ölüm hakikatinin elbette hayattan
ziyade bir istedi¤i var. Ve onun idâm›ndan kurtulmak ça-
resi, insanlar›n her meselesinin fevk›nde en büyük ve en
ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyac-› zarurisi ve kat’îsi-
dir. Acaba, bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur fiakird-
lerini ve o çareyi binler hüccetlerle bulduran Risale-i
Nur’u adî bahanelerle ittiham edenler, ne kadar kendile-
ri hakikat ve adalet nazar›nda müttehem oluyor, divane-
ler de anlar.

.........

Bundan otuz sene evvel, Cenab-› Hakk›n inayetiyle
dünyan›n muvakkat flanüflerefinin ve enaniyetli hodfü-
rufllu¤unun, flöhretperestli¤inin ne kadar faydas›z ve ma-
nas›z oldu¤unu, hadsiz flükür olsun ki, Kur’ân’›n feyziyle
anlam›fl bir adam›n o zamandan beri bütün kuvvetiyle
nefs-i emmaresiyle mücadele edip mahviyet etmek, ben-
li¤ini b›rakmak, tasannu ve riyakârl›k yapmamak için el-
den geldi¤i kadar çal›flt›¤›na, ona hizmet eden veya ar-
kadafll›k edenler kat’î bildikleri ve flahadet ettikleri hâlde
ve yirmi seneden beri herkes kendi hakk›nda hoflland›¤›
ziyade hüsnüzan ve teveccüh-i nâs ve flahs›n› methtsena-
dan ve kendini manevî makam sahibi oldu¤unu bilmek-
ten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçt›¤› ve
hem has flakirtlerinin onun hakk›ndaki hüsnüzanlar›n›
reddedip, o hâlis kardefllerinin hat›r›n› k›rmas› ve yazd›-
¤› cevabî mektuplar›nda onun hakk›ndaki medihlerini ve
ziyade hüsnüzanlar›n› kabul etmemesi ve kendini fazilet-
ten mahrum gösterip bütün fazileti Kur’ân’›n tefsiri olan 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
cevabî: cevap, karfl›l›k, cevaba
ait, cevap mahiyetinde.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ehemmiyetli: önemli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
fevkinde: üstünde.
feyz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hüccet: delil.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
ihtiyac-› kat’î: kesin, zorunlu ihti-
yaç.
ihtiyac-› zarurî: yaflamak için ge-
rekli olan ihtiyaç.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
mahviyet: alçak gönüllülük, ken-
dini de¤ersiz gösterme.
makam: büyük yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
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medih: övmek.
mesele: konu.
methüsena: methedip öv-
mek.
mezaristan: mezarl›k.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
müttehem: itham olunan,
suçlanan.
muvakkat: geçici.
nazar: bak›fl, nezdinde.

nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: flöhret, ün.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.

flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tasannu: zorlayarak bir fleyi
oldu¤undan daha de¤erli gös-
terme.
teveccüh-i nas: insanlar›n il-
gisi, insanlar›n insana vermifl
olduklar› de¤er.
ziyade: çok, fazla.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



Risale-i Nur’a ve dolay›s›yla Nur fiakirtlerinin flahs-› ma-
nevîsine verip kendini adî bir hizmetkâr bilmesi kat’î is-
pat ediyor ki, flahs›n› be¤endirmeye çal›flmad›¤› ve iste-
medi¤i ve reddetti¤i hâlde, onun r›zas› olmadan baz›
dostlar› uzak bir yerden onun hakk›nda ziyade hüsnüzan
edip methetmeleri, bir makam vermeleriyle acaba hangi
kanun ile medar-› mes’uliyet olur ki, o bîçare hasta ve
çok ihtiyar ve garibin münzevi odas›na büyük bir cinayet
ifllemifl gibi kilidini k›r›p taharri memurlar›n› sokmak,
hem evrad›ndan ve levhalar›ndan baflka bir bahane bula-
mamak, acaba dünyada hiçbir kanun, hiçbir siyaset bu
taarruza müsaade eder mi?

Vatana ve millete ve ahlâka çok zararl› olan dinsizlerin
kitaplar›n›n intiflar›na ve komünistlerin neflriyat›na ser-
bestiyet kanunu ile iliflilmedi¤i hâlde, üç mahkeme me-
dar-› mes’uliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan
ve millet ve vatan›n hayat-› içtimaiyesini ve ahlâk›n› ve
asayiflini temine yirmi seneden beri çal›flan ve bu mille-
tin hakiki bir nokta-i istinad› olan âlem-i ‹slâm›n uhuvve-
tini ve bu millete dostlu¤unu iâdeye ve o dostlu¤u takvi-
yesine tesirli bir surette çabalayan ve Diyanet Riyasetinin
ulemas› tenkit niyetiyle, Dâhiliye Vekilinin emriyle, üç ay
tetkikten sonra tenkit etmeyerek, tam k›ymetini takdir
edip “k›ymettar eser” diye Diyanet kütüphanesine konu-
lan Zülfikar ve Asa-y› Mûsa gibi ve —kabr-i Peygamberî
(aleyhissalâtü vesselâm) üzerinde alâmet-i makbuliyet
olarak Asa-y› Mûsa mecmuas›n› hac›lar gördükleri
hâlde— Nur eczalar›n› evrak-› muz›rra gibi toplay›p 
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gamberin mezar›.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
levha: .
makam: büyük yer, mevki.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
medar-› mes’uliyet: sorumluluk
sebebi.
medih: övme.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
müsaade: izin.
neflriyat: yay›nlar.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaatte
meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
taharri: sivil polis.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
temin: sa¤lama.
tenkit: elefltirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
Vekil: naz›r, bakan.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
alâmet-i makbuliyet: kabul
olundu¤unu belirtilen iflaret,
niflan v.b.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
Aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-

bep.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Dâhiliye: ‹ç iflleri.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
evrak-› muz›rra: zararl› ev-
rak, kâ¤›tlar, yapraklar.
evrat: virtler, okunmas› âdet
olan dinî dualar.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.

hakikî: gerçek.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hüsn-i zan: bir kimsenin ve-
ya bir hâdisenin iyili¤i hakk›n-
daki vicdanî ve iyi kanaat.
iade: geri verme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kabr-i peygamberi: Hz. Pey-



mahkeme eline vermek, acaba hiçbir kanun, hiçbir vic-
dan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi?

„@ò

AFYON HÜKÛMET VE ZABITASINA VE
MAHKEMES‹NE DAHA B‹RKAÇ NOKTA 

MARUZATIM VAR
• Birincisi: Ekser enbiyan›n flarkta ve Asya’da zuhur-

lar› ve a¤leb-i hükeman›n garpta ve Avrupa’da gelmele-
ri, kader-i ezeliyenin bir iflaretidir ki; Asya’da din hâkim-
dir, felsefe ikinci derecededir. Bu remz-i kadere binaen,
Asya’da hüküm süren, dindar olmazsa da din lehine ça-
l›flanlara iliflmemeli, belki teflvik etmelidir.

• ‹kincisi: Kur’ân-› Hakim bu zemin kafas›n›n akl› ve
kuvve-i müfekkiresidir. Eliyazübillâh, e¤er, Kur’ân küre-i
arz›n bafl›ndan ç›ksa, arz divane olacak, ak›ldan bofl ka-
lan kafas›n› bir seyyareye çarpmas›, bir k›yâmet kopma-
s›na sebep olmas› ak›ldan uzak de¤ildir.

Evet, Kur’ân, Arfl› ferfl ile ba¤lam›fl bir zincir, bir hab-
lullaht›r; cazibe-i umumiyeden ziyade zemini muhafaza
ediyor. ‹flte bu Kur’ân-› Azîmüflflan’›n hakiki ve kuvvetli
bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu as›rda, bu vatanda, bu mil-
lete yirmi seneden beri tesirini göstermifl büyük bir ni-
met-i ‹lâhiye ve sönmez bir mu’cize-i Kur’âniyedir. Hü-
kûmet ona iliflmek ve talebelerini ondan ürkütüp vazge-
çirmek de¤il, belki onu himaye etmek ve okunmas›na
teflvik etmek gerektir.

a¤leb-i hükema: filozoflar›n ço-
¤unlu¤u, ço¤u.
Arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
as›r: yüzy›l.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cazibe-i umumîye: umumî bir
cazibe, genel çekim gücü.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
ekser: pek çok.
eliyazübillâh: Allah esirgesin, Al-
lah korusun.
enbiya: nebîler, peygamberler.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
garp: bat›, Bat›da kalan bölgeler.
hablullah: Allah’›n ipi.
hakikî: gerçek.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hüküm: hâkimiyet, nüfuz, ku-
manda.
kader-i ezeliye: olmufl ve ola-
caklar›n yer ald›¤› ‹lâhî ilim; her
fleyin kaydedildi¤i ezelî program.
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k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
küre-i arz: yer küre, dünya.
kuvve-i müfekkire: düflün-
me duygusu.
leh: onun taraf›na, ondan ya-
na, birinin faydas› için yap›lan
hareket.

maruzat: arz edilenler, tak-
dim edilenler.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait mu’cize.
muhafaza: koruma.
müsaade: izin.
nimet-i ‹lâhiye: Allah’›n ni-
meti, lütfu, ihsan›.
remz-i kader: kaderin iflareti.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
seyyare: gezegen.

talebe: ö¤renci.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
zemin: yeryüzü.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zuhur: ortaya ç›kma.



• Üçüncüsü: Ehl-i imandan bütün gelenler, maziye gi-
denlere ma¤firet dualar›yla ve hasenatlar›n› onlar›n ruh-
lar›na ba¤›fllamalar›yla yard›mlar›na binaen Denizli Mah-
kemesinde demifltim:

“Mahkeme-i kübrada, milyarlar ehl-i iman olan dava-
c›lar taraf›ndan Kur’ân hakikatlerine hizmet eden Nur
Talebelerini mahkûm ve periflan etmek isteyenlerden ve
sizlerden sorulsa ki, ‘Serbestiyet kanunuyla dinsizlerin,
komünistlerin neflriyatlar›na ve anarflîli¤i yetifltiren cemi-
yetlerine müsamahakârâne bak›p iliflmedi¤iniz hâlde, va-
tan› ve milleti anarflistlikten ve dinsizlik ve ahlâks›zl›ktan
ve vatandafllar›n› ölümün idam-› ebedîsinden kurtarmaya
çal›flan Risale-i Nur talebelerini hapisler ve tazyiklerle pe-
riflan etmek istediniz’ diye sizlerden sorulsa, ne cevap
vereceksiniz? Biz de, sizlerden soruyoruz.” Onlara de-
mifltim. O zaman o insafl›, adaletli zâtlar bizi beraat et-
tirdiler, adliyenin adaletini gösterdiler.

• Dördüncüsü: Ben bekliyordum ki, ya Ankara, ya
Afyon beni sorguda pek büyük meseleler için, Nurlar›n
o meselelere hizmeti cihetinde bir meflveret dairesine
al›p bir sual-cevap beklerdim.

Evet, üç yüz elli milyon Müslümanlar›n eski kardeflli¤i-
ni ve muhabbetini ve hüsnüzann›n› ve manevî yard›mla-
r›n› bu memleketteki millete kazand›racak çareleri bul-
mak ki, en kuvvetli çare ve vesile Risale-i Nur oldu¤una
delil fludur:
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Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i mahkeme.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazi: geçmifl zaman.
mesele: konu.
meflveret: ifllerin konuflup anlafl-
ma yoluyla halledilmesi, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma.
muhabbet: sevgi, sevme.
müsamahakârâne: hoflgörülü bir
flekilde.
neflriyat: yay›nlar.
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.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
sual: soru.
talebe: ö¤renci.
tazyik: zorlama, bask›.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.

anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cihet: yön.

delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
hakikat: gerçek, esas.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.
hüsn-i zan: bir kimsenin ve-
ya bir hâdisenin iyili¤i hakk›n-
daki vicdanî ve iyi kanaat.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî

yoklu¤a gitmek olarak gör-
me.

komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.

ma¤firet: Allah’›n, kullar›n›n
günahlar›n› ba¤›fllamas›, ört-
mesi, affetmesi; ‹lâhî merha-
met, gufran.

Mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra
bütün insanlar›n diriltilerek



Bu sene Mekke-i Mükerreme’de gayet büyük bir âlim,
hem Hind lisan›na, hem Arap lisan›na Nurun büyük
mecmualar›n› tercüme edip Hindistan’a ve Arabistan’a
göndererek, “En kuvvetli nokta-i istinad›m›z olan vahdet
ve uhuvvet-i ‹slâmiyeyi temine çal›flt›¤› gibi, Türk milleti-
nin daima dinde ve imanda ileri oldu¤unu Nur Risaleleri
gösteriyor” demifller.

Hem, beklerdim ki, “Vatan›m›zda anarflîli¤e ink›lâp
eden komünist tehlikesine karfl› Nurlar›n tesirleri ne de-
recededir ve bu mübarek vatan bu dehfletli seyelândan
nas›l muhafaza edilecek?” gibi da¤ misillü meselelerin
sorulmas›n›n lüzumu varken, sinek kanad› kadar ehem-
miyeti olmayan ve hiçbir medâr-› mes’uliyet olmayan
cüz’î ve flahsî ve garazkârlar›n iftiralar›yla habbe kubbe-
ler yap›lm›fl meseleler için, bu a¤›r flerait alt›nda hiç öm-
rümde çekmedi¤im bir periflaniyetime sebebiyet verildi.
Bize üç mahkemenin sordu¤u ve beraat verdi¤i ayn› me-
selelerden ve adî ve flahsî bir-iki mesele için manas›z su-
aller edildi.

• Beflincisi: Risale-i Nur’la mübareze edilmez; o
ma¤lûp olmaz. Yirmi seneden beri en muannid feylesof-
lar› susturuyor. ‹man hakikatlerini günefl gibi gösteriyor.
Bu memlekette hükmeden, onun kuvvetinden istifade et-
mek gerektir.

• Alt›nc›s›: Benim ehemmiyetsiz flahs›m›n kusurla-
r›yla beni çürütmek ve ihanetlerle nazar-› ammeden dü-
flürmek; Risale-i Nur’a zarar vermez, belki bir cihette 
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adî: basit, baya¤›, s›radan.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
anarfli: hükümetsiz veya siyasî
otoritesini kaybetmifl düzensiz
topluluk hâli.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
habbe: tane.
hakikat: gerçek, esas.
hükmetme: hâkim olma, emri al-
t›nda tutmak.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
kubbe: gökyüzü, sema.
lisan: dil.

ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
Mekke-i Mükerreme: ke-
remli, aziz, mukaddes Mekke
flehri.
mesele: konu.
misillü: gibi, benzeri.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mübareze: çat›flma, kavga.
muhafaza: koruma.
nazar-› amme: umumun na-
zar›; umumun, genelin, insan-
lar›n gözünde.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
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›.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
sebebiyet: sebep olma.
flerait: flartlar.
seyelân: akma, cereyan et-
me.
sual: soru.
temin: sa¤lama.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
vahdet: birlik ve teklik.



kuvvet verir. Çünkü, benim bir fânî dilime bedel, Risale-i
Nur’un yüz bin nüshalar›n›n bâkî dilleri susmaz, konuflur.
Ve halis talebeleri, binler kuvvetli lisanlar ile o kudsî ve
küllî vazife-i Nuriyeyi flimdiye kadar oldu¤u gibi, K›yâme-
te kadar devam ettirecekler.

• Yedincisi: Sab›k mahkemelerde dava etti¤im ve
hüccetlerini gösterdi¤imiz gibi; bizim gizli düflmanlar›m›z
ve hükümeti i¤fal ve bir k›s›m erkân›n› evhamland›ran ve
adliyeleri aleyhimize sevk eden resmî ve gayriresmî mu-
ar›zlar›m›z, ya gayet fena bir surette aldanm›fl veya alda-
t›lm›fl; veya anarflîlik hesab›na gàyet gaddar bir ihtilâlci-
dir; veya ‹slâmiyet ve hakikat-i Kur’ân’a karfl› mürtedâne
mücadele eden bir dessas z›nd›kt›r ki; bize hücum etmek
için, istibdad-› mutlaka cumhuriyet nâm›n› vermekle, ir-
tidad-› mutlak› rejim alt›na almakla, sefahat-i mutlakaya
medeniyet nam›n› takmakla, cebr-i keyfî-i küfriye kanun
nam›n› vermekle, hem bizi periflan, hem hükümeti i¤fal,
hem adliyeyi bizimle manas›z meflgul eylediler. Onlar›
Kahhar-› Zülcelâl’in kahr›na havale edip, kendimizi onla-

r›n flerrinden muhâfaza için 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnM

kal’as›na iltica ederiz.

• Sekizincisi: Geçen sene Ruslar, çoklukla hac›lar›
hacca gönderip, onlar ile propaganda yap›p, Ruslar bafl-
ka milletlerden ziyade Kur’ân’a hürmetkâr diye, âlem-i
‹slâm› din noktas›nda bu vatandaki dindar millet aleyhi-
ne çevirmeye çal›flt›¤› ayn› zamanda, Risale-i Nur’un
büyük mecmualar› hem Mekke-i Mükerreme’de, 
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ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, inti-
zams›zl›k.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
irtidad-› mutlak: tam dinsizlik,
dinin bütün kaidelerini red ve
terk etme.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
Kahhar-› Zülcelâl: kay›ts›z, flart-
s›z galip ve her an kahretmeye
gücü yeten büyüklük sahibi, Al-
lah.
kah›r: üstün gelerek mahvetme,
üstün gelerek helâk etme, bat›r-
ma, ezme.
kal’a: büyük hisar.
K›yamet: bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
mürtedâne: ‹slâmiyeti terk ede-
ne yak›fl›r surette, mürtetçe,
mürtet gibi.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
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.
rejim: idarede tutulan yol, yönet-
me tarz›, düzenleme biçimi.
resmî: devlet ad›na olan.
Sab›k: geçen, önceki.
sefahat-i mutlak: nefsin kötü ar-
zular›na mutlak surette uyma.
fler: kötülük.
sevk: yöneltme, gönderme.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
vazife-i Nuriye: Risale-i Nur vazi-
fesi, hizmeti.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bedel: karfl›l›k.
cebr-i keyfî-i küfrî: keyfî ola-
rak küfre zorlama, kanun ve
adalete ayk›r› küfrî bir bask›

yapma.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
erkân: rükünler, esaslar, ileri
gelenler.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fânî: muvakkat, geçici.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
gayr-› resmî: resmî olmayan.
hakikat-› Kur’ân: Kur’ân’›n

hakikati, Kur’ân’a ait olan ger-
çek.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hüccet: delil.
hücum: sald›rma.
hürmetkâr: hürmet eden,
sayg›l›.
i¤fal: yan›ltma, gaflete düflü-
rerek kand›rma, aldatma.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi. 173)



hem Medine-i Münevvere’de, hem fiam-› fierif’te, hem
M›s›r’da, hem Halep’te âlimlerin takdirleri alt›nda k›s-
men intiflarlar›yla, o komünist propagandas›n› k›rd›¤› gi-
bi; âlem-i ‹slâma gösterdi ki, “Türk milleti ve kardeflleri
eskisi gibi dinine ve Kur’ân›na sahiptir ve sair ehl-i ‹slâ-
m›n dindar büyük bir kardefli ve Kur’ân hizmetinde kah-
raman kumandan›d›r” diye, o ehemmiyetli, kudsî mer-
kezlerde o Nur mecmualar› bu hakikati gösterdiler. Aca-
ba Nurun bu k›ymettar hizmet-i milliyesi bu tarz iflkence-
lerle mukabele görse, zemini hiddete getirmez mi?

• Dokuzuncusu: Denizli müdafaat›nda izah› ve ispat›
bulunan bir meselenin k›sac›k bir hülâsas›d›r.

Bir dehfletli kumandan, deha ve zekâvetiyle, ordunun
müsbet hasenelerini kendine al›p ve kendinin menfi sey-
yielerini o orduya vererek, o efrat adedince haseneleri,
gazilikleri bire indirdi¤i ve seyyiesini o ordu efrad›na is-
nad ederek onlar›n adedince seyyieler hükmüne getirdi-
¤inden, dehfletli bir zulüm ve hilâf-› hakikat olmas›ndan,
ben k›rk sene evvel beyan etti¤im bir hadisin o flahsa
vurdu¤u tokada binaen, sab›k mahkemelerimizde bana
hücum eden bir müddeiumumîye dedim: “Gerçi onu ha-
dislerin ihbar›yla k›r›yorum, fakat ordunun flerefini mu-
hafaza ve büyük hatalardan vikaye ederim. Sen ise, bir
tek dostun için Kur’ân’›n bayraktar› ve âlem-i ‹slâm›n
kahraman bir kumandan› olan ordunun flerefini k›r›yor-
sun ve hasenelerini hiçe indiriyorsun” dedim. ‹nflaallah,
o müddei insafa geldi, hatadan kurtuldu.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bayraktar: bayrak tafl›yan, alem-
dar.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi ol-
ma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
efrat: fertler.
efrat: fertler.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
evvel: önce.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikat: gerçek, esas.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
hizmet-i milliye: millî hizmet.
hücum: sald›rma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
ihbar: haber verme, bildirme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
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düzen in mensubu olan kim-
se.
kudsî: mukaddes, yüce.
kumandan: komutan.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
Medine-i Münevvere: Nurlu
Medine flehri.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
mesele: konu.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.

müddei: dava eden, davac›.
müddeiumumî: savc›.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
müspet: gerçek, do¤ru, yarar-
l› olan› yapan veya arayan.
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.
sab›k: geçen, önceki.
sair: di¤er, baflka, öteki.

fiam-› fierif: flerefli fiam flehri,
Suriye’nin baflkenti.
fleref: onur, haysiyet.
seyyie: fenal›k, kötülük, çir-
kinlik.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tarz: biçim, flekil.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
zemin: yeryüzü.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



• Onuncusu: Adliyede; adalet hakikati ve müracaat
eden herkesin hukukunu bilâtefrik muhafazaya, s›rf hak
nam›na çal›flmak vazifesi hükmetti¤ine binaendir ki;
‹mam-› Ali (r.a.), hilâfeti zaman›nda bir Yahudî ile bera-
ber mahkemede oturup, muhakeme olmufllar. Hem, bir
adliye reisi, bir memuru kanunca bir h›rs›z›n elini kesti¤i
vakit, o memurun o zalim h›rs›za hiddet etti¤ini gördü.
O dakikada o memuru azletti. Hem çok teessüf ederek
dedi: “fiimdiye kadar adalet nam›na böyle hissiyat›n› ka-
r›flt›ranlar pek çok zulmetmifller.” Evet, hükm-i kanunu
icra etmekte, o mahkûma ac›masa da, hiddet edemez;
etse zalim olur. Hatta, k›sas cezas› da olsa, hiddetle kat-
letse, bir nevi kàtil olur” diye o hâkim-i âdil demifl.

‹flte, madem mahkemede böyle halis ve garazs›z bir
hakikat hükmediyor; üç mahkeme bizlere beraat verdi¤i
ve bu milletin yüzde —bilseler— doksan›, Nur Talebele-
rinin zarars›z olarak millete ve vatana menfaatli oldukla-
r›na pek çok emarelerle flahadet ettikleri hâlde, burada o
masum ve teselliye ve adaletin iltifat›na çok muhtaç Nur
Talebelerine karfl› ihanetler ve gayet so¤uk hiddetli mu-
ameleler yap›l›yor; biz her musibete ve ihanetlere karfl›
sabra ve tahammüle karar verdi¤imizden, sükût edip Al-
lah’a havale ederek, “Belki bunda da bir hay›r vard›r.”
dedik. Fakat evham yüzünden ve garazkârlar›n jurnalle-
riyle bu bîçare masumlara böyle muâmeleler, belâlar›n
gelmesine bir vesile olaca¤›ndan korktum, bunu yazma-
ya mecbur oldum. Zaten bu meselede bir kusur varsa be-
nimdir. Bu bîçareler, s›rf imanlar› ve ahiretleri için bana 
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getirme.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
iman: inanç, itikat.
jurnal: ihbar, flikâyet.
katl: öldürme.
k›sas: bir suç iflleyenin ayn› flekil-
de cezaland›r›lmas›.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
menfaat: fayda.
mesele: konu.
muamele: davranma, davran›fl.
muhafaza: koruma.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
raflar›n hâkim huzuruna ç›kmala-
r›, duruflma.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
musibet: felâket, belâ.
nam: ad.
nevi: çeflit, tür.
reis: baflkan.
sab›r: nefsine hâkim olma, güna-
ha sokacak ifllere veya fleylere
karfl› kendini tutma, kötülü¤ü
emredici nefsin tutkular›na karfl›
direnifl gösterme.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
sükût: susma, sessiz kalma.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
Talebe: ö¤renci.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
azil: birisini iflinden veya ma-
kam›ndan ay›rma, iflinden ç›-
karma, yol verme.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilâtefrik: ay›rmadan, ay›r›m
yapmaks›z›n.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
garazkâr: haset eden, kin gü-
den, kötü kas›t sahibi.
gayet: son derece.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hâkim-i âdil: âdil hâkim, ada-
let ile ifl gören hükmedici,
adaletli hüküm verici.
halis: samimî, her amelini

yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hilâfet: halifelik, Hz. Peygam-
bere vekil olarak Müslüman-
lar› ve ‹slâm› koruma görevi,
‹slam devlet reisli¤i.
hissiyat: hisler, duygular.
hükmetme: hâkim olma, ifl-
leme.
hükm-i kanun: kanun hük-
mü.
icra: verilen bir hükmü yerine



r›za-i ‹lâhî dairesinde yard›m etmifller. Pek çok takdire
müstahak iken, böyle muameleler, hatta k›fl› dahi hidde-
te getirdi.

Hem, medar-› hayrettir ki, bu defa da yine bir cemiyet
vehmini tekrar ileri sürüyorlar. Hâlbuki, üç mahkeme bu
ciheti tetkik edip beraat vermekle beraber, mabeynimiz-
de böyle medar-› ittiham olacak hiçbir cemiyet, hiçbir
emare; mahkemeler, zab›talar, ehl-i vukuflar bulmam›fl-
lar. Yaln›z bir muallimin talebeleri ve dârülfünun flakirtle-
ri ve Kur’ân dersini veren haf›z›n h›fza çal›flanlar› gibi,
Risale-i Nur Talebelerinde de bir uhrevî kardefllik var.
Bunlara cemiyet nam›n› veren ve onunla ittiham eden,
bütün esnaf ve mekteplilere ve vaizlere siyasî cemiyet
nazar›yla bakmak gerektir. Bunun için, ben böyle as›ls›z
ve manas›z ithamlarla buraya hapse gelenleri müdafaa
etmeye lüzum görmüyorum. Yaln›z, hem bu memleketi,
hem âlem-i ‹slâm› çok alâkadar eden ve maddî ve mane-
vî bu vatana ve bu millete pek çok bereket ve menfaati
tahakkuk eden Risale-i Nur’u üç defa müdafaa etti¤imiz
gibi, tekrar ayn› hakikat ile müdafaam› men edecek hiç-
bir sebep yok ve hiçbir kanun ve hiçbir siyaset yasak et-
mez ve edemez.

Evet, biz bir cemiyetiz. Ve öyle bir cemiyetimiz var ki,
herbir as›rda üç yüz elli milyon dahil mensuplar› var. Ve
her gün, befl defa, namazla o mukaddes cemiyetin pren-
siplerine kemal-i hürmetle alâkalar›n› ve hizmetlerini

gösteriyorlar.
1 lInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoªrdG ÉnªsfpG kudsî program›yla, 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
as›r: yüzy›l.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
bereket: bolluk, bereket, gürlük.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cihet: yön.
dâhil: girme, içinde olma.
dârülfünun: üniversite.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tamamen
ezberleyen ve okuyan kimse.
hakikat: gerçek, esas.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
h›fz: Kur’ân’› ezberleme.
itham: suç isnat etme, suçlama.
kemal-i hürmet: hürmetin mü-
kemmelli¤i, tam ve kusursuz mü-
kemmel hürmet.
kudsî: mukaddes, yüce.
mabeyn: ara.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› hayret: hayret sebebi,
hayrete sevk eden.
medar-› ittiham: suçlanma sebe-
bi.
men: yasak etme, engelleme.
menfaat: fayda.
mensup: bir fleye veya kimseye
ba¤l› olan, üye.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muamele: davranma, davran›fl.
müdafaa: savunma.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,

aziz, temiz.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nam: ad.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,

hoflnutlu¤u.
flakirt: talebe, ö¤renci.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
talebe: ö¤renci.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

vaiz: vaaz eden, ibadet yerle-
rinde dinin emir ve yasaklar›-
n› anlatarak nasihat eden din
görevlisi.

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

zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.

1. Mü’minler ancak kardefltirler. (Hucurat Suresi: 10.)
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birbirinin yard›m›na dualar›yla ve manevî kazançlar›yla
kofluyorlar. ‹flte biz, bu mukaddes ve muazzam cemiye-
tin efrad›ndan›z. Ve hususî vazifemiz de, Kur’ân’›n ima-
nî hakikatlerini tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip,
onlar› ve kendimizi idam-› ebedîden ve daimî ve berzahî
haps-i münferitten kurtarmakt›r. Sâir dünyevî ve siyasî
ve entrikal› cemiyet ve komitelerle ve bizim medar-› itti-
ham›m›z olan cemiyetçilik gibi as›ls›z ve manas›z gizli ce-
miyetle hiçbir münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmiyo-
ruz. Ve dört mahkeme inceden inceye tetkikten sonra, o
cihette bize beraat vermifl.

...............

Evet, Nur fiakirtleri biliyorlar ve mahkemelerde hüc-
cetlerini göstermiflim ki, flahs›ma de¤il bir makam, flanü-
fleref ve flöhret vermek ve uhrevî ve manevî bir mertebe
kazand›rmak, belki bütün kanaat ve kuvvetimle ehl-i
imana bir hizmet-i imaniye yapmak için, de¤il yaln›z
dünya hayat›m› ve fânî makamat›m›, belki lüzum olsa
ahiret hayat›m› ve herkesin arad›¤› uhrevî bâkî mertebe-
leri feda etmeyi, hatta Cehennemden bâz› bîçare ehl-i
imanlar› kurtarmaya vesile olmak için lüzum olsa Cenne-
ti b›rak›p Cehenneme girmeyi kabul etti¤imi hakiki kar-
defllerim bildikleri gibi, mahkemelerde dahi bir cihette is-
pat etti¤im hâlde, beni bu ittihamla Nur ve iman hizme-
time bir ihlâss›zl›k isnad etmekle ve Nurlar›n k›ymetleri-
ni tenzil etmekle, milleti onun büyük hakikatlerinden
mahrum etmektir.
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me.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymet: de¤er.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
makam: büyük memuriyet, mev-
ki.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› ittiham: suçlanma sebe-
bi.
mertebe: derece, basamak.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
Sair: di¤er, baflka, öteki.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan ü fleref: flan ve fleref.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tenzil: k›ymetten düflürme, de-
¤erini indirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili,
berzah âlemi ile ilgili.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cemiyetçilik: cemiyet taraf-
tarl›¤›, particilik, grupçuluk.

cihet: yön.
daimî: sürekli, devaml›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
efrat: fertler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
hile.
fânî: ölümlü, geçici.
feda: u¤runa verme.
hakikat: gerçek, esas.

hakikî: gerçek.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis, ehl-i dalâlet için
ölüm ve kabir.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hüccet: delil.
hususî: özel.
idam-› ebedî: dirilmemek
üzere yok olufl, ahiret inanc›
olmad›¤› için ölümü ebedî
yoklu¤a gitmek olarak gör-



Acaba, bu bedbahtlar dünyay› ebedî ve herkesi kendi-
leri gibi “dini ve iman› dünyaya alet ediyor” tevehhü-
müyle, dünyadaki ehl-i dalâlete meydan okuyan ve hiz-
met-i imaniye yolunda hem dünyevî, hem lüzum olsa uh-
revî hayatlar›n› feda eden ve mahkemelerde dava etti¤i
gibi bir tek hakikat-i imaniyeyi dünya saltanat›yla de¤ifl-
tirmeyen ve siyasetten ve siyasî manas›n› iflmam eden
maddî ve manevî mertebelerden ihlâs s›rr› ile bütün kuv-
vetiyle kaçan ve yirmi sene emsalsiz iflkencelere taham-
mül edip siyasete imanî meslek itibar›yla tenezzül etme-
yen ve kendini nefsi itibar›yla talebelerinden çok afla¤›
bilen ve onlardan daima himmet ve duâ bekleyen ve
kendi nefsini çok bîçare ve ehemmiyetsiz itikad eden bir
adam hakk›nda baz› halis kardeflleri, Risale-i Nur’dan al-
d›klar› fevkalâde kuvvet-i imaniyeye mukabil onun tercü-
man› olan o bîçareye —tercümanl›k münasebetiyle—
Nurlar›n baz› faziletlerini hususî mektuplar›nda ona isnat
etmeleri ve hiçbir siyaset hat›rlar›na gelmeyerek, âdete
binaen, insanlar sevdi¤i adî bir adama da “Sultan›ms›n,
velînimetimsin” demeleri nev’inden yüksek makam ver-
meleri ve haddinden bin derece ziyade hüsnüzan etme-
leri ve eskiden beri üstat ve talebeler mabeyninde cari ve
itiraz edilmeyen makbul bir âdetle teflekkür manas›nda
pek fazla methüsena etmeleri ve eskiden beri makbul ki-
taplar›n ahirlerinde mübalâ¤a ile methiyeler ve takrizler
yaz›lmas›na binaen, hiçbir cihetle suç say›labilir mi?..
Kimsesiz, garip ve düflmanlar› pek çok ve onun yar-
d›mc›lar›n› kaç›racak çok esbab varken, insafs›z çok 

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahir: son.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, zavall›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
emsalsiz: benzersiz.
esbap: sebepler, vas›talar.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
feda: u¤runa verme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
hususî: özel.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
iflmam: hafif olarak duyurma,
koklatma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itikat: inanç, iman.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kuvvet-i imaniye: iman kuvveti.
mabeyn: ara.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
makam: manevî mevki.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
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manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mertebe: derece, basamak.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
methiye: birini övmek mak-
sad›yla yaz›lm›fl yaz›.
methüsena: methedip öv-
mek.
mukabil: karfl›l›k.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden

al›koyan güç.
nev: tür, çeflit.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›r: gizli hakikat.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.

talebe: ö¤renci.

tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.

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

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

velinimet: birine, faydas› ya-
flad›kça sürecek bir iyilik ve
ba¤›flta bulunan kimse.

ziyade: fazla, fazlas›yla.



muterizlere karfl› s›rf yard›mc›lar›n›n kuvve-i maneviyele-
rini takviye etmek ve kaçmaktan kurtarmak ve mübalâ-
¤al› methedenlerin flevklerini k›rmamak için onlar›n bir
k›s›m medihlerini Nurlara çevirip bütün bütün reddetme-
di¤i hâlde, onun bu yaflta ve kabir kap›s›ndaki hizmet-i
imaniyesini dünya cihetine çevirmeye çal›flan baz› resmî
memurlar›n ne derece haktan, kanundan, insaftan uzak
düfltükleri anlafl›l›r. Son sözüm,
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Afyon Mahkemesine ve A¤›r Ceza Reisine
beyan ediyorum ki:

Eskiden beri f›trat›mda tahakkümü kald›ramad›¤›m
için dünyaya karfl› alâkam› kesmifltim. fiimdi o kadar
manas›z, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet
a¤›r gelmifl; yaflayamayaca¤›m. Hapsin haricinde yüzler
resmî adamlar›n tahakkümlerini çekmeye iktidar›m yok.
Bu tarz-› hayattan b›kt›m. Ben sizden bütün kuvvetimle
tecziyemi talep ediyorum. fiimdi kabir elime geçmiyor,
hapiste kalmak bana lâz›md›r. Makam-› iddian›n as›ls›z
isnad etti¤i suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni cezalan-
d›rmaz. Fakat beni manen cezaland›racak vazife-i haki-
kiyeye karfl› büyük kusurlar›m var. E¤er sormak münasip
ise, sorunuz; cevap vereyim.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 865 AFYON HAYATI

flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
talep: isteme, dileme.
tarz-› hayat: hayat tarz›, yaflama
flekli.
tecziye: cezaland›rma, ceza ver-
me.
vazife-i hakikîye: hakikî gerçek
vazife.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
beyan: bildirme, aç›klama,
söyleme.
cihet: yön.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
gayet: son derece.
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hariç: d›flar›.
hizmet-i imaniye: iman ve

Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.

iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.

isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.

kuvve-i manevîye: manevî
güç, moral.

Makam-› iddia: mahkemede
bir hakk›n sabit oldu¤unu da-
va eden, savc›.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
medih: övme.
münasip: uygun.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
Reis: baflkan.
resmî: devlet ad›na olan.

1. Her musibet için flöyle deriz: “Biz Allah’›n kullar›y›z ve Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)”



Evet, büyük kusurlar›mdan bir tek suçum, vatan ve
millet ve din nam›na mükellef oldu¤um büyük bir vazife-
yi dünyaya bakmad›¤›m için yapmad›¤›mdan, hakikat
noktas›nda affolunmaz bir suç oldu¤una ve bilmemek ba-
na bir özür teflkil edemedi¤ine flimdi bu Afyon hapsinde
kanaatim geldi. Nur fiakirtlerinin halis ve s›rf uhrevî,
Nurlara ve tercüman›na karfl› alâkalar›na, dünyevî ve si-
yasî cemiyet nam›n› verip onlar› mes’ul etmeye çal›flan-
lar ne kadar hakikatten ve adaletten uzak düfltüklerine
karfl› üç mahkemenin o cihetten bize beraat vermesiyle
beraber deriz ki:

Hayat-› içtimaiye-i insaniyenin, hususan millet-i ‹slâ-
miyetin üssülesas›, akrabalar içinde samimâne muhabbet
ve kabîle ve taifeler içinde alâkadarâne irtibat ve ‹slâmiyet
milliyetiyle mü’min kardefllerine karfl› manevî fedakârâne
bir alâka ve hayat-› ebediyesini kurtaran Kur’ân hakikat-
lerine ve naflirlerine sars›lmaz bir rab›ta ve iltizam ve ba¤-
l›l›k gibi, hayat-› içtimaiyeyi esas›yla temin eden bu rab›-
talar› inkâr etmekle ve flimaldeki dehfletli anarflîlik tohu-
munu saçan ve nesil ve milleti mahveden ve herkesin ço-
cuklar›n› kendine al›p karabet ve milliyeti izale eden ve
medeniyet-i befleriyeyi ve hayat-› içtimâiyeyi bütün bütün
bozmaya yol açan k›z›l tehlikeyi kabul etmekle ancak
Nur fiakirtlerine cemiyet nam›n› verebilir. Onun için, ha-
kikî Nur fiakirtleri çekinmeyerek, Kur’ân hakikatlerine
karfl› kudsî alâkalar›n› ve uhrevî kardefllerine karfl› sar-
s›lmaz irtibatlar›n› izhar ediyorlar. O uhuvvet sebebiyle
gelen her cezay› memnuniyetle kabul ettiklerinden, 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadarâne: ilgilenerek, alâka
göstererek.
anarflist: hiç bir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cihet: yön.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dünyevî: dünyaya ait.
fedakârâne: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
Hayat-› içtimaiye-i insaniye: in-
san›n sosyal hayat›.
hususan: bilhassa, özellikle.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
irtibat: ba¤, münasebet.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kabile: birlikte yaflayan ve bir sü-
lâleden gelen insanlar.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
karabet: yak›nl›k, h›s›ml›k, akra-
bal›k.
k›z›l:.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma, bitme.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medeniyet-i befleriye: insanl›¤›n
medeniyeti.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
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mes’ul: sorumlu, yükümlü.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
muhabbet: sevgi, sevme.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
mü’min: iman eden, inanan.
nam: ad.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
nesil: soy, zürriyet.
özür: bir kusur veya suçun

hofl görülmesini gerektiren
sebep, elde olmadan yap›lan
bir suçun ba¤›fllanmas› için
ileri sürülen bahane.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
flakirt: talebe, ö¤renci.
samimâne: samimî bir flekil-
de, gönülden gelen bir tav›rla.
flimal: kuzeyde yer alan böl-
geler.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete

ait.
taife: tak›m, güruh.
temin: sa¤lama.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
üssülesas: hakikî sa¤lam te-
mel.
vazife: görev.



mahkemenizde hakikat-i hâli oldu¤u gibi itiraf ediyorlar.
Hile ile, dalkavukluk ile ve yalanlarla kendilerini müdafa-
aya tenezzül etmiyorlar.

* * *

AFYON MAHKEMES‹NE, ‹DD‹ANAMEYE
KARfiI VER‹LEN ‹T‹RAZNAME TET‹MMES‹N‹N

B‹R ZEYL‹D‹R

Evvelâ: Mahkemeye beyan ediyorum ki; iddianame,
Denizli ve Eskiflehir mahkemelerimizdeki o eski iddiânâ-
melere ve aleyhimizde, sathî ehl-i vukuflar›n sathî tahki-
katlar›na bina edildi¤inden, mahkememizde dava ettim
ki: “Bu iddianamenin yüz yanl›fl›n› ispat etmezsem, yüz
sene cezaya raz›y›m.” ‹flte o dâvâm› ispat ettim. Yüzden
ziyade yanl›fllar›n cedvelini isterseniz takdim edece¤im.

Saniyen: Ben, Denizli Mahkemesinde kitap ve evrak-
lar›m›z Ankara’ya gitti¤i s›rada, aleyhimizde hüküm veri-
lecek diye telâfl ve me’yusiyetle beraber arkadafllar›ma
yazd›m. Ve baz› müdafaat›m›n ahirinde bulunan o yazd›-
¤›m parça fludur:

“E¤er, Risale-i Nur’u tenkit fikriyle tetkik eden adliye
memurlar› imanlar›n› onunla kuvvetlendirip veya kurtarsa-
lar, sonra beni idam ile mahkûm etseler, flahit olunuz, ben
hakk›m› onlara helâl ediyorum. Çünkü, biz hizmetkâr›z;
Risale-i Nur’un vazifesi, iman› kuvvetlendirip kurtarmakt›r.
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hüküm giymifl, hükümlü.
me’yusiyet: ümitsizlik.
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Saniyen: ikinci olarak.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufltur-
malar.
takdim: arz etme, sunma.
tenezzül: inme, alçalma.
tenkit: elefltirme.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m,
ek.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vazife: görev.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m.
ziyade: çok, fazla.

ahir: son.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bina: kurma, dayand›rma.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve
yarar sa¤layacak olan kimse-
lere afl›r› sayg› ve hayranl›k
göstererek yaranmak isteyen
kimse.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi

olanlar.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
hakikat-› hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
Hile: aldatmaya yönelik dü-
zen, desise.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hüküm: bir davan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-

den sonra var›lan karar.
iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, iti-
raz dilekçesi.
mahkûm: bir mahkemece



Dost ve düflman› tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi,
hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz.”

‹flte ey heyet-i hâkime! Bu hakikate binaen, Risale-i
Nur’un cerhedilmez kuvvetli hüccetleri, elbette mahke-
mede kalpleri kendine çevirmifl. Aleyhimde ne yapsan›z
ben hakk›m› helâl ederim; gücenmem. Bunun içindir ki,
efledd-i zulüm ile, bir efledd-i istibdat tarz›nda, flahs›m›
hiç ömrümde görmedi¤im ihanetlerle çürütmekle, da-
mar›ma dokunduruldu¤u hâlde, tahammül ettim. Hatta
beddua da etmedim. Bize karfl› bütün ittihamlara ve bü-
tün isnat edilen suçlara karfl›, elinizdeki Risale-i Nur’un
mecmualar› benim mukabele edilmez müdafaanamem
ve cerh edilmez itiraznamemdirler. Medar-› hayrettir ki;
M›s›r, fiam, Halep, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mü-
kerreme allâmeleri ve Diyanet Riyasetinin müdekkik ho-
calar›, o Nur mecmualar›n› tetkik edip, hiç tenkit etme-
yerek, takdir ve tahsin ettikleri hâlde, iddianameyi aley-
himize toplayan zekâvetli (!) zat, Kur’ân’›, “Yüz k›rk su-
redir” diye acip ve pek zahir bir yanl›fl›yla ne derece sat-
hî bakt›¤›; ve Risale-i Nur bu a¤›r flerait içinde ve benim
gurbet ve kimsesizli¤im ve periflaniyetimde ve aleyhimde
dehfletli hücumlarla beraber, yüz binler ehl-i hakikate
kendini tasdik ettirdi¤i hâlde, daha Kur’ân’›n kaç suresi
var oldu¤unu bilmeyen o iddiac› zat, “Risale-i Nur,
Kur’ân’›n tefsirine ve hadislerin teviline çal›flmas›yla be-
raber, bir k›sm›nda, okuyanlara bir fley ö¤retme bak›m›n-
dan ilmî bir mahiyet ve k›ymet tafl›mad›¤› görülmektedir”
diye tenkidi, ne derece kanundan, hakikatten, adaletten 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
allâme: ilmî seviyesi çok yüksek
olan âlim.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cerh: yaralama.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
efledd-i istibdat: zorbal›¤›n en
çetini, kanunsuz, keyfî idarenin
en fliddetlisi.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
gurbet: yabanc› memleket, ya-
banc› yer, vatan d›fl›, do¤up bü-
yünülen ülke, flehir, köy d›fl›nda
kalan yerler, yâd el.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikat: gerçek, esas.
heyet-i hâkime: hâkimler
hey’eti, hâkimler kurulu.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hüccet: delil.
hücum: sald›rma.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
k›ymet: de¤er.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
Medar-› hayret: hayret sebebi,
hayrete sevk eden.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
Mekke-i Mükerreme: keremli,
aziz, mukaddes Mekke flehri.
müdafaaname: müdafaa metni,
savunma mektubu, savunma di-
lekçesi.
müdekkik: tetkik eden, incele-
yen, inceden inceye araflt›ran.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
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mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
hâlde bulunma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
flerait: flartlar.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tahammül: zora dayanma,

kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

tenkit: elefltirme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tevil: Kur’ân ve hadislerin
aç›klamas›nda, geçerli bir de-
lil veya sebepten dolay›, aye-
ti ilk bak›flta görünen mana-
s›ndan al›p, tafl›d›¤› di¤er ma-
nalardan, bir veya birkaç› ile
tefsir etme.
zahir: aç›k, aflikâr.
zat: kifli, flah›s.
zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.



ve haktan uzak oldu¤u anlafl›l›yor.Hem size, flekva ediyo-
rum ki: K›rk sahifeli ve yüzer yanl›fl› bulunan ve kalbleri-
mizi yaralayan iddianameyi, tamam›yla, bize iki saat din-
lettirdi¤iniz hâlde, ayn-› hakikat bir buçuk sahifeyi, ona
karfl›, ›srar›mla beraber iki dakika okumaya müsaade et-
medi¤iniz için, ona mukabil itiraznamemi tamam›yla
okumam› adalet nam›na sizden istiyorum.

Salisen: Herbir hükûmette muhâlifler var. Asayifle ilifl-
memek flart›yla, kanunen onlara iliflilmez. Ben ve benim
gibi dünyadan küsmüfl ve yaln›z kabrine çal›flanlar, elbet-
te bin üç yüz elli senede ecdad›m›z›n mesle¤inde ve
Kur’ân›m›z›n daire-i terbiyesinde ve her zamanda üç yüz
elli milyon mü’minlerin takdis etti¤i düsturlar›n›n müsa-
ade etti¤i tarzda hayat-› bâkiyesine çal›flmay› terk edip,
gizli düflmanlar›m›z›n icbar›yla ve desîseleriyle, fânî ve k›-
sac›k hayat-› dünyeviyesi için sefihâne bir medeniyetin
ahlâks›zcas›na, belki bir nevi Bolflevizmde oldu¤u gibi
vahfliyâne kanunlara, düsturlara taraftar olup onlar› mes-
lek kabul etmekli¤imiz hiç mümkün müdür? Ve dünyada
hiçbir kanun ve zerre miktar insaf› bulunan hiçbir insan,
bunlar› onlara kabul ettirmeye cebretmez. Yaln›z o mu-
haliflere deriz: “Bize iliflmeyiniz; biz de iliflmemifliz.”

‹flte bu hakikate binaendir ki, Ayasofya’y› puthane ve
Meflihat› k›zlar›n lisesi yapan bir kumandan›n keyfî ka-
nun nam›ndaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar de¤i-
liz ve flahs›m›z itibar›yla amel etmiyoruz. Ve bu yirmi se-
ne iflkenceli esaretimde efledd-i zulüm flahs›ma edildi¤i
hâlde, siyasete kar›flmad›k, idareye iliflmedik, asayifli 
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isnat etti¤i suç ve delilleri de içine
alan yaz›s›.
ilmen: ilim ile.
itirazname: itiraz kâ¤›d›, itiraz di-
lekçesi.
kanunen: kanuna göre, kanunca,
kanuna uyarak, kanun yolu ile.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
kumandan: komutan.
Meflihat: fleyhülislâml›k.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muhalif: iktidara ve iktidar gö-
rüfllerine z›t düflüncede bulunan.
mukabil: karfl›l›k.
mü’min: iman eden, inanan.
müsaade: izin.
nam: ad.
nevi: çeflit, tür.
puthane: putlar›n topland›¤› yer,
putperest tap›na¤›.
sahife: sayfa.
sahife: sayfa.
Salisen: üçüncü olarak.
sefihâne: sefih olan kimseye ya-
k›fl›r yolda, sefihçe.
flekva: flikâyet.
takdis: yüceltme, mukaddes say-
ma, kudsî ve mübarek sayma.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tarz: biçim, flekil.
vahfliyâne: vahflîcesine, vahflîce,
vahflîlikle.
zerre: pek ufak parça.

amel: ifl, uygulama, yapma.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
ayn-› hakikat: hakikatin asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bolflevizm: Hürriyet ad›na
bütün insanî de¤erleri tahribe
yönelerek, hiç bir kanun, öl-
çü, de¤er tan›maks›z›n sosya-
list hedeflere varmay› benim-
seyen görüfl.
cebir: zor, zorlama, bask›

yapma.
daire-i terbiye: terbiye daire-
si.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
düstur: kaide, esas, prensip.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
fânî: ölümlü, geçici.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.

hak: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat.
hakikat: gerçek.
hayat-› bâkiye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda yapt›rma.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,



bozmad›k. Yüz binler Nur arkadafl›m varken, asayifle do-
kunacak hiçbir vukuat›m›z kaydedilmedi. Ben, flahs›m iti-
bar›yla hiç hayat›mda görmedi¤im bu ahir ömrümde ve
gurbetimde fliddetli ihanetler ve damar›ma dokundura-
cak haks›z muameleler sebebiyle yaflamaktan usand›m.
Tahakküm alt›ndaki serbestiyetten dahi nefret ettim. Si-
ze bir istida yazd›m ki, herkese muhalif olarak, ben be-
raatimi de¤il, belki tecziyemi talep ediyorum ve hafif ce-
zay› de¤il, sizden en a¤›r cezay› istiyorum. Çünkü bu em-
salsiz acip muameleden kurtulmak için ya kabre veya
hapse girmekten baflka çarem yok. Kabir ise, intihar câ-
iz olmad›¤›ndan ve ecel gizli olmas›ndan, flimdilik elime
geçmedi¤inden, befl alt› ay tecrid-i mutlak›nda bulundu-
¤um hapse raz› oldum. Fakat bu istiday› masum arkadafl-
lar›m›n hat›rlar› için flimdilik vermedim.

Rabian: Benim bu otuz sene hayat›mda ve Yeni Said
tabir etti¤im zaman›mda bütün Risale-i Nur’da yazd›kla-
r›m ve flahs›ma temas eden hakikatlerinin tasdikiyle ve
benimle ciddî görüflen ehl-i insaf zatlar›n ve arkadafllar›n
flahadetleriyle iddia ediyorum ki: Ben nefs-i emmaremi
elimden geldi¤i kadar hodfüruflluktan, flöhretperestlik-
ten, tefahurdan men’e çal›flm›fl›m. Ve flahs›ma ziyade
hüsnüzan eden Nur Talebelerinin, belki yüz defa hat›rla-
r›n› k›r›p cerh etmiflim. “Ben mal sahibi de¤ilim,
Kur’ân’›n mücevherat dükkân›n›n bir bîçare dellâl›y›m”
dedi¤imi, hem yak›n kardefllerimin tasdikleriyle ve ema-
relerini görmeleriyle, ben, de¤il dünyevî makamat› ve
flanüflerefi flahs›ma kazand›rmak, belki manevî büyük 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahir ömür: ömrün son devresi,
hayat›n son demleri.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
cerh: yaralama.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
dellâl: ilân eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
dünyevî: dünyaya ait.
ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
ehl-i insaf: insaf sahipleri, merha-
metli olanlar, orta yolu tutanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emsalsiz: benzersiz.
gurbet: yabanc› memleket, do-
¤up büyünülen yer d›fl›nda kalan
yerler.
hakikat: gerçek.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
intihar: bir kimsenin çeflitli se-
beplerin etkisi ile kendini öldür-
mesi.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n› istemek maksad›yla
yaz›lan yaz›, dilekçe.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
men: yasak etme, engelleme.

870 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎAFYON HAYATI

muamele: davranma, davra-
n›fl.
mücevherat: mücevherler.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
Rabian: dördüncü olarak.
raz›: r›za gösteren, kabul
eden.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flan: flöhret, ün.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
flöhretperest: flöhret düflkü-
nü.
tabir: ifade.
Tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.

talebe: ö¤renci.
talep: isteme, dileme.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tecrid-i mutlak: hiç kimse ile
görüflememek, hücre hapsi.
tecziye: cezaland›rma, ceza
verme.
tefahur: yapt›klar›yla övün-
me, böbürlenme.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



makamat faraza bana verilse de, fakat hizmetteki ihlâs›-
ma nefsimin hissesi kar›flmak ihtimaline binaen korka-
rak, o makamat› da hizmetime feda etmeye karar verdi-
¤im ve fiilen de öylece hareket etti¤im hâlde, mahke-
me-i âlînizden güya en büyük bir siyasî mesele gibi, ba-
na karfl› baz› kardefllerimin Nurdan istifadelerine manevî
bir flükran olarak ben kabul etmedi¤im hâlde, pederin-
den çok fazla hürmet etmesini medar-› sual ve cevap
yapt›n›z. Bir k›sm›n› inkâra sevk ettiniz ve bize hayretle
dinlettirdiniz. Acaba kendi raz› olmad›¤› ve kendini lây›k
bulmad›¤› hâlde, baflkalar›n onu methetmeleriyle o bîça-
reye bir suç tevehhüm edilebilir mi?

Hamisen: Kat’iyen size beyan ediyorum ki, hiçbir ce-
miyetçilik ve cemiyetlerle ve siyasî cereyanlarla hiçbir
alâkas› olmayan Nur Talebelerini cemiyetçilik ve siyaset-
çilikle itham etmek, do¤rudan do¤ruya k›rk seneden be-
ri ‹slâmiyet ve iman aleyhinde çal›flan gizli bir z›nd›ka ko-
mitesi ve bu vatanda anarflîli¤i yetifltiren bir nevi Bolfle-
vizm nam›na bilerek veya bilmeyerek bizimle bir müca-
deledir ki, üç mahkeme cemiyetçilik cihetinde bütün
Nurcular›n ve Nur Risalelerinin beraatlerine karar ver-
mifller. Yaln›z Eskiflehir Mahkemesi, tesettür-i nisâ hak-
k›nda bir küçük risalenin bir tek meselesini, belki bu ge-
len cümleyi, “Mesmuat›ma göre, merkez-i hükûmette bir
kundura boyac›s›, çarfl› içinde bir büyük adam›n yar›m
ç›plak kar›s›na sark›nt›l›k edip o acip edepsizli¤i yapmas›,
tesettür aleyhinde olan›n hayâs›z yüzüne flamar vuruyor”
diye eskiden yaz›lm›fl cümle sebebiyle, bir sene bana ve 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 871 AFYON HAYATI

ihtimal: olabilirlik.
iman: inanç, itikat.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itham: suç isnat etme, suçlama.
Kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
mahkeme-i âlî: yüce mahkeme,
birinci derecedeki (üstün) mahke-
me.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› sual ve cevap: soru ve
cevap sebebi.
medih: övme.
merkez-i hükümet: hükümet
merkezi, ülkeyi idare merkezi.
mesele: konu.
Mesmuat: iflitilen, duyulan, haber
al›nan fleyler.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
nam: ad.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
peder: baba.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
sevk: yöneltme.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
Talebe: ö¤renci.
tesettür: örtünme, gösterilmesi
dinen yasak olan k›s›mlar›n örtül-
mesi.
tesettür-ü nisâ: kad›nlar›n örtün-
mesi.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aleyh: karfl›, karfl›t.
anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bolflevizm: Hürriyet ad›na

bütün insanî de¤erleri tahribe
yönelerek, hiç bir kanun, öl-
çü, de¤er tan›maks›z›n sosya-
list hedeflere varmay› benim-
seyen görüfl.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cemiyetçilik: cemiyet taraf-
tarl›¤›, particilik, grupçuluk.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cihet: yön.
faraza: farz edelim ki, öyle
sayal›m ki, söz gelifli.

feda: u¤runa verme.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketle.
güya: sanki.
Hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
hayâ: ahlâk kurallar›na ba¤l›
olma; ar, edep, namus.
hisse: pay, nasip.
hürmet: sayg›.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.



yüz yirmi adamdan on befl arkadafl›ma alt›flar ay ceza
verdiler. Demek, flimdi Risale-i Nur’u ve flakirtlerini itti-
ham etmek, o üç mahkemeyi mahkûm etmek ve itham
ve ihanet etmek demektir.

Sadisen: Risale-i Nur ile mübareze edilmez. Onu gö-
ren bütün ulema-i ‹slâm, Kur’ân’›n gayet hakikatli bir tef-
siri, yani hakikatlerinin kuvvetli hüccetleri ve bu as›rda
bir mu’cize-i maneviyesi ve flimalden gelen tehlikelere
karfl›, bu millet ve bu vatan›n bir kuvvetli seddi oldu¤un-
dan, mahkemeniz, bunun talebelerini bundan ürkütmek
de¤il, belki hukuk-i amme noktas›nda tergip etmek bir
vazifeniz biliyoruz ve onu sizden bekliyoruz. Millete, va-
tana, asayifle muz›r dinsizlerin ve baz› siyasî z›nd›klar›n
kitaplar›na ve mecmualar›na hürriyet-i ilmiye serbestiye-
tiyle iliflilmedi¤i hâlde, masum ve muhtaç bir gencin ima-
n›n› kurtarmak ve sû-i ahlâktan kurtulmak için Nura ta-
lebe olmas›, elbette de¤il bir suç, belki hükûmet ve Ma-
arif Dairesi teflvik ve takdir edecek bir hâlettir.

Son sözüm: Cenab-› Hak, hâkimleri adalet-i hakikiye-
ye muvaffak etsin, âmin deyip,
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adalet-i hakikîye: hakikî adalet,
gerçek adalet.
Âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
as›r: yüzy›l.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hâlet: hâl, durum.
hüccet: delil.
hukuk-› amme: kamu hukuku.
hürriyet-i ilmiye: ilim hürriyeti.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
iman: inanç, itikat.
itham: suç isnat etme, suçlama.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
Maarif: e¤itim bakanl›¤›.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
mübareze: çat›flma, kavga.
mu’cize-i manevîye: manevî
mu’cize.

muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muz›r: zararl›, zarar veren.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Sadisen: alt›nc› olarak.
flakirt: talebe, ö¤renci.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
set: mâni, perde, engel.

flimal: kuzeyde yer alan böl-
geler.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
sû-i ahlâk: ahlâk kötülü¤ü,
kötü ahlâk.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-

m›ndan izah›, aç›klamas›.

tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme.

ulema-y› ‹slâm: ‹slâm âlimle-
ri.

vazife: görev.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)
2. O ne güzel dost ve O ne güzel yard›mc›d›r. (Enfal Suresi: 40.)
3. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha Suresi: 2.)
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SON SÖZÜM

Heyet-i hâkimeye beyan ediyorum ki:

Hem iddianameden, hem uzun tecritlerimden anlad›m
ki, bu meselede en ziyade flahs›m nazara al›n›yor ve flah-
s›m› çürütmek maslahat görülmüfl. Güya flahsiyetimin
idareye, asayifle, vatana zarar› var. Ve ben de din perde-
si alt›nda dünyevî maksatlar güdüyormuflum, bir nevi si-
yaset peflinde kofluyormuflum. Buna karfl›, size bunu
kat’iyetle beyan ediyorum:

Bu evham yüzünden benim flahsiyetimi çürütmek su-
retinde Risale-i Nur’a ve bu vatana ve bu millete fedakâr
ve k›ymettar olan flakirtlerini incitmeyiniz. Yoksa bu va-
tana ve bu millete manevî büyük bir zarar, belki bir teh-
likeye vesile olur.

Bunu da size kat’iyen beyan ediyorum:

fiahs›ma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve iflkence, ce-
za gibi ne gelse, Risale-i Nur’a ve flakirtlerine benim yü-
zümden zarar gelmemek flart›yla, flimdiki mesle¤im itiba-
r›yla kabule karar vermiflim. Bunda da ahiretim için bir
sevap var. Ve nefs-i emmarenin flerrinden kurtulmama
bir vesiledir diye, bir cihette a¤larken memnun oluyo-
rum. E¤er bu biçare masumlar benimle beraber bu me-
selede hapse girmeseydiler, mahkemenizde pek çok flid-
detli konuflacakt›m. Sizde gördünüz ki, iddianameyi ya-
zan, bin dereden su toplamak gibi, yirmi otuz senelik 
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nazar: bak›fl, dikkat.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah ifllerin yap›lmas›n› emre-
den nefis.
nevi: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flahsiyet: kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fler: kötülük.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tecrit: bir kiflinin baflka bir insan
veya nesneyle olan iliflkisini kes-
me.
vesile: arac›, vas›ta.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
dünyevî: dünyaya ait.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
Güya: sanki.
Heyet-i hâkime: hâkimler
hey’eti, hâkimler kurulu.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.
ihanet: hainlik, kötülük etme,
arkadan vurma.
iflkence: bir kimseye verilen

maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maksat: gaye.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mesele: konu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.



hayat›mda mahrem ve gayr-i mahrem bütün kitap ve
mektuplar›mdan, cerbezesiyle ve k›smen yanl›fl mana
vermesiyle, güya umum onlar bu sene yaz›lm›fl, hiç mah-
kemeleri görmemifl, af kanunlar›na ve mürur-i zamana
u¤ramam›fl gibi, onun ile benim flahs›m› çürütmek isti-
yor. Ben kendim, flahs›m›n çürük oldu¤unu yüz defa söy-
ledi¤im ve aleyhimde olanlar her vesile ile yine flahs›m›
çürüttükleri hâlde, ehl-i siyaseti evhamland›racak derece-
de teveccüh-i ammeye karfl› fayda vermedi¤inin sebebi:
‹man›n kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde
gayet fliddetli bir ihtiyac-› kat’î ile baz› flah›slar lâz›md›r
ki, hakikati hiçbir fleye alet etmesin, nefsine hiçbir hisse
vermesin; tâ ki imana dair dersinden istifade edilsin, ka-
naat-i kat’iye gelsin.

Evet, hiçbir zaman, bu zeminde bu zaman kadar böy-
le bir ihtiyac-› fledit olmam›fl gibidir. Çünkü tehlike hariç-
ten fliddetle gelmifl. fiahs›m›n bu ihtiyaca karfl› gelmedi-
¤ini itiraf edip ilân etti¤im hâlde, yine flahs›m›n meziye-
tinden de¤il, belki fliddet-i ihtiyaçtan ve zahiren baflkalar
çok görünmemesinden flahs›m› o ihtiyaca bir çare zan-
nediyorlar. Hâlbuki ben de çoktan beri buna taaccüp ve
hayretle bak›yordum. Ve hiçbir cihetle lây›k olmad›¤›m
hâlde, dehfletli kusurlar›mla beraber, teveccüh-i amme-
nin hikmetini flimdi bildim. Hikmeti de fludur:

Risale-i Nur’un hakikati ve flakirtlerinin flahs-› manevî-
si, bu zaman ve zeminde o fliddetli ihtiyac›n yüzünü ken-
dine çevirmifl. Benim flahs›m›n, hizmet itibar›yla binden
bir hissesi ancak bulundu¤u hâlde, o harika hakikatin ve 

cerbeze: haks›z yere aldat›c› söz-
lerle karfl› taraf› iknaya çal›flmak,
demagoji.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
faide: fayda.
gayet: son derece.
gayr-› mahrem: mahrem olma-
yan, gizli ve özel olmayan.
güya: sanki.
hakikat: gerçek.
hariç: d›flar›.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hisse: pay, nasip.
hisse: pay, nasip.
ihtiyac-› kat’î: kesin, zorunlu ihti-
yaç.
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ihtiyac-› fledit: çok fliddetli
ihtiyaç, fliddetli muhtaç olufl.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kanaat-› kat’iye: kesin kana-
at, var›lan kesin düflünce.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
meziyet: bir fleyi baflkalar›n-

dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
mürur-› zaman: zaman›n
geçmesi, zaman afl›m›; za-
manla.
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›.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatte meydana gelen ma-

nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n,
muhtaç olman›n fliddeti, ihti-
yac›n çok fazla olmas›.
taaccüp: flaflma, hayret etme,
flaflakalma.
teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.
umum: bütün.
vesile: arac›, vas›ta.
zahiren: görünüflte.
zemin: yer.



o halis muhlis flahsiyetin bir mümessili zannedip, o te-
veccühü gösteriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana za-
rar, hem a¤›r geliyor. Hem de hakk›m olmad›¤› hâlde ha-
kikat-i Nuriyenin ve flahsiyet-i maneviyesinin hesab›na
sükût edip, o manevî zararlara raz› olurdum. Hatta
‹mam-› Ali (r.a.) ve Gavs-› Azam (k.s.) gibi baz› evliyan›n
ilham-› ‹lâhî ile bu zaman›m›zda Kur’ân-› Hakîm’in
mu’cize-i maneviyesinin bir âyinesi olan Risale-i Nur’un
hakikatine ve halis talebelerinin flahs-› manevîsine iflaret-i
gaybiye ile haber verdikleri içinde benim ehemmiyetsiz
flahs›m› o hakikate hizmetim cihetiyle nazara alm›fllar.
Ben hata etmiflim ki, onlar›n flahs›ma ait bir parçac›k il-
tifatlar›n›, baz› yerde tevil edip, Risale-i Nur’a çevirmemi-
flim. Bu hatam›n sebebi de, zaafiyetim ve yard›mc›lar›m›
ürkütecek esbab›n ço¤alt›lmas› ve sözlerime itimad› ka-
zanmak için zahiren flahs›ma bir k›sm›n› kabul etmifltim.

Size ihtar ediyorum! Fânî, kabir kap›s›ndaki çürük
flahs›m› çürütmeye ihtiyaç yok ve bu kadar ehemmiyet
vermeye de lüzum yok. Fakat, Risale-i Nur ile mübareze
edemezsiniz ve etmeyiniz. Onu ma¤lûp edemezsiniz.
Mübarezede millet ve vatana büyük zarar edersiniz, fakat
flakirtlerini da¤›tamazs›n›z. Çünkü, hakikat-i Kur’âniye-
nin muhafazas› yolunda k›rk elli milyon flehit veren bu
vatandaki geçmifl ecdatlar›m›z›n ahfadlar›na bu zamanda
hakikat-i Kur’âniyenin muhafazas› ve âlem-i ‹slâm›n na-
zar›nda eskisi gibi dindarâne kahramanl›klar› terk ettiril-
meyecek. Zahiren çekilseler de, o halis flakirtler, ruhuca-
n›yla o hakikate ba¤l›d›rlar ve o hakikatin bir âyinesi olan 
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galip gelinmifl.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mübareze: çat›flma, kavga.
mu’cize-i manevîye: manevî
mu’cize.
muhafaza: koruma.
muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
mümessil: temsil eden, temsilci.
nazar: bak›fl, dikkat.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhucan: ruh ve can; ruh ve can-
la.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaatte
meydana gelen manevî flah›s.
flahsiyet: kiflilik.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
sükût: susma, sessiz kalma.
talebe: ö¤renci.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
tevil: yorumlama, yorum.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zahiren: görünüflte.

ahfat: o¤ul o¤ullar›, torunlar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âyine: ayna.
cihet: yön.
dindarâne: dindar bir kimse-
ye yak›flacak tarzda.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
esbap: sebepler, vas›talar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.

Fânî: ölümlü, geçici.
Gavs-› Azam: en büyük gavs,
Abdülkadir-i Geylânî Hazret-
lerinin nam›.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikati, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
hakikat-i Nuriye: Risale-i
Nur’un asl›, esas›, gerçe¤i.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ilham-› ‹lâhî: Allah taraf›ndan

kalbe indirilen ilham.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-
ma.
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.
itimat: dayanma, güvenme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
ma¤lûp: yenilme, kendisine



Risale-i Nur’u terk edip, o terkle vatan ve millet ve asa-
yifle zarar vermeyeceklerdir. Son sözüm:

oâr∏`scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’pG n¬'dpG n’ *G n»pÑ°rùnM rπo≤na Grƒs̀ dnƒnJ r¿pÉna
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BÜTÜN VEKÂLETLERE, D‹YANET DA‹RES‹NE,
TEMY‹Z R‹YASET‹NE GÖNDER‹LEN B‹R ‹ST‹DADIR

Haflirdeki mahkeme-i kübraya bir arzuhaldir ve
dergâh-› ‹lâhiyeye bir flekvad›r. Ve bu zamanda mah-
keme-i temyiz ve istikbaldeki nesl-i âti ve dârülünun-
lar›n münevver muallim ve talebeleri dahi dinlesinler.

‹flte, bu yirmi üç senede yüzer iflkenceli musibetlerden
on tanesini, Âdil Hâkim-i Zülcelâl’in dergâh-› adaletine
müfltekiyâne takdim ediyorum.

Birincisi: Ben, kusurlar›mla beraber, bu milletin sa-
adetine ve iman›n›n kurtulmas›na hayat›m› vakfettim. Ve
“Milyonlarla kahraman bafllar›n feda olduklar› bir haki-
kate, yani Kur’ân hakikatine benim bafl›m dahi feda ol-
sun” diye bütün kuvvetimle Risale-i Nur’la çal›flt›m. Bü-
tün zalimâne taziplere karfl› tevfik-i ‹lâhî ile dayand›m,
geri çekilmedim.

Ezcümle: Bu Afyon hapsimde ve mahkememde, bafl›-
ma gelen çok gaddarâne muamelelerden birisi, üç defa
ve her defas›nda iki saate yak›n aleyhimizde garazkârâne 

Âdil: adaletli olan Allah.
aleyh: karfl›, karfl›t.
arzuhâl: hâlin bildirilmesi, ne hâl-
de bulundu¤unu bildirme; dilek-
çe.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
dârülfünun: üniversite.
dergâh-› adalet: adalet kap›s›,
adalet yeri.
dergâh-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
dergâh›, kap›s›, kat›.
Ezcümle: bu cümleden olarak.
feda: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
gaddarâne: zalimce, gaddarca,
merhametsizce, haincesine.
garazkârâne: garez ve düflmanl›-
¤a kap›larak, garazkârl›kla, düfl-
mancas›na.
hakikat: gerçek, esas.
Hâkim-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan, her fle-
ye hükmeden, Allah (c.c).
Haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
iman: inanç, itikat.
istida: resmî makamlara bir iflin
yap›lmas›n› istemek maksad›yla
yaz›lan yaz›, dilekçe.
istikbal: gelecek zaman.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
Yarg›tay.

muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
musibet: felâket, belâ.
müfltekiyâne: flikâyet eder-
cesine, flikâyet eder gibi.

nesli ati: gelecek nesil.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
flekva: flikâyet.
takdim: arz etme, sunma.
talebe: ö¤renci.
tazip: azap çektirme, eziyet

etme, s›k›nt› verme.
temyiz riyaseti:.
tevfik-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
insan› do¤ru yola lütfu ile
sevk etmesi, baflar›l› k›lmas›.
vakf: ba¤›fllamak.
vekâlet: nezaret, bakanl›k.
zalimâne: zalimce, zulmeder-
cesine.

1. Ey Peygamber, e¤er insanlar senden yüz çevirirse, sen de ki: “Allah bana yeter. Ondan bafl-
ka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arfl›n Rabbi de Odur.”
(Tevbe Suresi: 129.)
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ve müfteriyâne ittihamnameleri bana ve adaletten tesel-
li bekleyen masum Nur Talebelerine cebren dinlettirdik-
leri hâlde, çok rica ettim, “Befl-on dakika bana müsaade
ediniz ki, hukukumuzu müdafaa edeyim;” bir-iki dakika-
dan fazla izin vermediler.

Ben, yirmi ay tecrid-i mutlakta durduruldu¤um hâlde,
yaln›z üç-dört saat bir-iki arkadafl›ma izin verildi. Müdafa-
at›m›n yaz›s›nda az bir parça yard›mlar› oldu. Sonra, on-
lar da men edildi; pek gaddarâne muameleler içinde ce-
zaland›rd›lar. Müddeinin bin dereden su toplamak nev’-
inden yanl›fl mana vermekle ve iftiralar ve yalan isnatlar-
la, garazkârâne ve on befl sahifesinde seksen bir hatâs›-
n› ispat etti¤im aleyhimizdeki ithamnamelerini dinleme-
ye bizi mecbur ettiler; beni konuflturmad›lar. E¤er konufl-
tursalard›, diyecektim: “Hem dininizi inkâr, hem ecdad›-
n›z› dalâletle tahkir eden ve Peygamberinizi (a.s.m.) ve
Kur’ân›n›z›n kanunlar›n› reddedip kabul etmeyen, Yahudî
ve Nasranî ve Mecusîlere, hususan flimdi Bolflevizm per-
desi alt›ndaki anarflist ve mürtet ve münaf›klara, (HAfi‹YE)
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yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ithamname: iddianame, bir suç
ifllemekten dolay› san›k olarak
tutuklanan kimseye, o suçun is-
nad› hakk›nda itham hey’eti tara-
f›ndan verilen yaz›.
ittihamname: suçlama mektubu.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar
lillâh: Allah için
maddî: madde ile alakal›, cismanî
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
mecusî: atefle tapan, Zerdüflt di-
nini benimseyen, bu dinle ilgili
olan, Zerdüfltî.
muamele: davranma, davran›fl.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
müdafaa: savunma.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
müddei: savc›.
müfteriyâne: iftira edercesine, if-
tira ederek, karalarcas›na.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen
mürtet: irtidat eden, ‹slâm dinini
b›rakarak eski dinine veya baflka
bir dine geçmifl olan, din de¤iflti-
ren.
müsaade: izin.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
Nasranî: ‹sevî, Hristiyan.
necat: kurtulufl, kurtulma
nevi: tür, çeflit.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
rejim: idarede tutulan yol, yönet-
me tarz›, düzenleme biçimi 
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
flaki: Allah’›n r›zas›ndan ve ahiret
mutlulu¤undan yoksun kimse 
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
talebe: ö¤renci.
tecrid-i mutlak: hiç kimseyle gö-
rüflememek, tam bir yaln›zl›k.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

HAfi‹YE: Yâ Üstat! De¤il yirmi milyon, üç yüz elli milyon insanlar›n
maddî ve manevî hukukunu, Kur’ân’›n nuruyla lillâh için müdâfaa etmifl-
sin. Lillâh için oldu¤una delil, Cenab-› Hak seni Kur’ân’›n hizmetinde mu-
vaffak eyledi. Mûsa Aleyhisselâm, Firavunun zulmünden necat buldu¤u
gibi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm da münaf›klar›n lâflelerini gö-
rüp, hususan münaf›klar›n reisini, mübarek kendi eliyle geberterek Cehen-
neme gönderdi¤i gibi; Risale-i Nur da Eskiflehir’de risale-i Münacat, De-
nizli’de Meyve Risalesi ve Hücceti; Afyon’da bu arzuhâl ile, z›nd›kan›n
küfr-i mutlak›n›n ve flakîlerin canlar›n› Cehenneme gönderdi, prensipleri-
ni, rejimlerini y›rtarak, dünyan›n her köflesinde intiflar etti. Elhamdülillâh. 

Küçük Ali

aleyh: karfl›, karfl›t.

anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.

arzuhâl: hâlin bildirilmesi, ne
hâlde bulundu¤unu bildirme;
dilekçe.

Bolflevizm: Hürriyet ad›na
bütün insanî de¤erleri tahribe
yönelerek, hiç bir kanun, öl-
çü, de¤er tan›maks›z›n sosya-
list hedeflere varmay› benim-
seyen görüfl.

cebren: cebirle, zorla, kuvvet
kullanarak, mecburî.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür
Firavun: Allahl›k iddias›nda
bulundu¤u için Hz. Musa’n›n
(a.s.) mücadele etti¤i M›s›r hü-

kümdar› 
gaddarâne: zalimce, gaddar-
ca, merhametsizce, haincesi-
ne.
garazkârâne: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
hafliye: dipnot.
hüccet: delil
hukuk: haklar
hususan: bilhassa, özellikle.
iafle: geçindirme, besleme,
yaflatma
iftira: asl› olmadan birine suç



hürriyet-i vicdan, hürriyet-i fikir bahanesiyle iliflmedi¤iniz
hâlde; ve ‹ngiliz gibi Hristiyanl›kla mutaass›b, cebbar bir
hükûmetin daire-i mülkünde ve hâkimiyetinde milyonlar-
la Müslümanlar her vakit Kur’ân dersiyle ‹ngilizin bütün
bat›l akidelerini ve küfrî düsturlar›n› reddettikleri hâlde,
onlara mahkemeleriyle iliflmedi¤i ve her hükûmette bu-
lunan muhalifler, alenen fikirlerinin neflrinde o hükûmet-
lerin mahkemeleri iliflmedi¤i hâlde; benim k›rk senelik
hayat›m› ve yüz otuz kitab›m› ve en mahrem risale ve
mektuplar›m›, hem Isparta hükûmeti, hem Denizli Mah-
kemesi, hem Ankara Ceza Mahkemesi, hem Diyanet Ri-
yaseti, hem iki defa belki üç defa Mahkeme-i Temyiz tam
tetkit ettikleri ve onlar›n ellerinde iki üç sene Risale-i
Nur’un mahrem ve gayr-i mahrem bütün nüshalar› kal-
d›¤› ve bir küçük cezay› icap edecek birtek maddeyi gös-
termedikleri, hem bu derece zaafiyetim ve mazlumiyetim
ve ma¤lûbiyetim ve a¤›r flerait ile beraber, iki yüz bin ha-
kikî ve fedakâr flakirtlere, vatan ve millet ve asayifl men-
faatinde en kuvvetli ve sa¤lam ve hakikatli bir rehber ola-
rak kendini gösteren Risale-i Nur’un elinizdeki mecmu-
alar› ve dört yüz sahife müdafaat›m›z masumiyetimizi is-
pat ettikleri halde, hangi kanun ile, hangi vicdan ile,
hangi maslahat ile, hangi suç ile bizi a¤›r ceza ve pek
a¤›r ihânetler ve tecritlerle mahkûm ediyorsunuz? Elbet-
te mahkeme-i kübrâ-i haflirde sizden sorulacak.

‹kincisi: Beni cezaland›rmak için gösterdikleri bir se-
bep, benim tesettür, irsiyet, zikrullah, taaddüd-ü zevcat
hakk›nda Kur’ân’›n gayet sarih ayetlerine, medeniyetin 

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
alenen: aç›ktan aç›¤a, gizleme-
den.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
cebbar: zorba.
daire-i mülk: mülk dairesi.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
düstur: kaide, esas, prensip.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
gayet: son derece.
gayr-› mahrem: mahrem olma-
yan, gizli ve özel olmayan.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
hürriyet-i fikir: fikir ve düflünce
hürriyeti.
hürriyet-i vicdan: vicdan hürri-
yeti:.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
irsiyet: vâris olma, mirasç›l›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
küfrî: küfürle ilgili, Allah’› inkârla
alâkal›.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
mahkeme-i kübra-i haflir: haflrin
en büyük mahkemesi, öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i en büyük mahkeme.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
Yarg›tay.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
maslahat: fayda, maksat.
masumiyet: masumluk, kaba-
hatsizlik, suçsuzluk.
mazlumiyet: mazlumluk, zulüm
görmüfllük.
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mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
menfaat: fayda.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
mutaass›p: bir fleyi savunma-
da afl›r›l›k gösteren ve inat
eden; dinî meselelerde körü
körüne bir fikre ba¤l› olan ve
baflka bir fikri kabulleneme-

yen.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sarih: aç›k, aflikâr.
flerait: flartlar.
taaddüd-i zevcat: birden faz-
la kad›nla evlenme, birden

fazla kad›n alma, çok evlilik.
tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
zikrullah: Allah’› zikretme.



itirazlar›na karfl› onlar› susturacak tefsirimdir. On befl se-
ne evvel, Eskiflehir Mahkemesine ve Ankara’ya Mahke-
me-i Temyize ve tashihe yazd›¤›m ve aleyhimdeki karar-
namemde yazd›klar› bu gelen f›kray›, hem haflirde mah-
keme-i kübraya bir flekva, hem istikbalde münevver ehl-i
maarif heyetine bir ikaz, hem iki defa beraatimizde insaf
ve adaletle feryad›m›z› dinleyen Mahkeme-i Temyize El-
hüccetüzzehra ile beraber bir nevi lâyiha-i temyiz, hem
beni konuflturmayan ve seksen hatas›n› ispat etti¤imiz
garazkârâne ithamname ile beni, iki sene a¤›r ceza ve
tecrid-i mutlak ve iki sene baflka yere nefiy ve göz neza-
reti hapsiyle mahkûm eden heyete aynen o f›kray› tek-
rar ediyorum.

‹flte, ben de adliyenin mahkemesine derim ki:

“Bin üç yüz elli senede ve her as›rda üç yüz elli milyon
Müslümanlar›n hayat-› içtimaiyesinde kudsî ve hakikî bir
düstur-i ‹lâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve itti-
faklar›na istinaden ve bin üç yüz senede geçmifl ecdad›-
m›z›n itikadlar›na iktidaen tefsir eden bir adam› mahkûm
eden haks›z bir karar›, elbette, ruy-i zeminde adalet var-
sa, o karar› red ve bu hükmü nakzedecektir” diye ba¤›r›-
yorum. Bu asr›n sa¤›r kulaklar› dahi iflitsin.

Acaba, bu zaman›n baz› ilcaat›n›n iktizas›yla muvakka-
ten kabul edilen bir k›s›m ecnebî kanunlar›n› fikren ve il-
men kabul etmeyen ve siyaseti b›rakan ve hayat-› içtima-
iyeden çekilen bir adam›, o âyât›n tefsirleriyle suçlu yap-
makla ‹slâmiyeti inkâr ve dindar ve kahraman bir milyar 
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terme.
istikbal: gelecek.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
ithamname: iddianame, bir suç
ifllemekten dolay› san›k olarak
tutuklanan kimseye, o suçun is-
nad› hakk›nda itham hey’eti tara-
f›ndan verilen yaz›.
itikat: inanç, iman.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kararname: sorgu hâkiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
kudsî: mukaddes, yüce.
lâyiha-i temyiz: temyiz yaz›s›,
yarg›taya yaz›lan yaz›.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
Yarg›tay.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
muvakkaten: geçici olarak.
nakz: bozma, çözme, k›rma, y›k-
ma.
nefiy: sürgün etme.
nevi: çeflit, tür.
nezaret: gözetme, bakma, kont-
rol etme.
red: reddetme, kabul etmeme.
rûy-i zemin: yeryüzü.
flekva: flikâyet.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tecrid-i mutlak: hiç kimseyle gö-
rüflememek, tam bir yaln›zl›k.
tecrit: soyma, ç›plak b›rakma.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.

aleyh: karfl›, karfl›t.
as›r: yüzy›l.
âyât: Kur’ân ayetleri.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
düstur-i ‹lâhî: ‹lâhî prensip,
‹lâhî kaide.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ecnebi: yabanc›.
ehl-i maarif: ilim, irfan sahip-
leri, bilgili ve kültürlü kifliler.

evvel: önce.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.
garazkârâne: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
hakikî: gerçek.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.

hey’et: kurul, komite.
hüküm: bir davan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar.
ikaz: uyar›.
iktidaen: uyarak, tâbi olarak.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
ilcaat: zorlamalar, mecbur et-
meler.
ilmen: ilim ile.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-



ecdad›m›za ihanet ve milyonlarla tefsirleri itham ç›kmaz
m›?

Üçüncüsü: Mahkûmiyetime gösterdikleri bir sebep,
emniyeti ihlâl ve asayifli bozmakt›r. Pek uzak bir ihtimal
ve yüzde, belki binde bir imkân ile, hatta uzak imkânat›
vukuat yerinde koyup, baz› mahrem risale ve hususî
mektuplardan, Risale-i Nur’un yüz bin kelime ve cümle-
lerinden k›rk-elli kelimesine yanl›fl mana vererek, bir se-
net gösterip bizi itham ve cezaland›rd›lar. Ben de, bu
otuz-k›rk senelik hayat›m› bilenleri ve Nurun binler has
flakirtlerini iflhat ederek derim:

‹stanbul’u iflgal eden ‹ngilizlerin baflkumandan› ‹slâm
içinde ihtilâf at›p, hatta fieyhülislâm ve bir k›s›m hocala-
r› kand›r›p birbiri aleyhine sevk ederek ‹tilâfç›-‹ttihatç› f›r-
kalar›n› birbiriyle u¤raflt›rmas›yla, Yunan›n galebesine ve
harekât-› milliyenin ma¤lûbiyetine zemin haz›rlad›¤› bir
s›rada, ‹ngiliz ve Yunan aleyhinde Hutuvat-› Sitte eserimi
Eflref Edib’in gayretiyle tab ve neflretmekle, o kumanda-
n›n dehfletli plân›n› k›ran ve onun idam tehdidine karfl›
geri çekilmeyen ve Ankara reisleri o hizmeti için onu ça-
¤›rd›klar› hâlde Ankara’ya kaçmayan; ve esarette, Rusun
baflkumandan›n›n idam karar›na ehemmiyet vermeyen;
ve Otuz Bir Mart Hâdisesinde sekiz taburu bir nutukla
itaate getiren ve Divan-› Harb-i Örfîde, mahkemedeki
paflalar›n, “Sen de mürtecisin; fleriat istemiflsin!” diye
suallerine karfl› idama befl para k›ymet vermeyip, ceva-
ben “E¤er meflrutiyet, bir f›rkan›n istibdad›ndan ibaret
ise, bütün cin ve ins flahit olsun ki, ben mürteciim! Ve

aleyh: karfl›, karfl›t.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
baflkumandan: baflkomutan, bir
devletin silâhl› kuvvetlerinin en
yüksek rütbelisi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
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.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
f›rka: siyasî parti.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hâdise: olay.
harekât-› milliye: millî harekât,
memleketin kurtuluflu hareketi.
hususî: özel.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ihtimal: olabilirlik.
imkânat: imkânlar› olabilirlilikler,
olmas› ve olmamas› ihtimal dâhi-
linde olanlar.
iflhat: flahit gösterme, tan›k getir-
me.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
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itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
‹tilafç›-‹ttihatç›: Meflrutiyet
döneminde bulunan Hürriyet
ve ‹tilâf Cemiyeti ile ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti taratarlar›.
kumandan: komutan.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
mahrem: herkesçe bilinme-
mesi gereken, gizli.
mürteci: gerilik, geriye dön-
me tarafl›s›, eski düzeni savu-

nan, gerici.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleriat: dinî kurallar manzu-
mesi; dinî hukuk düzeni.
senet: dayan›lacak ve güve-
nilecek fley, kuvvetli delil ola-
bilecek söz.

sevk: yöneltme.
fleyhülislâm: Osmanl›lar za-
man›nda din ifllerine bakan
ve sadrazamdan sonra en
yüksek vazifeli flah›s.
tab: basma, bask›.
tabur: düzgün s›ralar hâlinde
dizilmifl askerî birlik.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
vukuat: hâdiseler, olaylar.
zemin: yer.



fieriat›n birtek meselesine ruhumu feda etmeye haz›r›m”
diyen ve o büyük zabitleri hayretle takdire sevk edip, ida-
m›n› beklerken beraatine karar verdikleri ve tahliye olup
dönerken, onlara teflekkür etmeyerek “Zalimler için ya-
flas›n Cehennem!” diye yolda ba¤›ran; ve Ankara’da, Di-
van-› Riyasette Mustafa Kemal hiddetle ona dedi: “Biz,
seni buraya ça¤›rd›k ki, bize yüksek fikirler beyan edesin;
sen geldin, namaza dair fleyler yazd›n, içimize ihtilâf ver-
din.” Ona karfl›, “‹mandan sonra en yüksek namazd›r.
Namaz k›lmayan hâindir; hainin hükmü merduttur” diye
k›rk elli mebusun huzurunda söyleyen ve o dehfletli ku-
mandan ona bir nevi tarziye verip hiddetini geri ald›ran;
ve alt› vilâyet zab›tas›nca ve hükûmetçe, asayiflin ihlâline
dair birtek maddesi kaydedilmeyen ve yüz binlerle Nur
fiakirtlerinin hiçbir vukuat› görünmeyen, yaln›z bir küçük
talebenin hakl› bir müdafaada küçük bir vukuat›ndan
baflka hiçbir flakirdinden bir cinayet iflitilmeyen ve hangi
hapse girmifl ise o mahpuslar› ›slah eden ve yüz binler
Risale-i Nur’dan, memlekette intiflar etmekle beraber,
menfaatten baflka hiçbir zarar› olmad›klar›n› yirmi üç se-
nelik hayat›n›n ve üç hükûmet ve mahkemelerin beraat-
ler vermelerinin ve Nurun k›ymetini bilen yüz bin flakirt-
lerinin kavlen ve fiilen tasdiklerinin flahadetiyle ispat
eden ve münzevî, mücerred, garip, ihtiyar, fakir ve ken-
dini kabir kap›s›nda gören ve bütün kuvvet ve kanaatiy-
le fânî fleyleri b›rak›p, eski kusurat›na bir kefaret ve ha-
yat-› bâkiyesine bir medar arayan ve dünyan›n rütbeleri-
ne hiç ehemmiyet vermeyen ve fliddet-i flefkatinden 
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ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kavlen: söz ile, sözlü olarak, fiilî
olmayan.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
k›ymet: de¤er.
kumandan: komutan.
kusurat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
mebus: milletvekili.
medar: sebep, vesile.
menfaat: fayda.
merdut: reddolunmufl, kovul-
mufl.
mesele: konu.
meflrutiyet: bafl›nda hükümdar
bulunmakla birlikte seçimle ku-
rulan bir yasama meclisine daya-
nan, yürütmesi denetime aç›k
anayasal idare flekli.
mücerret: tecrit edilmifl, yaln›z,
tek.
müdafaa: savunma.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
mürteci: gerilik, geriye dönme
tarafl›s›, eski düzeni savunan, ge-
rici.
nevi: 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.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fieriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
sevk: yöneltme.
fliddet-i flefkat: flefkatin fliddeti,
derecesi; afl›r› derecedeki flefkat.
sual: soru.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tarziye: hatal› bir hareketten do-
lay› aff›n› isteme, özür dileme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
vilâyet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler, hâdi-
seler, olaylar.
zabit: subay.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.

asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hâkimiyetin sa¤lanmas›.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
Divan-› Riyaset: reislik, bafl-

kanl›k makam›.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fânî: ölümlü, geçici.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketle.
f›rka: siyasî parti.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
hain: h›yanet eden, arkadan
vuran.
hayat-› bak›ye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.

hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hüküm: dinî kaide, kural.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.
iman: inanç, itikat.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.



masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için kendisine
zulüm ve tazip edenlere beddua etmeyen bir adam hak-
k›nda, “Bu ihtiyar münzevi, asayifli bozar, emniyeti ihlâl
eder ve maksad› dünya entrikalar›d›r. Ve muhabereleri
dünya içindir. Öyle ise suçludur” diyenler ve onu pek
a¤›r flerait alt›nda mahkûm edenler, elbette yerden gö¤e
kadar suçludur. Mahkeme-i kübrada hesab›n› verecekler. 

Acaba, bir nutuk ile, isyan eden sekiz taburu itaate ge-
tiren ve k›rk sene evvel, bir makalesiyle binler adam›
kendine taraftar yapan ve mezkûr üç dehfletli kuman-
danlara karfl› korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve
mahkemelerde, “Bafl›mdaki saçlar›m adedince bafllar›m
bulunsa ve her gün biri kesilse, z›nd›kaya ve dalâlete tes-
lim-i silâh edip, vatan ve millet ve ‹slâmiyete h›yanet et-
mem. Hakikat-i Kur’ân’a feda olan bu bafl›m› zalimlere
e¤mem!” diyen ve Emirda¤’›nda, befl on ahiret kardefli
ve üç dört hizmetçilerden baflka kimse ile alâkadar olma-
yan bir adam hakk›nda ittihamnamede, “Bu Said, Emir-
da¤’›nda gizli çal›flm›fl, asayifle zarar vermek fikriyle ora-
da bir k›s›m halklar› zehirlemifl. Yirmi adam da etraf›nda
onu methedip, hususî mektuplar yazd›klar› gösteriyor ki,
o adam ink›lâp ve hükûmet aleyhinde gizli bir siyaset çe-
viriyor” diyerek, emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle iki se-
ne hapse sokmak ve hapiste tecrid-i mutlak ile ve mah-
kemede konuflturmamakla tazip edenler, ne derece hak-
tan ve adaletten ve insaftan uzak düfltüklerini vicdanlar›-
na havale ediyorum.

adavet: düflmanl›k, husumet.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hâkimiyetin sa¤lanmas›.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
dalâlet: Hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve ya-
rar sa¤layacak olan kimselere
afl›r› sayg› ve hayranl›k göstere-
rek yaranmak isteyen kimse.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emsalsiz: benzersiz.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, hile.
evvel: önce.
feda: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
Hakikat-› Kur’ân: Kur’ân’›n haki-
kati, Kur’ân’a ait olan gerçek.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
h›yanet: hainlik, kendine olan
güveni kötüye kullanma.
hususî: özel.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
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ittihamname: suçlama mek-
tubu.
kumandan: komutan.
Mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra
bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çeki-
lece¤i mahkeme.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
maksat: gaye.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
medih: övme.

mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhabere: haberleflme.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
nutuk: söz, konuflma, hitap.
flerait: flartlar.
tabur: düzgün s›ralar hâlinde
dizilmifl askerî birlik.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tecrid-i mutlak: hiç kimseyle

görüflememek, tam bir yal-
n›zl›k.
teslim-i silâh: silâh b›rakma,
silâh›n› teslim etme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Hiç mümkün müdür ki, böyle haddinden yüz derece
ziyade teveccüh-i ammeye mazhar ve bir nutuk ile binler
adam› itaate getiren ve bir makale ile binlerle insanlar› ‹t-
tihad-› Muhammedî (a.s.m.) Cemiyetine iltihak ettiren ve
Ayasofya Camiinde elli bin adama takdir ile nutkunu din-
lettiren bir adam, üç sene Emirda¤’›nda çal›fls›n, yaln›z
befl on adam› kand›rs›n ve ahiret iflini b›rak›p siyaset ent-
rikalar›yla u¤rafls›n. Yak›n oldu¤u kabrine nurlar yerine
lüzumsuz zulmetler doldursun? Hiç kabil midir? Elbette
fleytan dahi bunu kimseye kabul ettiremez.

Dördüncüsü: fiapka giymedi¤imi mahkûmiyetime
ehemmiyetli bir sebep göstermeleridir.

Beni konuflturmad›lar, yoksa beni cezaland›rmaya ça-
l›flanlara diyecektim ki,

“Üç ay Kastamonu’da polisler ve komiser karakolun-
da misafir kald›m. Hiçbir vakit bana demediler, ‘fiapkay›
bafl›na koy!’ Ve üç mahkemede flapkay› bafl›ma koyma-
d›¤›m ve bafl›m› mahkemede açmad›¤›m hâlde, bana ilifl-
medikleri ve yirmi üç sene baz› dinsiz zalimlerin o baha-
ne ile bana gayriresmî, çok s›k›nt›l› ve a¤›r, bir nevi ceza
çektirdikleri ve çocuklar ve kad›nlar ve ekserî köylüler ve
dairede memurlar ve bere giyenler flapka giymeye mec-
bur olmad›klar› ve hiçbir maddî maslahat giymesinde bu-
lunmad›¤› halde, benim gibi bir münzevi, bütün müçte-
hidlerin ve umum fieyhülislâmlar›n yasak ettikleri bir ser-
puflu giymedi¤im bahanesiyle ve uydurmalar ilâvesiyle
yirmi sene cezas›n› çekti¤im ve libasa ait manas›z bir 
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serpufl: bafla giyilen fley, bafll›k,
flapka.
fleyhülislâm: Osmanl›lar zama-
n›nda din ifllerine bakan ve sadra-
zamdan sonra en yüksek vazifeli
flah›s.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
teveccüh-i amme: genel tevec-
cüh, umumun, herkesin, halk›n
yönelifli.
umum: bütün.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
ziyade: çok, fazla.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
Cemiyet: topluluk, birlik.
ehemmiyetli: önemli.
ekserî: ço¤u k›sm›.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak
veya birine zarar vermek
maksad›yla haz›rlanan düzen,
hile.
gayr-› resmî: resmî olmayan.

iltihak: kar›flma, kat›lma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
‹ttihad-› Muhammedî: Sü-
heyl Pafla, Mehmet Sad›k, Fe-
rik R›za Pafla, Dervifl Vahdeti
ve arkadafllar› taraf›ndan ‹s-
tanbul’da 5 Nisan 1909 tari-
hinde kurulan bir cemiyet.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
libas: elbise.
maddî: madde ile alâkal›.

mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
maslahat: fayda, maksat.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer,
zuhur etti¤i, göründü¤ü yer.
müçtehit: ayet ve hadisler-
den fler’î hükümler ç›karabi-
len, gerekli bütün ehillik flart-
lar›na sahip olan, genifl ve de-
rin bilgili din âlimi.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
nevî: çeflit, tür.
nutuk: söz, konuflma, hitap.



âdetle tekrar beni cezaland›rmaya çal›flan ve çarfl›da, ra-
mazanda, gündüzde rak› içip namaz k›lmayanlar› “Hür-
riyet-i flahsiye var” diye kendine k›yas edip iliflmedi¤i hâl-
de, bu derece fliddet ve tekrarla ve ›srarla beni k›yafetim
için suçland›rmaya çal›flan, elbette ölümün idam-› ebedî-
sini ve kabrin daimî haps-i münferidini gördükten sonra,
mahkeme-i kübrada ondan bu hatas› sorulacak!

Beflincisi: Otuz üç âyât-› Kur’âniyenin tahsinkârâne
iflaretine mazhariyeti ve ‹mam-› Ali Kerremallâhü Veche
ve Gavs-› Azam Kudd›se Sirruhu gibi evliyân›n takdirle-
rini ve yüz bin ehl-i iman›n tasdiklerini ve yirmi senede
millete, vatana zarars›z pek çok menfaatli bir mertebeyi
kazand›ran Risale-i Nur’u, sinek kanad› gibi bahanelerle,
baz› risalelerinin müsaderesine, hatta dört yüz sahife ve
yüz bin adam›n imanlar›n› kurtaran ve kuvvetlendiren
Zülfikar, mu’cizat-› Ahmediye mecmuas›n›, eskiden ya-
z›lm›fl ve mürur-i zaman ve af kanunlar› görmüfl iki aye-
tin tam hakl› tefsirine dair iki sahifeyi bahane ederek, o
pek çok menfaatli ve k›ymettar mecmuan›n müsaderesi-
ne sebep olduklar› gibi; flimdi de Nurun k›ymettar risale-
lerini, herbirisinden bin kelime içinde bir iki kelimeye
yanl›fl mana vermekle, o bin menfaatli risalenin müsade-
resine çal›fl›ld›¤›n› bu üçüncü iddianameyi ifliten ve nefl-
retti¤imiz kararnameyi gören tasdik eder. Biz dahi
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deriz.

âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
daimî: sürekli, devaml›.
dair: alâkal›, ilgili.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
haps-i münferit: tek bafl›na olan
hapis, ehl-i dalâlet için ölüm ve
kabir.
Hürriyet-i flahsiye: flahsî hürri-
yet, kifliye ait olan hürriyet.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
iman: inanç, itikat.
kararname: sorgu hâkiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
kerremallahü vechehu: Allah
vechini mükerrem k›ls›n, anla-
m›nda dua olup Hz. Ali çocukluk-
tan beri, Allah’a secde etti¤inden;
hiç putlara secde ve ibadet etme-
di¤i için onun ismi an›ld›¤›nda
söylenir.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kuddise sirruhu: s›rr› mukaddes
olsun, s›rr› mübarek olsun, s›rr›
aziz olsun, (büyük velîler için kul-
lan›l›r).
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.

mazhariyet: görünme ve te-
zahür yeri olma; nail olma,
flereflenme.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
menfaat: fayda.
mertebe: derece, basamak.
mu’cizat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
gösterdi¤i mu’cizeler.

mürur-› zaman: zaman›n
geçmesi, zaman afl›m›; za-
manla.
müsadere: toplatma, elden
alma.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahife: sayfa.

fliddet: sertlik, kat›l›k; fazlal›k,
çokluk.

tahsinkârâne: be¤enircesine,
alk›fllarcas›na.

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.

1. Her musibet için flöyle deriz: “Biz Allah’›n kullar›y›z ve Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi:156.)”

2. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Al-i ‹mran Suresi:173.) 
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Alt›nc›s›: Nurun flakirtlerinden baz›lar›n›n, Nurlardan
fevkalâde iman hüccetlerini ve sars›lmaz, aynelyakin
ulûm-i imaniyeyi görüp istifade ettiklerinden, bu bîçare
tercüman›na, bir nevi teflvik ve tebrik ve takdir ve teflek-
kür nev’inde, ziyade hüsnüzan ile, müfritâne methetme-
leri ile beni suçlu gösterene derim:

Ben âciz, zay›f, gurbette, menfî, yar›m ümmî, aley-
himde propaganda ile halk› benden ürkütmek hâleti için-
de Kur’ân’›n ilâçlar›ndan ve imanî ve kudsî hakikatlerin-
den dertlerime tam derman olarak kendime buldu¤um
zaman, bu millete ve bu vatan evlâtlar›na dahi tam bir
ilâç olaca¤›na kanaat getirdi¤im için, o k›ymettar hakî-
katleri kaleme ald›m. Hatt›m pek noksan olmas›ndan,
yard›mc›lara pek çok muhtaç iken, inayet-i ‹lâhiye, bana
sad›k, has, metin yard›mc›lar› verdi. Elbette ben, onlar›n
hüsnüzanlar›n› ve samimâne medihlerini bütün bütün
reddetmek ve hat›rlar›n› tekdir ile k›rmak, o hazine-i
Kur’âniyeden al›nan Nurlara bir ihanet ve adavet hük-
müne geçer. Ve o elmas kalemli ve kahraman kalbli mu-
avinleri kaç›racak diye, onlar›n, adî, müflis flahs›ma karfl›
methüsenalar›n›, as›l mal sahibi ve bir manevî mu’cize-i
Kur’âniye olan Risale-i Nur’a ve has flakirtlerinin flahsi-
yet-i maneviyesine çeviriyordum. Benim haddimden yüz
derece ziyade hisse veriyorsunuz, diye bir cihette hat›rla-
r›n› k›r›yordum. Acaba hiçbir kanun, müstenkif ve raz›
olmayan bir adam›, baflkalar›n onu methetmesiyle suçlu
yapar m› ki, kanun nam›na hareket eden resmî memur
beni suçlu yap›yor?
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edilmifl, sürgün.
methüsena: methedip övmek.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, telâfla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
muavin: yard›mc›.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
müflis: iflâs etmifl, her fleyini kay-
betmifl.
müfritâne: müfrit bir flekilde, afl›-
r› derecede, afl›r› olarak.
müstenkif: kabul etmeyen, el
çeken.
nam: ad.
nevi: çeflit, tür.
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.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
samimâne: samimî bir flekilde,
gönülden gelen bir tav›rla.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
tekdir: azarlama.
ulûm-i imaniye: iman ilimleri,
imanla ilgili ilimler.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
zaif: zay›f.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
adavet: düflmanl›k, husumet.
adî: s›radan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aynelyakin: gözle görür de-
recede inanma; bir fleyi göre-
rek ve seyrederek bilme.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
derman: ilâç, çare.
elmas: çok de¤erli.
evlât: veletler, çocuklar.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gurbet: yabanc› memleket,

do¤up büyünülen yer d›fl›nda
kalan yerler.
hakikat: gerçek, esas.
hâlet: hâl, durum.
Hat: yaz›, el yaz›s›.
hazine-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hazinesi.
hisse: pay, nasip.
hüccet: delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüsn-i zan: bir kimsenin ve-
ya bir hâdisenin iyili¤i hakk›n-
daki vicdanî ve iyi kanaat.
ihanet: hainlik, kötülük etme.

iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-
d›m›.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kudsî: mukaddes, yüce.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medih: övmek.
menfi: nefyedilmifl, sürgün



Hem, neflretti¤imiz aleyhimizde yaz›lan kararnamenin
elli dördüncü sahifesinde, “Ahir zaman›n o büyük flahs›
neslen Âl-i Beytten olacak; biz Nur fiakirtleri, ancak ma-
nevî Âl-i Beytten say›labiliriz”; hem, “Nurun mesle¤inde
hiçbir cihette benlik, flahsiyet ve flahsî makamlar› arzu et-
mek, flanüfleref kazanmak olmaz. Nurdaki ihlâs› bozma-
mak için, uhrevî makamat dahi bana verilse, b›rakmaya
kendimi mecbur bilirim” denmektedir diye kararnamede
yazd›klar›; ve yine kararnamede, yirmi ikinci ve üçüncü
sahifesinde, “Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak,
tezellül ile dergâh-› ‹lâhîye iltica etmek ki, o flahsiyetle
kendimi herkesten ziyade bîçare, âciz, kusurlu görüyo-
rum. O hâlde, bütün halk beni methüsena etse, beni
inand›ramazlar ki, iyiyim, sahib-i kemalim. Sizi bütün bü-
tün kaç›rmamak için, üçüncü hakikî flahsiyetimin gizli
çok fenal›klar›n› ve sû-i hâllerini söylemeyece¤im. Ce-
nab-› Hak inayetiyle, en edna bir nefer gibi, bu flahs›m›,
esrar-› Kur’âniyede istihdam ediyor. Yüz bin flükür olsun.
Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ” f›kras›n› ka-
rarname yazd›¤› hâlde; beni baflka bir zatlar›n methiyle
ve Risale-i Nur manas›yla, büyük bir hidayet edici vasf›-
n› vermekle beni suçlu yapanlar, elbette bu hatan›n ce-
zas›n› dehfletli çekmeye müstahak olurlar.

Yedincisi: Biz ve umum Nur Risaleleri, Denizli ve

Ankara A¤›r Cezalar›n›n ve Temyiz Mahkemelerinin itti-
fak›yla beraat etti¤imiz ve umum risale ve mektuplar›m›-
z› bize iade ettikleri ve temyizin bozma karar›nda Denizli 

âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi, dünya hayat›-
n›n k›yamete yak›n son devresi.
ala: yüce, yüksek, büyük.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Âl-i Beyt: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ev halk›.
beraat: temize ç›kma, suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
cümleden: bütün, hep.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh, s›¤›-
nak, Allah kat›.
edna: en afla¤›, en basit, en kü-
çük.
esrar-› Kur’âniye: Kur’ân’›n s›rla-
r›, Kur’ân’a ait gizlilikler.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hakikî: gerçek.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
iade: geri verme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kararname: sorgu hâkiminin ha-
z›rlad›¤›, suçlamaya veya aklama-
ya dair resmi yaz›.
makam: yer, mevki.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medih: övme.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
methüsena: methedip övmek.
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müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nefer: asker, er.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
neflir: kitap yazma, basma,
ç›karma; herkese duyurma,
yayma.
neslen: nesil itibariyle, soyca.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sahib-i kemal: kemal sahibi,

olgun insan.
sahife: sayfa.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flahsiyet: kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan ü fleref: flan ve fleref.
sû-i hâl: durumun kötülü¤ü;
kötü hâl, kötü gidiflat, fena
hareket tarz›.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.

temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
tezellül: alçalma, küçülme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
umum: bütün.
vas›f: s›fât.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



beraatinde “Faraza, bir hata dahi olsa, o beraat ve hü-
küm katiyet kesbetmifl; daha tekrar muhakeme edilmez”
dedikleri hâlde, ben Emirda¤’›nda üç sene münzevi ve iki
üç terzi ç›ra¤› nöbetle bana hizmet ve pek nâdir olarak,
befl on dakika baz› dindar zâtlardan baflka zarûret olma-
dan konuflmayan ve tek bir yere —Nurlara teflvik için—
haftada birtek mektuptan baflka göndermeyen ve kendi
müftü kardefline üç senede üç mektuptan baflka yazma-
yan ve yirmi otuz seneden beri devam eden telifini b›ra-
kan, yaln›z bütün ehl-i Kur’ân ve imana menfaatli yirmi
sahifelik iki nükte, biri Kur’ân’daki tekrarlar›n hikmetini,
di¤eri melekler hakk›nda baz› meselelerden baflka hiçbir
risale daha telif etmeyen, yaln›z mahkemelerin iade et-
tikleri risalelerin büyük mecmualar yap›lmas›na ve eski
harf ile tab edilen Ayetü’l-Kübra’n›n befl yüz nüshas›
mahkeme taraf›ndan bize teslim edildi¤inden ve teksir
makinesi resmen yasak olmad›¤›ndan, âlem-i ‹slâm›n is-
tifadesi fikriyle, kardefllerime, neflir için teksirine izin ve-
rerek onlar›n tashihleriyle meflgul olan ve katiyen hiçbir
siyasetle alâkadar olmayan ve memleketine gitmek için
resmen izin verildi¤i hâlde, bütün menfîlere muhalif ola-
rak dünyaya ve siyasete kar›flmamak için, s›k›nt›l› bir
gurbeti kabul edip memleketine gitmeyen bir adam hak-
k›nda bu üçüncü ittihamnamedeki as›ls›z isnatlar ve ya-
lan bahisler ve yanl›fl manalar ile o adam› suçlu yapma-
ya çal›flanda —flimdilik söylemeyece¤im— dehfletli iki
mana hükmetti¤ini, bu yirmi ayda bana karfl› muamele-
si ispat ediyor.
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menfaat: fayda.
menfi: nefyedilmifl, sürgün edil-
mifl, sürgün.
mesele: konu.
muamele: davranma, davran›fl.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
raflar›n hâkim huzuruna ç›kmala-
r›, duruflma.
muhalif: z›t, ayk›r›.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-
ye çekilmifl, yaln›z.
neflir: yayma, yay›m.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
nüsha: birbirinin ayn› olan suret-
lerin her biri.
resmen: resmî olarak, resmî bir
flekilde.
sahife: sayfa.
tab: basma, bask›.
tashih: bas›lacak bir eserin dizgi-
lerini kontrol ederek yanl›fllar›
düzeltme.
teksir: ço¤altma, ço¤altma maki-
nesi.
telif: eser yazma.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
zat: kifli, flah›s.

alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bahis: konu.
berate: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli,
Kur’ân’a inan›p ona uyanlar.
Faraza: farz edelim ki, öyle

sayal›m ki, söz gelifli.
gurbet: yabanc› memleket,
do¤up büyünülen yer d›fl›nda
kalan yerler.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hükmetme: hâkim olma, ifl-
leme.
hüküm: bir davan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar.
iade: geri verme.
isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-

terme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
ittihamname: suçlama mek-
tubu.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kesb: kazanma.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.



Ben de derim: Kabir ve sakar yeter! Mahkeme-i küb-
raya havale ediyorum. 

Sekizincisi: “Beflinci fiua” iki sene Denizli ve Ankara

mahkemelerinin ellerinde kal›p, sonra bize iade ettikle-
rinden, Denizli Mahkemesinde beraatimizi netice veren
müdafaat›mla beraber, Siracinnur’un ahirinde yaz›lm›fl.
Gerçi evvelce mahrem tutuyorduk; fakat, madem mah-
kemeler onu teflhir edip beraatle bize iade ettiler; demek
bir zarar› yoktur diye, teksirine izin verdim. Ve o Beflin-
ci fiua›n asl›, otuz k›rk sene evvel yaz›lm›fl müteflabih ha-
dislerdir. Fakat ümmette, eskiden beri intiflar eden bir
k›sm›na, gerçi baz› ehl-i hadis bir zaafiyet isnat etmifller,
fakat zahirî manalar› medar-› itiraz olmas›ndan s›rf ehl-i
iman› flüphelerden kurtarmak için yaz›ld›¤› hâlde, bir za-
man sonra onun harika tevillerinin bir k›sm› gözlere gö-
ründü¤ü için, biz onu mahrem tuttuk; tâ yanl›fl mana ve-
rilmesin. Sonra, müteaddit mahkemeler onu tetkik edip
teflhirine sebep olmakla beraber, bize iade ettikleri hâl-
de, flimdi beni tekrar onunla suçlu yapmak ne kadar ada-
letten, haktan, insaftan uzak oldu¤unu, bizi kanaat-i vic-
daniye ile mahkûm edenlerin vicdanlar›na ve onlar› dahi
mahkeme-i kübraya havale ederek, 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnM deriz. 

Dokuzuncusu: Çok mühimdir; fakat, bizi mahkûm

edenlerin Risale-i Nur’u mütalâalar›n›n hat›r› için, onlar›
k›zd›rmamak fikriyle yazmad›m.

ahir: son.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
ehl-i hadis: kendisini hadis ilmine
vermifl olan âlimler.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat.
harika: ola¤anüstü.
havale: bir fleyi baflka bir yere
veya zamana b›rakma.
iade: geri verme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
isnat: dayand›rma.
kanaat-› vicdaniye: vicdanî ka-
naat, vicdana ait fikir.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
Mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
medar-› itiraz: itiraz sebebi, ka-
bul etmeme sebebi.
müdafaat: müdafaalar, savun-

malar.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, dikkatli okuma.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteflabih: manas› aç›k ol-
mayan, mecazî manaya elve-
riflli olan ayet ve hadisler.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sakar: Cehennem.
teksir: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma, gösterme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tevil: yorumlama, yorum.
ümmet: Müslümanlar›n ta-
mam›; bütün Müslümanlar.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-

mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

zaafiyet: hadisin zay›f oluflu;
senedde kopukluk (münkat›)
olmas›, ravilerden bir veya bir
kaç›n›n zay›f görülmesi, illet,
ve di¤er sebeplerden dolay›
sahihf hükmünü sa¤layama-
yan hadistir.

zahirî: görünürde.

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi:173.) 
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Onuncusu: Kuvvetli ve ehemmiyetlidir; fakat, yine
onlar› küstürmemek niyetiyle flimdilik yazmad›m. (HAfi‹YE)

„@ò
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iman-› tahkikî: tahkikî iman,
imana dair bütün meseleleri in-
celeyip delil ve bürhan ile inan-
ma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me
istinat: dayanak
itikadî: itikat ile ilgili, inançla alâ-
kal›, imana ait.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle 
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar
kutup: 
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
melâike: melekler
mu’cize-i kübra-y› Miraciye: 
müellif: eser telif eden, yazan
Muhammedü’l-Emin: her bak›m-
dan güvenilir olan Peygamberi-
miz (a.s.m.).
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen
müflahede: gözlem.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl
müflrikin: müflrikler, Allah’a ortak
koflanlar.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan
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›.
flek: flüphe, zan, tereddüt
zat-› mübarek: mübarek kifli.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

HAfi‹YE: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, mu’cize-i kübra-i Mira-
c›yla, cin ve inse ve melâikeye nübüvvetini gösterdi¤i ve müflrikîne ve mü-
naf›klara karfl› erkân-› imaniyenin kutbu olan Zat-› Zülcelâl’i, Cenneti ve
Cehennemi bizzat gözüyle müflahede edip, Muhammedü’l-Emin ismiyle
müsemma olan zat-› mübarekiyle, Cenab-› Hakk›n varl›¤›n› ve haflri ve
mahkeme-i kübray› bütün cin ve inse haber verdi¤i gibi; Risale-i Nur’da,
“Haflirdeki mahkeme-i kübraya bir arzuhâl” olan bu risale ile bu asr›n
imanî, itikadî olan istinat noktalar› sars›ld›¤›ndan, flek ve flüpheye düflen
ehl-i imana ve ehl-i vukuf ve ehl-i hâkimlere, Cenab-› Hakk›n varl›¤›n› ve
adaletini, mahkeme-i kübray› ve haflri, âlem-i gayb› âlem-i flahadete geti-
rip, kat’iyen, asla flek ve flüphe olmayacak derecede dalâlete, küfr-i mut-
laka düflenlere Cehennemi ve ehl-i imana da Cenneti, bu dünyada gözle-
re göstermifltir. Bütün nev-i beflere iman-i tahkikîyi hakkalyakin ispat et-
mifltir. Cenab-› Hak, Risale-i Nur müellifi üstad›m›zdan ebediyen raz› ol-
sun. Amin. 

Küçük Ali

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.

âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz, flahit oldu¤umuz
âlem, kâinat.

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 du-

an›n sonunda söylenir.
arzuhâl: hâlin bildirilmesi, ne
hâlde bulundu¤unu bildirme;
dilekçe.
asr: yüzy›l
bizzat: kendisi, flahsen
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k 
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma
ebediyen: ebedî olarak, son-
suza kadar
ehemmiyetli: önemli.

ehl-i hâkim: hâkimler
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri
ehl-i vukuf: hâkimler
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
hakkalyakin: imanî mesele-
lerin hakikatini tam olarak
anlama 
hafliye: dipnot
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›



BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ’N‹N AFYON HAP‹SHANES‹N-
DE TECR‹D-‹ MUTLAKTA ‹KEN TALEBELER‹NE YAZDI⁄I
MEKTUPLARDAN BAZI KISIMLAR

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Sizi taziye de¤il, belki tebrik ediyorum. Madem kader-i
‹lâhî bizi bu üçüncü Medrese-i Yusufiyeye bir hikmet için
sevk etti ve bir k›s›m r›zk›m›z› bize burada yedirecek ve
r›zk›m›z bizi buraya ça¤›rd›; ve madem flimdiye kadar

kat’î tecrübelerle 
2 rºoµnd lôr«nN nƒognh ÉkÄ`r«°nT Gƒognôrµ`nJ r¿nG =À'ùnY s›r-

r›na inayet-i ‹lâhiye bizi mazhar etmifl; ve madem Med-
rese-i Yusufiyedeki yeni kardefllerimiz herkesten ziyade
Nurlardaki teselliye muhtaçt›rlar ve adliyeciler memurlar-
dan ziyade Nur kaidelerine ve sair kudsî kanunlar›na ih-
tiyaçlar› var; ve madem Nur nüshalar› pek kesretle hariç-
teki vazifenizi görüyorlar ve fütuhatlar› tevakkuf etmiyor;
ve madem burada herbir fânî saat, bâkî ibadet saatleri
hükmüne geçer; elbette biz bu hâdiseden mezkûr nokta-
lar için kemal-i sab›r ve metanet içinde mesrurâne flükür
etmemiz lâz›md›r. Denizli hapsinde teselli için yazd›¤›m›z
bütün o küçük mektuplar› size de aynen tekrar ederim.
‹nflaallah o hakikatli f›kralar sizi de mütesellî ederler.

Said Nursî

„@ò

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
fânî: ölümlü, geçici.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: d›flar›.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hükmüne: yerine, de¤erine.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yard›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kaide: kural, esas, düstur.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i sab›r: sabr›n mükemmel
oluflu, tam ve mükemmel bir sa-
b›r.
kesret: çokluk.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; 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.
mesrurâne: sevinçli bir flekilde,

sevinerek, memnun olarak.
metanet: metin olma, daya-
n›kl›l›k; gayret.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
müteselli: teselli bulan, avu-
nan.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
r›zk: Allah’›n lütuf ve ihsan
etti¤i nimetler.

sair: di¤er, baflka, öteki.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile

Allah’› hamd etme.
talebe: ö¤renci.
taziye: bafl sa¤l›¤› dileme, ya-
k›n› ölen kimseyi teselli etme.
tecrid-i mutlak: hiç kimse ile
görüflememek, hücre hapsi.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tevakkuf: duraklama, durma.
vazife: görev.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Sevmedi¤iniz fley, belki hakk›n›zda hay›rl›d›r. (Bakara Suresi: 216)
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1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Benim flahs›ma edilen eziyet ve ihanetlerden
müteesir olmay›n›z. Çünkü, Risale-i Nur’da bir kusur bu-
lam›yorlar, onun bedeline benim ehemmiyetsiz ve çok
kusurlu flahs›mla u¤rafl›yorlar. Ben bundan memnunum.
Risale-i Nur’un selâmetine ve flerefine binler flahsî elem-
ler, belâlar, tahkirler görsem, yine müftehirâne flükret-
mek, Nurdan ald›¤›m dersin muktezas›d›r; ve onun için
bana bu cihette ac›may›n›z.

Saniyen: Pek genifl ve fliddetli ve merhametsiz bu ta-
arruz ve hücum, flimdilik yirmiden bire indi. Binler has-
lar yerinde birkaç zat ve yüz binler alâkadarlar bedeline
mahdut birkaç yeni kardeflleri toplad›lar. Demek inayet-i
‹lâhiye ile pek hafif bir surete çevrilmifl.

Salisen: ‹nayet-i Rabbaniye ile iki sene aleyhimizde
plân çeviren sab›k vali defoldu ve aleyhimizde pek ziya-
de evhamland›r›lan Dâhiliye Vekilinin, hemflehrili¤i ve
nesilce cedleri ziyade dindarl›k cihetiyle bu dehfletli hücu-
mu pek çok hafiflefltirdi¤ine kuvvetli bir ihtimal var.
Onun için me’yus olmay›n›z ve telafl etmeyiniz.

Rabian: Pek çok tecrübelerle ve hâdiselerle kat’î ka-
naat verecek bir tarzda, Risale-i Nur’un a¤lamas›yla ya
zemin titriyor veya hava a¤l›yor. Gözümüzle çok gör-
dü¤ümüz ve k›smen mahkemede dahi ispat etti¤imiz
gibi; tahminimce, bu k›fl emsalsiz bir tarzda yaz gibi
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kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
müftehirâne: iftiharla, övünerek,
gururlu bir flekilde.
mukteza: iktiza eden, gereken.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nesil: soy, zürriyet.
Rabian: dördüncü olarak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›k: geçen, önceki.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
Salisen: üçüncü olarak.
Saniyen: ikinci olarak.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
suret: biçim, flekil, tarz.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
tarz: biçim, flekil.
Vekil: naz›r, bakan.
zat: kifli, flah›s.
zemin: yeryüzü.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: karfl›l›k.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cet: dede, büyük baba, ata.
cihet: yön.
cihet: yön.
Dâhiliye: ‹ç iflleri.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-

ne getiren.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
emsalsiz: benzersiz.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
hâdise: olay.

hemflehri: ayn› flehirli, ayn›
memleketli.
hücum: sald›rma.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtimal: olabilirlik.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yar-
d›m›.
inayet-i Rabbanîye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk›n yard›m›.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



—bidayette— gülmesi, Risale-i Nur’un perde alt›nda tek-
sir makinesiyle gülmesine ve intiflar›na tevafuku ve her
tarafta taharri ve müsadere endiflesiyle tevakkufla a¤la-
mas›na, birden bire k›fl dehfletli ve hiddetli ve a¤lamas›y-
la, tetabuku, kuvvetli bir emaredir ki, hakikat-i Kur’âni-
yenin bu as›rda parlak bir mu’cize-i kübras›d›r; zemin ve
kâinat onun ile alâkadar.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k, kardefllerim,

(Garip ve lâtif bir hâlimi beyan etmek lâz›m geldi.)

Bir zaman, meflhur bir allâmeyi, harbin müteaddit
cephesinde cihada gidenler görmüfller, ona demifller. O
da demifl: “Bana sevap kazand›rmak ve derslerimden
ehl-i imana istifade ettirmek için benim fleklimde baz› ev-
liyalar benim yerimde ifller görmüfller.” Aynen bunun gi-
bi, Denizli’de camilerde beni gördükleri, hatta resmen
ihbar edilmifl ve müdür ve gardiyana aksetmifl. Baz›lar›
telafl ederek, “Kim ona hapishane kap›s›n› aç›yor?” de-
mifller. Hem, burada dahi aynen öyle oluyor. Hâlbuki,
benim çok kusurlu, ehemmiyetsiz flahsiyetime pek cüz’î
bir harika isnâd›na bedel, Risale-i Nur’un harikalar›n› is-
pat edip gösteren Sikke-i Gaybî mecmuas› yüz derece,
belki bin derece ziyade Nurlara itimat kazand›r›r ve
makbuliyetine imza basar. Hususan Nurun kahraman 

akis: yans›ma.
alâkadar: ilgili, iliflki.
allâme: ilmî seviyesi çok yüksek
olan âlim.
as›r: yüzy›l.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: karfl›l›k.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bidayet: bafllang›ç.
cihad: düflmanla savaflma.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
gardiyan: nöbetçi, hapishane
bekçisi.
Garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikati, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
harika: ola¤anüstü.
harp: savafl.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
Hususan: bilhassa, özellikle.
ihbar: haber verme, bildirme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
isnat: dayand›rma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istifade: faydalanma, yararlan-

ma.
itimat: dayanma, güvenme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mu’cize-i kübra: en büyük

mu’cize.
müsadere: toplatma, elden
alma.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flahsiyet: kiflilik.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.
taharri: arama, araflt›rma.
teksir: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
tetabuk: birbirine uygun gel-
me, uyma.
tevafuk: uyma, uygunluk,
birbirine denk gelme.
tevakkuf: duraklama, durma.
zemin: yeryüzü.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

talebeleri, hakikaten, harika hâlleri ve kalemleriyle imza
bas›yorlar.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim!

Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüflür, derse
müfltak yeni kardefllerimize güzelce ders verir. Nurlarla
ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki mefl-
guliyet; tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, r›zka bere-
ket, vücuda s›hhat veriyor. fiimdi Hüsrev gibi Nur kahra-
man› size ihsan edildi. ‹nflaallah bu Medrese-i Yusufiye
dahi, Medresetüzzehra’n›n bir mübarek dershanesi ola-
cak. Ben flimdiye kadar Hüsrev’i ehl-i dünyaya tam gös-
termiyordum, gizlerdim. Fakat neflredilen mecmualar,
onu ehl-i siyasete tamam›yla gösterdi, gizli birfley kalma-
d›. Onun için ben hem o daha, gizlemek de¤il lüzum ise
ayn-› hakikat beyan edilecek. Fakat flimdilik karfl›m›zda
hakikat› dinleyecekler içinde dehfletli ve tezahür etmifl iki
muannit; hem z›nd›ka, hem komünist hesab›na —biri
Emirda¤›’nda malûm olmufl, biri de burada— gayet des-
sasâne, aleyhimizde iftiralarla memurlar› ürkütmeye çal›-
fl›yorlar. Onun için biz flimdilik çok ihtiyat edip telâfl et-
memek ve inayet-i ‹lâhiyenin imdad›m›za gelmesini te-
vekkül ile beklemek lâz›md›r.

Said Nursî
„@ò
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hareket etme.
imdat: yard›m.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
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.
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.
meflguliyet: meflgul olma, bir ifl
yapma.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
neflir: kitap yazma, basma, ç›kar-
ma; herkese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
zendeka: z›nd›kl›k, Allah’›, ahireti
ve haflri inkâr etme.

aleyh: karfl›, karfl›t.
ayn-› hakikat: hakikatin asl›,
gerçe¤in tâ kendisi.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: karfl›l›k.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

dessasâne: aldat›c› bir flekil-
de, hileyle ifl yaparak.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
dünya adam›, ahireti düflün-
meyen.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
gayet: son derece.

hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
harika: ola¤anüstü.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Ben hem Risale-i Nur’u, hem sizleri, hem kendimi,
Hüsrev ve H›fz› ve Bart›nl› Seyyid’in k›ymettar müjdele-
riyle hem tebrik, hem tebflir ediyorum.

Evet, bu sene Hacca gidenler, Mekke-i Mükerreme’de
Nurun kuvvetli mecmualar›n› büyük âlimlerin hem Arap-
ça, hem Hindce tercüme ve neflre çal›flmalar› gibi; Me-
dine-i Münevvere’de dahi o derece makbul olmufl ki,
Ravza-i Mutahhara’n›n Makber-i Saadeti üstünde konul-
mufl. Hac› Seyyid kendi gözüyle Asâ-y› Mûsa mecmuas›-
n› kabr-i Peygamberî (a.s.m.) üzerinde görmüfl. Demek
makbul-i Nebevî olmufl ve r›za-i Muhammedî Aleyhissa-
lâtü Vesselâm dairesine girmifl. Hem niyet etti¤imiz ve
buradan giden hac›lara dedi¤imiz gibi, Nurlar bizim be-
delimize o mübârek makamlar› ziyaret etmifller. Hadsiz
flükür olsun, Nurun kahramanlar› bu mecmualar› tashih-
li olarak neflretmeleriyle pek çok faydalar›ndan birisi de,
beni tashih vazifesinden ve merak›ndan kurtard›¤› gibi,
kalemle yaz›lan sair nüshalara tam bir mehaz olmak ci-
hetinde yüzer tashihçi hükmüne geçtiler. Cenab-› Erha-
mürrâhimîn o mecmualar›n herbir harfine mukabil, on-
lar›n defter-i hasenatlar›na bin hasene yazd›rs›n. Âmin.

Said Nursi

„@ò

aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedel: karfl›l›k.
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.
defter-i hasenat: iyilikler, güzel-
likler defteri, insanlar›n yapt›¤›
iyiliklerin yaz›ld›¤› manevî defter.
faide: fayda.
Hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›zas›-
na uygun ifl.
hükmüne: yerine, de¤erine.
kabr-i Peygamberi: Hz. Peygam-
berin mezar›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
makam: yer.
Makber-i Saadet: saadet kabri,
Peygamber Efendimizin (a.s.m.)
mübarek kabr-i flerifleri.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
makbul-i Nebevî: peygamberin
tasvibi, peygamberin kabul et-
mesi, be¤enmesi.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
Medine-i Münevvere: Nurlu Me-
dine flehri.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n

al›nd›¤› kaymak.
Mekke-i Mükerreme: ke-
remli, aziz, mukaddes Mekke
flehri.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mukabil: karfl›l›k.
neflir: kitap yazma, basma,
ç›karma; herkese duyurma,
yayma.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.

Ravza-i Mutahhara: Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.)
Medine’deki mübarek kabr-i
flerifleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-i Muhammedî: Resulul-
lah›n (a.s.m.) r›zas›.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz

kabullenen.

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

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

tebflir: müjde verme, müjde-
leme.

vazife: görev.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hapis arkadafllar›m,

Evvelâ: Sureten görüflmedi¤imizden merak etmeyiniz.
Bizler manen her zaman görüflüyoruz. Benim ehemmi-
yetsiz flahs›ma bedel, Nurdan elinize geçen hangi risale-
yi okusan›z veya dinleseniz, benim adî flahs›m yerine,
Kur’ân’›n bir hadimi haysiyetiyle benimle o risale içinde
sohbet edersiniz. Zaten ben de sizinle bütün dualar›mda
ve yaz›lar›n›zda ve alâkan›zda hayalimde görüflüyorum
ve bir dairede beraber bulunmam›zdan her vakit görüflü-
yoruz gibidir.

Saniyen: Bu yeni Medrese-i Yusufiyedeki Risale-i
Nur’un yeni talebelerine deriz: Kuvvetli hüccetlerle, hat-
ta ehl-i vukufu da teslime mecbur eden iflarat-› Kur’âni-
ye ile, “Nurun sad›k flakirtleri iman ile kabre girecekler.
Hem, flirket-i maneviye-i Nuriyenin feyziyle, herbir fla-
kirt, derecesine göre umum kardefllerinin manevî ka-
zançlar›na ve dualar›na hissedar olur. Güya, âdeta binler
dil ile isti¤far eder, ibadet eder.” Bu iki fayda ve netice,
bu acip zamanda bütün zahmetleri, s›k›nt›lar› hiçe indi-
rir; pek çok ucuz olarak o iki k›ymettar kârlar› sad›k müfl-
terilerine verir.

Said Nursî

„@ò
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suf’un (a.s.) iftira, haks›zl›k ve zu-
lüm ile hapiste kalmas›ndan ki-
naye olarak, iman ve Kur’ân’a
hizmetinden dolay› tevkif edilen-
lerin hapsedildi¤i yer manas›nda,
hapishane.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flirket-i maneviye-i nuriye: nu-
run manevî ortakl›¤›.
sureten: suret olarak, görünüfl iti-
bariyle.
talebe: ö¤renci.
umum: bütün.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: karfl›l›k.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i vukuf: hâkimler.
evvelâ: birinci olarak, her

fleyden önce, ilk olarak.
faide: fayda.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.
Güya: sanki.
hadim: hademe, hizmetçi.
haysiyet: itibar.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hüccet: delil.
iman: inanç, itikat.

iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
iflaretleri.
isti¤far: af dileme, affedilme-
yi isteme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medrese-i Yusufiye: Yu-
suf’un medresesi, Hz. Yu-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Afyon müdafaanamesinin hem bize, hem bu Nurlara,
hem bu memlekete, hem âlem-i ‹slâma alâkadar ehem-
miyetli hakikatleri var.

Her hâlde bunu yeni hurufla befl-on nüsha ç›karmak
lâz›md›r; tâ Ankara makamat›na gönderilsin. Bizi tahliye
ve tecziye etseler de hiç ehemmiyeti yok. fiimdi vazife-
miz, o müdafaattaki hakikatleri hem hükûmete, hem ad-
liyelere, hem millete bildirmektir. Belki de kader-i ‹lâhî-
nin bizi bu dershaneye sevk etmesinin bir hikmeti de bu-
dur. Mümkün oldu¤u kadar çabuk, makine ile ç›ks›n. Bi-
zi bugün tahliye etseler, biz yine onu bu makamata ver-
meye mecburuz. Sizi aldat›p, tehir edilmesin; art›k yeter.
Ayn› mesele için on befl senede üç defa bu efledd-i zu-
lüm ve bahaneler ve emsalsiz iflkencelere karfl› son mü-
dafaam›z olsun. Madem kanunen kendimizi müdafaa et-
mek için sab›k mahkemelerde makineyi bize vermifller,
burada o hakk›m›z› bizden hiçbir kanunla men edemez-
ler. E¤er resmen çare bulamad›n›z ise, hariçten bizim
avukat her fleyden evvel bunun makine ile befl nüshas›n›
ç›kars›n. Hem, s›hhatine çok dikkat edilsin.

Said Nursî

„@òalâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
emsalsiz: benzersiz.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
evvel: önce.
hakikat: gerçek.
hariç: d›flar›.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
huruf: harfler.

iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kanunen: kanuna göre, ka-
nunca, kanuna uyarak, kanun
yolu ile.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
makamat: makamlar.
men: yasak etme, engelleme.
mesele: konu.

müdafaa: savunma.
müdafaaname: müdafaa
metni, savunma mektubu,
savunma dilekçesi.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
sab›k: geçen, önceki.
sevk: yöneltme, gönderme.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›hhat: sahihlik, sözün yanl›fl
ve eksik olmamas›.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
tecziye: cezaland›rma, ceza
verme.
te’hîr: erteleme, sonraya b›-
rakma.
vazife: görev.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bugün benim pencerelerimi m›hlamalar›n›n sebebi,
mahpuslarla mürafaa ve selâmlaflmamakt›r; zahirde bafl-
ka bahane gösterdiler. Hiç merak etmeyiniz. Bilakis be-
nim ehemiyetsiz flahs›m ile meflgul olup Nurlara ve tale-
belerine çok s›k›nt› vermediklerinden, benim cidden ve
kalben onlar›n flahs›m› ihanetler ve iflkencelerle tazip et-
meleri, Nurlar›n ve sizlerin bedeline oldu¤u ve bir dere-
ce Nurlara iliflmemeleri cihetinde memnunum ve sab›r
içinde flükrederim; merak etmiyorum. Siz dahi hiç müte-
essir olmay›n›z. Gizli düflmanlar›m›z memurlar›n nazar-›
dikkatini flahs›ma çevirmesinden, Nurlar›n ve talebelerinin
selâmet ve maslahatlar› noktas›nda bir inayet ve bir hay›r
var diye kanaat›m var. Bâz› kardefllerimiz hiddet edip do-
kunakl› konuflmas›nlar, hem ihtiyatla hareket etsinler ve
telafl etmesinler, hem herkese bu meselede bahis açmas›n-
lar. Çünkü, safdil kardefllerimiz ve ihtiyata daha al›flmayan
yeni kardefllerimizin sözlerinden mânâ ç›karan casuslar
bulunur; habbeyi kubbe yapar, ihbar edebilir. fiimdi vazi-
yetimiz flaka kald›rm›yor. Bununla beraber hiç endifle et-
meyiniz. Biz inayet-i ‹lâhiye alt›nday›z ve bütün meflakkat-
lere karfl› kemal-i sab›rla belki flükür ile mukabele etmeye
azmetmifliz. Bir dirhem zahmet, bir batman rahmet ve se-
vâb› netice verdi¤inden, flükretmeye mükellefiz.

Said Nursî
„@ò
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inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kemal-i sab›r: sabr›n mükemmel
oluflu, tam ve mükemmel bir sa-
b›r.
kubbe: gökyüzü, sema.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
maslahat: fayda, maksat.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
mesele: konu.
mukabele: karfl› gelme, karfl›
koyma.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
mürafaa:.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
safdil: saf gönüllü; hile, oyun bil-
meyen, kolay aldat›lan.
selâm: selâm, esenleme; Allah’›n
r›zas›n› kazanmak için mü’minle-
rin birbirine etti¤i selâmünaley-
küm fleklindeki dua.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
talebe: ö¤renci.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
vaziyet: durum.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
azm: kesin karar; kas›t, niyet.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
bahis: konu.
batman: eski a¤›rl›k ölçüle-
rinden olup, iki okka ile sekiz
okka aras›nda de¤iflen a¤›rl›k
ölçüsü.

bedel: karfl›l›k.
bilakis: aksine, tersine.
casus: çeflitli konularda s›r
mahiyetindeki fleyleri ö¤re-
nip baflkalar›na bildiren kim-
se.
cidden: ciddî olarak, gerçek
olarak.
cihet: yön.
dirhem: yaklafl›k üç grama
denk gelen eski bir a¤›rl›k öl-

çüsü, çok küçük parça (me-
caz).
ehemmiyetsiz: önemsiz.
endifle: kayg›.
habbe: tane.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



ilim: bilme, bilgi.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz›
ile haber verme.
isyan: baflkald›rma, itaatsiz-
lik, emre karfl› gelme
kalben: kalp ile, kalpten; iç-
ten ve samimî olarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.

mâni: engel.
müflkülât: müflküller, güçlük-
ler, zorluklar.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
sual: soru.

taaccüp: flaflma, hayret etme,
flaflakalma.
tahattur: hat›ra gelmek, ha-
t›rlamak.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.
talebe: ö¤renci
vazife-i müdafaat: müdafa-
alar vazifesi, savunmalar gö-
revi.
zekâvet: zekilik; çabuk anla-
ma, kavrama kabiliyeti.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

‹ki ehemmiyetli sebep ve bir kuvvetli ihtara binaen
ben bütün vazife-i müdafaat› buraya gelen ve gelecek
Nur erkânlar›na b›rakmaya kalben mecbur oldum; husu-

san (¢U ,± ,• ,Q ,ñ) (HAfi‹YE)

Birinci Sebep: Ben hem sorgu dairesinde, hem çok
emarelerden kat’î bildim ki, bana karfl› ellerinden geldi¤i
kadar müflkülât yapmaya ve fikren onlara galebe et-
memden kaçmaya çal›fl›yorlar ve resmen de onlara ifl’ar
var. Güya ben konuflsam, mahkemeleri ilzam edecek de-
recede ve diplomatlar› susturacak bir iktidar-› ilmî ve si-
yasî gösterece¤im diye, benim konuflmama bahanelerle
mâni oluyorlar. Hatta, sorguda bir suale karfl› dedim:
“Tahattur edemiyorum.” O hâkim taaccüp ve hayretle
dedi: “Senin gibi fevkalâde acip zekâvet ve ilim sahibi
nas›l unutur?” Onlar Risale-i Nur’un harika yükseklikleri-
ni ve ilmî tahkikat›n› benim fikrimden zannedip dehflet
alm›fllar. Beni konuflturmak istemiyorlar. Hem güya, be-
nim ile kim görüflse birden Nurun fedakâr bir talebesi
olur. Onun için beni görüfltürmüyorlar. Hatta Diyanet
Reisi dahi demifl: “Kim onunla görüflse, ona kap›l›r; câ-
zibesi kuvvetlidir.”

HAfi‹YE: Hüsrev, Ref'et, Tahiri, Feyzi, Sabri.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma.
diplomat: siyasette becerikli
olan, siyasetçi, siyasî.
Diyanet Reisi: Diyanet ‹flleri Bafl-
kan›.
ehemmiyetli: önemli.
emare: alâmet, belirti, niflan.
erkân: rükünler, esaslar, ileri ge-
lenler.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
galebe: galip gelme, üstünlük.
güya: sanki.
güya: sanki.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iktidar-› ilmî: ilme ait iktidar, ilmî
güç ve kudret.
iktidar-› siyasî: siyasete ait ikti-
dar, siyasetle ilgili güç.
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Demek flimdi iflimi de sizlere b›rakmaya maslahat›m›z
iktizâ ediyor. Ve yan›n›zdaki yeni ve eski müdafaatlar›m
benim bedelime sizin meflveretinize ifltirak eder; o kâfî-
dir.

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bugün manevî bir ihtar ile sizin hesab›n›za bir telâfl,
bir hüzün bana geldi. Çabuk ç›kmak isteyen ve derd-i
maiflet için endifle eden kardefllerimizin hakikaten beni
müteellim ve mahzun etti¤i ayn› dakikada bir mübarek
hât›ra ile bir hakikat ve bir müjde kalbe geldi ki: Befl gün-
den sonra çok mübarek ve çok sevapl› ibadet aylar› olan
fluhur-i selâse gelecek. Her bir hasenenin sevab› baflka
vakitte on ise, receb-i flerifte yüzden geçer, flaban-› mu-
azzamda üç yüzden ziyade ve ramazan-› mübarekte bine
ç›kar ve cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde
otuz bine ç›kar. Bu pek çok uhrevî faydalar› kazand›ran
ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazar› ve ehl-i hakikat ve
ibadet için mümtaz bir meflheri ve üç ayda seksen sene
bir ömrü ehl-i imana temin eden fluhur-i selâseyi böyle
bire on kâr veren Medrese-i Yusufiyede geçirmek, elbet-
te büyük bir kârd›r; ne kadar zahmet çekilse, ayn-› rah-
mettir. ‹badet cihetinde böyle oldu¤u gibi; Nur hizmeti
dahi nisbeten —kemiyet de¤ilse de keyfiyet itibar›yla—
bire befltir. Çünkü bu misafirhaneye mütemadiyen giren
ve ç›kanlar, Nurun derslerinin intiflar›na bir vas›tad›r.
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mazan’›n 27. gecesi.
mahzun: hüzünlü, kederli, üzün-
tülü.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maslahat: uygun ifl, yerine göre
icap eden davran›fl.
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.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
meflveret: ifllerin konuflup anlafl-
ma yoluyla halledilmesi, bir konu
hakk›nda çeflitli ve ehil flah›slar-
dan fikir alma.
misafirhane: misafirlerin kald›¤›
ev, geçici bekleme yeri.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
müteellim: elemli, kederli, hü-
zünlü, içi s›zlayan.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Ramazan-› Mübarek: mübarek
Ramazan, bereketli Ramazan.
Receb-i fierif: Kamerî aylar›n ye-
dincisi ve mübarek kutsal aylar-
dan üç aylar›n birincisi, Recep ay›.
fiaban-› Muazzam: çok yüce fia-
ban ay›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Recep,
fiaban ve Ramazan.
temin: sa¤lama.
ticaret-i uhreviye: ahiret hayat›
için yap›lan ticaret. ahiret için se-
vap kazanmak, manevî ticaret.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vas›ta: arac›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziyade: çok, fazla.

ayn-› rahmet: rahmetin tâ
kendisi.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bedel: karfl›l›k.
cihet: yön.
derd-i maiflet: geçim derdi
ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
ehl-i hakikat: hakikati arzu-
layanlar, gerçe¤i bulup onun
peflinden gidenler; Allah ada-
m›.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
endifle: kayg›.
hakikat: gerçek.
hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-
zas›na uygun ifl.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-

ma, neflrolunma.
ifltirak: kat›lma, ortak olma.
kâfi: yeter, el verir.
kemiyet: bir fleyin adet, mik-
tar ve say› olarak ifade edile-
bilen durumu, nicelik.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, nitelik.
kudsî: mukaddes, yüce.
Leyle-i Kadîr: Kadîr Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
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Bazen bir adam›n ihlâs›, yirmi adam kadar fayda verir.
Hem Nurun, s›rr-› ihlâs› siyasetkârâne kahramanl›k da-
mar›n› tafl›yan, Nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulu-
nan mahpus bîçareler içinde bir parça zahmet ve s›k›nt›
olsa da, ehemmiyeti yok. Ve derd-i maîflet ciheti ise, za-
ten bu üç ay, ahiret pazar› olmas›ndan, herbiriniz çok flâ-
kirtlerin bedeline, hatta baz›n›z bin adam›n yerinde bura-
ya girdi¤inden, elbette sizin haricî ifllerinize yard›mlar›
olur diye tamam›yla ferahland›m ve bayrama kadar bu-
rada bulunmak büyük bir nimettir bildim.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Baz› emarelerle bildim ki; gizli düflmanlar›m›z, Nurla-

r›n k›ymetini düflürmek fikriyle, siyaset manas›n› hat›rla-
tan mehdîlik davas›n› tevehhüm ile, güya Nurlar buna bir
alettir diye, çok as›ls›z bahaneleri araflt›r›yorlar. Belki be-
nim flahs›ma karfl› bu iflkenceler, bu evhamlar›ndan ileri
geliyor. Ben, o gizli zalim düflmanlara ve onlar› aleyhi-
mizde dinleyenlere derim: Hâflâ, sümme hafla, hiçbir va-
kit böyle haddimden tecavüz edip, iman hakikatlerini
flahsiyetime bir makam-› flanüfleref kazand›rmaya alet et-
medi¤ime bu yetmifl befl, hususan otuz senelik hayat›m
ve yüz otuz Nur Risaleleri ve benim ile tam arkadafll›k
eden binler zatlar flahadet ederler. Evet, Nur fiakirtleri bi-
liyorlar ve mahkemelerde hüccetlerini göstermiflim ki,
flahs›ma de¤il bir makam, flanüfleref ve flöhret vermek 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
derd-i maiflet: geçim derdi ve
zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
faide: fayda.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
harici: d›fla ait, d›flla ilgili.
hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
hüccet: delil.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iman: inanç, itikat.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
k›ymet: de¤er.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
makam: büyük yer, mevki.

makam-› flan ü fleref: flan ve
fleref makam›.
mehdî: hadislere göre ahir
zamanda tevhidi esas alarak
iman› muhafaza edip ‹slâmi-
yeti hurafelerden ve bid’alar-
dan ar›nd›rarak zaman›n an-
lay›fl›na göre yenileyecek
olan âlim ve önder zat.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤›
maddî ve manevî lütuf ve ik-
ramlar.

flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flahsiyet: kiflilik.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flanüfleref: flan ve fleref.
s›rr-› ihlâs: ihlâs s›rr›, samimi-
yet ve do¤rulu¤un s›rr›.
siyasetkârâne: siyaset yapa-
na yak›fl›r flekilde, siyaset ya-
parak.
sümme hâflâ: kat’iyen olmaz,
Allah esirgesin.

tecavüz: haddini aflma, söz
ve harekette ileri gitme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümit-
sizli¤e ve korkuya düflme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zat: kifli, flah›s.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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ve uhrevî ve manevî bir mertebe kazand›rmak, belki bü-
tün kanaat ve kuvvetimle ehl-i imana bir hizmet-i imani-
ye yapmak için, de¤il yaln›z dünya hayat›m› ve fânî ma-
kamat›n›, belki lüzum olsa ahiret hayat›m› ve herkesin
arad›¤› uhrevî, bâkî mertebelerini feda etmeyi, hatta Ce-
hennemden baz› bîçareleri kurtarmaya vesile olmak için,
lüzum olsa Cenneti b›rak›p Cehenneme girmeyi kabul
etti¤imi hakikî kardefllerim bildi¤i gibi; mahkemelerde
dahi bir cihette ispat etti¤im halde, beni bu ittihamla Nur
ve iman hizmetime bir ihlâss›zl›k isnat etmek ve Nurlar›n
k›ymetini tenzil etmekle milleti onun büyük hakikatlerin-
den mahrum etmektir. Acaba bu bedbahtlar, dünyay›
ebedî ve herkesi kendileri gibi “Dini ve iman› dünyaya
alet ediyor” tevehhümüyle, dünyadaki ehl-i dalâlete mey-
dan okuyan ve hizmet-i imaniye yolunda hem dünyevî,
hem lüzum olsa uhrevî hayatlar›n› feda eden ve mahke-
melerde dava etti¤i gibi, birtek hakikat-i imaniyeyi dün-
ya saltanat› ile de¤ifltirmeyen ve siyasetten ve siyaseti ifl-
mam eden maddî ve manevî mertebelerden, ihlâs s›rr›y-
la, bütün kuvvetiyle kaçan ve yirmi sene emsalsiz iflken-
celere tahammül eden ve siyasete meslek itibar›yla te-
nezzül etmeyen ve kendini nefsi itibar›yla talebelerinden
çok afla¤› bilen ve onlardan daima himmet ve dua bek-
leyen ve kendi nefsini çok bîçare ve ehemmiyetsiz itikat
eden bir adam hakk›nda, baz› halis kardeflleri, Risale-i
Nur’dan ald›klar› fevkalâde kuvve-i imaniyeyi, onun ter-
cüman› olan o bîçareye tercümanl›k münasebetiyle Nur-
lar›n baz› faziletlerini ona isnad etmek ve hiçbir siyaset 
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ma.
iman: inanç, itikat.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
iflmam: hafif olarak duyurma,
koklatma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
itikat: inanç, iman.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymet: de¤er.
kuvve-i imaniye: iman kuvveti.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mertebe: derece, basamak.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›r: gizli hakikat.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
talebe: ö¤renci.
tenezzül: inme, alçalma.
tenzil: k›ymetten düflürme, de-
¤erini indirme.
tevehhüm: vehimlenme, yok
olan› var zannetmekle ümitsizli¤e
ve korkuya düflme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vesile: arac›, vas›ta.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar, azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emsalsiz: benzersiz.
fânî: ölümlü, geçici.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
feda: u¤runa verme, kurban
olma.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakikat: gerçek, esas.

hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-



hat›r›na gelmeyerek yüksek makamlar vermek ve had-
dinden bin derece ziyade hüsnüzan etmek; eskiden beri,
üstat ve talebeler mabeyninde câri ve itiraz edilmeyen bir
makbul âdet ile, teflekkür manas›nda pek fazla methüse-
na etmek, hiçbir kanunla suç olabilir mi? Gerçi mübalâ-
¤a itibar›yla hakikate bir cihette muhaliftir; fakat, kimse-
siz, garip ve düflmanlar› pek çok ve onun yard›mc›lar›n›
kaç›racak çok esbap varken, insafs›z çok muterizlere
karfl›, s›rf yard›mc›lar›n›n kuvve-i maneviyelerini takviye
etmek ve kaçmaktan kurtarmak ve mübalâ¤al› methe-
denlerin flevklerini k›rmamak için, onlar›n medihlerini
Nura çevirip bütün bütün reddetmedi¤i hâlde, onun bu
kabir kap›s›ndaki hizmet-i imaniyesini dünya cihetine çe-
virmeye çal›flan baz› resmî memurlar›n ne derece kanun-
dan, insaftan uzak düfltükleri anlafl›l›r.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Hiç telâfl ve merak etmeyiniz. Hakk›m›zdaki
her hâdisede, hem perde alt›nda, hem neticeler itibar›y-
la, hem rahmet ve inayetin iltifatlar› ve tebessümleri, hem
kader ve k›smetin ve adalet ve flefkatin terbiyeleri var ol-
du¤u kat’î ve mükerrer tecrübelerle tahakkuk etti¤inden,
biz, en ac› vaziyet ve s›k›nt›lara karfl›, kemal-i sab›r içinde
flükür etmekle mükellefiz. Ve cildleri ve derileri soyulan 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cihet: yön.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hüsn-i zan: bir kimsenin veya bir
hâdisenin iyili¤i hakk›ndaki vicda-
nî ve iyi kanaat.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çe-
virip bakma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i sab›r: sabr›n mükemmel
oluflu, tam ve mükemmel bir sa-
b›r.
k›smet: nasip.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
mabeyn: ara.
makam: büyük yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.

medih: övme.
methüsena: methedip öv-
mek.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
mükerrer: tekrarlanm›fl, tek-
rar olunmufl.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›-
kan, itirazc›.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.

resmî: devlet ad›na olan.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
S›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile

Allah’› hamd etme.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
talebe: ö¤renci.
tebessüm: gülümseme.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
vaziyet: durum.
ziyade: çok, fazla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Cercis Aleyhisselâm gibi, binler, milyonlar hakikat müca-
hitlerinin hakaik-› imaniyenin kudsî hizmetinin bir numu-
nesine mazhar olan Nur fiakirtlerinin çektikleri zahmet-
ler, o eski zatlar›n zahmetlerine nispeten binde bir ol-
maz. Ve ücret ve kazanç cihetinde, inflaallah birdirler ve
beraberdirler.

Saniyen: On bir defa bana suikast eden ve dört defa
mahkemeleri aleyhimize sevk edip üç defa hapse sokan
gizli düflmanlar›m›z›n Nurlar hakk›nda plânlar› akim kal-
d›¤›ndan, bütün desiseleriyle, ehemmiyetsiz flahs›ma kar-
fl› s›k›nt›, tecrid-i mutlak ve kimse ile temas etmemek ve
damar›ma dokundurmakla iflkenceler verdirmeye çal›fl›-
yorlar. Ben de, o iflkencelerin alt›nda inayetin iltifat›n›
görüp tahammül ederek flükrederim. Zannederim, herbi-
rinizden vücutça on derece zaif ve on derece ziyade s›-
k›nt›lar›ma karfl› tahammülüm, sizin gibi kuvvetli ve âli-
cenap zatlar›n, küçücük ve geçici ve cüz’î s›k›nt›lar›n›z›
nazar›n›zda hiçe indirir diye, daha size teselli vermeye lü-
zum görmüyorum.

Salisen: fiimdi, flahs›m› çürütmeye çal›flt›klar›ndan ve
s›kt›klar›ndan ve ihanet ettiklerinden dolay› s›k›lmay›n›z.
Çünkü, Nurlara ve talebelerine iliflilmedi¤ine bir alâmet-
tir ve tam aldand›klar›na bir emaredir. Yani, k›ymeti, hü-
neri flahs›mda zannedip beni s›k›yorlar, çürütmek istiyor-
lar. Bu aldanmalar›nda pek büyük bir maslahat ve Nur-
lara çok faydas› var.
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sû-i kast: birini öldürmeye kast
etme, birini öldürmek kast›yla
sinsice plan kurma.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hâl ile Allah’› hamd
etme.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
talebe: ö¤renci.
tecrid-i mutlak: hiç kimse ile gö-
rüflememek, hücre hapsi.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zaif: zay›f.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: çok, fazla.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aleyhisselâm: Allah’›n selâm›
onun üzerine olsun.
âlicenap: cömert, iyilik sahibi,
yüksek ahlâkl›.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, az.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
emare: alâmet, belirti, niflan.
faide: fayda.

hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek.
hüner: marifet, bilgililik, usta-
l›k.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
k›ymet: de¤er.

kudsî: mukaddes, yüce.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
mücahit: cihad eden, sava-
flan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
numune: örnek.
flakirt: talebe, ö¤renci.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sevk: yöneltme, gönderme.



Benim tam yapamad›¤›m vazife-i flahsiyemi ve hiz-
met-i Nuriyemi bu suretle menfi bir tarzda bana yapt›r›-
yorlar. ‹nflaallah, o nispette sevap kazand›ran kusuratla-
r›ma kefaret olur.

Rabian: Gizli münaf›klar, her nas›lsa baz› resmî me-
murlar› aldat›p, “Said ile görüflen, dost ve Nurcu olur.
Kimse temas etmesin” diye onlar› evhamland›rm›fllar.
Hatta, heyet-i idare ve gardiyanlar dahi benden kaç›yor-
lar. Ben de memnun oluyorum ve bu hâle flükrediyorum.
Sizlerle, sureten görüflmedi¤imden zarar› yok. Çünkü bir
hanede maddeten ve manen ve ruhen ve kalben ve va-
zifeten ve fikren ve muaveneten daima beraberiz, mane-
vî görüflüyoruz; yeter.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim ve hizmet-i Kur’âniye ve ima-

niyede fedakâr ve metin arkadafllar›m,

Birkaç gündür sizin ile kalemle konuflmad›¤›mdan s›-
k›lmay›n›z. fiimdi iki noktay› beyan etmek kalbe geldi.

Birincisi:
2 *G o√nQÉnàrNG Énª«/a oôr«nîrdnG s›rr›yla, teslim ve te-

vekkülden sonra tesellî hissettim. fiöyle ki:

Bizi, hususan Çal›flkan’lar› tahliye etmeyip ve tefrik et-
meyerek tehir etmelerinde, inflaallah maddî bir zarara
mukabil manevî yüz menfaat ve kazanç olacak. Meselâ, 

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
gardiyan: nöbetçi, hapishane
bekçisi.
hane: ev.
heyet-i idare: idare hey’eti, yö-
netim kurulu.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân hiz-
meti.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti, Ri-
sale-i Nur için çal›flma.
hususan: bilhassa, özellikle.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
kalben: kalp ile, kalpten.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir gü-
nah›n giderilmesi.
kusurat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
meselâ: örne¤in.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, telâfla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
muavenetten: yard›mlaflma ola-
rak.
mukabil: karfl›l›k.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nispet: oran, ölçü.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.

rabian: dördüncü olarak.
resmî: devlet ad›na olan.
ruhen: ruh ile.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli hakikat.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.

suret: biçim, flekil, tarz.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibariyle.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
tarz: biçim, flekil.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
tehir: erteleme, sonraya b›-
rakma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-

me.

tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.

vazife-i flahsiye: flahsî vazife,
kifliye ait görev.

vazifeten: vazife olarak, vazi-
fe ile.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Hay›r Allah’›n seçti¤indedir.
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Ankara’n›n alt› makamat›na gönderilen ilmî ve imanî ve
pek kuvvetli müdafaat, flimdi yirmi gündür onlar›n nazar-
lar›ndad›r. Hem onun k›ymettar hakikatleri, hem alâka-
darlar›n merakla nazar-› dikkatlerini celp eden meselemi-
zin safahat›, o makamat› elbette lâkayt b›rakmazlar. Her-
halde, e¤er o hakîkatlere ma¤lûp olmasa idiler, flimdiye
kadar bize tecavüz ve fliddetli ifl’ar ve emirler olacakt›.
E¤er olsayd›, hakk›m›zda habbeyi kubbe yapanlardan te-
reflfluhat› hissedilecekti. Demek hakikat galebe etmifl, ol-
sa olsa tedafüî bir vaziyetle bize hafif bir iliflmek olur.
Ben kendi hesab›ma, o netice için, flimdiye kadar maddî
zarar ve s›k›nt›lar›m›n yüz derece fevkinde manevî ka-
zanc›m var. Sizden herbir kardeflimizi, benden ziyade
hissedar biliyorum. Demek, tahliyemizin tehiri hay›rl›d›r.
Hem, Çal›flkan’lardan üç kardefl, pekçok Nur fiakirtleri-
ni buraya gelmekten kurtard›klar› gibi, haklar›nda edilen
iftiralar vas›tas›yla dahi, Risale-i Nur’un bir cihette, flim-
diki mahkemenin nazar›ndan kurtulmas›na bir vesile ol-
dular. Bu iki k›ymettar kazanç onlar›n hususî tahliyeleriy-
le bozulacakt›. Hem, onlar›n Nurlara pek ciddî alâkalar›
halk›n nazar›nda sönecekti.

‹kinci Nokta: Meselemiz, âlem-i ‹slâm› alâkadar

eden pek büyük bir vazife-i Kur’âniye ve imaniyedir. On-
dan dehflet alan gizli münaf›klar, ellerinden geldi¤i kadar
küçültmek isterler. Ve çok ehemmiyet verdiklerinden, za-
hiren ehemmiyetsiz göstermeye çal›fl›yorlar; hükûmeti
ve adliyeyi aldat›yorlar. Meselâ, Nurlara mensup fe-
riklerden ve miralaylardan sarf-› nazar edip, Ankara’da 
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olmayan.
mensup: bir fleye veya kimseye
ba¤l› olan, üye.
Mesele: önemli konu.
miralây: alay kumandan›, albay.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
safahat: safhalar, devreler.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sarf-› nazar: bak›fltan uzak tut-
ma, gözden kaç›rma.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma.
tecavüz: haddini aflma, söz ve
harekette ileri gitme.
tedafü: kendini koruma, savun-
ma ile ilgili, savunmaya ait.
tehir: erteleme, sonraya b›rak-
ma.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar; kesin olmayan haberler.
vas›ta: arac›l›k.
vazife-i imaniye: imanla ilgili va-
zife, görev.
vazife-i Kur’âniye: Kur’ân’la ilgili
vazife, Kur’ân vazifesi.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
zahiren: görünüflte.
ziyade: çok, fazla.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten.
cihet: yön.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.

ehemmiyetsiz: önemsiz.
ferik: askerî kolordu kuman-
dan›, korgeneral.
fevkinde: üstünde.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
habbe: tane.
hakikat: gerçek, esas.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hususî: özel.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.

ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz›
ile haber verme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kubbe: gökyüzü, sema.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
maddî: madde ile alâkal›, cis-
manî.
ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî



Nur Talebesi bir nefer askerin elinde, zarars›z birkaç ri-
sale bulunmas›yla, buradaki mahkeme, meseleyi uzatt›r-
maya vesile ediyorlar. Ve benim flahs›m›n ehemmiyetsiz-
li¤ini, ihanetler ve tazyiklerle, tecrübelerle gösterip, bin-
ler derece flahs›mdan ehemmiyetli olan Nurlar›n kuvvet-
li derslerini ve flakirtlerinin sars›lmaz ve susmaz flahs-›
manevîlerini nazara almay›p, güya ehemmiyet vermiyor-
lar. Hâlbuki, onun ehemmiyetinden titriyorlar ki, o kub-
beleri habbe göstermek istiyorlar.

Hem, tam aldanm›fllar. ‹çimizde yaln›z dört befl karde-
flimiz, ailevî ticaret cihetinde bu tehirden bir zararlar› ol-
sa da, inflaallah pek çok manevî kazançlar› o maddî za-
rar› hiçe indirecek bir inayet alt›nday›z. Hiç merak ve te-
lâfl etmeyiniz. Vazifemiz, sab›r içinde flükretmek ve
mümkün oldukça Nurlarla meflgul olmakt›r ve bizden
çok ziyade s›k›nt›da bulunan mahpuslara teselli vermek-
tir.

Said Nursî
„@ò
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Mücmel bir manevi ihtar ile bir meseleyi kalbe geldi¤i
gibi beyan edece¤im: Alt› makamata giden ve galebe
eden müdafaat›n cevab› gelmifl ve bize tecavüze çare
bulamam›fllar. Yaln›z bir makam›n, gizli bir ifl’ar ile, be-
nim fedakâr kardefllerimi benden so¤utmak ve fliddetli 

ailevî: aileye mensup, aile ile ilgi-
li.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cihet: yön.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetli: önemli.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
galebe: galip gelme, üstünlük.
güya: sanki.
habbe: tane.
ihanet: hainlik, kötülük etme, ar-
kadan vurma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
ifl’ar: anlatma, bildirme; yaz› ile
haber verme.
kubbe: gökyüzü, sema.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
makam: yer, mevki.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-

mayan.
mesele: önemli konu.
Mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,
k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefer: asker, er.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
flahs-› manevî: manevî flah›s,

belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
talebe: ö¤renci.

tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
tecavüz: haddini aflma, söz
ve harekette ileri gitme.
tehir: erteleme, sonraya b›-
rakma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
vazife: görev.
vesile: arac›, vas›ta.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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alâkalar›n› gevfletmek plân› var. Zaten çoktan beri —be-
ni ihanetlerle ve iftiralarla ve tecritlerle— bu kudsî ve uh-
revî ve imanî alâkay› bozmaya çal›flt›lar; muvaffak ola-
mad›lar. fiimdi Nurcular› ürkütmek, zay›f bir damar bu-
lup nazarlar›n› baflka tarafa çevirmeye baz› bahaneleri
buluyorlar. ‹nflaallah, demir gibi metin Nurcular›n kahra-
manâne sebatlar› ve tahammülleri ve mücahid-i ekber
olan Nurun hakikatleri, onun elinde birer elmas k›l›ç bu-
lunan flakirtlerin flahs-› manevîsinin pek harika fedakârl›-
¤›, onlar›n bu plân›n› da akim b›rakacak.

Evet, Cennet ucuz olmad›¤› gibi, Cehennem dahi lü-
zumsuz de¤il.

Sizlere tekrar ile beyan edilmifl: eski zaman›n kahra-
man mücahitlerine nispeten en az zahmet, a¤›r flerait ve
bu zaman›n fliddet-i ihtiyaç cihetiyle çok sevap kazanan,
inflaallah halis Nurculard›r. Ve boflu bofluna, bâd›heva,
belki günahl›, zararl› giden birkaç sene ömrünü, böyle
kudsî bir hizmet-i imaniye ve Kur’âniyeye sarf eden ve
onun ile ebedî bir ömrü kazanan Nur Talebeleridir. Ben,
kendi hisseme düflen bütün bu hücumlar›na karfl›, pek-
çok zaafiyetimle beraber tahammüle karar verdim. ‹nfla-
allah, kuvvetli, fedakâr, genç, kahraman kardefllerim
benden geri kalmaz ve kaçmazlar ve kaçanlar› da geri
çevirmeye, flimdiye kadar çal›flt›klar› gibi, çal›flacaklar.

Said Nursî

„@ò
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mücahit: din u¤runda ve Allah r›-
zas› için savaflan.
mücahit-i ekber: en büyük mü-
cahit, en büyük savaflç›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sarf: harcama.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
flerait: flartlar.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n, muh-
taç olman›n fliddeti, ihtiyac›n çok
fazla olmas›.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
Talebe: ö¤renci.
tecrit: hücre hapsi; bir kiflinin
baflkalar›yla olan iliflkisini kesme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zaif: zay›f.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
bad-› heva: heva ve heves
rüzgâr›, gelip geçici hevesler.
bahane: kusur, noksan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet: yön.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
elmas: çok de¤erli.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-

da eden.
hakikat: gerçek, esas.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
harika: ola¤anüstü.
hisse: pay, nasip.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân
hizmeti.
hücum: sald›rma.
iftira: asl› olmadan birine suç

yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
Inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
kahramanâne: kahramanca,
yi¤itçe, cesurca.
kudsî: mukaddes, yüce.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›;
kolayl›kla sars›lmayan, telâfla
düflmeyen ve korkuya kap›l-
mayan.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Receb-i flerifinizi ve yar›nki Leyle-i Regaibinizi
ruhucan›m›zla tebrik ederiz.

Saniyen: Me’yus olmay›n›z, hem merak ve telâfl etme-
yiniz; inayet-i Rabbaniye inflaallah imdad›m›za yetiflir. Bu
üç aydan beri aleyhimizde ihzar edilen bomba patlad›.
Benim sobam ve Feyzilerin su barda¤› ve Hüsrev’in su
bardaklar›n›n verdikleri haber do¤ru ç›kt›. Fakat dehfletli
de¤il, hafif oldu. ‹nflaallah, o atefl tamamen sönecek. Bü-
tün hücumlar›, flahs›m› çürütmek ve Nurun fütuhat›na
bulant› vermektir. Emirda¤’›ndaki malûm münaf›ktan da-
ha muz›r ve gizli z›nd›klar›n elinde bir alet bir adam ve
bid’atkâr bir yar›m hoca ile beraber, bütün kuvvetleriyle
bize vurmaya çal›flt›klar› darbe, yirmiden bire inmifl; in-
flaallah, o bir dahi, bizi mecruh ve yaral› etmeyecek ve
düflündükleri ve kast ettikleri bizi birbirinden ve Nurlar-
dan kaç›rmak plânlar› dahi akim kalacak. Bu mübârek
aylar›n hürmetine ve pek çok sevap kazand›rmalar›na
itimaden sab›r ve tahammül içinde flükür tevekkül etmek

ve 
2 pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne düsturuna teslim olmak

elzemdir, vazifemizdir.

Said Nursî

„@ò

akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bid’atkâr: dinde olmayan› dine
sokmaya çal›flan, bid’atç›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
düstur: kaide, esas, prensip.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
fütuhat: zaferler, fetihler, galibi-
yetler.
hücum: sald›rma.
hürmet: sayg›.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
imdat: yard›m.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk›n yard›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
itimaden: itimat ederek, dayana-
rak, güvenerek.
Leyle-i Regaip: Regaip Gecesi,
Recep ay›n›n ilk Cuma gecesi.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecruh: yaralanm›fl, inand›r›c›
sözlerle çürütülmüfl fikir.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.

münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
muz›r: zararl›, zarar veren.
receb-i flerif: Kamerî aylar›n
yedincisi ve mübarek kutsal
aylardan üç aylar›n birincisi,
Recep ay›.
ruhucan: ruh ve can; ruh ve
canla.
sab›r: dayanma, katlanma,

zorluklara dayanma gücü.
saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›

koyabilme, katlanma.

tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.

vazife: görev.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Kadere iman eden, kederden emin olur.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim ve bu dünyada medar-› tesel-
lilerim ve hakikatin hizmetinde yorulmaz arkadafllar›m,

Bu mübarek aylarda ve sevab› ziyade bu çilehanede
mümkün oldu¤u kadar bir meflgale-i Kur’aniye ve Nuri-
ye ile s›k›nt›l› vaktiniz sarf edilse, çok faydalar› var. S›k›n-
t› hafifleflti¤i gibi, k›ymettar kalp ve ruhun ferahlar›na
medar, sevab› yüksek bir ibadet, o Nurlarla iman cihetin-
de ifltigal, hem tefekkürî bir ibadet, hem ‹hlâs Risale-
si’nin ahirinde yaz›ld›¤› gibi befl vecihle bir nevi ibadet
say›labilir. Ben, bugünlerde, k›smen müdafaatla zihnen
meflguliyetimden teessüf ederken kalbe geldi ki: “O iflti-
gal dahi ilmidir; hakaik-i imaniyenin neflrine ve serbesti-
yetine bir hizmettir ve bu cihette bir nevi ibadettir.” Ben
de s›k›ld›kça, yüz defa temafla etti¤im Nur meselelerini,
yine zevkle tekrar mütalâaya bafll›yorum. Hatta, müdafa-
atlar› dahi Nurun ilmî risaleleri gibi görüyorum.

Eskiden bir kardeflimiz bana demiflti: “Ben, otuz defa
Onuncu Sözü okudu¤um halde, yine tekrar ile okumas›-
na ifltiyak ve ihtiyaç hissediyorum.” Ve bundan bildim ki,
Kur’an›n mümtaz bir hassas› olan usand›rmamak;
Kur’ân hakikatlarinin bir ma’kesi, bir âyinesi, bir haki-
katli tefsiri olan Nur Risalelerine de in’ikas etmifl bulunu-
yor.

Said Nursi

„@ò
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müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
neflir: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nevi: çeflit, tür.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tefekkürî: tefekküre ait, düflünce
ile ilgili.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
vecih: cihet, yön.
zihnen: zihin olarak, zihince.
ziyade: çok, fazla.

ahir: son.
âyine: ayna.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cihet: yön.
çilehane: çile yeri, çile çeki-
len yer.
faide: fayda.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hassa: bir fleye mahsus olan

özellik, nitelik.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanç, itikat.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
k›smen: k›smî olarak, baz›
yönden.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
ma’kes: akseden yer, yans›-
ma yeri.
medar: sebep, vesile.
medar-› teselli: ferahl›k se-
bebi, teselli kayna¤›.
mesele: konu.
meflgale-i Kur’âniye ve Nu-
riye: Kur’ân ve Risale-i Nur ile
meflgul olma.
meflguliyet: meflgul olma, bir
ifl yapma.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musibete
düflenlere ve bilhassa Nur fiakirtlerinde dehfletli s›k›nt›la-
ra ve me’yusiyetlere karfl› en tesirli çare, birbirine teselli
ve ferah vermek ve kuvve-i maneviyesini takviye etmek
ve fedakâr hakikî kardefl gibi birbirinin gam ve hüzün ve
s›k›nt›lar›na merhem sürmek ve tam flefkatle kederli kal-
bini okflamakt›r. Mabeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuv-
vet, gücenmek ve tarafgirlik kald›rmaz. Madem ben size
bütün kuvvetimle itimat edip bel ba¤lam›fl›m ve sizin için
de¤il yaln›z istirahatimi ve haysiyetimi ve flerefimi, belki
sevinçle rûhumu da feda etmeye karar verdi¤imi bilirsi-
niz, belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim
ki; sekiz gündür, Nurun iki rüknü zahirî birbirine nazlan-
mak ve tesellî yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz
hâdise, bu s›rada benim kalbime verdi¤i azap cihetiyle,
“Eyvah, eyvah! El-aman, el-aman! Yâ Erhamürrâhimîn,
medet! Bizi muhafaza eyle, bizi cin ve insî fleytanlar›n
flerrinden kurtar, kardefllerimin kalblerini birbirine tam
sadâkat ve muhabbet ve uhuvvet ve flefkatle doldur” di-
ye hem ruhum, hem kalbim, hem akl›m feryad edip a¤-
lad›lar.

Ey demir gibi sars›lmaz kardefllerim! Bana yard›m edi-
niz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyor-
dum ki, bütün vazifelerimi flahs-› manevînize b›rakm›flt›m.
Siz de, bütün kuvvetinizle benim imdâd›ma koflman›z 

azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
el-aman: medet, aman, imdat
manas›nda yard›m ve flikâyet bil-
diren edat.
eyvah: Yaz›k, heyhat!”.
feda: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
gam: keder, üzüntü.
hâdise: olay.
hakikî: gerçek.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hususan: bilhassa, özellikle.
imdat: yard›m.
insî: insan cinsinden.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
itimat: dayanma, güvenme.
kasem: yemin, and.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
kuvve-i maneviye: manevî güç,
moral.
mabeyn: ara.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
medet: inayet, yard›m, imdat.
merhem: ilâç; ac›y›, kederi teskin
eden fley.
Mesele: önemli konu.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhafaza: koruma.
musibet: felâket, belâ.
nazik: narin, ince; dikkat gerekti-

ren, önemli.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rükün: esas, kaide, prensip.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-

rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
fler: kötülük.
fleref: onur, haysiyet.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.

temin: flüpheyi giderme, sa¤-
lamlaflt›rma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vazife: görev.
yâ Erhamürrâhimîn: Ey mer-
hametlilerin en merhametlisi.
zahirî: görünürde.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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lâz›m geliyor. Gerçi hâdiseniz pek cüz’î ve gecici ve kü-
çük idi. Fakat, saatimizin zenbere¤ine ve gözümüzün ha-
dekas›na gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir. Ve bu
noktada ehemmiyetlidir ki, maddî üç patlak ve manevî
üç müflahedeler tam tam›na haber verdiler.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Leyle-i Miraç ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu
gece mümkün oldukça çal›flmakla, kazanç birden bine ç›-
kar. fiirket-i maneviye s›rr›yla, inflaallah, herbiriniz k›rk
bin dil ile tesbih eden baz› melekler gibi, k›rk bin lisan ile
bu k›ymettar gecede ve sevab› çok bu çilehanede ibâdet
ve dualar edeceksiniz ve hakk›m›zda gelen f›rt›nada bin-
den bir zarar olmamas›na mukabil, bu gecedeki ibâdet
ile flükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyat›n›z› tebrik ile be-
raber, hakk›m›zda inayet-i Rabbaniye pek zahir bir suret-
te tecelli etti¤ini tebflir ederiz.

Said Nursî
„@ò

o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k, muhlis kardefllerim,

Bizler imkân dairesinde bütün kuvvetimizle Lem’a-i ‹h-
lâs›n düsturlar›n› ve hakikî ihlâs›n s›rr›n› mabeynimizde 
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mazan’›n 27. gecesi.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi, Hz.
Muhammed’in Miraca ç›kt›¤› ge-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesi.
lisan: dil.
mabeyn: ara.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli hiç
bir karfl›l›k beklemeden s›rf Allah
r›zas› için yapan.
mukabil: karfl›l›k.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizli hakikat.
flirket-i maneviye: manevî flir-
ket, manevî ortal›k.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
suret: biçim, flekil, tarz.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
zahir: aç›k, aflikâr.
zemberek: saatlerin çeflitli parça-
lar›n› harekete geçiren yay.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
çilehane: çile yeri, çile çeki-
len yer.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyetli: önemli.
gerçi: her ne kadar...
hadeka: göz bebe¤i.
hâdise: olay.

hakikî: gerçek.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.

inayet-i Rabbaniye: her fle-
yin terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk’›n yard›m›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Lem’a-i ‹hlâs: ‹hlâs lem’as›,
Lem’alar adl› eserde bulunan
‹hlâs Risalesi.
Leyle-i Kadîr: Kadîr Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
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ve birbirimize karfl› istimal etmek, vücup derecesine gel-
mifl. Kat’î haber ald›m ki, üç aydan beri buradaki has
kardeflleri birbirine karfl› meflrep veya fikir ihtilâf›yla bir
so¤ukluk vermek için üç adam tayin edilmifl. Hem, me-
tin Nurcular› usand›rmakla sarsmak ve nazik ve taham-
mülsüzleri evhamland›rmak ve hizmet-i Nuriyeden vaz-
geçirmek için, sebepsiz, mahkememizi uzat›yorlar. Sak›n
sak›n, flimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârâne uhuv-
vet ve samimâne muhabbet sars›lmas›n. Bir zerre kadar
olsa bile, bize büyük zarar olur. Bizler birbirimize lüzum
olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur’âniye ve ima-
niyemiz iktiza etti¤i hâlde, s›k›nt›dan veya baflka fleyler-
den gelen titizlikle hakikî fedakârlar birbirine karfl› küs-
meye de¤il, belki kemal-i mahviyet ve tevazu ve teslimi-
yetle kusuru kendine al›r, muhabbetini, samimîyetini zi-
yadelefltirmeye çal›fl›r. Yoksa, habbe kubbe olup tamir
edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale
edip, k›sa kesiyorum.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ:
2 *G o√nQÉnàrNG Énª«/a oôr«nîrdnG s›rr›yla, inflaallah, mah-

kememizin tehirinde ve tahliye olan kardefllerimizin yine
mahkeme gününde burada bulunmalar›nda büyük hay›r-
lar var.

aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
feda: u¤runa verme.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fedakârâne: fedakârca, fedakâr-
l›kla.
feraset: anlay›fl, çabuk sezifl, kav-
ray›fl.
habbe: tane.
hakikî: gerçek.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân hiz-
meti.
hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti, Ri-
sale-i Nur için çal›flma.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istimal: kullanma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal-i mahviyet: tam anlam›y-
la tevazu ve alçak gönüllülük
üzere olmak.
kubbe: gökyüzü, sema.
mabeyn: ara.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, telâfla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
muhabbet: sevgi, sevme.
nazik: narin, ince; dikkat gerekti-
ren, önemli.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-

l›k.
samimâne: samimî bir flekil-
de, gönülden gelen bir tav›rla.
samimiyet: samimîlik, içten-
lik.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
s›r: gizli hakikat.
tahammül: zora dayanma,

kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
tehir: erteleme, sonraya b›-
rakma.
teslimiyet: teslim olma, bo-
yun e¤ifl.

tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziyade: Artma, ço¤alma.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Evet, Risale-i Nur’un meselesi âlem-i ‹slâmda, husu-
san bu memlekette küllî bir ehemmiyeti bulundu¤undan,
böyle heyecanl› toplamalar ile umumun nazar-› dikkatini
Nur hakikatlerine celp etmek lâz›md›r ki, ümidimizin ve
ihtiyat›m›z›n ve gizlememizin ve muar›zlar›n küçültmele-
rinin fevkinde ve ihtiyar›m›z›n haricinde, böyle flaflaa ile,
Risale-i Nur kendi derslerini dost ve düflmana aflikâren
veriyor, en mahrem s›rlar›n› en nâmahremlere çekinme-
yerek gösteriyor. Madem hakikat budur; biz küçücük s›-
k›nt›lar›m›z› kinin gibi bir ac› ilâç bilip, sab›r ve flükretme-
liyiz, “Yâ Hû! Bu da geçer” demeliyiz.

Saniyen: Bu Medrese-i Yusufiyenin naz›r›na yazd›m:
Ben Rusya’da esir iken, en evvel, Bolflevizmin f›rt›nas›,
hapishanelerden bafllad›¤› gibi, Frans›z ‹htilâl-i Kebiri da-
hi en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri nam›y-
la yâd edilen mahpuslardan ç›kmas›na binaen; biz Nur
fiakirtleri, hem Eskiflehir, hem Denizli, hem burada,
mümkün oldukça mahpuslar›n ›slâh›na çal›flt›k. Eskiflehir
ve Denizli’de tam faydas› görüldü. Burada daha ziyade
fayda olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde Nurun ders-
leriyle geçen f›rt›nac›k (HAfi‹YE) yüzden bire indi. Yoksa ih-
tilaftan ve böyle hâdiselerden istifade eden ve f›rsat bek-
leyen haricî muz›r cereyanlar, o baruta atefl at›p bir yan-
g›n ç›kacakt›.

Said Nursî
„@ò
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inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
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.
mesele: önemli konu.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muz›r: zararl›, zarar veren.
nam: ad
namahrem: mahrem olmayan,
bir fleyi bilmemesi gereken kifli-
ler.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nazik: narin, ince; dikkat gerekti-
ren, önemli.
naz›r: vekil, bakan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
flakirt: talebe, ö¤renci.
saniyen: ikinci olarak.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dikkat
ve tecrübe ile anlafl›lan en ince
yan›.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
umum: bütün, herkes.
vâris: mirasç›
yâd: anma.
zemin: yer.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

HAfi‹YE: Bu f›rt›na ise; Afyon hapsinde bir isyan ç›kt›; hiçbir Nur Tale-
besi kar›flmad›.

âcizâne: âciz ve güçsüz bir
flekilde 
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aflikâren: aflikâr olarak, aç›k-
ça.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
Bolflevizm: Hürriyet ad›na
bütün insanî de¤erleri tahribe
yönelerek, hiç bir kanun, öl-
çü, de¤er tan›maks›z›n sosya-
list hedeflere varmay› benim-
seyen görüfl.

celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
esir: tutsak.
evvel: önce.
fevkinde: üstünde.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
hariç: d›flar›.

haricî: d›flar›ya ait.
hafliye: dipnot
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.
‹htilâl-i Kebir: Büyük Frans›z
‹htilâli.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli
hareket etme.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k, sars›lmaz, s›k›nt›dan usan›p bizlerden çe-

kilmez kardefllerim,

fiimdi maddî, manevî bir s›k›nt›dan nefsim sizin hesa-
b›n›za beni mahzun eylerken, birden kalbe geldi ki, hem
senin, hem buradaki kardefllerin tek birisiyle yak›nda gö-
rüflmek için bu zahmet ve meflakkatin baflka surette on
mislini çekseydiniz yine ucuz olurdu. Hem Nurun takva-
darâne ve riyazetkârâne meflrebi, hem umuma ve en
muhtaçlara, hatta muar›zlara ders vermek mesle¤i, hem
dairesindeki flahs-› manevîyi konuflturmak için eski za-
manda ehl-i hakikatin senede hiç olmazsa bir-iki defa iç-
timâlar› ve sohbetleri gibi, Nur fiakirtlerinin de birkaç se-
nede en müsait olan Medrese-i Yusufiyede bir defa top-
lanmalar›n›n lüzumu cihetinde bin s›k›nt› ve meflakkat
dahi olsa, ehemmiyeti yoktur. Eski hapislerimizde birkaç
zaif kardefllerimizin usan›p daire-i Nuriyeden çekinmele-
ri onlara pek büyük bir hasaret oldu; ve Nurlara hiç za-
rar gelmedi. Onlar›n yerine daha metin, daha muhlis fla-
kirtler meydana ç›kt›lar. Madem dünyan›n bu imtihanla-
r› geçicidir, çabuk giderler, sevaplar›n›, meyvelerini bizle-
re verirler; biz de inayet-i ‹lâhiyeye itimad edip, sab›r
içinde flükretmeliyiz.

Said Nursî

„@ò

Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
cihet: yön.
daire-i Nuriye: nura ait daire, nur
dairesi.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, gerçe¤i bulup onun peflin-
den gidenler; Allah adam›.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
itimat: dayanma, güvenme.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahzun: hüzünlü, kederli, üzün-
tülü.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
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.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›; ko-
layl›kla sars›lmayan, telâfla düfl-
meyen ve korkuya kap›lmayan.
misil: kat; efl.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli hiç

bir karfl›l›k beklemeden s›rf
Allah r›zas› için yapan.

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

riyazetkârâne: nefsini terbi-
ye ederek; ölümlü ve geçici
fleylerden nefsini çekerek ka-
naat içinde yaflayarak.

sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.

flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatte meydana gelen ma-
nevî flah›s.

flakirt: talebe, ö¤renci.

s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

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

Allah’› hamd etme.
suret: biçim, flekil, tarz.
takvadarâne: takvaya düfl-
kün olarak; bütün günahlar-
dan kendini koruyarak, dinin
yasak etti¤i fleylereden kaç›-
narak.
umum: bütün, herkes.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zaif: zay›f.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim, bu medrese-i Yusufiyede ders

arkadafllar›m,

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir
kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-› befleriyenin
program› nevinden olmas› cihetiyle, Leyle-i Kadrin kud-
siyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin
oldu¤u gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i sâlihin ve
herbir harf-i Kur’ân’›n sevab› yirmi bine ç›kar. Sâir vakit-
te on ise, fluhûr-u selâsede yüze ve bine ç›kar. Ve bu kud-
sî leyali-i meflhûrede, on binlere, yirmi bine veya otuz
binlere ç›kar. Bu geceler elli senelik bir ibâdet hükmüne
geçebilir. Onun için, elden geldi¤i kadar Kur’ân’la ve is-
ti¤far ve salâvâtla meflgul olmak büyük bir kârd›r.

Said Nursî
„@ò

o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Mübarek ramazan-› flerifinizi bütün ruhucan›m›zla teb-
rik ediyoruz. Cenab-› Hak bu ramazan-› flerifin Leyle-i
Kadrini umumumuza bin aydan hay›rl› eylesin, âmin. Ve
seksen sene bir ömr-i makbul hükmünde hakk›n›zda ka-
bul eylesin, âmin.

Said Nursî

„@ò
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zulüm ile hapiste kalmas›ndan ki-
naye olarak, iman ve Kur’ân’a
hizmetinden dolay› tevkif edilen-
lerin hapsedildi¤i yer manas›nda,
hapishane.
Mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mukadderat-› befleriye: insanl›-
¤›n mukadderat›, insanl›¤››n ka-
deri.
nevi: çeflit, tür.
ömr-i makbul: be¤enilen, de¤er-
li, makbul hayat.
Ramazan-› fierif: mübarek, fleref-
li Ramazan ay›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
Sair: di¤er, baflka, öteki.
salâvat: Hz Muhammed’e rahmet
ve esenlik dileme, salât ve selâm
etme; ‘Allahümme salli ala seyyi-
dinâ muhammedin ve ala âlî sey-
yidinâ muhammed’ deme.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Recep,
fiaban ve Ramazan.
umum: bütün, herkes.

amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cihet: yön.
harf-i Kur’ân: Kur’ân harfi.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-

zas›na uygun ifl.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hükmüne: yerine, de¤erine.
isti¤far: tövbe etme, Al-
lah’tan günahlar›n›n ba¤›fllan-
mas›n› isteme.
kudsî: mukaddes, yüce.
kudsiyet: kutsall›k, mukad-
deslik, azizlik.
Leyali-i meflhure: meflhur

geceler, mübarek geceler,
kandil geceleri.

Leyle-i Berat: Berat Gecesi,
fiaban ay›n›n 15. gecesi.

Leyle-i Kadîr: Kadîr Gecesi,
Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.

medrese-i Yusufiye: Yu-
suf’un medresesi, Hz. Yu-
suf’un (a.s.) iftira, haks›zl›k ve

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k, sars›lmaz, telâfl etmez, ahireti b›rak›p fâ-

nî dünyaya dönmez kardefllerim,

Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir de-
rece genifllendirmek istemelerinden mahzun olmay›n›z;
bilakis, benim gibi memnun olunuz. Madem ömür dur-
muyor, zevale kofluyor, böyle çilehanede uhrevî meyve-
leriyle bâkîlefliyor. Hem, Nurun ders dairesi geniflliyor.
Meselâ, ehl-i vukufun hocalar›, tam dikkatle Siracün-
nur’u okumaya mecbur oluyorlar. Hem, bu s›rada ç›kma-
m›z›n, bir-iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksanl›k
gelmek ihtimali var. Ben sizlerden flahsen çok ziyade s›-
k›nt› çekti¤im hâlde ç›kmak istemiyorum. Siz de müm-
kün oldu¤u kadar sab›r ve tahammüle ve bu tarz-› haya-
ta al›flmaya ve Nurlar› yazmak ve okumaktan teselli ve
ferah bulmaya çal›fl›n›z.

Said Nursî

„@ò

o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Saniyen: “Risale-i Nur Kur’ân’›n çok kuvvetli, hakikî

bir tefsiridir” tekrar ile dedi¤imizden, baz› dikkatsizler
tam manas›n› bilemedi¤inden bir hakikati beyân etmeye
bir ihtar ald›m. O hakikat fludur:

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bilakis: aksine, tersine.
cihet: yön.
çilehane: çile yeri, çile çekilen
yer.
ehl-i vukuf: bir mesele hakk›nda
bilgi ve yetki sahibi olanlar.
fânî: ölümlü, geçici.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na

hizmet etme.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtimal: olabilirlik.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahzun: hüzünlü, kederli,
üzüntülü.
mesele: önemli konu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
flahsen: flah›s itibar›yla, flah›s-
ça, bizzat, kendisi.
Saniyen: ikinci olarak.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

tarz-› hayat: hayat tarz›, ya-
flama flekli.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
zeval: sona erme, bitme, yok
olma.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Tefsir iki k›s›md›r:

• Birisi, malûm tefsirlerdir ki, Kur’ân’›n ibaresini ve
kelime ve cümlelerinin manalar›n› beyan ve izah ve ispat
ederler.

• ‹kinci k›s›m tefsir ise, Kur’ân’›n imanî olan hakikat-
lerini kuvvetli hüccetlerle beyân ve ispat ve izah etmek-
tir. Bu k›sm›n pek çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tef-
sirler, bu k›sm› bazen mücmel bir tarzda derç ediyorlar.
Fakat, Risale-i Nur, do¤rudan do¤ruya bu ikinci k›sm›
esas tutmufl, emsalsiz bir tarzda muannid feylesoflar› sus-
turan bir manevî tefsirdir.

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Ehemmiyetli bir taraftan ehemmiyetli ve manidar bir
sual edilmifl. Bana sordular ki: “Siz cemiyet olmad›¤›n›-
za, üç mahkeme o cihette beraat vermesiyle ve yirmi se-
neden beri tarassut ve nezaret eden alt› vilâyetin o nok-
tadan iliflmemeleriyle tahakuk etti¤i hâlde, Nurcularda
öyle harika bir alâka var ki, hiçbir cemiyette hiçbir komi-
tede yoktur. Bu müflkülü halletmenizi isteriz” dediler.

Ben de cevaben dedim ki: “Evet, Nurcular cemiyet
memiyet, hususan siyasî ve dünyevî ve menfî ve flahsî ve
cemaatî menfaat için teflekkül eden cemiyet ve komite 
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la ilgili.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manidar: nükteli, ince manal›.
menfaat: fayda.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
müflkül: güçlük, zorluk.
nezaret: gözetme, bakma, kont-
rol etme.
Nurcu: Bediüzzaman 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›.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
sual: soru.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme.
vilâyet: il.
Zahir: görünen, görünücü.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beraat: temize ç›kma, suçsuz
oldu¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cemaatî: cemaate ait, toplu-
lu¤a ait olan.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.

cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cihet: yön.
derç: sokma, içine alma.
dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehemmiyetli: önemli.
emsalsiz: benzersiz.
feylesof: dinsiz, sap›k fikirli,
felsefe ile u¤raflan.

hakikat: gerçek, esas.
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
harika: ola¤anüstü.
hüccet: delil.
hususan: bilhassa, özellikle.
ibare: metin, cümle veya bir
kaç cümleden oluflan söz gru-
bu.
imanî: imana dair olan, iman-
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de¤iller ve olamazlar. Fakat, bu vatan›n eski kahraman-
lar› kemal-i sevinçle flahadet mertebesini kazanmak için
ruhlar›n› feda eden milyonlar ‹slâm fedailerinin ahfatlar›,
o¤ullar› ve k›zlar› o fedailik damar›ndan irsiyet alm›fllar
ki, bu harika alâkay› gösterip Denizli Mahkemesinde bu
âciz bîçare kardefllerine bu gelen cümleyi onlar hesab›na
söylettirdiler:

“‘Milyonlar kahraman bafllar feda olduklar› bir hakika-
te, bafl›m›z dahi feda olsun’ diye, onlar nam›na söylemifl,
mahkemeyi hayret ve takdirle susturmufl.

“Demek, Nurcularda hakikî, halis, s›rf r›za-i ‹lâhî için
ve müspet ve uhrevî fedailer var ki; mason ve komünist
ve ifsat ve z›nd›ka ve ilhat ve Taflnak gibi dehfletli komi-
teler o Nurculara çare bulamay›p, hükümeti ve adliyeyi
aldatarak lâstikli kanunlar ile onlar› k›rmak ve da¤›tmak
istiyorlar. ‹nflaallah bir halt edemezler. Belki, Nurun ve
iman›n fedailerini ço¤altmaya sebebiyet verecekler.”

Said Nursî
„@ò

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Dünkü suale benzer, k›rk sene evvel olmufl bir suâl ve
cevab› size hikâye edece¤im. O eski zamanda, Eski Sa-
id’in talebeleri üstatlar›yla fliddet-i alâkalar› fedailik dere-
cesine geldi¤inden, Van, Bitlis taraf›nda Ermeni komite-
si Taflnak fedaileri çok faaliyette bulunmas›yla, Eski Said 

âciz: zay›f, güçsüz.
ahfat: o¤ul o¤ullar›, torunlar.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
evvel: önce.
fedâ: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
fedaî: can›n› esirgemeyen, mü-
him bir maksat u¤runa can›n›
vermeye haz›r bulunan.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
halt: kar›flt›rma, uygunsuz fiil ve
davran›fl.
harika: ola¤anüstü.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ilhad: islâm inanc›ndan dönme,
Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inan-
may›fl.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
irsiyet: soyaçekim.
kemal-i sevinç: tam bir sevinç ve
mutluluk.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.

mason: dünyevî maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komiteci teflkilâ-
t›n mensubu.
mertebe: derece, basamak.
müspet: olumlu.
nam: ad.
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden

kimse.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flahadet: flehitlik, flehit olma.
sebebiyet: sebep olma.
fliddet-i alâka: alâkan›n, ilgi-
nin fliddeti, ilginin afl›r›l›¤›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,

hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.

sual: soru.

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.

talebe: ö¤renci.

Taflnak: bir Ermeni komitesi.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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onlara karfl› duruyordu, bir derece susturuyordu. Kendi
talebelerine mavzer tüfekleri bulup, medresesi bir vakit
asker k›fllas› gibi silâhlar, kitaplarla beraber bulundu¤u
vakit, bir asker feriki geldi, gördü, dedi: “Bu medrese de-
¤il, k›fllad›r.” Bitlis hâdisesi münasebetiyle evhama düfltü,
emretti: “Onun silâhlar›n› al›n›z.” Bizden ellerine geçen
on befl mavzerimizi ald›lar. Bir-iki ay sonra Harb-i Umu-
mî patlad›; ben tüfeklerimi geri ald›m. Her ne ise...

Bu hâller münasebetiyle benden sordular ki: “Dehflet-
li fedaileri bulunan Ermeni komitesi sizden korkuyorlar
ki, siz Van’da Erek Da¤›na ç›kt›¤›n›z zaman, fedailer siz-
den çekinip da¤›l›yorlar, baflka yere gidiyorlar. Acaba siz-
de ne kuvvet var ki öyle oluyor?”

Bende cevaben diyordum: “Madem fânî dünya haya-
t›, küçücük ve menfi milliyetin muvakkat menfaati ve se-
lâmeti için bu harika fedakârl›¤› yapan Ermeni fedaileri
karfl›m›zda görünürler; elbette hayat-› bâkiyeye ve pek
büyük ‹slâm milliyet-i kudsiyesinin müspet menfaatlerine
çal›flan ve “Ecel birdir” itikat eden talebeler, o fedailer-
den geri kalmazlar. (HAfi‹YE) Lüzum olsa, o kat’î ecelini ve
zahirî birkaç sene mevhum ömrünü, milyonlar sene bir
ömre ve milyarlar dindafllar›n selâmetine ve menfaatine
tereddütsüz, müftehirâne feda ederler.”

Said Nursî

„@ò
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menfaat: fayda.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
milliyet-i kudsiye: mukaddes ve
k›ymetli milliyet.
müftehirâne: iftiharla, övünerek,
gururlu bir flekilde.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
müspet: olumlu.
muvakkat: geçici.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
talebe: ö¤renci.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.

HAfi‹YE: Kardefllerim, nam›na âcizâne diyorum ki: Lüzum olursa, infla-
allah çok ileri geçece¤iz. Bizler dinde oldu¤u gibi, kahramanl›kta da ec-
dad›m›z›n vârisleri oldu¤umuzu gösterece¤iz.

cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
Dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindafl: ayn› dinden olan, din
kardefli.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
fânî: ölümlü, geçici.
feda: u¤runa verme, kurban
olma.
fedaî: can›n› esirgemeyen,

mühim bir maksat u¤runa ca-
n›n› vermeye haz›r bulunan.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
ferik: askerî kolordu kuman-
dan›, korgeneral.
hâdise: olay.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot.
hayat-› bak›ye: bâkî olan,
sonsuz hayat, ahiret hayat›.

itikat: inanç, iman.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
k›flla: ask. askerlerin topluca
bar›nd›¤› büyük yap›; askerî
birliklere ait bina.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mavzer: bir cins tüfek.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
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Aziz, s›dd›k, vefadar ve flefkatli kardefllerim,

‹ki gündür hem bafl›mda, hem asab›mda tesirli bir nez-
le a¤r›s› var. Böyle hâllerde bir derece dostlarla görüfl-
mekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyac›m içinde acip
tecrit ve yaln›zl›k vahfleti beni s›kt›; böyle bir nevi flekva
kalbe geldi: “Neden bu tazip oluyor, hizmetimize faydas›
nedir?”

Birden, bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu fliddetli
imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa alt›n m›,
bak›r m› diye mihenge vurmak ve her cihette sizi insaf-
s›zca tecrübe etmek ve “Nefislerinizin hisseleri ve desise-
leri var m›, yok mu?” üç-dört eleklerle elenmek, hâlisa-
ne, s›rf hak ve hakikat nam›na olan hizmetinize pek çok
lüzumu vard› ki, kader-i ‹lâhî ve inayet-i Rabbaniye mü-
saade ediyor. Çünkü, böyle meydan-› imtihanda inatç› ve
bahaneci insafs›z muar›zlar›n karfl›s›nda teflhir edilmesin-
den herkes anlad› ki; hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir
garaz, hiçbir dünyevî ve uhrevî ve flahsî menfaat kar›fl-
mayarak, tam halis, hak ve hakikatten geliyor. E¤er per-
de alt›nda kalsayd›, çok manalar verilebilirdi; daha
avam-› ehl-i iman itimat etmezdi, “Belki bizi kand›r›rlar.”
Ve havas k›sm› dahi, vesvese ederdi; belki, “Baz› ehl-i
makamat gibi, kendilerini satmak, itimad kazanmak için
böyle yap›yorlar” diye, daha tam kanaat etmezlerdi.
fiimdi imtihandan sonra, en muannit vesveseli dahi 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
asap: sinirler.
avam-› ehl-i iman: ehl-i iman›n,
mü’minlerin avam tabakas›.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
cihet: yön.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i makamat: makamlarda bu-
lunanlar.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
faide: fayda.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
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.
havas: bilgi ve yaflay›flça üstün
olanlar, önde gelenler.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hisse: pay, nasip.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inayet-i Rabbanîye: her fleyin
terbiye ve idare eden Cenab-›
Hakk›n yard›m›.
itimat: dayanma, güvenme.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
mehenk: ölçü, ayar.
menfaat: fayda.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
müsaade: izin.
nam: ad.
Nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit, tür.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek

sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
flekva: flikâyet.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tecrit: hücre hapsi; bir kiflinin

baflkalar›yla olan iliflkisini
kesme.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma, gösterme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,

dostluk.

vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.

vefadar: sözünde ve dostlu-
lu¤unda devaml› olan, vefal›
dost.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, kâr›n›z bindir in-
flaallah.

Said Nursî

„@ò
1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Medar-› ibret ve hayret iki esaretimde, flahs›-
ma karfl› bir muameleyi beyan etmek ihtar edildi. fiöyle
ki:

Rusya’da Kosturma’da, doksan esir zabitlerimizle be-
raber bir ko¤uflta idik. Ben o zabitlerimize ara s›ra ders
veriyordum. Bir gün Rus kumandan› geldi, gördü, dedi:
“Bu Kürt, gönüllü alay kumandan› olup çok askerlerimi-
zi kesmifl. fiimdi de burada siyasî ders veriyor. Ben ya-
sak ediyorum, ders vermesin.” ‹ki gün sonra geldi, dedi:
“Madem dersiniz siyasî de¤il, belki dinîdir, ahlâkîdir; der-
sine devam eyle.” ‹zin verdi.

‹kinci esaretimde, bu hapiste iken, yirmi sene dersle-
rimi dinlemifl ve benden daha güzel ders veren bir has
kardeflimin ve zarurî hizmetimi gören hizmetçilerimin
benim yan›ma gelmeleri, adliye memuru taraf›ndan ya-
sak edildi; tâ benden ders almas›nlar. Hâlbuki, Nur Risa-
leleri baflka derslere hiç ihtiyaç b›rakm›yor ve hiçbir der-
simiz kalmam›fl ve hiçbir s›rr›m›z gizli kalmam›fl. Her ne
ise, bu uzun k›ssay› k›sa kesmeye bir hal sebeb oldu.
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Medar-› ibret ve hayret: ibret ve
hayret sebebi.
muamele: davranma, davran›fl.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
s›r: gizli hakikat.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
zabit: subay.
Zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zarurî: zorunlu.

ahlâkî: ahlâkla ilgili, ahlâka
ait.
alay: üç tabur piyade veya
befl bölük süvari askerinden
oluflan askeri kuvvet.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.

esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
esir: savaflta düflman eline
düflen kimse, tutsak.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.

k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
ko¤ufl: hastahane, k›flla, ha-
pishane gibi umumî binalarda
çok say›da kiflinin oturmas›na
veya yatmas›na mahsus bü-
yük oda.
kumandan: komutan.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



SIKINTILI MUS‹BETLER‹M‹ H‹ÇE ‹ND‹REN
B‹R HAK‹KATL‹ TESELL‹D‹R.

Birinci: Hakk›m›zda zahmet rahmete dönmesi.

‹kinci: Kader adaleti içinde r›za ve teslim ferah›.

Üçüncü: ‹nayet-i hassan›n Nurcular hakk›nda husu-

siyetindeki sevinç.

Dördüncü: Geçici olmas›ndan, zevalinde lezzet.

Beflinci: Ehemmiyetli sevaplar.

Alt›nc›: Vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamak.

Yedinci: En fliddetli hücumdan en az meflakkat ve

küçük yaralar.

Sekizinci: Sair musibetzedelere nispeten çok derece

hafif.

Dokuzuncu: Nur ve iman hizmetinde fliddetli imti-

handan ç›kan yüksek ilânat›n tesirat›ndaki sürur.

Dokuz adet manevî sevinçler, öyle teskin edici bir
merhem ve tatl› bir ilâçt›r ki, tarif edilmez, a¤›r elemleri-
mizi teskin ediyor.

Said Nursî

„@ò

Ehemmiyetli: önemli.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
hakikat: gerçek, esas.
hücum: sald›rma.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
ilânat: ilânlar.
iman: inanç, itikat.
inayet-i hassa: özel yard›m, Ce-
nab-› Hakk’›n sevdi¤i kullar›na
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yapm›fl oldu¤u hususî hima-
yesi ve yard›m›.
Kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
merhem: ilâç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
musibet: felâket, belâ.
musibetzede: musibet gör-

müfl, felâkete u¤ram›fl, belâ-
ya, kazaya u¤rayan.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
Sair: di¤er, baflka, öteki.

sürur: sevinç, mutluluk.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tesirat: etkiler, tesirler.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.
Vazife-i ‹lâhiye: do¤rudan
do¤ruya Allah’a ait olan ifl ve
vazife.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zeval: zail olma, sona erme,
yok olma.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Hacc› men eden, zemzemi döktüren, hakk›-
m›zda efledd-i zulme müsaadekâr davranan ve Zülfikar
ve Siracünnur’un müsaderesine ehemmiyet vermeyen
ve bizi garazkârâne, kanunsuz tazip eden memurlar› ter-
fi ettirip hanemizden ç›kan mazlumâne, lisan-› hâl ile
yüksek a¤lamam›z› ve sesimizi iflitmeyen bir müstebit ka-
binenin zaman›nda en rahat yer hapistir. Yaln›z mümkün
olsa, baflka hapse naklolsak, tam selâmet olur.

Saniyen: Onlar, nas›l zorla en mahrem risaleleri en
namahreme okuttular; öyle de, zorla ›srar edip, bizi ce-
miyet yapmaya mecbur ediyorlar. Hâlbuki, cemiyet ve
komitecili¤e hiç ihtiyac›m›z› hissetmiyorduk. Çünkü, itti-
had-› ehl-i iman cemaatindeki uhuvvet-i ‹slâmiye, Nurcu-
larda pek halisâne, fedakârâne inkiflaf etti¤i gibi; ve eski
ecdatlar›m›z›n kemal-i aflkla ruhlar›n› feda ettikleri bir ha-
kikate Nur fiakirtleri o milyonlar kahraman ecdatlar›n-
dan irsiyet ald›klar› kuvvetli bir fedailik ile o hakikate
ba¤lanmalar›, flimdiye kadar resmî veya siyasî, gizli ve
aflikâr cemiyetler ve komitecili¤e ihtiyaç b›rakm›yordu.
Demek, flimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i ‹lâhî onlar› bize
musallat ediyor. Onlar mevhum bir cemiyet isnad›yla zul-
mederler; kader ise, “Neden tam ihlâsla, tam bir tesanüt-
le, tam bir ‘hizbullah’ olmad›n›z?” diye bizi onlar›n elle-
riyle tokatlad›, adalet etti.

Said Nursî
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zas›n› gözeterek.
hizbullah: Allah’›n taraftar›, Al-
lah’a ba¤l› olan topluluk.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme.
irsiyet: soyaçekim.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ittihad-› ehl-i iman: inanan kim-
selerin birli¤i, Allah’a inananlar›n
birleflmesi.
kabine: hükümet, vekiller
hey’eti, bakanlar kurulu.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kemal-i aflk: aflk›n son derecesi;
tam bir aflk, büyük bir aflk.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
mazlumâne: mazlumca, zulme
u¤ram›fl flekilde.
men: yasak etme, engelleme.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
müsaadekâr: zorluk ç›karmayan,
hoflgörü sahibi, uysal davranan.
müsadere: toplatma, elden alma.
musallat: çok fazla rahats›z eden,
fazlas›yla üzerine giden ve sata-
flan.
müstebit: zulüm ve bask›da bu-
lunan, zorba.
nakil: bir yerden baflka bir yere
tafl›ma, yer de¤ifltirme, aktarma.
namahrem: mahrem olmayan,
bir fleyi bilmemesi gereken kifli-
ler.
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Saniyen: ikinci olarak.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
terfi: yükselme, rütbe alma.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm kar-
deflli¤i.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.

ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
Evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
feda: u¤runa verme, kurban
olma.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-

n›n› vermeye haz›r bulunan.
fedakârâne: fedakârca, feda-
kârl›kla.
garazkârâne: garez ve düfl-
manl›¤a kap›larak, garazkâr-
l›kla, düflmancas›na.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat: gerçek, esas.
halisâne: temiz kalplilikle, sa-
mimî bir flekilde, s›rf Allah r›-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.



Bu defa taarruz pek genifl dairede, reis-i hükûmet ve
haz›r kabine, plânl› ve dehfletli bir evham ile hücum etti.
Benim ald›¤›m bir habere göre ve çok emarelerle gizli
münaf›klar›n yalan jurnalleri ve desiseleriyle, bizi hilâfet
komitesiyle ve Nakflî tarikatinin gizli cemiyetiyle tam alâ-
kadar, belki pifldar gösterip, hükûmeti büyük bir telâfla
sevk ederek, Nurun büyük mecmualar›n›n Istanbul’da
ciltlenip âlem-i ‹slâmda intiflar›n› ve inayet ve makbuli-
yetlerini bir delil gösterip, hükûmeti korkutup, k›skanç
resmî hocalar› ve vehham memurlar› aleyhimize insafs›z-
ca çevirdiler. Tahminlerince, herhâlde çok vesikalar,
emareler görülecek.

Hem, Eski Said damar›yla tahammül etmeyerek, “Or-
tal›¤› kar›flt›racak” diye kanaatleri varm›fl. Cenab-› Hak-
ka hadsiz flükür olsun, o musibeti binden bire indirdi. Bü-
tün taharrilerde, hiçbir cemiyet ve komitelerle bir alâka-
m›z› bulamad›lar. Yoktur ki, bulsunlar. Onun için savc›, if-
tiralara ve yanl›fl manalara, medar-› mes’uliyet olmayan
cüz’î isnatlara mecbur olmufl. Madem hakikat budur,
Nurlar ve biz yüzde doksan dokuz derece musibetten ha-
lâs olduk; öyle ise, de¤il flekva, belki binler flükür etmek-
le inayet-i ‹lâhiyenin bu cilvesinin tamam›n› sab›r, flükür,
istirhamla beklemeliyiz ve Nur dersleriyle, bu medrese-
nin mütemadiyen ç›kan ve giren muhtaç ve müfltaklar›-
na teselli vererek, yard›m etmeliyiz.

Said Nursî

„@ò

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cilve: tecelli, görüntü.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halâs: kurtulma, kurtulufl, selâ-
mete erme.
hilâfet: halifelik, ‹slam devlet re-
isli¤i.
hücum: sald›rma.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istirham: rica etme.
jurnal: ihbar, flikâyet.
kabine: hükümet, vekiller
hey’eti, bakanlar kurulu.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
medar-› mes’uliyet: sorumluluk
sebebi.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim kurulu-
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flu.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
musibet: felâket, belâ.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
Nakflî: Hz. fiah-› Nakfliben-
dî’nin kurdu¤u tarikat ve bu
tarikate mensup olan.
pifldar: önde giden, öne dü-
flen, öncü.

reis-i hükümet: hükümet
baflkan›; baflbakan.
resmî: devlet ad›na olan.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
flekva: flikâyet.
sevk: yöneltme.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tahammül: zora dayanma,

kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
taharri: arama, araflt›rma.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
vehham: çok flüphe ve ves-
vese eden, çok kuruntulu; ve-
himli, kuruntulu.
vesika: dayan›lacak, güveni-
lecek sa¤lam delil, belge.



Üçüncü Medrese-i Yusufiye olan Afyon hapishane-
sinde Üstat Said Nursî, Elhüccetüzzehra adl› bir risale
telif etti. Tevhid, risalet-i Ahmediye (a.s.m.) ve Fati-
ha’n›n tefsiri hakk›nda olan bu çok k›ymettar risale, ha-
piste bulunan Nur Talebeleri ve mahpuslar için ilmî ve
imanî dersleri havi olmas›ndan, hapiste hay›rl› ve nur-
lu bir meflgale oldu. Mahkeme karar›ndan sonra, Üs-
tatla beraber hapiste bulunan talebelerin yazd›klar›
bir takrizi, aynen afla¤›ya derç ediyoruz.

Risale-i Nur nedir?
Bediüzzaman kimdir?

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 bir fley ihdas etmez-
ler, yeni ahkâm getirmezler. Esasat ve ahkâm-› diniyeye
ve sünen-i Muhammediyeye (a.s.m.) harfiyen ittiba yo-
luyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini
izhar ve ona kar›flt›r›lmak istenilen ebat›l› ref ve iptal ve
dine vaki tecavüzleri red ve imha ve evamir-i Rabbaniye-
yi ikame ve ahkâm-› ‹lâhiyenin flerafet ve ulviyetini izhar
ve ilân ederler. Ancak tavr-› esasîyi bozmadan ve ruh-i
aslîyi rencide etmeden, yeni izah tarzlar›yla, zaman›n
fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve
tafsilât ile ifa-i vazife ederler.
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imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
ittiba: tabiî olma, uyma, itaat et-
me.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
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.
meflgale: ifl, u¤rafl, meflgul olu-
nan fley.
müptedi: itikatta ehl-i sünnet yo-
lundan ayr›lan bid’at yolunu tu-
tan kimse.
müttebi: ittiba eden, tâbi olan,
uyan.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
red: kabul etmeme.
ref: kald›rma, giderme.
rencide: incinmifl, k›r›lm›fl, gücen-
dirilmifl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
ruh-i aslî: bir fleyin esas olan özü.
flerafet: flereflilik, flerefli olma.
sünen-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) sünneti, ahlâk
ve yaflay›fl›.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma, muhkem hale getirme.
takriz: övme yaz›s›, bir eser hak-
k›nda yaz›lan ve eserin bafl›na
konulan övgü yaz›s›.
takvim: en güzel biçimine koy-
ma, düzeltme, k›vam›na koyma.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tavr-› esasî: gerçek tav›r, as›l ta-
v›r.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
telif: eser yazma.
tevcihat: mana vermeler, yorum-
lamalar.
Tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
usul: metot, düzen.
vaki: vuku bulan, olan, meydana
gelen.

ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.
ahkâm-› diniye: dine ait hü-
kümler, dinle ilgili hükümler.
ahkâm-› ‹lâhîye: ‹lâhî hü-
kümler, Allah’›n hükümleri.
as›r: yüzy›l.
asliyet: özgünlük, hususîlik,
orijinallik.
derç: sokma, içine alma.
ebat›l: bofl, faydas›z, esass›z
sözler, inançlar.
emr-i din: din emri, dinin em-
ri, din ifli.

esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
evamir-i Rabbaniye: Allah’›n
terbiye ve idare kanunlar›.
Fatiha: Kur’ân-› Kerîm’in bi-
rinci suresi.
fehim: anlay›fl.
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.
hakikat: gerçek, esas.

harfiyen: harfi harfine, hiç bir
de¤ifliklik yapmadan, aynen.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
ifâ-y› vazife: görevini yerine
getirme, vazifeyi yapma.
ihdas: yeniden bir fley yap-
ma, ortaya koyma.
ikame: oturtma, yerlefltirme.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî
delillerle kabul ettirme, inan-
d›rma.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.



Bu memurîn-i Rabbaniye, fiiliyatlar›yla ve amelleriyle
de memuriyetlerinin musadd›k› olurlar. Salâbet-i imani-
yelerinin ve ihlâslar›n›n âyinedarl›¤›n› bizzat ifa ederler.
Mertebe-i imanlar›n› fiilen izhar ederler. Ve ahlâk-› Mu-
hammediyenin (a.s.m.) tam amili ve miflvar-› Ahmediye-
nin (a.s.m.) ve hilye-i Nebeviyenin hakikî lâbisi olduklar›-
n› gösterirler. Hülâsa, amel ve ahlâk 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-
kâm-› 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 mahsulü
de¤ildir, kendi zekâ ve irfanlar›n›n neticesi de¤ildir. Bun-
lar, do¤rudan do¤ruya menba-› vahy olan Zat-› Pak-i Ri-
saletin manevî ilham ve telkinat›d›r. Celcelûtiye ve Mes-
nevî-i fierif ve Fütuhü’l-Gayb ve emsali âsâr hep bu ne-
videndir. Bu âsâr-› kudsiyeye o zevat-› âliflan ancak ter-
cüman hükmündedirler. Bu zevat-› mukaddesenin, o
âsâr-› bergüzidenin tanziminde ve tarz-› beyan›nda, bir
hisseleri vard›r; yani bu zevat-› kudsiye, o manan›n maz-
har›, mir’at› ve ma’kesi hükmündedirler.

Risale-i Nur ve tercüman›na gelince:
Bu eser-i âliflanda flimdiye kadar emsaline rastlanma-

m›fl bir feyz-i ulvî ve bir kemal-i namütenahi mevcut ol-
du¤undan ve hiçbir eserin nail olmad›¤› bir flekilde
mefl’ale-i ‹lâhiye ve flems-i hidayet ve neyyir-i saadet
olan Hazret-i Kur’ân’›n füyuzat›na vâris oldu¤u meflhut 

ahkâm-› diniye: dine ait hüküm-
ler, dinle ilgili hükümler.
ahlâk-› Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) ahlâk›.
amil: yapan, iflleyen; yapan.
âsâr: eserler.
âsâr-› bergüzide: yüksek de¤er-
deki eserler, de¤eri yüksek olan
eserler.
âsâr-› kudsiye: kudsî eserler, yü-
ce belirtiler, izler.
âyinedar: ayna tutan.
eser-i âliflan: flan› büyük olan›n
eseri.
fehim: anlay›fl.
feyz-i ulvî: yüksek feyiz, yüce fe-
yiz.
fiilen: fiille, davran›fl ve hareketle.
fiiliyat: fiil olarak gerçeklefltirilen
fleyler, yap›lanlar.
Fütuhu’l-Gayb: Abdülkadir-i Gey-
lânî Hazretlerinin bir eseri.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
hilye-i Nebeviye: Resulullah›n
yüzü ve görünüflü.
Hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsn-i misal: güzel örnek.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
irfan: yarat›l›fltan bilme, anlama,
Allah’›n s›r ve gerçeklerini kavra-
ma.
ittiba: tabiî 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: akseden yer, yans›ma
yeri.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
memurîn-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.
mefl’ale-i ‹lâhîye: ‹lâhî mefl’ale,
‹lâhî ›fl›k, nur.
meflhut: gözle görülen, müflahe-
de olunan.
Mesnevî-i fierif: Mevlâna’n›n her
beyti kendi aralar›nda kafiyeli
olan, içinde dinî ve ahlâkî nasi-

926 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎAFYON HAYATI

hatler bulunan Farsça eseri.
mir’at: âyine, ayna.
miflvar-› Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) hareketi,
tavr›; Resulullah›n tarz›, gidi-
flat›.
musadd›k: tasdik eden, ger-
çekli¤ini do¤rulayan.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
neyyir-i saadet: saadet ›fl›¤›,
mutluluk günefli.
numune-i iktida: örnek al›-
n›p uyulacak tarzdaki numu-
ne, uyulacak, tâbi olunacak

örnek.
sadet: konuflulan madde, as›l
konu.
Salâbet-i imaniye: iman›n
kazand›rd›¤› ve gerektirdi¤i
sa¤laml›k, cesaret, flecaat.
flems-i hidayet: hidayet gü-
nefli; Hz. Muhammed (a.s.m.).
sünnet-i Nebeviye: Hz. Mu-
hammed’e (a.s.m.) ait sünnet.
tarz-› beyan: aç›klama ve
söyleme flekli.
tarz-› tevcih: yorumlama tar-
z›, yorumlama flekli.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
telkinat: telkinler, fikir afl›la-
malar.
temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutunma.
tercüman: çeflitli hâl, durum,
maksat veya duygular› ifade
etme vas›tas›.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tilka-i nefis: nefis taraf›, nefis
ciheti.
ümmet-i Muhammed: Hz.

eti; Hz. Mu-
b ¤l› olan ve

peygamber-
z t›.
› yüce kim-
r

sursuz, gü-

mukaddes
emiz kimse-



oldu¤undan, onun esas› nur-i mahz-› Kur’ân oldu¤u ve
evliyaullâh›n âsâr›ndan ziyade feyz-i envar-› Muhamme-
dîyi hamil bulundu¤u ve Zat-› Pak-i Risaletin ondaki his-
se ve alâkas› ve tasarruf-i kudsîsi evliyaullâh›n âsâr›ndan
ziyade oldu¤u ve onun mazhar› ve tercüman› olan ma-
nevî zat›n mazhariyeti ve kemalât› ise o nisbette âlî ve
emsalsiz oldu¤u günefl gibi aflikâr 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 ulûm-i evvelîn ve ahirîne ve ledünniyat ve ha-
kaik-› eflyaya ve esrar-› kâinata ve hikmet-i ‹lâhiyeye vâ-
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
hâliyle bafltan bafla iffet-i mücesseme ve flecaat-i harika
ve isti¤na-i mutlak teflkil eden harikulâde metanet-i ahlâ-
kiyesi ile bizzat bir mu’cize-i f›tratt›r ve tecessüm etmifl
bir inayettir ve bir mevhibe-i mutlakad›r.

O zat-› zîhavar›k, daha hadd-i bülû¤a ermeden bir
allâme-i bîadil hâlinde bütün cihan-› ilme meydan oku-
mufl, münazara etti¤i erbab-› ulûmu ilzam ve iskât etmifl,
her nerede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlak
bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermifl, on
dört yafl›ndan itibaren üstatl›k payesini tafl›m›fl ve
mütemadiyen etraf›na feyz-i ilim ve nur-i hikmet saçm›fl,
izahlar›ndaki incelik ve derinlik ve beyanlar›ndaki ulviyet
ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve
nur-i hikmet, erbab-› irfan› flafl›rtm›fl ve hakk›yla 
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mifl iffet, namus.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
iskât: susturma, münazarada ce-
vap 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-
maks›z›n muhtaç olmay›fl.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
ledünniyat: ‹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.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
metanet-i ahlâkiye: ahlâkî daya-
n›kl›l›k.
mevhibe-i mutlaka: mutlak Al-
lah vergisi.
mu’cize-i f›trat: yarat›l›fl mu’cize-
si.
münazara: bir konu üzerinde
belli kurallara uyularak yap›lan
tart›flma.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nur-u hikmet: hikmetin nuru,
ayd›nl›¤›.
nur-u mahz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
esas mahiyetindeki, özündeki
nur; Kur’ân nurunun tâ kendisi.
paye: rütbe, derece, mertebe.
flecaat-i harika: hayret ve hay-
ranl›k uyand›ran yi¤itlik, harika
kahramanl›k.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi edin-
me, ö¤renim.
tasarruf-› kudsî: kudsî tasarruf;
Allah’›n tasarruf ve icraat›, Al-
lah’›n idaresi.
tecessüm: cisimleflme, cisim hâli-
ne gelme.
tercüman-› Nur: Risale-i Nur ter-
cüman›.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevcih: yöneltme, çevirme.
ulûm-i evvelîn ve ahirîn: önceki
ilimler ve sonradan ortaya ç›km›fl
ilimler.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
vaki: vuku bulan, olan, meydana
gelen.
vâris: mirasç›.
zat: kifli, flah›s.
zat-› pak-i risalet: peygamberli-
¤in pak ve temiz zat›.
zat-› zîhavarik: harikalar sahibi
zat.
zevahir:.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
allâme-i bîadîl: benzeri ve
dengi olmayan allâme, büyük
âlim.
âsâr: eserler.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
cihan-› ilim: ilim dünyas›.
emsalsiz: benzersiz.
erbab-› irfan: irfan sahipleri,
ilim ve anlay›fl sahipleri.
erbab-› ulûm: ilim sahipleri,
ilim adamlar›, ilimle u¤raflan-

lar.
esrar-› kâinat: kâinat›n s›rlar›.
evliyaullah: Allah’›n velî kul-
lar›, Allah dostlar›, Allah’›n sa-
lih kullar›.
feraset: anlay›fl, çabuk sezifl,
kavray›fl.
feyz-i envar-› Muhammedî:
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
nurlar›n›n feyzi.
feyz-i ilim: ilim feyzi, ilmin
sa¤lad›¤› feyz.
hadd-i bülu¤: bülu¤a erme
yafl›, ergenlik ça¤›.

hakaik-› eflya: nesnelerin,
fleylerin perde arkas›ndaki
hakikatleri.
hâl-i sabavet: çocukluk hâli,
çocukluk durumu, çocukluk
zaman›.
hamil: yüklü, yüklenmifl.
harika-i ilmiye: ilme ait olan
flafl›lacak fley.
harikulâde: ola¤anüstü.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-
meti, mahlûkat›n yarat›l›fl›n-
da Allah’›n gayeleri.
iffet-i mücesseme: cisimlefl-



“Bediüzzaman” ünvan-› celîlini bahflettirmifltir. Mezâyâ-i
âliye ve fezail-i ilmiyesiyle de din-i Muhammedînin neflrin-
de ve ispat›nda bir kemal-i tam hâlinde rûnüma olmufl
olan böyle bir zat, elbette Seyyidü’l-Enbiya Hazretlerinin
en yüksek iltifat›na mazhar ve en âlî himaye ve himmeti-
ne naildir. Ve flüphesiz o Nebî-i Akdesin emir ve ferman›y-
la yürüyen ve tasurrufuyla hareket eden ve onun envar ve
hakàik›na vâris ve ma’kes olan bir zat-› kerîmü’s-s›fatt›r.

Envar-› Muhammediyeyi ve maarif-i Ahmediyeyi ve fü-
yuzat-› flem-i ‹lâhîyi en müflaflaa bir flekilde parlatmas› ve
Kur’ânî ve hadisî olan iflarat-› riyaziyenin kendisinde
müntehi olmas› ve hitabat-› Nebeviyeyi ifade eden âyât-›
celîlenin riyazî beyanlar›n›n kendi üzerinde toplanmas›
delâletleriyle o zat hizmet-i imaniye noktas›nda risaletin
bir mir’at-› mücellâs› ve flecere-i risaletin bir son meyve-i
münevveri ve lisan-› risaletin irsiyet noktas›nda son de-
han-› hakikati ve flem-i ‹lâhînin hizmet-i imaniye cihetin-
de bir son hamil-i zîsaadeti oldu¤una flüphe yoktur.

Üçüncü Medrese-i Yusufiyenin Elhücce-
tüzzehra ve Zühretünnur olan tek dersini

dinleyen Nur Şakirtleri namına Ahmed Fey-
zi, Ahmed Nazif, Salâhaddin, Zübeyir, Cey-

lân, Sungur

Benim hissemi haddimden yüz derece ziyade verme-
leriyle beraber, bu imza sahiplerinin hat›rlar›n› k›rmaya
cesaret edemedim. Sükût ederek o methi Risale-i Nur
fiakirtlerinin flahs-› manevîsi nam›na kabul ettim.

Said Nursî

âlî: yüce, yüksek, ulu.
âyât-› celîle: yüce ve büyük
ayetler, deliller.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
dehan-› hakikat: hakikat a¤z›.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
din-i Muhammedî: ‹slâm dini.
envar: nurlar, ayd›nl›klar, ›fl›klar.
Envar-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’e (a.s.m.) ait nurlar,
getirdi¤i dinin yayd›¤› ›fl›klar.
ferman: emir, buyruk.
fezail-i ilmiye: ilmin faziletleri, il-
mî, ilme ait faziletler.
füyuzat-› flem-i ‹lâhî: ‹lâhî ›fl›¤›n
feyizleri.
hadisi: hâdise ait, hâdise uygun.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hamil-i zîsaadet: mutluluk
sahibi.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hisse: pay, nasip.
hitabat-› Nebeviye: Hz. Peygam-
bere ait hitaplar.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’ân hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
iltifat: güzel sözler söyleyerek
birini samimî olarak okflama.
irsiyet: vâris olma, mirasç›l›k.
iflarat-› riyaziye: matematiksel
iflaretler, belirtiler.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kemal-i tam: tam, kemal, olgun-
luk, mükemmellik.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun, Kur’ân’a
ait.
lisan-› risalet: risalet dili, pey-
gamberlik dili.
maarif-i Ahmediye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) e¤itim ve ö¤retimi,
terbiyesi.
ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
medih: övme.
medrese-i Yusufiye: Yusuf’un
medresesi, Hz. Yusuf’un (a.s.) if-
tira, haks›zl›k ve zulüm ile hapis-
te kalmas›ndan kinaye olarak,
iman ve Kur’ân’a hizmetinden
dolay› tevkif edilenlerin hapsedil-
di¤i yer manas›nda, hapishane.
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.
müntehî: nihayet bulmufl, sona
ermifl.
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müflaflaa: flaflaal›, debdebeli,
tantanal›, gösteriflli.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nam: ad.
Nebî-i Akdes: en kudsî pey-
gamber.
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
Risale-i Nur: Nur Risalesi,
Bediüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.
riyazî: hesapla, matematikle

ilgili, riyaziyeye ait.
rûnüma: yüz gösteren, mey-
dana ç›kan.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir
cemaatteb meydana gelen
manevî flah›s.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flecere-i risalet: peygamber-
lik a¤ac›, peygamberlik sil-
silesi.
flem’i ‹lâhî: lâhî mum.
Seyyidü’l-Enbiya: peygam-
berlerin efendisi; Hz. Muham-

med (a.s.m.).

Sükût: susma, sessiz kalma.

tasarruf: Allah’›n izni
dairesinde eflya ve varl›klar
üzerinde manevî tesirler gös-
terme.

ünvan-› celîl: büyük ünvan.

vâris: mirasç›.

zat: kifli, flah›s.

zat-› kerîmü’s-s›fât: sonsuz
cömertlik s›fatlar›na sahib
olan Allah.
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Üstat Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Afyon 
Mahkemesinin bir celsesine talebeleri ile birlikte 

giderken.

è

‚
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Devr-i sab›k›n Bediüzzaman ve talebelerine reva gördü¤ü
zulümlerden bir numune.

(Bediüzzaman ve talebeleri büyük bir cürmün faili imiş gibi
silâhlı muhafızlar arasında Afyon hapishanesinden

mahkemeye götürülürken.)

ò

„



Sekizinci K›s›m

Isparta Hayat›

1950’DEN SONRA

Ü stat Said Nursî, Afyon hapishanesinden 1949’da,
bir Eylül sabah› tahliye edildi; iki komiser aras›nda,

faytonla daha önce hapisten tahliye edilen talebesi Zü-
beyir’in kiralad›¤› bir eve geldi. Yan›nda hizmetine bakan
Ziya, Sungur gibi talebeleri de vard›.

Üstad›n Afyon hapsinden sonraki hayat›nda ve hiz-
met-i Nuriyesinde flu surette bir inkiflaf görünür:

Bu tarihe kadar, Üstat, evinde geceleri hiç kimseyi bu-
lundurmazd›, akflamdan tâ kuflluk vaktine kadar kap›s›
kilitli olarak kal›rd›. Afyon hapsinden sonra ise, sad›k ta-
lebelerinden baz›lar› hususî hizmetinde kald›. Üstad›n
odas› daima ayr› idi; ancak bir hizmet oldu¤u vakit yan›-
na gelinebilirdi.
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hizmet-i Nuriye: Nur hizmeti,
Risale-i Nur için çal›flma.
hususî: özel.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-

de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
talebe: ö¤renci.



Afyon hapsinden sonra Üstat —kendi tabirince— bir
nevî “Üçüncü Said” (HAfi‹YE) olarak görünüyordu. Çünkü,
bundan sonra hizmet-i Nuriye baflka safhalarda tezahür
edecekti; küllî bir inkiflaf olacakt›. Üstad›n hizmetine ko-
flan ve Nur hizmeti için yan›na gelenler, bilhassa mek-
tepli gençlerdendi.

Rahmet-i ‹lâhiye, Afyon hapis musibetini çok cihetler-
le rahmete çevirmiflti. Bir vech-i rahmet flu idi:

Mahkeme günlerinde muhtelif vilâyet ve kazalardan
gelen Nur Talebeleri birbiriyle tan›flarak, hem Üstat,
hem Risale-i Nur, hem hizmet-i Nuriye hususunda malû-
mat sahibi olurlar ve uhrevî ve imanî olan ve r›za-i ‹lâhî
u¤rundaki Nurdan kopup gelen samimî bir uhuvvet ile
bir kuvve-i maneviye elde ederlerdi. Mahkeme günleri
Üstat ve talebelerinin kahramanlar kafilesi olarak saf hâ-
linde mahkemeye geliflleri, mü’minlerin kalplerinde Allah
için sonsuz bir muhabbet ve yak›nl›¤a vesile oluyordu. Bu 

HAfi‹YE: Aziz, s›dd›k kardefllerim,
‹ki-üç defad›r ehemmiyetli bir hâlet-i ruhiye bana ar›z oluyor. Ayn› otuz

sene evvel ‹stanbul’da beni Yufla Da¤›’na ç›kar›p ‹stanbul’un, Dârülhik-
met’in cazibedar hayat-› içtimaiyesini b›rakt›r›p, hatta ‹stanbul’da bulunan
Nurun birinci flakirdi ve kahraman› olan merhum Abdurrahman’› dahi za-
rurî hizmetimi görmek için de yan›ma alma¤a müsaade etmeyen ve Ye-
ni Said mahiyetini gösteren acip inkilâbat-› ruhînin bir misli, flimdi mu-
kaddemat› bende bafllam›fl. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya
olarak zuhuruna bir iflaret tahmin ediyorum. Demek Nurlar ve kahraman
flakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar, daha hiç ihtiyaç kalmam›fl. Zaten
Nurun herbir cami cüz’ü ve sars›lmayan halis flakirtlerinin herbirisi, ben-
den daha mükemmel ders verir.

Said Nursî

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ar›z: gelme, sonradan olma, son-
radan meydana gelme.
bilhassa: özellikle.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
Dârülhikmet: Osmanl›larda fiey-
hülislâml›k makam›n›n bir ismi.
ehemmiyetli: önemli.
evvel: önce.
hâlet-i ruhiye: insan›n ruh hâli,
psikolojik durum, insan›n manevî
hâli, iç durumu.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
Hafliye: dipnot.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
ink›lâbat-› ruhî: ruhî de¤ifliklikler.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
kaza: ilçe.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
mahiyet: tabiat.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl, ölü.
misil: benzer.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukaddemat: bafllang›çlar.
mü’min: iman eden, inanan.
müsaade: izin.
musibet: felaket, bela.
nevi: çeflit, tür.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
Rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
safha: devre, merhale.
flakirt: talebe, ö¤renci.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
tabir: ifade.

Talebe: ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
târik-i dünya: dünyay› terk
eden, dünya ifllerinden elini
aya¤›n› çekip bir köflede otu-
ran.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

uhuvvet: kardefllik, din kar-
deflli¤i.
vazife: görev.
vech-i rahmet: iflin rahmet
yönü.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayet: il.
zarurî: zorunlu.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



mahkemeler, iman ve ‹slâm davas›na hizmet için me-
dar-› teflvik hükmüne geçiyordu. Din düflmanlar›n›n ra¤-
m›na olarak bu musibet, Risale-i Nur hizmet-i imaniyesi-
ni deruhte edecek ve onunla gaye-i hayat edecek feda-
kârlar›, kahramanlar› netice verdi; yeni ve münevver Nur
Talebeleri meydana ç›kt›lar.

Hapisten tahliyeden sonra, Üstad›n evinin kap›s›
önünde bir-iki polis daimî nöbet bekler ve yan›na kimse-
yi sokmazlard›. Zaten hapis müddetince halka dehflet ve-
recek flekilde yalan yanl›fl propagandalarla, Bediüzza-
man’›n imha edilece¤i gibi haberler etrafa yayd›r›lm›flt›.

Üstat, Afyon’da iki ay kadar ikametten sonra Emir-
da¤’›na geldi. Emirda¤’›nda birçok Risale-i Nur Talebele-
ri vard›. Oradaki hizmet-i Nuriyeyi bu talebeler ifa ettiler.

‚®è
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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.
ra¤m›na: ona ra¤men, inad›na,
z›dd›na.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma.
talebe: ö¤renci.

daimî: sürekli, devaml›.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
gaye-i hayat: hayat›n gayesi,

hayat›n amac›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti,
Risâle-i Nur için çal›flma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.

ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
iman: inanç, itikat.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
medar-› teflvik: flevklendir-
me sebebi, teflvik kayna¤›.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
musibet: felaket, bela.



AFYON HAPS‹NDEN SONRA 
H‹ZMET-‹ NUR‹YE NASIL CEREYAN ETT‹?

Isparta’da, teksir makinesiyle Nur mecmualar›n›n nefl-
rine devam ediliyordu. Üstad, yine âdeti veçhile, tashihat
ile meflguldü. Yaln›z, hapisten sonra, hizmet-i Nuriye bir-
kaç k›sma ink›sam etmiflti; yaln›z teksir ile ve el yaz›s› ile
neflre münhas›r olmuyordu. Bu zamanlardaki hizmet saf-
halar› flu suretle ifade olunabilir:

1. Muhtelif vilâyet, kasaba ve köylerdeki Nur Talebe-
leri, bulunduklar› muhitlerinde Nurlar› okumak, yaz-
mak, okutmak ve neflrine çal›flmak.

2. Isparta ve ‹nebolu’da, teksir makinesiyle Nur Risa-
lelerinin mecmualar halinde teksiri ve etrafa neflri.

3. Ankara ve ‹stanbul’da, muhtelif halk tabakalar› ara-
s›nda, hususan üniversite ve di¤er mektep talebele-
ri, gençler, memurlar ve han›mlar aras›nda Nurlar›n
yay›lmas›, okunmas›, Risale-i Nur davas›na çoklar›n
yak›n manevî alâkalar›; bunlardan halis fedakârlar
ve iman hadimlerinin ç›kmas›; nur-i iman›n, bu iki
büyük merkezde hararetle inkiflaf›.

4. Kitaplar›n iadesi ve yeniden baz› yerlerde Nurlara
ve talebelerine iliflmek dolay›s›yla resmî makamlarla
münasebet, Risale-i Nur’un vatan ve milletin, nesl-i
âtinin saadetine vesilesi cihetinin duyurulmas›, ispat âdet: her vakit yap›lan.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cihet: yön.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hâdim: hademe, hizmetçi.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
hizmet-i Nûriye: Nur hizmeti, Ri-
sâle-i Nur için çal›flma.
hususan: bilhassa, özellikle.
iade: geri verme.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
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ink›sam: bölünme, parçalan-
ma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mektep: e¤itim ve ö¤retim
kuruluflu.
muhit: yöre, çevre.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.

münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye ve-
ya kimseye mahsus.
nesli ati: gelecek nesil.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nur-i iman: Kur’ân ve kâinat
hakikatlar›n›n görünmesine
ve bulunmas›na vesile olan
iman›n manevî nuru.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
safha: devre, merhale.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabaka: kat, katman.
talebe: ö¤renci.
tashihat: düzeltmeler, tas-
hihler.
teksîr: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
vechile: vecih ile, o cihetten,
yönden.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayet: il.



edilmesi; yeni Türk hükûmetinin, Kur’ân’›n bu yeni
ve ekmel Nuruna takdirle bakmas›; en modern ne-
flir vas›tas›yla, hem Anadolu’ya, hem âlem-i ‹slâma
ve insaniyete duyurulmas›n›n temini.

5. fiark Vilâyetlerinde Risale-i Nur’un intiflar›.

‹flte, Said Nursî, Afyon hapsinden tahliye edilip Emir-
da¤’›na geldi¤i zaman, nazar›ndaki hizmet safhalar› bu
surette idi ve merkez-i hükûmetle de hizmet itibar›yla
alâkadard›. Bu zamana kadar Nur hizmeti, ancak risale-
lerin yaz›l›p ço¤alt›lmas›na münhas›rd›. Üstat, tâ Bar-
la’dan beri, daima has talebeleriyle, Nurlar›n neflrine ça-
l›flanlarla görüflmüfl, onlar› hizmetlerinden dolay› tebrik
ve teflci etmiflti. Bu tarihten sonra mektepliler ve me-
murlar Nurlara müteveccih oldular. Nur hizmetini hayat-
lar›n›n gayesi addeden ve bu hizmetle vatan, millet ve ‹s-
lâmiyete en büyük fayday› temin eden talebeler meyda-
na ç›karak, hizmete bafllad›lar.

Afyon Mahkemesinin Risale-i Nur’u müsadere karar›-
n›, Mahkeme-i Temyiz esastan bozdu. Bozma karar›nda
ileri sürdü¤ü sebeplerden birisi: Kararnamede suç unsu-
ru gösterilen risalelerin, Denizli A¤›r Ceza Mahkemesin-
de beraat eden eserlerden olup olmad›¤›n›n zikredilme-
di¤i, flayet beraat edip iade edilen eserlerden ise, karar›n
yanl›fl olaca¤›; hem temyizin tasdikinden geçip kaziye-i
muhkeme hâline gelen bir davan›n yeniden taht-› muha-
kemeye al›n›fl›n›n kanuna uygunsuz oldu¤udur.
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safha: devre, merhale.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahliye: tutukluyu serbest b›rak-
ma.
taht-› muhakeme: soruflturma
ve gözetim alt›na almak.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
temîn: sa¤lama.
temyiz: bir davan›n karar›n›n bir
üst mahkeme taraf›ndan tekrar
incelenmesi.
teflci: cesaret verme, cesaretlen-
dirme.
vas›ta: arac›l›k.
vilayet: il.
zikir: bildirme, bildirilme.

add: saymak.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
ekmel: daha (en, pek) mü-
kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
iade: geri verme.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-

ma, neflrolunma.
kararname: sorgu hakiminin
haz›rlad›¤›, suçlamaya veya
aklamaya dair resmi yaz›.
kaziye-i muhkeme: tam,
sa¤lam hüküm; temyizin tas-
dikinden geçmifl, de¤iflmez
hâle gelmifl mahkeme karar›.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
merkez-i hükümet: hükü-

met merkezi, ülkeyi idare
merkezi.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye ve-
ya kimseye mahsus.
müsadere: toplatma, elden
alma.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
nazar: bak›fl.
neflir: kitap, gazete vs. bast›-
r›p ç›karma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.



Temyizin bozma karar›ndan sonra, Afyon’da tekrar
duruflma bafllad›. Bu flekilde mahkeme devam ederken
iktidar› ele alan Demokrat Parti hükûmeti umumî af ilân
etti. Afyon Mahkemesi de af kanununun daire-i flümulü-
ne girdi¤i için dosya ortadan kald›r›ld›. (HAfi‹YE)

‚®è

HAfi‹YE: Fakat mahkeme heyeti, Risale-i Nur eserlerinin beraatine ka-
rar vermedi, müsaderesine karar verdi. Bu karar 1956 tarihine kadar de-
vam etti. Mahkeme, iki defa Nur Risalelerine müsadere karar› verdi.
Temyiz Mahkemesi bu iki karar› da bozdu. Afyon Mahkemesi Temyizin
karar›na uyarak Nurlar›n beraatine karar verdi. Bu sefer Temyiz, usulde
noksanl›k yüzünden bozdu ve eserlerin Diyanet ‹fllerince tetkikini istedi.
Diyanet ‹flleri Müflavere Kurulunca bütün eserler tetkik ettirildi. Neticede,
Nurlar›n hakikatini bir derece belirten bir rapor verildi.

Ehl-i vukufun mezkûr raporuna istinaden, Afyon Mahkemesi, Haziran
1956 tarihinde ittifakla Nurlar›n beraatine ve serbestiyetine karar verdi.
Karar kat’îleflti. Art›k bu tarihten sonra, merkez-i hükûmette, Risale-i Nur
mecmualar› matbaalarda tab edilmeye bafllad›.
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beraat: aklanma.
daire-i flümul: kapsam daire-
si.
ehl-i vukuf: bilirkifli.
hakikat: gerçek yön, do¤ru-
luk.
hafliye: dipnot.
iktidar: hükümet idaresini el-
de bulundurma.
istinaden: dayanarak.

ittifak: anlaflma, uyuflma; oy
birli¤i.
ittifaken: oy birli¤i ile.
kurul: heyet, konsey, toplu-
luk.
mecmua: birden fazla eseri
biçinde bulunduran bir eser.
merkez-i hükûmet: baflkent,
hükümet merkezi.
müsadere: zorla alma, zor

al›m; toplama.
müflavere: dan›flma.
sefer: kez, defa.
tab edilme: bas›lma.
tetkik: inceleme, araflt›rma.
temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
umumî: genel.
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Üstat Bediüzzaman Said Nursî'yi Afyon 
hapishanesinde (1948) iken zehirlediklerinde, 

hasta haliyle çekilmifl bir foto¤raf
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Afyon hâdisesi bafllamadan evvel Diyanet ‹flleri
Reisi Ahmed Hamdi Akseki, Said Nursî’den iki
tak›m Risale-i Nur eserlerini, bir tak›m›n› Diyanet
‹flleri Kütüphanesine koymak, bir tak›m›n› da
flahs›na al›koymak için istemiflti. Fakat hapis hâ-
disesi ç›kt›, gönderilemedi. Üstat, hapisten sonra
Emirda¤›’na geldi¤i vakit, evvelce haz›rlanan iki
tak›m› tashih ederek, Ahmed Hamdi’ye gönder-
di ve afla¤›daki mektubu kendisine yazd›.

Muhterem Ahmed Hamdi Efendi,

Bir hâdise-i ruhiyemi size beyan ediyorum:

Çok zaman evvel, zat›n›z ve sizin mesle¤inizdeki ho-
calar›n, zarurete binaen ruhsata tâbi ve azîmet-i fler’iye-
yi b›rakan fikirlerine benim fikirlerim muvaf›k gelmiyor-
du. Ben, hem onlara, hem sana hiddet ederdim. “Neden
azîmeti terk edip, ruhsata tâbi oluyorlar?” diye Risale-i
Nur’u do¤rudan do¤ruya sizlere göndermezdim. Fakat
üç-dört sene evvel kalbime, size karfl› tenkitkârâne bir te-
essüf geldi. Birden ihtar edildi ki: “Bu senin eski medre-
se arkadafllar›n olan baflta Ahmed Hamdi gibi zatlar,
dehfletli ve fliddetli bir tahribata karfl› ehvenüflfler düstu-
ruyla, bir k›s›m vazife-i ilmiyeyi mukaddesat›n muhafaza-
s›na sarf edip, tehlikeyi dörtten bire indirmeleri, onlar›n
mecburiyetle baz› ruhsatlar›na ve kusurlar›na inflaallah
kefaret olur” diye kalbime fliddetle ihtar edildi. Ben dahi
sizleri ve sizin gibilerini, o vakitten beri yine eski med-
rese kardefllerim ve ders arkadafllar›m diye, hakikî uhuv-
vet nazar›yla bakmaya bafllad›m. Onun için benim bu
fliddetli tesemmüm hastal›¤›m, vefat›mla neticelenmesi 
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muvaf›k: uygun, münasip.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruhsat: mevcut bir dinî hükmün
özür sebebiyle belirli flartlar alt›n-
da geniflletilmesi veya kolaylaflt›-
r›lmas›.
sarf: harcama.
tâbi: bir fleye uyan.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tashih: bas›lacak bir eserin dizgi-
lerini kontrol ederek yanl›fllar›
düzeltme.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tenkîdkârâne: tenkit edercesine,
elefltirircesine.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vazife-i ilmiye: ilimle u¤raflma
görevi.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
zat: kifli, flah›s.

azimet: kullar›n, Allah taraf›n-
dan kendilerine yüklenen gö-
revlere tam bir kararl›l›kla uy-
malar›; takva ile fliddetli ka-
ç›nma, günahlardan uzak
durma.
azimet-i fler’iye: dinî azimet;
dinde takva ile hareket et-
mek.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.

düstur: kaide, esas, prensip.
ehvenüflfler: flerrin en az za-
rarl›s›, kolay›, flerrin daha az
zararl›s›, daha az kötü olan;
iki flerden daha az zararl›s›.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
hâdise: olay.
hâdise-i ruhiye: ruhla ilgili
olay, ruha ait durum.
hakikî: gerçek.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’

manas›nda kullan›lan bir dua.
kefaret: kendisi ile ifllenen bir
günah›n giderilmesi.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
muhafaza: koruma.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.



düflüncesiyle, Nurlara benim bedelime hakikî sahip ve
hâmî ve muhaf›z olaca¤›n›z› düflünerek ve üç sene evvel
sizin ›srarla bir tak›m Risale-i Nur’u istemenize binaen
vermek niyet etmifltim. fiimdi —hem mükemmel de¤il,
hem tamam› de¤il— Nur fiakirtlerinden üç zat›n on befl
sene evvel yazd›klar› bir tak›m›, sizin için, fliddetli hasta-
l›¤›m içinde bir derece tashih ettim. Bu üç zat›n kalemi-
nin, benim yan›mda on tak›m kadar k›ymeti var. Senden
baflka bu tak›m› kimseye vermeyecektim. Buna mukabil
onun manevî fiat› üç fleydir.

Birincisi: Siz —mümkün oldu¤u kadar— Diyanet Ri-
yasetinin flubelerine, mümkünse eski harf, de¤ilse yeni
harf ile ve has arkadafllar›mdan tashihe yard›m için biri-
si baflta bulunmak flart›yla memleketteki Diyanet Riyase-
tinin flubelerine yirmi otuz tane teksir ederek gönder-
mektir. Çünkü, haricî dinsizlik cereyan›na karfl› böyle
eserleri neflretmek Diyanet Riyasetinin vazifesidir.

‹kincisi: Madem Nur Risaleleri medrese mal›d›r; siz
de medreselerin hem esas›, hem bafllar›, hem flakirtleri-
siniz; onlar, sizin hakikî mal›n›zd›r.

Üçüncüsü: Tevafuklu Kur’ân›m›z, mümkünse foto¤-
raf matbaas›yla tab edilsin ki, tevafuktaki lem’a-i i’caziye
görünsün.

Said Nursî

ì@Õ

bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›.
evvel: önce.
hakikî: gerçek.
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten.
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hâricî: d›flar›ya ait.
k›ymet: de¤er.
lem’a-i i’câziye: mucize dere-
cesinde manevî par›lt›.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.

muhâf›z: koruyucu, bekçi.
mukabil: karfl›l›k.
nazar: bak›fl, dikkat.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâb: basma, bask›.
tashih: bas›lacak bir eserin

dizgilerini kontrol ederek
yanl›fllar› düzeltme.
teksîr: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
tesemmüm: zehirlenme.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
vazife: görev.
vefat: ölüm.
zat: kifli, flah›s.



BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ’N‹N VE 
TALEBELER‹N‹N 1950’DEN SONRA YAZDI⁄I 

MEKTUPLARDAN BAZILARI

Demokratlar›n ezan-› Muhammedîyi Arapça ola-
rak okunmas›na müsaade etmeleri dolay›s›yla ya-
z›lan bir hasbihâl.

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i
‹slâm›n mühim bayramlar›n›n mukaddemesi ve bu mem-
lekette fleair-i ‹slâmiyenin parlamas›n›n bir müjdecisi
olan ezan-› Muhammedînin kemal-i ferahla on binler mi-
narelerde okunmas›n› tebrik ediyoruz. Ve seksen küsur
sene bir ibadet ömrünü kazand›ran ramazan-› flerifteki
ibadet ve dualar›n›z›n makbuliyetine âmin diyerek, rah-
met-i ‹lâhiyeden, herbir gece-i ramazan, bir Leyle-i Ka-
dir hükmünde sizlere sevap kazand›rmas›n› niyaz ediyo-
ruz. Bu ramazanda fliddetli zaafiyet ve hastal›¤›mdan tam
çal›flamad›¤›mdan, sizlerden manevî yard›m rica ediyo-
rum.

Said Nursî

ì@Õ
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niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ramazan-› flerif: mübarek, flerefli
Ramazan ay›.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
Talebe: ö¤renci.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-

hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
gece-i Ramazan: Ramazan
gecesi.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
kemal-i ferah: mükemmel
bir ferahl›k.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi,

Kur’ân-› Kerîm’in dünya se-
mas›na nazil oldu¤u gece, Ra-
mazan’›n 27. gecesi.
makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mukaddeme: bafllang›ç.
müsaade: izin.
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Âlem-i ‹slâm merkezlerindeki mübarek Müslüman kar-

defllere,

Sizleri, bütün ruhucan›m›zla tebrik ediyoruz. Eserleriy-
le fuhûl-i uleman›n ve fuhul-i müfessirînin en yükse¤i
olan Bediüzzaman Hazretlerine, k›ymettar ve mübarek
bir mücahit âlim taraf›ndan yaz›lm›fl olan bir tebriki tak-
dim etmifltik.

Bediüzzaman Hazretlerinin bizlere yazd›¤› cevabî
mektuplar›nda, o k›ymettar, bînazir Üstat Bediüzzaman
Hazretleri, sizleri binlerle tebrik etmifl ve Anadolu’da
Kur’ân ve iman kahramanlar›n›n halefleri olan Nurcular-
la, Arabistan’daki hakikat-i Kur’âniyeye müteveccih ‹s-
lâmlar›, iki kardefl olarak hizbü’l-Kur’ân’›n dairesi içinde
çok saflardan iki muvaf›k ve iki müteraf›k saf teflkil ettik-
lerini müjdelemifl. Ve o mü’min kardefllerimizin Risale-i
Nur’la ciddî alâkalar›yla beraber, bir k›sm›n› Arapçaya
tercüme edip neflretmek niyetlerinizden fevkalâde mem-
nun olduklar›n› ve mübarek ‹slâm cemaatlerinin Urfa’da-
ki Nur fiakirtleriyle ve Nur eczalar›yla himayetkârâne
alâkadar olmas›n› yazmakl›¤›m›z› bizlere emretmifl bulu-
nuyorlar.

Ey aziz ve necip kavm-i Arab›n nuranî azalar›! Tarihin
a’mak›na gömülen ve maziden istikbale atlayan ecdatla-
r›m›za, bu millet-i ‹slâm› parçalamak için bin dört yüz
seneden beri hücum eden küffar ordular›, en nihayet 

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
a’mak: derinlikler.
aza: üye.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bînazir: benzeri olmayan, eflsiz,
benzersiz, nazirsiz.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
cevabî: cevap, karfl›l›k, cevaba
ait, cevap mahiyetinde.
ciddî: gerçek olarak, hakikaten.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fuhul-i müfessirîn: müfessirlerin
en ileri gelenleri.
fuhul-i ulema: büyük âlimlerin
ileri gelenleri, âlimlerin en de¤er-
lileri, üstünleri.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
halef: birinin yerine geçen, birinin
yerini tutan.
himayetkârane: korumaya çal›-
flarak.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hizmetkâ-
r›, Kur’an taraftar›.
hücûm: sald›rma.
iman: inanç, itikat.
istikbal: gelecek zaman.
kavm-i Arap: Arap kavmi, milleti.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.

küffar: kâfirler, hak dini, ‹slâ-
miyeti inkâr edenler.
mazi: geçmifl zaman.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti,
Müslümanlar.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücahit: cihat eden, sava-
flan.
mü’min: iman eden, inanan.
müteraf›k: kar›fl›k, kar›flm›fl,
bir arada.

müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.
muvaf›k: uygun, münasip.
necip: necabet sahibi, asil,
soylu kimse.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nihayet: son.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-

rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruhucan: ruh ve can; ruh ve
canla.
flakirt: talebe, ö¤renci.
takdim: arz etme, sunma.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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Birinci Harb-i Umumîde emellerine muvaffak oldular.
Türk ve Arap iki hakikî Müslüman kardeflin bin senelik
sars›lmayan muhabbetlerini pek çok desiselerle, yalan-
larla söndürdüler. Ehl-i ‹slâm›n ve nev-i beflerin medar-›
fahr› ve bütün mevcudat›n sebeb-i hilkati ve bütün füyu-
zat-› ‹lâhiyenin mazhar› o Âlî Peygamberin Ravza-i Mu-
tahharas›na yüzler sürmek için pek büyük bir ifltiyak›
kalplerinde yaflatt›klar›na tahammül edemediler. O âlî
Peygamber-i Zîflan›n küçücük bir iltifat›na mazhar olmak
için, ruhlar›na var›ncaya kadar herfleylerini feda ettikleri-
ni hazmedemediler. Bin dört yüz seneden beri zeminin
yüzünde, zaman›n sahifeleri üzerinde ve flehitlerin ve ga-
zilerin beyaz k›l›ç kalemleriyle k›rm›z› mürekkepleriyle
yaz›p tarihe emanet b›rakt›klar› medar-› iftiharlar› muh-
teflem yaz›lar›n› Müslümanlara unutturmak istediler. Bu
azimle yürüyen o amans›z düflmanlar, pek ac› iflkenceler
alt›nda ezdikleri Türk ve Arap bu iki kardefli, bir daha it-
tihad etmemek için en müthifl muâhedelerin zincirleriyle
ba¤lad›lar. Çelik zincirler alt›nda senelerle inlettirdiler.
Her türlü flenaati Müslümanl›¤a icra ettiler.

Heyhat! ‹nayet-i ‹lâhiyenin tekrar yar olaca¤›n›, Risa-
le-i Nur gibi pek büyük ve pek harika bir tefsir-i Kur’ân’la
ve onun âlî müellifi Bediüzzaman’la, Müslümanl›¤›n bü-
yük zaferini bilemediler ve göremediler. O eserler ki,
vahdaniyet-i ‹lâhiye ile risalet-i Muhammediyeyi (a.s.m.)
ve hakikat-i haflriyeyi o kadar kuvvetli ve hakikatli
bürhanlarla o kadar parlak bir surette ispat ediyor ki, 
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laflma, antlaflma.
müellif: eser telif eden, yazan.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
Peygamber-i Zîflan: flan ve fleref
sahibi olan Peygamber; Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
Ravza-i Mutahhara: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) Medine’deki
mübarek kabr-i flerifleri.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
risalet-i Muhammediye: kâina-
t›n nuru ve fluuru olan Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sahife: sayfa.
sebeb-i hilkat: yarat›l›fl sebebi,
yarat›l›fl nedeni.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
flenâ’at: kötülük, fenal›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
zemin: yer.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
azim: niyetli, kesin kararl›.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
Ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.
emel: fliddet arzu, ümit.
fedâ: u¤runa verme, kurban
olma.
füyuzat-› ‹lâhiye: ‹lâhî feyiz-
ler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i haflriye: dirilifl ger-
çe¤i, haflir hakikat›.

hakikî: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp,
dünya savafl›.
hârika: ola¤anüstü.
Heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
icra: yürütme, bir ifli yerine
getirme.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.

ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
medar-› fahr: övünme sebe-
bi.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
muahede: iki veya daha çok
devlet aras›nda akdedilen an-



flimdiye kadar hiçbir feylesof, hiçbir âlim karfl›s›na ç›k›p
itiraz edememifl.

Biz Türkler, Seyyidleri kesretle içinde bulunan ve ne-
cip kavm-i Arap olan sizlere ve sizin ecdatlar›n›z olan Sa-
habe-i Güzine Allah nam›na, Peygamber-i Zîflan hesab›-
na sonsuz bir sevgiyi ve nihayetsiz bir hürmeti daima kal-
bimizde, ruhumuzda besliyoruz ve yaflat›yoruz. O âlî
Peygamber-i Zîflan için ve onun âlî dini için, baflta ruhu-
muz ve her fleyimizi fedaya haz›r›z.

Cenab-› Hakk›n lütf-i kereminden büyük bir ümit ile
yalvar›p istiyoruz ki, sevgili üstad›m›z Bediüzzaman Haz-
retlerinin verdikleri haber-i beflaretle, Türk ve Arap, iki
hakikî kardefl millet; inflaallah, yak›n bir âtide ittihat ede-
cek. Ve o ittihat sayesinde, o müthifl düflmanlar›n Müs-
lümanlar içine saçt›klar› fesat tohumlar› kendi yüzlerine
at›lacak. Ve zincirler alt›nda inleyen dört yüz milyon
Müslümanl›k, yeniden hayat-› kudsiye-i ‹slâmiye ile nev-i
beflerin bafl›na geçip, sulh ve müsalemet-i umumiyeyi te-
min edecek, inflaallah.

Risale-i Nur’un 
âciz bir flakirdi

Hüsrev

ì@Õ

âciz: zay›f, güçsüz.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
ati: gelecek zaman, istikbal.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
feda: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
haber-i beflaret: müjde haberi.
hakikî: gerçek.
hayat-› kudsiye-i ‹slâmiye: ‹slâ-
miyete ait olan mukaddes hayat.
hürmet: sayg›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
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karfl› ç›kma.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
kavm-i Arap: Arap kavmi,
milleti.
kesret: çokluk.
lütf-i kerem: kerem ve lütuf.
iyilik ve yumuflakl›kla mu-
amele; cömertlik, merhamet
ve ihsan.
müsalemet-i umumiye: ge-
nel bar›fl.
nam: ad.
necip: necabet sahibi, asil,

soylu kimse.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
Peygamber-i Zîflan: flan ve
fleref sahibi olan Peygamber;
Hz. Muhammed (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
Sahabe-i Güzin: seçkin Saha-

beler; Hz Muhammed’in
(a.s.m.) en yak›n dört Sahabe-
si, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz.
Osman, Hz. Ali.(r.a.).

flakirt: talebe, ö¤renci.

seyyid: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) torunu Hz. Hasan’›n
soyundan olan kimse; Hz.
Muhammed’in temiz soyun-
dan gelen kimse.

sulh: bar›fl, anlaflarak düfl-
manl›¤› kald›rma.

temin: sa¤lama.



[Risale-i Nur’un vatana, millete ve ‹slâmiyete bü-
yük hizmetini kabul ve takdir eden Baflvekil Ad-
nan Meneres’e Üstad›n yazd›¤› bir mektup.]

1 o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Ben çok hasta oldu¤um ve siyasetle alâkas›z bulundu-

¤um hâlde, Adnan Menderes gibi bir ‹slâm kahraman› ile
bir sohbet etmek isterdim. Hâl ve vaziyetim görüflmeye
müsaade etmedi¤i için, o sûrî konuflmak yerine bu mek-
tup benim bedelime konuflsun diye yazd›m.

Gayet k›sa birkaç esas›, ‹slâmiyetin bir kahraman›
olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum:

• Birincisi: ‹slâmiyetin pek çok kanun-i esasîsinden

birisi, 
2 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh ayet-i kerîmesinin hakika-

tidir ki, “Birisinin cinayetiyle baflkalar›, akraba ve dostla-
r› mes’ul olamaz.”

Hâlbuki, flimdiki siyaset-i hâz›rada, particilik taraftarl›-
¤› ile bir caninin yüzünden pek çok masumlar›n zarar›na
r›za gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden, taraftar-
lar› veyahut arkabalar› dahi flenî g›ybetler ve tezyifler edi-
lip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildi¤inden, gayet deh-
fletli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup, kin ve ga-
raza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, ha-
yat-› içtimaiyeyi tamamen zirüzeber eden bir zehirdir ve
hariçteki düflmanlar›n parmak kar›flt›rmalar›na tam bir
zemin haz›rlamakt›r. ‹ran ve M›s›r’daki hissedilen hâdise 
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mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mukabele-i bi’l-misil: misliyle
mukabele etme, karfl›laflt›¤› mu-
amelenin ayn›s›n› sahibine iâde
etme.
müsaade: izin.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
flenî: fena, kötü, çirkin, ay›p.
siyaset-i hâz›ra: flimdiki siyaset.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tezyif: zay›fa ç›karma, sahte ola-
rak gösterme.
vaziyet: durum.
zirüzeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

adavet: düflmanl›k, husumet.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
baflvekil: baflbakan.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cani: cinayet ifllemifl kimse,

ac›mas›z, gaddar.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
gayet: son derece.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,

haz›r olmayan birisinin aley-
hinde konuflma.
hakikat: gerçek, esas.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.
kanun-i esasî: ana prensipler,
anayasa.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.

2. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’am Suresi: 164.)



ve buhranlar bu esastan ileri geldi¤i anlafl›l›yor. Fakat on-
lar buras› gibi de¤il; bize nispeten pek hafif, yüzde bir
nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa, pek deh-
fletli olur.

Bu tehlikeye karfl› çare-i yegâne, uhuvvet-i ‹slâmiyeyi
ve esas ‹slâmiyet milliyetini o kuvvetin temel tafl› yap›p,
masumlar› himaye için, canilerin cinayetlerini kendileri-
ne münhas›r b›rakmak lâz›md›r.

Hem, emniyetin ve asayiflin temel tafl› yine bu ka-
nun-i esasîden geliyor. Meselâ, bir hanede veya bir ge-
mide bir masum ile on cani bulunsa, hakikî adaletle ve
emniyet ve asayifl düstur-i esasîsi ile o masumu kurtar›p
tehlikeye atmamak için, gemiye ve haneye iliflmemek lâ-
z›m; tâ ki, masum ç›k›ncaya kadar.

‹flte bu kanun-i esasî-i Kur’ânî hükmünce, asayifl ve
emniyet-i dâhiliyeye iliflmek, on cani yüzünden doksan
masumu tehlikeye atmak, gazab-› ‹lâhînin celbine vesile
olur. Madem Cenab-› Hak, bu tehlikeli zamanda bir k›-
s›m hakikî dindarlar›n bafla geçmesine yol açm›fl,
Kur’ân-› Hakîm’in bu kanun-i esasîsini kendilerine bir
nokta-i istinat ve onlara garazkârl›k edenlere karfl› siper
yapmak lâz›m geldi¤ini, zaman ihtar ediyor.

• ‹slâmiyetin ikinci bir kanun-i esasîsi flu hadis-i flerif-
tir:

1 rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdG oóu«°nS hakikatiyle, memuriyet bir hizmet-

kârl›kt›r, bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm aleti
de¤il.

asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›fl›k
bir hâl almas›, bunal›m, zor du-
rum, kriz.
cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
düstur-i esasî: temel prensip,
esas düstur.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hakimiyetinin sa¤lanmas›.
emniyet-i dahiliye: dahilî emni-
yet, iç güvenlik.
garazkâr: haset eden, kin güden,
kötü kas›t sahibi.
gazab-› ‹lâhî: Allah’›n gazab›, ‹lâhî
gazap.
hâdise: olay.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
hane: ev.
hariç: d›flar›.
himaye: koruma, muhafaza et-
me.
hizmetkâr: hizmet yapan kimse,
hizmetçi.

hüküm: tart›fl›lmaz dinî ka-
ide.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kanun-› esasî-i Kur’ânî:
Kur’ân’›n temel ölçüleri, te-
mel kanunu, Kur’ân’›n anaya-
sas›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve

faydalar bulunan Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
memuriyet: memurluk.
Meselâ: örne¤in.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye ve-
ya kimseye mahsus.
nispet: oran, de¤er.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-

rak.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-
na alma.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
vesile: arac›, vas›ta.
zemin: yer.

1. Kavmin (milletin) efendisi, ona hizmet edendir. (Keflfü’l-Hafâ, 1:462, hadis no: 1515.)
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Bu zamanda terbiye-i ‹slâmiyenin noksaniyetiyle ve
ubudiyetin zaafiyetiyle, benlik, enaniyet kuvvet bulmufl.
Memuriyeti hizmetkârl›ktan ç›kar›p, bir hâkimiyet ve
müstebidâne bir tahakküm ve mütekebbirâne bir merte-
be tarz›na getirdi¤inden, abdestsiz, k›blesiz namaz k›l-
mak gibi, adalet olmaz, esas›yla da bozulur ve hukuk-i
ibad da zirüzeber olur. Hukuk-i ibad, hukukullah hükmü-
ne geçemiyor ki hak olabilsin, belki nefsanî haks›zl›klara
vesile olur.

fiimdi, “Adnan Menderes gibi ‹slâmiyetin ve dinin
icaplar›n› yerine getirece¤iz” diye ve mezkûr iki kanun-i
esasiyeye karfl› muhalefet edip, tam z›dd›na olarak iki
dehfletli cereyan gayet büyük rüflvet ile halklar› aldatmak
ve ecnebîlerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hü-
cum etmek ihtimali kuvvetlidir.

Birisi: Birinci kanun-i esasîye muhalif olarak, bir cani
yüzünden k›rk masumu kesmifl, bir köyü de yakm›fl. Bu
derece bir istibdad-› mutlak, her nefsin zevkine geçecek
memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüflvet vererek, din-
dar hürriyetperverlere hücum ediliyor.

‹kinci hücum da, ‹slâmiyet milliyet-i kudsiyesini b›rak›p
—evvelkisi gibi— bir cani yüzünden yüz masumun hak-
k›n› çi¤neyebilen, zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte
›rkç›l›k damar›yla, hem hürriyetperver dindar Demokrat-
lara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmifli sair unsur-
lardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bîçare
Türkler aleyhine, hem Demokrat›n takip etti¤i siyaset 
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des ve k›ymetli milliyet.
müdahale: kar›flma.
muhalefet: birinin düflüncesine
z›t düflüncede bulunma, karfl›
koyma, bir düflünce, fiil veya ha-
rekete karfl› durma.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
müstebidâne: müstebitçe, keyfî
ve bask›c› bir flekilde.
mütekebbirane: kibirlenerek,
kendini be¤enmifllikle.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefsanî: nefisle ilgili, nefsin arzu-
lar›na ait.
noksaniyet: eksiklik, noksanl›k.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî terbi-
ye.
ubudiyet: kulluk.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zahiren: görünüflte.
zir ü zeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

aleyh: karfl›, karfl›t.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ecnebi: yabanc›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
gayet: son derece.

hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hücûm: sald›rma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hukûk-› ibat: kullar›n huku-
ku, insan hukuku.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
hürriyetperver: hürriyet se-
ver.
icap: gerekme hali, gerekli ol-

ma.
ihtimal: olabilirlik.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
memuriyet: memurluk.
mertebe: derece.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
milliyet-i kudsiye: mukad-



aleyhine çal›flarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet
zevkli bir rüflvet olarak bir ›rkç›l›k kardeflli¤i veriyor. O
zevkli kardeflli¤in içinde, o zevkli faydadan bin defa da-
ha ziyade hakikî kardeflleri düflmanl›¤a çevirmek gibi
acip tehlikeyi, o sarhofllu¤u ile hissedemiyor. Meselâ, ‹s-
lâmiyet milliyeti ile dört yüz milyon hakikî kardeflin her-

gün 
1 päÉnæperDƒoªrdGnh nÚ/æperDƒoªr∏pd rôpØrZG -nG dua-i umumîsi ile ma-

nevî yard›m görmek yerine, ›rkç›l›k dört yüz milyon mü-
barek kardeflleri, dört yüz serseriye ve lâubalilere yaln›z
dünyevî ve pek cüz’î bir menfaati için terk ettiriyor. Bu
tehlike, hem bu vatana, hem hükûmete, hem de dindar
Demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir; ve öyle
yapanlar da hakikî Türk de¤illerdir. Necip Türkler böyle
hatadan çekinirler.

Bu iki taife her fleyden istifadeye çal›fl›p, dindar De-
mokratlar› devirmeye çal›flt›klar› ve çal›flt›r›ld›klar› mey-
dandaki âsâr ile tahakkuk ediyor. Bu acip tahribata ve bu
iki kuvvetli muar›zlara karfl›, k›rk Sahabe ile dünyan›n
k›rk devletine karfl› meydan-› muarazaya ç›kan ve galebe
eden ve bin dört yüz sene zarf›nda ve her as›rda üç yüz,
dört yüz milyon flakirdi bulunan hakikat-i Kur’âniyenin
sars›lmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevî
ve uhrevî saadet-i ebediyenin zevklerine o cazibedar
hakikatle beraber nokta-i istinat yapmak, o mezkûr mu-
ar›zlar›n›za ve hem dâhil ve hariçteki düflmanlar›n›za kar-
fl› en lâz›m ve elzem ve zarurî bir çare-i yegânedir. Yok-
sa, o insafs›z dâhilî ve haricî düflmanlar›n›z, sizin bir ci-
nayetinizi binler yap›p ve eskilerin de cinayetlerini ilâve 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
asar: eserler.
asr: yüzy›l.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
dahil: iç, içerisi.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
dua-y› umumî: herkesi içine alan
dua.
dünyevî: dünyaya ait.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
faide: fayda.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
haricî: d›fla ait, d›flla ilgili.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfaat: fayda.
meselâ: örne¤in.
meydan-› muaraza: söz müca-
delesi meydan›, biri ile yar›flma

meydan›.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
necip: asil, soylu kimse.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nokta-i istinat: dayanak

noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
flakirt: talebe, ö¤renci.
serseri: gayesiz, hedefsiz;
öteden beri bafl›bofl olan.

tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

taife: tak›m, güruh.

uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.

zarf›nda: süresince.

zarurî: zorunlu.

ziyade: fazla, fazlas›yla.

1. Allah’›m, bütün mü’min erkekleri ve kad›nlar› ma¤firet eyle.
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ederek, baflkalar›n bafl›na yükledikleri gibi, size de yükle-
yecekler. Hem size, hem vatana, hem millete telâfi edil-
meyecek bir tehlike olur. “Cenab-› Hak sizleri ‹slâmiyet le-
hindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden
muhafaza eylesin” diye, ben ve Nurcu kardefllerimiz, ya-
paca¤›n›z hizmete ve mezkûr hakikati kabul etmenize mu-
kabil, dua etmeye karar verece¤iz.

• Üçüncüsü: ‹slâmiyetin hayat-› içtimaiyeye dair bir
kanun-i esasîsi dahi bu hadis-i flerifin,

1 Ék°†r©nH o¬o°†r©nH tóo°ûnj ¢pUƒo°UrônŸrG p¿Én«`ræ`oÑ`rdÉnc pøperDƒoªr∏pd oøperDƒoªrdnG
hakikatidir. Yani, hariçteki düflmanlar›n tecavüzlerine
karfl›, dâhildeki adaveti unutmak ve tam tesanüt etmek-
tir. Hatta, en bedevî taifeler dahi bu kanun-i esasînin
menfaatini anlam›fllar ki, hariçte bir düflman ç›kt›¤› vakit,
o taife birbirinin babas›n›, kardeflini öldürdükleri hâlde, o
dâhildeki düflmanl›¤› unutup, hariçteki düflman def olun-
caya kadar tesanüt ettikleri hâlde; binler teessüflerle de-
riz ki:

Benlikten, hodfüruflluktan, gururdan ve gaddar siya-
setten gelen dâhildeki tarafgirâne fikriyle, kendi taraf›na
fleytan yard›m etse rahmet okutacak, muhalifine melek
yard›m etse lânet edecek gibi hâdisatlar görünüyor. Hat-
ta, bir salih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif bir büyük salih
âlimi tekfir derecesinde g›ybet etti¤i ve ‹slâmiyet aleyhin-
de bir z›nd›¤› onun fikrine uygun ve taraftar oldu¤u için
hararetle sena etti¤ini gördüm. Ve fleytandan kaçar gibi
otuz befl seneden beri siyaseti terk ettim.
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hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
kanun-i esasî: ana prensipler,
anayasa.
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket.
menfaat: fayda.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
Nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
ramazan-› flerif: mübarek, flerefli
Ramazan ay›.
sâlih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, takva sahi-
bi, müttakî.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
senâ: methetme, övme.
taife: tak›m, güruh.
tarafgirane: taraf tutarcas›na, bir
taraf› destekleyerek.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tekfir: birini küfürle suçlama, bir
kimseyi yapt›¤› bir iflten veya bir
sözden dolay› kâfir sayma.
telâfi: kötü bir etkiyi veya sonu-
cu baflka bir etki ile yok etme,
karfl›lama.
tesanüt: dayan›flma, birbirine da-
yanma ve destek olma.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

adavet: düflmanl›k, husumet.
aleyh: karfl›, karfl›t.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
bedevî: çölde ve iptidaî tarz-
da yaflayan, medenî olma-
yan.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dâhil: iç, içerisi.
dair: alakal›, ilgili.

def: mani olma, kovma, orta-
dan kald›rma.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fikr-i siyasî: siyasî düflünce.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,
haz›r olmayan birisinin aley-
hinde konuflma.

hâdisat: hadiseler, olaylar.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.
hakikat: gerçek, esas.
hararet: s›cakl›k.
hariç: d›fl memleket, yaflan›-
lan ülkenin d›fl›ndaki ülke.
hariç: d›flar›.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat, toplum hayat›.

1. Mü’min mü’mine karfl› bir binan›n kenetlenmifl tafllar› gibidir. (Buharî, Salât: 88; Müslim, Birr:
65.)



Hem flimdi birisi, hem ramazan-› flerife, hem fleair-i ‹s-
lâmiyeye, hem bu dindar millete büyük bir cinayeti yap-
t›¤› vakit, muhaliflerinin, onun o vaziyeti hofllar›na gitti-
¤i görüldü. Hâlbuki, küfre r›za küfür oldu¤u gibi; dalâle-
te, f›ska, zulme r›za da f›skt›r, zulümdür, dalâlettir.

Bu acip hâlin s›rr›n› gördüm ki; kendilerini millet na-
zar›nda ettikleri cinayetlerinden mazur göstermek dama-
r›yla, muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani
görmek ve göstermek istiyorlar.

‹flte bu çeflit dehfletli haks›zl›klar›n neticeleri pek tehli-
keli oldu¤u gibi, içtimaî ahlâk› da zirüzeber edip, bu va-
tan ve millete ve hâkimiyet-i ‹slâmiyeye büyük bir sû-i
kast hükmündedir.

Daha yazacakt›m, fakat bu üç nokta-i esasiyeyi flimdi-
lik dindar hürriyetperverlere beyan etmekle iktifa ediyo-
rum.

Said Nursî
ì@Õ

Adnan Menderes’e gönderilmek niyetiyle evvelce
yaz›lan içtimaî hayat›m›za ait bir hakikatin hafli-
yesini takdim ediyoruz:

HAfi‹YE
Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunlar› ve suiistimalleri ne-

ticesiyle, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticanî mesele-
sini dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i ‹slâm›n
nazar›nda Demokratlar› düflürmemenin çare-i yegânesi
kendimce böyle düflünüyorum:

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar.
çare-i yegâne: tek çare, tek ç›kar
yol.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
evvelce: daha önce.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
hakikat: gerçek, esas.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
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mas›.
hafliye: dipnot.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hürriyetperver: hürriyet se-
ver.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
keyfî: kanuna uymayarak,
keyfe, arzuya ba¤l›.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,

imans›zl›k.
mazur: özürlü, özrü olan.
mesele: konu.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nokta-i esasiye: esas, temel
nokta.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
suiistimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
suikast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-

zak kurma.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›fl-
k›rtma.
takdim: arz etme, sunma.
vaziyet: durum.
zirüzeber: altüst, karmakar›-
fl›k, darmada¤›n.
zuhur: ortaya ç›kma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Ezan-› Muhammedînin (a.s.m.) neflriyle, Demokratlar
on derece kuvvet buldu¤u gibi; Ayasofya’y› befl yüz sene
devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek; ve hâlen
‹slâmda çok hüsn-i tesir yapan ve bu vatan ahalisine
âlem-i ‹slâm›n hüsn-i teveccühünü kazand›ran, yirmi se-
kiz sene mahkemelerin muz›r cihetini bulamad›klar› ve
befl mahkeme de beraatine karar verdikleri Risale-i
Nur’un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân et-
meli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmal›d›rlar. O va-
kit, âlem-i ‹slâm›n teveccühünü kazand›klar› gibi, baflka-
lar›n›n zalimâne kabahatleri onlara yüklenmez fikrinde-
yim. Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gi-
bi zatlar›n hat›rlar› için, otuz befl seneden beri terk etti-
¤im siyasete bir-iki saat bakt›m ve bunu yazd›m.

Said Nursî

ì@Õ

Ankara’daki Nur Talebelerinin 
Bir Mektubu

Aziz, s›dd›k kardefllerimiz,

Mektubunuzdan ‹slâm güneflinin bir ziyas›n› sezer gibi
olduk. Yüzlerce seneden beri insaniyet aleyhine, ‹slâmi-
yet zarar›na mütecaviz fikir neflreden ehl-i küfrün tahrip-
lerini tamir için ortaya at›lan Risale-i Nur’un, sizlerin mek-
tubunuzdan, gençlerin aras›na yay›ld›¤›n› sezdik. Ebedî
hayat yolunun hakperest yolcular›, hayalî bofl lâflar› terk
edip, Risale-i Nur’la küfür tohumlar›n› eriteceklerdir.
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ma, tamim.
nevî: çeflit, tür.
resmen: resmî bir flekilde, devlet
taraf›ndan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
serbestî: serbestlik.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst, hakk›
ve hakikati tereddütsüz kabulle-
nen.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
talebe: ö¤renci.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
vaziyet-i kudsiye: kutsal vazife,
görev.
zâlîmâne: zalimce, zulmedercesi-
ne.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ahali: halk.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
Aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cihet: yön.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
hakperest: do¤ruluk ve hak-
tan taviz vermeyen ve ayr›l-
mayan.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
hüsn-i tesir: güzel, iyi tesir,
etki.

hüsn-i teveccüh: iyi karfl›lan-
mak ve alâka görmek.
hususan: bilhassa, özellikle.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi
teskin eden fley.
mütecaviz: sald›rgan, belli s›-
n›r›n› aflan.
muz›rr: zararl›, zarar veren.
neflr: herkese duyurma, yay-



Nurun talebeleri, ehl-i kalp ve iman›n hakikî kardeflleri-
dirler. Siz kardefllerimizin mektuplar› bizlere h›z veriyor
ve verecek.

Kur’ân’›n tefsiri olan Risale-i Nur, bize, dalâlette kal-
man›n ve küfürle mücadele etmemenin bu zamanda bü-
yük ahmakl›k oldu¤unu bildiriyor. Komünistli¤in, anar-
flistli¤in, masonlu¤un kuvvet kazand›¤› bir devirde, en
mühim bir vazife, Nura hizmet etmek ve r›za-i ‹lâhîyi tah-
sil için, onu isteyene vermektir. Bu en bafl ve en ehem-
miyetli, en k›ymetli ve mübarek vazifemizden bizi dön-
dürmek isteyen en a¤›r hücumlar dahi bizlerin h›z›n› art-
t›racakt›r.

Risale-i Nur bize ö¤retiyor ve ispat ediyor ki, bu dün-
ya, bir misafirhanedir. Ebedî hayat› isteyenler, misafirha-
nedeki vazifelerine dikkat gösterdikleri nispette memnun
edilirler. Demek ki, flimdi en esasl› vazifemiz, batakl›ktan
kurtulmak isteyen ehl-i dinin, karanl›ktan usanm›fl, g›da-
s›z kalm›fl kalplerin yard›m›na koflmak, kendimizden bafl-
layarak Nurun dellâll›¤›n› yapmakt›r. Bilhassa ve bilhassa
fluras› çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki, en baflta ve
en evvel Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle devaml› ola-
rak okumak ve o muazzam eser külliyat›ndaki Kur’ân ve
iman hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek; ve bu esas
ve flartlarla, o harika eser külliyat›n› bir an evvel ikmâl et-
mektir. ‹flte bu nimet-i uzmaya nail olan her genç ve her-
kes, bire yüz bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine
faydal› olur; vatan, millet, gençlik ve âlem-i ‹slâm çap›n-
da hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir. Bunun için, 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
anarflist: hiç bir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan.
bilhassa: özellikle.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dellâl: ilan eden, bir haberi du-
yurmak için yüksek sesle ba¤›ra-
rak dolaflan kimse.
Ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i din: dindar, dinine ba¤l›,
dindar olanlar.
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.
evvel: önce.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
harika: ola¤anüstü.
hücûm: sald›rma.
ikmal: tamamlama, bitirme.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
Komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
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küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
misâfirhâne: misafirlerin kal-
d›¤› ev, geçici bekleme yeri.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.
mübarek: feyizli, bereketli,

kutlu.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nimet-i uzma: en büyük ni-
met, en büyük ihsan, lütuf.
nispet: oran, ölçü.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.

tahsil: elde etme, alma, ka-
zanma.

talebe: ö¤renci.

teçhîz: cihazlama, donatma.

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›.

vazife: görev.

vaziyet: durum.



baflta Hazret-i Üstad›m›z Bediüzzaman ve onun hakikî
ve ihlâsl› talebeleri olmaya lây›k sizlerden dua istirham
ediyoruz ki, Risale-i Nur’un mecmualar›n› bir an evvel te-
min edelim, arayal›m, bulal›m; dikkat, tefekkür ve ihlâs-
la okuyal›m; Kur’ân ve iman hizmetinde bu vaziyette ko-
flal›m. Risale-i Nur’un bu as›rdaki makbuliyetine iflaret
eden deliller fazlas›yla mevcut oldu¤una göre, insaf sahi-
bi her mü’min kardeflimiz, onun tabiî bir yard›mc›s›d›r.

Hem madem, Risale-i Nur bu asra has hususiyetler ta-
fl›yor; hem madem, binlerce âlimlerin takdirleriyle karfl›-
lan›yor. Hem madem, Kur’ân’›n dellâll›¤›n› yapan kahra-
man Üstat, efline rastlanmayacak bir mükemmeliyetle,
dürüst ad›mlarla, hakikî prensiplerle, bütün hayat›n›
iman ve ‹slâmiyete vakfetmifl, dünyevî hiçbir menfaat
aramadan, s›rf Allah r›zas› u¤runa çal›flm›flt›r. Hem ma-
dem, bütün kuvvetiyle, Nur Talebeleri de iman ve ‹slâmi-
yete Ehl-i Sünnet dairesinde hizmet için hayatlar›n› dahi
çekinmeden veriyor ve süflî menfaat peflinde de¤ildirler.
Ve madem, yüz binlerce Nur talebeleri bütün tazyik ve
tehditlere ra¤men bu hakikati fiilen ispat etmifller. Hem,
her talebe, bugün cereyan eden bat›l felsefenin akidele-
rine hakikî, mant›kî cevaplar vermek üzere yetiflmifller
ve yetifliyorlar. Hem, her ihtiyac›m›za Kur’ân cevap ve-
riyor; onda, lâz›m olan her hakikat sarih olarak vard›r.
Ve madem Kur’ân, en güzel flekilde ders veren, Allah’›n
hediyesi, bir nuru ve rahmetidir. Öyle ise, bu hazîne-i
rahmeti ve menba-i hakikati ders veren ve hakikî suret-
te gençli¤in ve avâm›n anlayabilece¤i bir flekilde bildiren 
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iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istirham: merhamet isteme,
merhamet dileme, yalvarma.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
makbuliyet: makbullük, be¤enil-
mifllik, geçerlilik.
mant›kî: akla ve mant›k kaidele-
rine uygun, mant›kl›.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
menba-› hakikat: hakikatin, do¤-
runun, gerçe¤in kayna¤›.
menfaat: fayda.
mükemmeliyet: mükemmellik,
kusursuzluk, eksiksizlik.
mü’min: iman eden, inanan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
prensip: temel fikir, temel bilgi,
esas, ilke.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sarih: aç›k, âflikar.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, âdi.
suret: biçim, flekil, tarz.
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme.
talebe: ö¤renci.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
temîn: sa¤lama.
vak›f: ba¤›fllamak.
vaziyet: durum.

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
asr: yüzy›l.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, burhan.
dellâl: ilan eden, bir haberi
duyurmak için yüksek sesle
ba¤›rarak dolaflan kimse.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i Sünnet: ‹slam’› ilk gün-
kü safiyetiyle kabul ederek
dinden olmayan fleyleri kar›fl-
t›rmay›p, Hz. Peygamberin
sünnetinden ve yolundan ay-
r›lmayanlar.
evvel: önce.
felsefe: madde ve hayat›

bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-
ketle.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
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.



Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle ve devaml› olarak mü-
sait vakitlerimizi bofla gidermeden okumak ve yazmak
en büyük ibadet ve zevk kayna¤›d›r; hâl ve istikbalin ve
biz gençlerin çok leziz ve ifltiyakla alaca¤› gayet nafi ve
vafi bir ilâç ve bir tiryakt›r, bir manevî kurtar›c›d›r. Bu ka-
tî hakikatler meydanda iken, ona bütün kuvvetimizle sa-
r›lmamak, bafltan afla¤› Risale-i Nur’u tetkik etmemek,
alâkadar olmamak, ancak gafletin eseri olabilir.

Hem, “Kim hakikat peflinde kofluyorsa, Risale-i Nur’-
dan ders almas› lâz›md›r; ve Nur yolunda giden her mü-
nevver, hakikî saadete kavuflacak ve yeryüzünün mahi-
yetini derk edecektir” diye, biz Ankara Nur Talebeleri
dahi ittifak ediyoruz. Ebedî hayat hazinesini gösteren
Kur’ân-› Hakîm’in nuru olan Risale-i Nur, elbette bir za-
man dünyay› ç›nlatan nurlu sesini yükseltecektir.

Madem, ‹slâm âlimleri, hadis-i flerife göre, dünya ikbal
ve heveslerinin peflinde koflmad›kça peygamberlerin en
emin vârisleridirler. Biz de Risale-i Nur’u onun tam vâri-
si biliyoruz. Risale-i Nur’un flahs-› manevîsi, hakikî vâris
olman›n esas›n› yaflam›fl ve yafl›yor. Onun karfl›s›na ç›-
kan körler ve sa¤›rlar ve hissis gafiller küçüleceklerdir.
Böyle muazzam bir olgunlu¤a sahip olan Risale-i Nur, el-
bette, bütün feylesoflar›, dünya ilim ve hak erbab›n› ça-
¤›racak ve her akl›selim ve kalb-i kerîm olan mübarek in-
sanlar› talebesi yapacak. Bu da inflaallah uzakta de¤il,
yak›nda tahakkuk edecektir.

akl-› selim: iyiyi ve kötüyü fark
eden sa¤lam ak›l, sa¤duyu.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
derk: anlama, kavrama.
Ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
emin: güvenilir, emniyet sahibi.
erbâb: sahipler, malikler; ehil, la-
y›k.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
gayet: son derece.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâl: flimdiki zaman.
heves: nefsin hofluna giden, gelip
geçici istek.
ikbal: arzu, istek.
ilim: bilgi, marifet.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istikbal: gelecek zaman.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kalb-i kerîm: flerefli, izzetli cö-
mert kalp.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
leziz: lezzetli, tatl›.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
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münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
nafi: faydal›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatteb meydana gelen ma-
nevî flah›s.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
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.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vâfi: yeterli, tam.
vâris: mirasç›.



Dünya, ekserî feylesoflar›n ve âlimlerin dedi¤i gibi,
yep yeni bir oluflun efli¤indedir. Dünya, nurunu ar›yor.
Hakikat flairi Mehmed Akif,

“O nuru gönder ‹lâhî, as›rlar oldu yeter!
Bunald› milletin afak›, bir sabah ister.”

diye, iflte bu nura iflaret etti¤i, bugün bizce bir hakikattir.

Aziz kardefllerimiz,

Risale-i Nur’a lây›k olacak flekilde çal›flmam›z için bize
de dua ediniz ki, Ankara muhiti, bizi içine al›p eritmesin.
Nur, her ne kadar karanl›¤› gideriyorsa da, yine onu gö-
recek göz, anlayacak kafa lâz›m. Böyle bir muhitte, göz-
lerimize perde inmesin. Biz bîçarelere dua ediniz. Allah
hepimizi Risale-i Nur’a sar›lmakla aziz Din-i Mübinimize
hizmet edenlerden eylesin, âmin.

Bir kardeflimiz dedi ki: “Bugün, sabah namaz›ndan
sonra flu m›sralar mülhem oldu, kardefllerimize bildire-
lim:

“Dinim ‹slâm, kitab›m Kur’ân, iman›m hakt›r.
Bu u¤urda can vermek, ebedî yaflamakt›r.

Sizleri çok seven
Ankara Üniversitesi

Nur Talebeleri
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afak: ufuklar.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.
asr: yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bîçare: çaresiz, zavall›.

Din-i Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan din, ‹slâm.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ekserî: ço¤u k›sm›.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.

‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
iman: inanç, itikat.
muhit: yöre, çevre.
mülhem: ilham olunmufl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Talebe: ö¤renci.



Tahliller
UZUN B‹R AYRILIKTAN SONRA

Belki yirmi yedi, yirmi sekiz sene oldu Üstad› görme-
yeli. Onu görmek, mübarek simas›n› doya doya seyret-
mek için her zaman gidip ziyaret etmek istedi¤im hâlde,
meflguliyetten bir türlü vakit bulamad›m. Fakat o, kalp-
lerde yaflad›¤› için, manevî varl›¤› ile daima beraberdik.
Bu, gönüllerdeki ifltiyak› bir dereceye kadar tatmin et-
mez miydi? Kendisini görüp kucaklaflt›¤›m›z zaman,
onun nuranî simas›n›n verdi¤i zevk, maddî hasretin de
ne kadar büyük oldu¤unu gösterdi.

Üstatla tan›flmam›z k›rk seneyi geçti. O zamanlar he-
men her gün idarehaneye gelir; Akifler, Naimler, Fe-
ridler, ‹zmirlilerle birlikte saatlerce tatl› tatl› musâhabeler-
de bulunurduk. Üstat, kendine mahsus flivesiyle yüksek
ilmî meselelerden konuflur. Onun konuflmas›ndaki celâ-
det ve flahamet bizi de heyecanland›r›rd›. Harikulâde f›t-
rî bir zekâ, ‹lâhî bir mevhibe. En mu’dil meselelerde, ze-
kâs›n›n kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima iflle-
yen ve düflünen bir kafa. Nakillerle pek meflgul de¤il.
Onun rehberi yaln›z Kur’ân; bütün feyiz ve zekâ kayna-
¤› bu. Bütün o lem’alar, do¤rudan do¤ruya bu kaynaktan
nebean ediyor. Bir müçtehit, bir imam kadar rey sahibi.
Kalbi bir Sahabî kadar imanla dolu. Ruhunda, Ömer’in 

azamet: büyüklük.
celâdet: yi¤itlik, bahad›rl›k, kah-
ramanl›k, kuvvet ve fliddetlilik.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
f›trî: tabiî, do¤al.
harikulâde: ola¤anüstü.
hasret: özlem.
idarehane: idare yeri, bir ifli yö-
netenlerin bulundu¤u yap›.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
imam: mezheple ilgili konularda
kendisine uyulan ve önder olan
kimse.
iman: inanç, itikat.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lem’a: par›lt›.
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maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: önemli konu.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve
meflgul olunan fley.
mevhibe: ihsan, ba¤›fl, hedi-
ye, vergi.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müçtehit: ayet ve hadisler-
den fler’î hükümler ç›karabi-
len, gerekli bütün ehillik flart-

lar›na sahip olan, genifl ve de-
rin bilgili din âlimi.
mu’dil: zor, güç ve çetin.
musâhabe: sohbet etme,
söyleflme, görüflme.
Nakl: anlatma, söyleme, hi-
kâye etme.
nebean: yerden ç›kma, kay-
nama, f›flk›rma.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
rey: görüfl, düflünce.
Ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
Sahabî: Sahabeden olan kifli,
Hz. Muhammed’i görmüfl ve
O’nun sohbetinde bulunmufl
müslüman kimse.
flehamet: zekâ ve ak›ll›l›kla
beraber olan cesaret, yi¤itlik.
sima: yüz, çehre.
flive: söyleyifl, telâffuz.
Tahlil: zor bir meseleyi hal-
letme, de¤erlendirme.
tatmin: insan›n kalbinin ma-
nevî olarak doymas›, huzur
ve sükûnete ermesi.



flahameti var. Yirminci as›rda Devr-i Saadeti nefsinde ya-
flatan bir mü’min. Bütün hedefi iman ve Kur’ân.

‹slâm›n gayetü’l-gayesi olan “Tevhid” ve “Allah’a
iman” esas›, onun ve Risale-i Nur’un en büyük umdesi-
dir. Devr-i Saadette, Müslümanl›¤›n ilk kurulufl zamanla-
r›nda olsayd›, Hazret-i Peygamber, Kâbe’deki putlar›n
parçalanmas› vazifesini ona verirdi. fiirke ve putperestli-
¤e o derece düflmand›r.

Mücahede ile gönüllerde iman ve Kur’ân hakikatlerini
yerlefltirmek için geçen uzun, bir asra yak›n bir ömür.
Fazilet ve flahametle geçen bir ömür. Harp meydanlar›n-
da, mücahitlerin önünde, k›l›ç elinde, dimdik ayakta düfl-
mana sald›ran bir kahraman. Esarette, düflman kuman-
dan›na karfl› koyan bir kahraman. ‹dam sehpas›nda, düfl-
man kumandan›n› düflündüren, insafa getiren bir kahra-
man...

Millet ve memleket için can›n› vermekten zerre kadar
çekinmeyen bir fedai. Fitnenin, bozgunculu¤un en müt-
hifl düflman›. Milletin menfaati için, her türlü zulme, ifl-
kenceye tahammül ediyor. Ona zulmedenlere beddua bi-
le etmez. Onu zindanlara atanlara, ancak salâh ve iman
temennî eder. Gaye u¤runda ölüm, onun için basit bir
fleydir.

Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ek-
mekle tagaddi eder. Elbisesi pek basit ve fakirânedir. Be-
yaz Amerikan bezinden pamuklu bir h›rka. Çamafl›r›n›
kirlenmeden de¤ifltirir ve temizletir. Temizli¤e fevkalâde 
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flehamet: zekâ ve ak›ll›l›kla bera-
ber olan cesaret, yi¤itlik.
sehpa: idama mahkûm olanlar›n
idam edildi¤i üç ayakl› düzen, da-
ra¤ac›.
fiirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
tagaddi: g›dalanma, g›da alma,
beslenme.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
Tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
umde: esas al›nacak fley; ilke,
prensip, rükün.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.
zindan: hapishane.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

asr: yüzy›l.
beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
Devr-i Saadet: saadet devri;
Resulullah›n yaflad›¤› devre
verilen isim.
Esaret: esirlik, tutsakl›k, hü-
küm alt›nda bulunma.
fakirâne: fakircesine.
Fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-

n›n› vermeye haz›r bulunan.
fevkalâde: ola¤anüstü.
Fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk,
azg›nl›k.
gayetülgaye: as›l maksat, ni-
haî gaye.
hakikat: gerçek, esas.
Harp: savafl.
iman: inanç, itikat.
kumandan: komutan.
menfaat: fayda.
Mücahede: savaflma, müca-
dele.
mücahit: cihat eden, sava-

flan.
mü’min: iman eden, inanan.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
putperest: puta tapan, putu
tanr› edinen.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salâh: düzelme, iyileflme, iyi-
lik.



itina eder. Kâ¤›t paray› tutmaz ve üstünde tafl›maz. Mâ-
melek nam›na dünyada hiçbir fleyi yok. Kendi için yafla-
maz, cemiyet için yaflar.

Yap›s› ufak tefektir; fakat heybetlidir, haflmetlidir. Göz-
leri birer flems-i tâban gibi nur saçar. Bak›fllar› flahanedir.
Maddeten, belki dünyan›n en fakir adam›d›r; fakat ma-
neviyat âleminin sultan›d›r.

Seksen küsur senenin âlâm› yüzünde bir burufluk yapa-
mam›fl, yaln›z saçlar›n› a¤artm›flt›r. Rengi, pembe beyaz-
d›r. Sakal› yoktur. Bir delikanl› kadar zindedir. Halim ve
selimdir; fakat, heyecana geldi¤i zaman bir arslan tavr›
al›r, iki dizinin üstüne do¤rulur, bir flahenflah gibi konuflur.

En sevmedi¤i fley siyasettir. 35 senedir bir gazeteyi eli-
ne alm›fl de¤ildir. Dünya fluunu ile alâkas›n› kesmifltir.
Akflam namaz›ndan sonra ferdas› ö¤leye kadar kimseyi
kabul etmez, ibadetle meflgul olur. Pek az uyur. Talebe-
lerini de siyasetten fliddetle meneder. Memleketin her ta-
raf›nda 600 bini mütecaviz, belki bir milyonu bulan tale-
beleri memleketin en faziletli evlâtlar›d›r. Üniversitenin
muhtelif fakültelerinde müspet ilimler tahsil eden flakirt-
leri pek çoktur; yüzlercedir, binlercedir. Hiçbir Nur Tale-
besi yoktur ki, s›n›f›n›n en faziletlisi, en çal›flkan› olma-
s›n. Memleketin her taraf›nda bulunan bu yüz binlerce
Risale-i Nur Talebesinden hiçbirinin, hiçbir yerde asayifli
muhil hiçbir hareketi, hiçbir vak’as› yoktur. Her Nur
Talebesi, hükûmetin, nizam ve intizam›n tabiî birer mu-
haf›z›d›r; asayiflin manevî bekçisidir.alâka: ilgi, iliflki. ba¤.

âlâm: kederler, elemler, ac›lar.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
evlât: veletler, çocuklar.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
ferda: yar›n, ertesi gün.
Halîm: yumuflak huylu, uysal.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
heybet: sayg› ile birlikte korku
hissini veren hal, büyüklük.
ilim: okuyarak ö¤renilen bilgi.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
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itina: bir ifli yaparken gösteri-
len özel dikkat, çok dikkat et-
me, özen gösterme.
Maddeten: maddî olarak.
Mamelek: ne varsa, var› yo-
¤u, olan› biteni; olanca fley.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maneviyat: mana alemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
men: yasak etme, engelleme.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
muhil: hileci, hilekâr.

muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
müspet: pozitif.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok.
nam: ad.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flahane: mükemmel, muhte-
flem.
flahenflah: flahlar›n flah›, padi-
flahlar›n padiflah›, en büyük

padiflah.
flakirt: talebe, ö¤renci.
selim: temiz, samimî.
flems-i tâbân: ›fl›kl›, parlak
günefl.
fluun: olaylar, vak’alar, hâdi-
seler.
tahsil: ilim ö¤renme, bilgi
edinme, ö¤renim.
talebe: ö¤renci.
vak’a: vuku bulan, olay, hadi-
se.
zinde: dinç, sa¤lam, güçlü,
kuvvetli.



‹stanbul seyahatinden muztarip olup olmad›¤›n› sor-
dum.

“Bana ›zt›rap veren,” dedi, “yaln›z ‹slâm›n maruz kal-
d›¤› tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi;
onun için mukavemet kolayd›. fiimdi tehlike içeriden ge-
liyor. Kurt, gövdenin içine girdi. fiimdi, mukavemet güç-
leflti. Korkar›m ki, cemiyetin bünyesi buna dayanamaz.
Çünkü, düflman› sezmez. Can damar›n› koparan, kan›n›
içen en büyük hasm›n› dost zanneder. Cemiyetin basiret
gözü böyle körleflirse, iman kalesi tehlikededir. ‹flte be-
nim ›zt›râb›m, yegâne ›zt›rab›m budur. Yoksa, flahs›m›n
mâruz kald›¤› zahmet ve meflakkatleri düflünmeye bile
vaktim yoktur. Keflke bunun bin misli meflakkate maruz
kalsam da, iman kalesinin istikbali selâmette olsa!”

“Yüz binlerce imanl› talebeleriniz size âti için ümit ve
teselli vermiyor mu?”

“Evet, büsbütün ümitsiz de¤ilim... Dünya, büyük bir
manevî buhran geçiriyor. Manevî temelleri sars›lan Garp
cemiyeti içinde do¤an bir hastal›k, bir veba, bir taun fe-
lâketi, gittikçe yeryüzüne da¤›l›yor. Bu müthifl sâri illete
karfl› ‹slâm cemiyeti ne gibi çarelerle karfl› koyacak? Gar-
b›n çürümüfl, kokmufl, tefessüh etmifl, bat›l formülleriyle
mi? Yoksa, ‹slâm cemiyetinin terütaze iman esaslar›yla
m›? Büyük kafalar› gaflet içinde görüyorum. ‹man kale-
sini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yal-
n›z iman üzerine mesaimi teksif etmifl bulunuyorum.
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müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
sârî: sirayet eden, bulafl›c›, salg›n.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
talebe: ö¤renci.
taun: veba.
tefessüh: çürüme, çürüyüp da¤›l-
ma, bozulma, kokuflma.
teksîf: y›¤ma, toplama.
terütaze: çok taze, taptaze.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
veba: bir çeflit salg›n hastal›k.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.

ati: gelecek zaman, istikbal.
basiret: dikkat, tedbir, teyak-
kuz, ihtiyatl› hareket.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
buhran: bir iflin tehlikeli, kar›-
fl›k bir hâl almas›, bunal›m,
zor durum, kriz.
cemiyet: topluluk, birlik.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin

arzular›na dalmak.
Garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
hariç: d›flar›.
hasm: muhalif, karfl› taraf,
düflman.
illet: hastal›k.
iman: inanç, itikat.
istikbal: gelecek zaman.
›zt›rap: üzüntü veren bir du-
rumun meydana getirdi¤i
kuvvetli ac›, afl›r› elem, azap,
s›k›nt›.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-

¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mesai: çal›flma.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
misl: kat; efl.
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme.
mustarip: ›st›rap çeken, s›-
k›nt› içinde olan.



“Risale-i Nur’u anlam›yorlar, yahut anlamak istemi-
yorlar. Beni skolastik batakl›¤› içinde saplanm›fl bir med-
rese hocas› zannediyorlar. Ben, bütün müspet ilimlerle,
asr-› hâz›r fen ve felsefesiyle meflgul oldum. Bu hususta
en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da baz›
eserler telif eyledim. Fakat, ben öyle mant›k oyunlar› bil-
miyorum, felsefe düzenbazl›klar›na da kulak vermem.
Ben, cemiyetin iç hayat›n›, manevî varl›¤›n›, vicdan ve
iman›n› terennüm ediyorum, yaln›z Kur’ân’›n tesis etti¤i
tevhid ve iman esas› üzerinde iflliyorum ki; ‹slâm cemiye-
tinin ana dire¤i budur. Bu sars›ld›¤› gün, cemiyet yoktur.

“Bana, ‘Sen fluna buna niçin sataflt›n?’ diyorlar. Far-
k›nda de¤ilim. Karfl›mda müthifl bir yang›n var. Alevleri
göklere yükseliyor. ‹çinde evlâd›m yan›yor, iman›m tutufl-
mufl yan›yor. O yang›n› söndürmeye, iman›m› kurtarma-
ya kofluyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemifl de,
aya¤›m ona çarpm›fl; ne ehemmiyeti var? O müthifl yan-
g›n karfl›s›nda bu küçük hâdise bir k›ymet ifade eder mi?
Dar düflünceler, dar görüfller!..

“Beni, nefsini kurtarmay› düflünen hodgâm bir adam
m› zannediyorlar? Ben, cemiyetin iman›n› kurtarmak yo-
lunda dünyam› da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur
senelik bütün hayat›mda dünya zevki nam›na bir fley bil-
miyorum. Bütün ömrüm harb meydanlar›nda, esaret
zindanlar›nda, yahut memleket hapishanelerinde, mem-
leket mahkemelerinde geçti. Çekmedi¤im cefa,
görmedi¤im eza kalmad›. Divan-› harplerde bir cani gibi
muamele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
asr-› haz›r: flimdiki as›r.
cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
cemiyet: topluluk, birlik.
divan-› harp: harp divan›, askeri
mahkeme.
düzenbaz: hile yapan, aldat›c›, hi-
lekâr.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
evlât: çocuklar.
eza: eziyet, incitme, can yakma.
feda: u¤runa verme.
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.
hâdise: olay.
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hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
harp: savafl.
hodgâm: kendi keyfini düflü-
nen, bencil.
iman: inanç, itikat.
k›ymet: de¤er.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu.
mesele: önemli konu.
muamele: davranma, davra-

n›fl.
müspet: pozitif.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nam: ad.
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›.
serseri: gayesiz, hedefsiz;
öteden beri bafl›bofl olan.
skolâstik: Orta Ça¤ yöntem-

lerine uygun.
telif: eser yazma.
terennüm: güzel güzel anlat-
ma.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zindan: hapishane.



sürgüne yolland›m. Memleket zindanlar›nda aylarca ihti-
lâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü
hakaretlere maruz kald›m. Zaman oldu ki, hayattan bin
defa ziyade, ölümü tercih ettim. E¤er dinim intihardan
beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar alt›nda
çürümüfl gitmiflti.

“Benim f›trat›m, zillet ve hakarete tahammül etmez.
‹zzet ve flahamet-i ‹slâmiye beni bu hâlde bulunmaktan
fliddetle men eder. Böyle bir vaziyete düflünce, karfl›mda
kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar
bir düflman kumandan› olsa tezellül etmem. Zulmünü,
hunharl›¤›n› onun surat›na çarpar›m. Beni zindana atar,
yahut idam sehpas›na götürür; hiç ehemmiyeti yoktur.
Nitekim öyle oldu. Bunlar›n hepsini gördüm. Birkaç da-
kika daha o hunhar kumandan›n kalbi, vicdan› zulümkâr-
l›¤a dayanabilseydi, Said bugün as›lm›fl ve mâsumlar
zümresine iltihak etmifl olacakt›.

“‹flte benim bütün hayat›m böyle zahmet ve meflakkat-
le, felâket ve musibetle geçti. Cemiyetin iman›, saadet ve
selâmeti yolunda nefsimi, dünyam› feda ettim; helâl ol-
sun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede
Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut birkaç
milyon kiflinin —adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar.
Afyon Savc›s› befl yüz bin demiflti, belki daha ziyade—
iman›n› kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle, yaln›z kendimi
kurtaracakt›m, fakat hayatta kal›p da zahmet ve meflak-
katlere tahammül ile bu kadar iman›n kurtulmas›na hiz-
met ettim. Allah’a bin kere hamd olsun.
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flehamet-i ‹slâmiye: ‹slâmdan
gelen cesaret ve yi¤itlik; ‹slâm›n
kazand›rd›¤› akla ve mant›¤a da-
yanan yi¤itlik ve kahramanl›k.
sehpa: idama mahkûm olanlar›n
idam edildi¤i üç ayakl› düzen, da-
ra¤ac›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tezellül: kendini hor ve hakir
gösterme.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.
zindan: hapishane.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
Zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.
zulümkâr: zulüm yapan, zalim,
zulümlü.
zümre: cemaat, topluluk.

beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
cebbar: zorba.
cemiyet: topluluk, birlik.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
fedâ: u¤runa verme.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
hamd: Allah’a karfl› flükran ve

memnuniyetini onu överek
bildirme.
helâl: din bak›m›ndan günah
olmayan fley.
hunhâr: kan içen, kan döken,
zâlim.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, bera-
ber yaflama.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
iman: inanç, itikat.
izzet: fleref, yücelik, de¤er.
kumandan: komutan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.

masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
musibet: felaket, bela.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.



“Sonra, ben, cemiyetin iman selâmeti yolunda ahire-
timi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdas› var, ne
Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi befl milyon Türk
cemiyetinin iman› nam›na bir Said de¤il, bin Said feda
olsun. Kur’ân’›m›z yeryüzünde cemaatsiz kal›rsa, Cenne-
ti de istemem; oras› da bana zindan olur. Milletimizin
iman›n› selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde
yanmaya raz›y›m. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm
gül gülistan olur.”

Hazret coflmufltu. Bir yanarda¤ gibi lâvlar saç›yordu.
Bir f›rt›na gibi gönül denizini dalgaland›r›yordu. Bir flelâ-
le gibi, haflmetli zemzemelerle rûhun en derin noktalar›-
na çarp›yordu. Çok heyecanlanm›flt›. Millet kürsüsünde
coflmufl bir hatip gibi devam ediyor, sözünün kesilmesini
istemiyordu. Yoruldu¤unu hissettim. Bu heyecanl› bahsi
de¤ifltireyim dedim.

“Mahkemede s›k›ld›n›z m›?” diye sordum.
“Dinî tedrisata, kad›nlar›m›z›n, muhterem hemflireleri-

mizin terbiye-i ‹slâmiye dairesinde iffet ve flereflerini mu-
hafaza etmelerine taraftar olman›n bir suç oldu¤una da-
ir kanunlarda bir madde var m›? ‘Kalbe gelen hakikat’ gi-
bi tabirleri de flahsî nüfuz temini maksad›na delil göster-
melerinin manas›n› da, bu ilimle, hukukla meflgul do-
çentlerden sorar›m.”

Üstatla görüflmemiz çok uzam›flt›. Müsaade al›p ayr›l-
d›¤›m zaman vakit hayli geçmiflti.

1952

Eflref Edip

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
bahis: konu.
cemaat: bir mezhebe veya bir di-
ne ba¤l› olanlar›n oluflturdu¤u
topluluk, hey’et.
cemiyet: topluluk, birlik.
dair: alakal›, ilgili.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
feda: u¤runa verme.
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gülistan: gül bahçesi, gül tar-
las›.
hakikat: gerçek, esas.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan.
hemflire: k›z kardefl, bac›.
iffet: namus, ›rz.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
muhafaza: koruma.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.

Müsaade: izin.
nam: ad.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden

uzak olma.
fleref: onur, haysiyet.
sevda: bir fleye karfl› duyulan
fliddetli arzu, afl›r› ifltiyak.
tabir: ifade.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tedrîsat: ö¤retim.
temîn: sa¤lama.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
zemzeme: ezgili, na¤meli ses.
zindan: hapishane.



Said Nur ve Talebeleri
Bahtiyar bir ihtiyar var. Etraf›, sekiz yafl›ndan seksen

yafl›na kadar bütün nesiller taraf›ndan sar›lm›fl. Yafllar ay-
r›, bafllar ayr›, ifller ayr›... Fakat bu ayr›l›kta gayr›l›k yok!
Hepsi bir fleye inanm›fl: Allah’a, Âlemlerin Rabbi olan
Allah’a, Onun ulu Peygamberine, Onun büyük kitab›na.
Kur’ân henüz yeni nazil olmufl gibi, herkes arad›¤›n› bul-
mufl gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini sey-
rederken, insan kendini âdeta Asr-› Saadette hissediyor.
Yüzleri nur, içleri nur, d›fllar› nur... Hepsi huzur içindeler.
Temiz, ulvî, sonsuz bir fleye ba¤lanmak; her yerde hâz›r,
naz›r olana, Âlemlerin Yarat›c›s›na ba¤lanmak; o yolda
yürümek, o yolun kara sevdâl›s› olmak... Evet, ne büyük
saadet!

Said Nur, üç devir yaflam›fl bir ihtiyar. Gün görmüfl bir
ihtiyar. Üç devir; Meflrutiyet, ‹ttihat ve Terakki, Cumhu-
riyet: Bu üç devir büyük devrilifller, y›k›l›fllar, çökülüfllerle
doludur. Y›k›lmayan kalmam›fl! Yaln›z bir adam var. O,
ayakta. fiark yaylalar›ndan, güneflin do¤du¤u yerden ‹s-
tanbul’a kadar gelen bir adam. ‹man›, s›rada¤lar gibi
muhkem. Bu adam, üç devrin flerirlerine karfl› imanl›
ba¤r›n› siper etmifl. “Allah” demifl, “Peygamber” demifl,
baflka bir fley dememifl; bafl› A¤r› Da¤› kadar dik ve ma¤-
rur. Hiçbir zalim onu e¤ememifl, hiçbir âlim onu yene-
memifl. Kayalar gibi çetin, müthifl bir irade, flimflekler 
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leyen, fenal›k yapan.
sevda: bir fleye karfl› duyulan flid-
detli arzu, afl›r› ifltiyak.
talebe: ö¤renci.
ulvî: yüksek, yüce.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

âdeta: sanki.
Âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.
Bahtiyar: bahtl›, talihli, mut-
lu.
gayr: ayr›, baflka.
hâz›r: haz›r, görünen, göz
önünde olan.

iman: inanç, itikat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
‹ttihat ve Terakki: ikinci
meflrutiyet’in ilan›ndan sonra
iktidar› ele geçiren parti.
ma¤rur: gururlu; kendini be-
¤enmifl, büyüklük taslayan.
Meflrutiyet: Osmanl›larda
1876 Anayasas›yla bafllayan,
1908 de¤iflikli¤iyle devam
eden hukukî ve siyasî döne-
me verilen ad.

muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nazil: nüzul eden, inen.
naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
saadet: mutluluk.
fiark: Do¤u bölgeleri, Do¤u
Anadolu.
flerir: fler iflleyen, kötülük ifl-



gibi bir zekâ; iflte Said Nur! Divan-› harpler, mahkeme-
ler, ihtilâller, ink›lâplar, onun için kurulan idam sehpala-
r›, sürgünler bu müthifl adam›, bu maneviyat adam›n› yo-
lundan çevirememifl! O, bunlara iman›ndan gelen son-
suz bir kuvvet ve cesaretle karfl› koymufl. Kur’ân-› Ke-
rîm’de “‹nan›yorsan›z muhakkak üstünsünüz” (Âl-i ‹mran
Suresi, ayet 139.) buyuruluyor. Bu Allah kelâm›, sanki
Said Nur’da tecelli etmifl!

Mahkemelerdeki müdafaalar›n› okuduk. Bu müdafa-
alar bir nefis müdafaas› de¤ildir; büyük bir davan›n mü-
dafaas›d›r. Celâdet, cesaret, zekâ eseri, flaheseri...

Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir u¤runa ha-
yat› hakir gördü¤ü için de¤il mi? Said Nur, en az bir Sok-
rat’t›r; fakat ‹slâm düflmanlar› taraf›ndan bir mürteci, bir
softa diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek
için ecnebî olmak gerek. O, mahkemelerden mahkeme-
lere sürüklendi. Mahkûmken bile hükmediyordu. O, ha-
pishanelerden hapishanelere at›ld›. Hapishaneler, zin-
danlar onun sayesinde Medrese-i Yusufiye oldu. Said
Nur, zindanlar› nur, gönülleri nur eyledi. Nice az›l› katil-
ler, nice nizam ve ›rz düflmanlar›, bu iman abidesinin kar-
fl›s›nda eridiler; sanki yeniden yarat›ld›lar. Hepsi halim-
selim mü’minler hâline, hay›rl› vatandafllar hâline geldi-
ler. Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz
bunu yapabildi, yapabilir?

Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri , onun öz va-
tan› oldu. Nereye gitse, nereye sürülse, etraf› saf, temiz abide: .

ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
Celâdet: yi¤itlik, bahad›rl›k, kah-
ramanl›k, kuvvet ve fliddetlilik.
Divan-› harp: harp divan›, askeri
mahkeme.
diyar: memleket.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.
halîm: yumuflak huylu, uysal.
hükmetme: hakim olma, emri al-
t›nda tutmak.
ihtilâl: mevcut idareyi veya reji-
mi zor kullanarak de¤ifltirme.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
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›rz: flan ve fleref, namus, iffet.
katil: adam öldüren, insan öl-
düren kimse, cani.
kelâm: ‹lahî söz.
Mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
maneviyat: mana alemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
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.
mektep: e¤itim ve ö¤retim
kuruluflu.
müdafaa: savunma.
mü’min: iman eden, inanan.
mürteci: gerilik, geriye dön-
me tarafl›s›, eski düzeni savu-
nan, gerici.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nizam: düzen.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

flaheser: üstün eser, çok üs-
tün de¤erde ve güzellikteki
eser.
sehpa: idama mahkûm olan-
lar›n idam edildi¤i üç ayakl›
düzen, dara¤ac›.
selim: temiz, samimî.
softa: .
takdim: arz etme, sunma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
terbiye: e¤itim; iyi ahlak, say-
g› ve edep ö¤renme.
zindan: hapishane.



mü’minler taraf›ndan sar›l›yordu. Kanunlar, yasaklar, po-
lisler, jandarmalar, kal›n hapishane duvarlar›, onu
mü’min kardefllerinden bir an bile ay›ramad›. Büyük
mürflidin, talebeleriyle aras›na y›¤›lan bu maddî kesafet-
ler; din, aflk, iman sayesinde letafetler hâline geldiler.
Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve tehditleri, ruh
âleminin ummanlar›nda büyük dalgalar meydana getirdi.
Bu dalgalar, köy odalar›ndan bafllayarak, yer yer her ta-
raf› sard›; üniversitelerin kap›lar›na kadar dayand›.

Y›llard›r mukaddesatlar› çi¤nenmifl vatan çocuklar›,
mahvedilen nesiller, imana susayanlar; onun yoluna,
onun nuruna kofltular. Üstad›n Nur Risaleleri elden ele,
dilden dile, ilden ile ulaflt›, dolaflt›. Genç- ihtiyar, cahil-
münevver, sekizinden seksenine kadar herkes ondan bir
fley ald›, onun nuruyla nurland›. Her talebe, bir makine,
bir matbaa oldu. ‹man, tekni¤e meydan okudu. Nur Ri-
saleleri binlerce defa yaz›ld›, teksir edildi.

Gözlerinin nuru sönmüfl, iç âlemlerinin ›fl›¤› sönmüfl,
harabeye dönmüfl olan körler bu nurdan, bu ›fl›ktan
korktular. Bu azîz adam›, dillerden hiç eksik etmedikleri
“‹nk›lâba, lâikli¤e ayk›r› hareket ediyor” diye, tekrar tek-
rar mahkemeye verdiler; tekrar tekrar hapishânelere at-
t›lar. Kaç kere zehirlemek istediler. Ona zehirler panze-
hir oldu, zindanlar dershane... Onun nuru, Kur’ân’›n nu-
ru, Allah’›n nuru vatan s›n›rlar›n› da aflt›. Bütün âlem-i ‹s-
lâm› dolaflt›. fiimdi Türkiye’de, her teflekkülün, vatan›n›
seven herkesin önünde hürmetle durmas› lâz›m gelen bir
kuvvet vard›r: Said Nur ve talebeleri. Bunlar›n derne¤i 
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okyanus.
zindan: hapishane.

âlem: dünya.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
hürmet: sayg›.
Iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm,
köklü de¤iflme.
kesafet: bulan›kl›k, kir, aç›k
veya berrak olmama.
letafet: latiflik, hoflluk, ince-

lik.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
mü’min: iman eden, inanan.
münevver: bilgili, kültürlü
kimse, ayd›n.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

panzehir: zehirin tesiri gider-
me özelli¤i olan madde.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
talebe: ö¤renci.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
teksîr: ço¤altma, ço¤altma
makinesi.
teflekkül: kurulma, kurulufl.
umman: büyük deniz, derya,



yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi,
pat›rd›s›, nutku, alâyifli, nümayifli yoktur. Bu bilinmezle-
rin, ermifllerin, kendini büyük bir davaya vermifllerin flu-
urlu, imanl›, inançl› kalabal›¤›d›r.

O. Yüksel
(Serdengeçti)

ì@Õ
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alâyifl: debdebe, tantana,
gösterifl; bofl, yalanc› süs.
iman: inanç, itikat.
nümayifl: yalandan gösterifl,
göz boyama.
nutuk: bir toplulu¤a karfl› ko-
nuflma, ikna maksad›yla bir
topluluk önünde yap›lan ko-
nuflma, hitap, söylev.
fluur: bilinç.



Bediüzzaman’› Zehirlediler
Bundan yedi sene önce, kanunlar›n çi¤nendi¤i, befler

haklar›n›n çarm›ha gerildi¤i, hürriyetlerin hiçe say›ld›¤›,
flahsî arzu ve ihtirasat›n kanunlardan üstün tutuldu¤u bir
devr-i rezilânede, Afyon vilâyetinin Emirda¤ kazas›na
seksenlik bir ihtiyar, bir din âlimi sürülüyor. Nüfus kütü-
¤üne kaydettirilip burada ikamete mecbur ediliyor. Tek
gayesi, Kur’ân-› Kerîm’in ahkâm›n› tebli¤, insanlar› do¤-
ruya, iyiye ve nâmuslulu¤a sevk etmek olan bir fikir ada-
m›, nefyediliyor. Her cephesinde kan döktü¤ü kendi öz
yurdunda, engizisyon mahkemelerinin dahi insano¤luna
reva görmeyece¤i zulme, iflkencelere tâbi tutuluyor. Sa-
kal›na, b›y›¤›na, k›l›k k›yafetine kar›fl›l›yor; jandarma dip-
çikleri alt›nda ölüme mahkûm ediliyor.

Sürgün olarak gönderildi¤i yerde dahi rahat b›rak›lm›-
yor. Ecdad›ndan misafirperverli¤i, ihtiyarlar›n, garip ve
kimsesizlerin yard›m›na koflmay› miras alan her Türk gi-
bi, bu kaza halk› da, ilmî eserleriyle, ef’al ve hareketle-
riyle müsellem olan bu zat›n yard›m›na koflmay› vicdanî
bir vazife telâkki ediyor.

‹slâm›n ve ilmin izzet ü vakar›n› flerefle muhafaza et-
mesini bilen ve asla dünya zevkleri için mihnet kabul et-
meyen bu flahs›n, siyasî hiçbir parti ve teflekkülle de ka-
tiyen alâkas› yoktur.
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maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
izzet ü vakar:.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
kaza: ilçe.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mihnet:.
misafirperver: misafirden hoflla-
nan, misafire iyi muamele eden,
konuksever.
muhafaza: koruma.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
namus: edep, hayâ, ahlâk, do¤ru-
luk gibi faziletlerin sonucu olan
ve yüksek de¤er tafl›yan haslet.
nefy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme.
reva: uygun, lây›k, yerinde.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
fleref: onur, haysiyet.
sevk: yöneltme.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
teflekkül: oluflum.
vazife: görev.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile ilgi-
li, vicdana ait.
vilayet: il.
zat: kifli, flah›s.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
befler: insan, insanl›k.
çarm›h: dört çivi, suçlunun öl-
dürülmek amac›yla çivilendi¤i
haç biçimindeki dara¤ac›.
devr-i rezilane: alçak, baya¤›,

hayas›z devir, rezilce ifllerin
yap›ld›¤› dönem.
Ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ef’al: fiiller, ifller.
engizisyon: H›ristiyanl›ktan
uzaklaflan veya dinî esaslara
ayk›r› davranan kimseleri ce-
zaland›rmak için kurulan Ka-
tolik kilisesi mahkemeleri.

garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.
ihtirasat: ihtiraslar, fliddetli
arzu ve istekler.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
ilim: bilgi, marifet.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iflkence: bir kimseye verilen



Türkiye’de iman ve karakter sahibi her fikir adam›na
yap›ld›¤› gibi, bu kimsenin muhtelif defalar evi aranm›fl,
mahkemelere verilmifl, bütün eserleri, mektuplar› en
ufak teferruat›na var›ncaya kadar müsadere edilerek suç-
suz yere hapishanelerde süründürülmüfltür.

Evet, suçsuz yere diyoruz. Çünkü, vali ve kaymaka-
m›ndan tutunuz da, karakoldaki jandarmas›na var›ncaya
kadar Üstada eza ve cefa etmek, hapishânelerde sürün-
dürmek bir vesile-i iftihar; flefin gözüne girebilmek, ter-
fi-i makam edebilmek gibi süflî h›rslarla yan›p kavrulan-
lar için ise, bulunmaz bir f›rsat olmufltur.

Bu zulüm, bu iflkencenin sebeplerini, o devrin dine
karfl› olan temayülünde, vicdan hürriyetine ve ‹slâmiyete
yapt›¤› bask›da aramak lâz›md›r. Bu hâlin, o devirde hiç
de acayip olan bir taraf› yoktur. Zira, o devirde, memle-
kette dinsiz, materyalist, behimî hislerin zebunu köle
ruhlu bir nesil yetifltirilmek istenirken, bu zat›n kendi ha-
yat›n› istihkâr derecesinde ortaya at›l›p hürriyetle, ahlâk-
la, imanla meflbu, hayvanî hislerin esiri olmayan bir
gençlik istemesi ve bu u¤urda çal›flmas›, elbette hofl gö-
rülmezdi. Millet haklar›n› çi¤neyip, milyonlar›n s›rt›ndan
ahtapotlar gibi geçinmeyi fliar edinenler için korkulacak
bir hâldir bu. Takipler, bask›lar senelerce devam etti.
Onunla konuflanlar›n, mektuplaflanlar›n, hizmetine ko-
flanlar›n evleri arand›, kendileri Afyon hapishanesinde
çürütülerek çoluk çocuklar› sokaklarda sürünmeye mah-
kûm edildi.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici
fleyler.
behimî: hayvanca, hayvancas›na,
hayvan gibi.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
eza: eziyet, incitme, can yakma.
hayvanî: hayvanca.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
iman: inanç, itikat.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
istihkâr: hakir görme, hor görme,
küçümseme, k›ymet vermeme.
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mahkûm: mecbur.
materyalist: materyalizmi
benimseyen, her fleyi madde-
de arayan, maddeci.
meflbu: doymufl, tok.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nesil: soy, zürriyet.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî

varl›k.
fliâr: iflaret, belirti, ay›rt edici
iflaret.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, âdi.
teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler.
temayül: bir yana veya bir
kimseye fazla taraftarl›k ve
sevgi gösterme, ilgi duyma..
terfi-i makam: makam itiba-
riyle yükselmek.

vesile-i iftihar: iftihar vesile-
si, övünme sebebi.

vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

zat: kifli, flah›s.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Onun el yazmas› Kur’ân-› Kerîm’i ile bunun tefsiri
olan Risale-i Nur parçalar›, birer h›yanet-i vataniye evra-
k› imifl gibi müsadere edilip savc›l›klara devredildi.

Muhakemesine mevkufen devam edilerek yirmi ay
suçsuz yere hapishanede b›rak›ld›.

Öyle bir an geldi ki, bu vak’alar›n cereyan etti¤i Afyon
hapishanesi, Allah’a inanmaktan ve onun emirlerini ye-
rine getirmekten gayri hiçbir suçu olmayan masum va-
tandafllarla dolup taflt›. Onlara reva görülen zulüm, ifl-
kence; fleytanlar› bile dehflete düflürdü, ayyuka ç›kt›, vah-
flet hâlini ald›. Nas›l Kudüs-i fierif Yahudîlerin vahfletine
ve peygamberlere yap›lan zulümlere sahne olmuflsa, Af-
yon flehri de, insan haklar›n›n çi¤nenip vatandafl hakla-
r›n›n çarm›ha gerildi¤i ikinci bir flehir oldu.

14 May›s seçimleriyle çeyrek asr›n diktatöryas› zirüze-
ber edilip çat›r çat›r y›k›l›rken, millet, kendi mukaddera-
t›na hâkim olmaktan duydu¤u hudutsuz bir sevinç içer-
sinde bayram ediyor.

14 May›s’tan sonra her fleyin de¤iflece¤ini beklerken,
yine görüyoruz ki, vali ve kaymakamlar eski al›flkanl›kla-
r›na devamdalar.

Taharri memurlar› yine konuflan iki-üç vatandafl›n pe-
flinde ve yine Bediüzzaman’›n evi tarassut alt›nda. Öyle
ki, bir jandarma çavuflu bile elinde arama emri olmadan
Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›yla müeyyet bulunan
mesken masuniyetine tecavüz ediyor. Ve bu cüretkâr, bir 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 969 ISPARTA HAYATI

korunmuflluk.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
mevkufen: mevkuf olarak, tu-
tuklu olarak.
müeyyet: do¤rulanm›fl, tasdik ve
teyit edilmifl.
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›.
müsadere: toplatma, elden alma.
peygamber: Allah taraf›ndan ha-
ber getirerek ‹lahî emir ve yasak-
lar› insanlara tebli¤ eden elçi, ne-
bi.
reva: uygun, lây›k, yerinde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
Taharri: sivil polis.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.
vak’a: vuku bulan, olay, hadise.
zirüzeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

as›r: yüzy›l.
ayyuk: seman›n en yüksek
yeri.
çarm›h: dört çivi, suçlunun öl-
dürülmek amac›yla çivilendi¤i
haç biçimindeki dara¤ac›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cür’etkâr: cesur, cesaretli, yi-
¤it, delikanl›, at›lgan, gözü
pek.

dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
diktatörya: bütün siyasî ve
idarî yetkileri toplayarak hük-
metme.
evrak: ifllem gören kâ¤›tlar.
gayr: baflka.
hâkim: hükmeden.
h›yanet-i vataniye: vatan
hainli¤i, vatana h›yanet etme.

hudutsuz: s›n›rs›z.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
Kudüs-i fierif: flerefli Kudüs
flehri.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
masuniyet: dokunulmazl›k,



türlü ceza görmüyor. Yine Üstad›n k›l›k k›yafetiyle u¤ra-
fl›l›yor, devr-i sab›kta oldu¤u gibi, ziyaretine gelenler yine
kaydedilip karakollara ça¤r›l›yor.

Kendisini milletine hasreden seksen yafl›ndaki ihtiyar
bir din âlimi öldürülmek isteniyor; hem de Ramazan
Bayram› akflam› iftar yeme¤ine zehir konulmak suretiy-
le.

Bu ne feci, bu ne tahammül edilmez bir hâldir. Tecrit
edilmifl, daimî bir tarussut alt›nda, kap›s›nda bekçi. O
içerde ölümle baflbafla b›rak›l›yor.

Heyhat! Geliniz ey ehl-i ‹slâm! Hep beraber a¤laflal›m.
Hay›r, hay›r! Gözyafllar›yla, feryat ile tedavisi mümkün
de¤il bu derdin... Allah için u¤raflal›m.

Nihat Yazar

ì@Õ 
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âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
daimî: sürekli, devaml›.
devr-i sab›k: geçmifl devir.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.
fecî: dehfletli, korkunç.

feryat: hayk›rma, ç›¤l›k.
hasr: yaln›z bir fleye veya ki-
fliye mahsus k›lma.
Heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne
yaz›k.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahammül: zora dayanma,

kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.

tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.

Tecrîd: bir kiflinin baflka bir
insan veya nesneyle olan ilifl-
kisini kesme.



Bediüzzaman Said Nur
Büyük ve dahi adamlar›n befli¤i olan Türkiye, flimdiye

kadar ne kadar mebzul mücahitler, mücedditler ve bütün
manas›yla büyük insanlar görmüfltür? Onlar›n idrak et-
tikleri hayat flartlar› ve gördükleri itibar, bulduklar› ve
mazhar olduklar› hürmet, kadir ve k›ymetlerine asla na-
kîse vermemekle beraber yürüdükleri hak yolunda mu-
hakkak ki kendilerine büyük kolayl›klar temin etmifltir.
Bu flartlar›n makûs tecellisine ve zulmün en a¤›r›na ma-
ruz kald›¤›m›z flu geçmifl yirmi befl y›l, bize a¤›r mücade-
le ve mücahedeler içinde yo¤urulmufl, davas›n›n ve ima-
n›n›n azametinden ilham alm›fl ve büyüklü¤ünü dünya-
n›n en ücra köflelerine yaym›fl bir dâhi, bir nur ve fazîlet
timsali hediye etmifltir.

Nuru birçok muzlim vicdanlar› ayd›nlatm›fl, kudreti bir-
çok zay›f imanl› insanlara cesaret vermifl, dehas› birçok
nasipsiz insanlar›n ruhuna ilham serpmifl olan bu büyük
adam, hiç flüphe yoktur ki, Said Nur Hazretleridir.

Ondan fazilet ve fedakârl›k dersi alan birçok yolunu
flafl›rm›fl insanlar kendilerini mes’ut ve ayd›nl›k bir sahra-
n›n ortas›nda bulmufllard›r. Dehas› ve celâdeti kadar ima-
n› da kuvvetli olan bu muhterem insan, yirmi befl y›ll›k is-
tibdat ve zulme gözlerini k›rpmadan gö¤üs geren ve
onun korkunç iflkence adaletsizli¤ine imandan do¤an bir
cüretle karfl› koyan tek flahsiyettir.
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fley.
iman: inanç, itikat.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
itibar: sayg› gösterme.
kadir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
makûs: baflka bir fleyin z›dd›, z›t,
ters.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mebzul: bol, çok.
mesut: saadetli, bahtl›, mutlu.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
mücahede: savaflma, mücadele.
mücahit: cihat eden, savaflan.
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.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
muzlim: karanl›k, zulmetli.
nakîse: eksiklik, noksanl›k, kusur.
nasip: hisse, pay, k›smet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
flahsiyet: de¤erli, yüksek kifli.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temîn: sa¤lama.
timsal: örnek, nümune.
ücra: çok uçta, uç yer, tenha.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

azamet: büyüklük.

celâdet: yi¤itlik, bahad›rl›k,
kahramanl›k, kuvvet ve flid-
detlilik.

cür’et: cesaret etme, yürekli-
lik, yi¤itlik.

dâhî: son derece zeki, anla-

y›fll›, deha sahibi.

deha: ola¤anüstü zeka sahibi
olma.

fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.

fedakâr: kendini veya flahsî

menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.

hürmet: sayg›.

idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.

ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönle do¤an



Bütün Müslüman dünyas›, bu kutbun cazibesinden
kendisini kurtaramam›flt›r. Türkiye’nin ›ss›z ve tenha bir
köflesinde do¤an bu nur, ziyas›n› Pakistan’lara, Endonez-
ya’lara kadar yaym›fl ve kendisiyle beraber milletimizin
de flan ve flerefine hâleler eklemifltir.

Ne yaz›kt›r ki, ba¤r›m›zdan f›flk›rm›fl, bize fleref kazan-
d›rm›fl, kararm›fl gönüllerimizi ayd›nlatm›fl, dalâlet yolu-
na sapm›fl insanlar› hak yoluna getirmifl olan bu muhte-
flem ve mübarek insan, bizden hürmet yerine sadece taz-
yik ve zulüm görmüfltür.

Fakat o, bundan ne y›lm›fl, ne de yolunu de¤ifltirmifl-
tir. Bilakis, o daha iyi biliyor ki, mücadelesiz, fedakârl›k-
s›z, ›zt›raps›z hiçbir dava kök tutamaz.

Ne de olsa, ne kadar biz bu güneflin ›fl›¤›n› söndürmek
istesek de onun nuru karanl›k gönüllerde birer mefl’ale
gibi yan›yor ve bizi ayd›nlat›yor. Bu, büyük insan›n hak-
k› ve davas›n›n meyvesidir. Ne mutlu kendisine!

Cevat Rifat Atilhan

ì@Õ

Bilâkis: aksine, tersine.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten ay-
r›lmak, azmak.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hâle: ay ve güneflin etraf›nda ba-
zen görünen parlak ›fl›kl› halka,

ayla.
hürmet: sayg›.
kutup: evliyalar içerisinde za-
man›n en büyük mürflidi
olan.
mefl’ale: ayd›nlat›c› alet, lâm-
ba, kandil.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
muhteflem: haflmetli, yüce.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
flan: flöhret, ün.

fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.
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Bediüzzaman Said Nur
Güzel Türk vatan›n›n yetifltirip bütün befleriyete örnek

insan olarak hediye etti¤i büyük dâhi, büyük mürflid ve
muhteflem bir insan›n ismidir. Doksan y›l› dolduran ha-
yat›n›n hergünü birer nur hâlesi, birer fazilet ›fl›¤›, bir
azim ve iman halkas› hâlinde Türk nesillerinin ruhlar›na
ve dima¤lar›na girmifl ve bu nur, senelerle birçok karan-
l›k ruhlar› ayd›nlatarak onlar› do¤ru, güzel ve ›fl›kl› yolla-
ra sevk etmifltir.

‹lâhî bir zekân›n remzi olan büyük üstat Said Nur Haz-
retleri, Allah’›n müstesna bir lütuf ve keremi olan muh-
teflem dehas›n› mü’min bir azim ve celâdetle bu azîz mil-
letin hayr›, terakkisi ve yükselifli u¤runa harcam›fl ve
onun nuru Türk hudutlar›ndan taflarak komflu memleket-
lere, Pakistan ve Endonezya’ya kadar yay›lm›flt›r.

Bu nurun ›fl›¤› ve insanlara bahfletti¤i ahlâk ve fazilet
flulelerinin tek bir k›ymet ve takdir ölçüsünde toplanma-
s› mümkün de¤ildir.

Ondaki azim ve irade, ondaki yüksek kanaat ve üstün
insan vasf›, hepimiz için örnek teflkil edecek kadar bü-
yüktür.

Yaln›z biz de¤il, yaln›z Müslümanlar de¤il, bütün in-
sanl›k bu büyük insan›n flahsiyetinde asalet ve necabetin,
ahlâk ve faziletin ve bilhassa yüksek iman›n bütün göz 
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‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
iman: inanç, itikat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kanaat: h›rs göstermeden k›sme-
tine raz› olmak, elindeki ile yetin-
mek.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
k›ymet: de¤er.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mü’min: iman eden, inanan.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
necabet: soy temizli¤i, soyluluk,
asillik.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
remz: iflaret, gizli ve kapal› bir su-
rette ifade etme.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
flahsiyet: kiflilik.
sevk: yöneltme.
flule: par›lt›, ›fl›lt›; alev, atefl.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
terakki: ilerleme, geliflme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vasf: s›fat.

asalet: soyluluk, asil lik.
azim: niyetli, kesin kararl›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
celâdet: yi¤itlik, bahad›rl›k,

kahramanl›k, kuvvet ve flid-
detlilik.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi
olma.
dima¤: ak›l, fluur.

fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.

hâle: ay ve güneflin etraf›nda
bazen görünen parlak ›fl›kl›
halka, ayla.

hudut: s›n›rlar.



kamaflt›r›c› enmuzeçlerini temafla edebilir. Bütün Türk
çocuklar›, vatanlar›n›n bu kadar ‹lâhî bir zekâya, bu ka-
dar muhteflem bir flahsiyete, bu kadar temiz bir insana
beflik vazifesi gördü¤üne iftihar edebilirler.

Evvelki gün onun bir mahkemesi vard›. Bu mahkeme-
den iki fley ö¤rendik: Biri, asil ve genç Türk neslinin fa-
zîlet ve ulüvv-i ahlâka, yüksek inanç ve iradeye olan de-
rin sayg›s› ve yüksek alâkas›...

Di¤eri de, lükslerini, zenginliklerini, rütbe ve mevkile-
rini ve bugünkü fânî ve sefil varl›klar›n› Türk milletinin
sefalet ve gerili¤inde arayan ve zehirli ilhamlar›n› ve di-
rektiflerini ve kuvvetlerini milletler aras› gizli, devirici ve
bozguncu Türk düflmanlar›ndan alan bir soysuzlar ve ne-
sebleri belirsiz insanlar›n tak›nd›¤› tav›r.

Binlerce münevver Türk gencinin teflkil etti¤i büyük
topluluktan bir miktar irkilerek zehirli, mel’un ve müfsit
kalemlerini korkak ve titrek dahi olsa sinsi sinsi aleyhte
kullanan ve art›k modas› geçmifl olan palavralarla bu k›y-
meti küçümsemek isteyen gürûh.

fiöyle bir mukayese yapabiliriz: Üstad-› Azamla (hâflâ,
mason üstad› de¤il) muas›r olan büyük adam ve Hindis-
tan’›n kurtulufl rehberi Mahatma Gandi. Biri, ‹ngiliz ce-
berutuna, ‹ngiliz emperyalizmine ve onun korkunç istilâ
ve istismar›na baflkald›rm›fl ve y›llarca büyük davas›na
hizmet ederek ‹ngiltere’nin bütün haflmet ve kudretini,
azîm iradesi önünde âciz ve meflûç bir hale getirmifltir.
Bizim bu tipte yetifltirdi¤imiz büyük insan›n mücadele ve 

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü yet-
mez.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
aleyh: karfl›, karfl›t.
azîm: büyük.
ceberut: zorlama, diktatörlük.
emperyalizm: bir milletin baflka
bir milleti siyasî, dini, kültürel ve
ekonomik egemenli¤i alt›na alma
faaliyeti, sömürgecilik.
enmûzec: nümune, örnek.
Evvel: önce.
fânî: ölümlü, geçici.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
güruh: cemaat, topluluk, k›s›m.
hâflâ: asla, katiyen, öyle de¤il, Al-
lah göstermesin.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
iftihar: gurur, övünme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
istismar: sömürme.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
mefluç: felç olmufl, felce u¤ram›fl.
mel’un: lânetlenmifl, kötülenmifl.
mevki: yer, makam.
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muas›r: modern, ça¤dafl.
mücadele: bir gayeye ulafl-
mak için gösterilen ferdî veya
toplu çaba.
müfsit: ifsat eden, bozucu,
bozan.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mukayese: karfl›laflt›rma.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak.
nesep: soy, sop, nesil, atalar

zinciri, silsile.
palavra: yalana dayanan söz,
her hangi bir konuda, gerçe¤e
ayk›r› söz veya haber, uydur-
ma söz.
flahsiyet: de¤erli, yüksek kifli.
sefalet: maddî ve manevî
yoksulluk sonucu meydana
gelen düflkünlük.
sefil: alçak, afla¤›l›k.
sinsi: gizli ve kurnaz bir flekil-

de kötülük yapan.
temâflâ: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ulüvv-i ahlâk: ahlâk›n yük-
sekli¤i; yüce ahlâk, yüksek
ahlâk.
Üstad-› Âzam: en büyük üs-
tad.
vazife: görev.



mesai hayat› ve flekli, birincisine çok benzemekle bera-
ber, fazla olarak ona Cenab-› Hakk›n bahfl buyurdu¤u
Müslümanl›k ve iman nuru da kendi ziyas›n› günefl gibi
‹slâm iklimlerine ve diyardan diyara afl›r›p götürmüfltür.

Arada sadece büyük ve flayan-› esef bir fark vard›r.

Bu fark birincisine dört yüz milyona yak›n bir insan
toplulu¤unun gösterdi¤i sars›lmaz inanç, hürmet ve ba¤-
l›l›k... Bizimkine karfl› da —mahdut bile olsa— baz› asa-
let fukarâs› soysuzlar›n aç›¤a vuran istihfaf ve sinsi hü-
cumlar›.

Yâ Rabbî! Neden bizi böyle her k›ymet ve fazileti pa-
çavraya döndürecek kadar pespayelefltirdin? Biliyoruz,
sana karfl› günah›m›z çok büyüktür. Yeter yâ ‹lâhî, yeter
bu sukut bize!

Cevat R›fat Atilhan

ì@Õ
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asalet: soyluluk, asil lik.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
fukara: fakirler, yoksullar.
hücûm: sald›rma.
hürmet: sayg›.
iman: inanç, itikat.
istihfaf: küçümseme, hafife
alma, alay etme.

k›ymet: de¤er.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mesai: çal›flma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
paçavra: de¤ersiz, i¤renç, k›y-
metsiz fley, veya kimse.
pespaye: afla¤›l›k, adî, alçak,
soysuz.
flayan-› esef: üzüntüye se-
bep, ac›maya de¤er, üzüntü-
ye de¤er, esef verici, üzüntü

verici.

sinsi: gizlilik ve kurnazl›k be-
lirten.

sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme; susma.

ya ‹lahî: Ey Allah’›m!.

ya Rabbî: Ey her fleyi en gü-
zel flekilde terbiye ve idare
eden Rabb’im.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Bediüzzaman Kimdir?
Bediüzzaman, mahut ve mühlik uçurumlarla dolu olan

içtimaî seyrimizi, manevî de¤erler bak›m›ndan bir nur-i
imanî ve ziya-i irfladî ile taht-› emniyete almaya çabala-
yan ve bu hususta, bilmenin kendi kendini idare etmek,
bilmemenin körü körüne idare olunmak hakikatine vü-
cud verece¤ini halk kitleleri aras›nda temessül ettiren in-
sand›r.

Bediüzzaman, ahlâkî k›ymetler ve millî hasletlerin po-
zitif ilimlerle muvâzi olarak kat-› mesafe edemedi¤ini, bu
mana ve flekil muvacehesinde yetiflen çöl kadar kuru ve
bofl ruhlarla bulanm›fl gençli¤in, istikbalde milletimizin
rü’yet ufkunda bir kara belâ olaca¤› hakikat-i kat’iyesini
gözlere sokan ve çare-i halâs› da gösteren kimsedir.

Bediüzzaman, fiark ve Garp aras›ndaki azîm müfara-
katin, flahsiyet mefhumunun daralma ve genifllemesin-
den nefl’et etti¤ini gören ve asr›n maymun taklitçili¤ine
varan flahsiyetsizli¤i önünde flahsiyet mefhumunun ‹lâhî
yüksekli¤ini gönüllerin mihrak noktas›nda sembollefltir-
meye tevessül eden âlimdir.

Bediüzzaman, hür adamlar›n, hür memleketinin ‹lâhî
kurulufl felsefesini ak›llara ve gönüllere nakfleden din
adam›d›r.

ahlâkî: ahlakla ilgili, ahlaka ait.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
asr: yüzy›l.
azîm: büyük.
belâ: musibet, s›k›nt›.
çare-i halâs: kurtulufl çaresi.
felsefe: bir ilmin esasl› düsturlar›.
Garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
hakikat: gerçek.
hakikat-› kat’iye: kesin hakikat,
gerçek.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
içtimaî: toplulu¤a ait, toplumla il-
gili, toplumsal.
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‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
istikbal: gelecek zaman.
kat-› mesafe: yol alma, me-
safe katetme.
k›ymet: de¤er.
mâhud: belli olan, bilinen.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana.
mihrak: merkez nokta.
millî: millete ait, ulusal.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›l-

ma, ayr›l›k.
mühlik: tehlikeli.
muvâcehe: karfl›, ön, yüzlefl-
me.
muvâzî: paralel, birbirine
denk.
nak›fl: iflleme, süsleme.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nur-i imanî: imandan gelen
nur, ayd›nl›k, parlakl›k.
pozitif: denemeye, ispata da-
yanan, müsbet.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n

temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
rü’yet: görme, bakma, sey-
retme.
flahsiyet: kiflilik.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
taht-› emniyet: güvenlik al-
t›nda.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tevessül: sebep tutma, vesile
sayma.
ziya-y› irfladî: irflatla ilgili ›fl›k,
do¤ru yolu gösteren ›fl›k.



Bu necip millet, Bediüzzaman gibi nefsindeki menfaat
putunu deviren insanlar›n hizmetine çok, ama çok muh-
taçt›r.

Hukuk Fakültesinden

Ziya Nur

ì@Õ

“EHEMM‹YETL‹ B‹R HAK‹KAT VE 
DEMOKRATLARLA ÜN‹VERS‹TE NURCULARININ

B‹R HASB-‹ HAL‹D‹R.”

fiimdi milletin arzusuyla fleair-i ‹slâmiyenin serbestiye-
tine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza,
hem vatan ve milletini memnun etmek çare-i yegânesi,
ittihad-› ‹slâm cereyan›n› kendine nokta-i istinat yapmak-
t›r. Eski zamanda ‹ngiliz, Frans›z, Amerika siyasetleri ve
menfaatleri buna muar›z olmakla mâni olurdular. fiimdi
menfaatleri ve siyasetleri buna muar›z de¤il; belki muh-
taçt›rlar. Çünkü, komünistlik, masonluk, z›nd›kl›k, dinsiz-
lik; do¤rudan do¤ruya anarflistli¤i intac ediyor. Ve bu
dehfletli tahrip edicilere karfl› ancak ve ancak hakikat-›
Kur’aniye etraf›nda ‹ttihad-› ‹slâm dayanabilir. Ve befleri
bu tehlikeden kurtarmaya vesile oldu¤u gibi, bu vatan› is-
tilâ-i ecanipten ve bu milleti anarflilikten kurtaracak yal-
n›z odur. Ve bu hakikate binaen Demokratlar bütün kuv-
vetleriyle bu hakikate istinat edip komünistlik ve mason-
luk cereyan›na karfl› vaziyet almalar› zarurîdir.
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muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
necip: asil, soylu kimse.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
nurcu: Bedîüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
vaziyet: durum.
vesile: arac›, vas›ta.
zarurî: zorunlu.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete inan-
mayan, Allah’› inkâr eden, iman-
s›z, münkir.

anarfli: hükümetsiz veya si-
yasî otoritesini kaybetmifl dü-
zensiz topluluk hâli.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
çare-i yegâne: tek çare, tek
ç›kar yol.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehemmiyetli: önemli.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
hasbihal: halleflme; görüflüp
konuflma, sohbet.
intaç: netice verme, sonuç
do¤urma, sonuçlanma, sebep
olma.
istilâ-y› ecanib: yabanc›lar›n
istilas›.
istinat: dayanma.

ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
mâni: engel.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
menfaat: fayda.
mevki: yer, makam.



Bir Ezan-› Muhammedînin (a.s.m.) serbestiyetiyle ken-
di kuvvetlerinden yirmi defa ziyade kuvvet kazand›lar.
Milleti kendilerine ›s›nd›rd›lar, minnettar ettiler. Hem
manen eski ‹ttihad-› Muhammedîden (a.s.m.) olan yüz-
binler Nurcularla, eski zaman gibi farmason ve ittihatç›-
lar›n mason k›sm›na karfl› ittifaklar› gibi; flimdi de aynen
‹ttihad-› ‹slâmdan olan Nurcular büyük bir yekûn teflkil
eder. Demokratlara bir nokta-i istinatt›r. Fakat Demokra-
ta karfl› eski partinin müfrit ve mason veya komünist mâ-
nas›n› tafl›yan k›sm›, iki müthifl darbeyi Demokratlara
vurmaya haz›rlan›yorlar.

Eskiden nas›l ahrarlar iki defa bafla geçti¤i hâlde, az
bir zamanda onlar› devirdiler. Onlar›n müttefiki olan ‹tti-
had-› Muhammedî efrad›n›n çoklar›n› ast›lar. Ve “Ahrar”
denilen Demokratlar›, kendilerinden daha dinsiz göster-
meye çal›flt›lar. Aynen öyle de: fiimdi bir k›sm› dindarl›k
perdesine girip Demokratlar› din aleyhine sevketmek ve-
ya kendileri gibi tahribata sevketmek istedikleri kat’iyen
tebeyyün ediyor. Hatta uleman›n resmî bir k›sm›n› ken-
dilerine al›p Demokratlara karfl› sevketmek ve Demokra-
t›n taraf›nda, onlara mukabil gelecek Nurcular› ezmek;
tâ Nurcular vas›tas›yla ulema, Demokrata iltica etmesin-
ler. Çünkü Nurcular hangi tarafa meyletseler ulema dahi
taraftar olur. Çünkü onlardan daha kuvvetli bir cereyan
yok ki, ona girsinler.

‹flte mâdem hakikat budur, yirmibefl seneden beri ehl-i
ilmi, ehl-i tarikati ezen, ya kendilerine dalkavuklu¤a
mecbur eden eski partinin müfrit ve mason ve komünist 

ahrar: hürriyetçiler.
aleyh: karfl›, karfl›t.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve ya-
rar sa¤layacak olan kimselere
afl›r› sayg› ve hayranl›k göstere-
rek yaranmak isteyen kimse.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
efrat: fertler.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
Ezan-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’in tebli¤ etti¤i dinin ezan›.
farmason: masonluk cemiyeti.
hakikat: gerçek.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
‹ttihad-› Muhammedî: Süheyl
Pafla, Mehmet Sad›k, Ferik R›za
Pafla, Dervifl Vahdeti ve arkadafl-
lar› taraf›ndan ‹stanbul’da 5 Nisan
1909 tarihinde kurulan bir cemi-
yet.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
müfrit: ifrat eden, bir konu veya
bir iflte afl›r›ya kaçan.
mukabil: karfl›l›k.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
müttefik: fikirce beraber olan.
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nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
resmî: devlet ad›na olan.
serbestiyet: serbestlik, rahat

ve serbest olma hâli.
sevk: yöneltme.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tarikat: Allah’a ulaflmak için
fleyhin gözetiminde müridin
takip edece¤i terbiye usul ve
yolu.

tebeyyün: meydana ç›kma,
görünme, belli olma, anlafl›l-
ma.

teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

vas›ta: arac›l›k.

ziyade: çok, fazla.



k›sm› bu noktadan istifade edip Demokratlar› devirme-
mek için, Demokratlar mecburdurlar ki hem Nurcular›,
hem ulemay›, hem milleti memnun ve minnettar etmek;
hem Amerika ve müttefiklerinin yard›mlar›n› kaybetme-
mek için bütün kuvvetleriyle Ezan mes’elesi gibi fleair-i
‹slâmiyeyi ihya için mümkün oldukça tamire çal›flmalar›
lâz›m ve elzemdir.

Maatteessüf baz› müfrit ve mason ve komünistler, De-
mokrat aleyhinde oldu¤u hâlde kendini Demokrat göste-
riyorlar ki, Demokratlar› tahribata sevk etsin ve din aley-
hinde göstersin, onlar› devirsin.

Nur Talebeleri ve Nurcu
Üniversite Gençli¤i 

nam›na

Sad›k, Sungur, Ziya
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fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler, ‹slâma sembol olmufl ifl ve
ibadetler.
sevk: yöneltme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
Talebe: ö¤renci.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.

aleyh: karfl›, karfl›t.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
ihya: diriltme, hayat verme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-

bu olan kimse.
Maatteessüf: ne yaz›k ki,
üzülerek belirteyim ki.
mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.
mesele: konu.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.

müfrit: ifrat eden, bir konu
veya bir iflte afl›r›ya kaçan.
müttefik: fikirce beraber
olan.
nam: ad.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.



Hz. Üstad›m›z›n 1950’de manevî ihtara binaen yaz-
d›r›ld›¤› ve lâhikada neflrolunan bu hasbihali, Eflref
Edip Bey, bilâhere Sebilürreflad Mecmuas›nda ve
Küçük Tarihçe-i Hayatta ayn› imzalarla neflretmifl
ve Hz. Üstad›m›z da tekrar onu lâhikalara dahil et-
mifltir.

Demokrat Kardefllere Tavsiye
Diktatörler ve flefler idaresinde memleketin dînini,

iman›n›, can›n›, hayat›n› kas›p kavuran merhametsiz es-
ki devrin farmason kullar›n›n flu can çekiflme devrinde
Demokratlara tevcih ettikleri silâhlar›n en tesirlisi, onu
kendilerinden daha dinsiz göstermeye çal›flmalar›d›r. Bir
k›sm› dindarl›k perdesine bürünerek, Demokratlar›n mil-
lete vaad ettikleri din hürriyetini temin etmeyeceklerini
propaganda ediyorlar. Bir k›sm› da, irticâ› himâye ediyor
ithâm›yla Demokratlar›n din hürriyetine taraftarl›k etme-
sini önlemeye, kendileri gibi, Demokratlar› da dini, din
müesseselerini tahrip etmeye, din ehline karfl› fliddet
göstermeye sevk ediyorlar.

Demokrat Partinin, iktidar› ele al›r almaz komünistle-
re karfl› fliddetli davranmas›, di¤er taraftan ezan-› Mu-
hammedînin serbestîsini temin etmesi, bu sebeple halk›n
muhabbetini kazanarak kendi kuvvetinden yirmi defa da-
ha bir kuvvet elde etmesi Halkç›lar› müthifl endifleye dü-
flürdü.

bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
dahil: girme, içinde olma.
Diktatör: bütün siyasî ve idarî
yetkileri elinde toplayarak hük-
meden kimse.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ezan-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’in tebli¤ etti¤i dinin ezan›.
farmason: masonluk cemiyeti.
hasbihal: halleflme; görüflüp ko-
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nuflma, sohbet.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
idare: yönetim, memleket ifl-
lerinin yürütülmesi.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
iktidar: güç, idareyi elinde
bulundurma.
iman: inanç, itikat.
irtica: gericilik, geriye dönme,
eskiyi isteme.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
komünist: bütün mallar›n or-

taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
Mecmua: dergi.
müessese: kurulufl, kurum.
muhabbet: sevgi, sevme.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
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.

serbestî: serbestlik.

sevk: yöneltme.

tahrip: harap etme, y›kma,
k›r›p dökme, bozma.

taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.

temîn: sa¤lama.

tevcih: yöneltme, çevirme.

vaad: söz verme, aht.



Eski devrin din ehline ve Kur’ân ehli olan “Nurcular”a
karfl› takip etti¤i zalimâne siyasetin onlar› bu hale düflür-
dü¤ünü Demokratlar idrak edecek bir seviyede olduklar›
için, onlar›n pusular›na düflmeyeceklerine itimad›m›z
vard›r.

Eski devrin belli bafll› fliar› malûmdur. Demokratlar, be-
kalar›n› temin etmek isterlerse, tamam›yla bu fliara karfl›
bir siyaset takip etmeleri icap eder; bir taraftan komüniz-
me karfl› fliddet, di¤er taraftan dini ve din ehlini himaye.
Aç›kça ve mertçe bu yolda yürümek mecburiyetindedir.
Bu hususta gösterece¤i en ufak bir zaaf, yahut en ufak
bir samimiyetsizlik onu Halkç›lar›n çukuruna düflürür.

Biz Nur Talebeleri, kat’iyen siyasetle ifltigal etmeyiz.
Bizim yegâne emelimiz, memlekette din hürriyetinin ha-
kîkî surette temini, dîne ve din ehline ve Kur’ân ehli olan
Nurculara karfl› çeyrek as›rdan beri devam eden zulüm
ve tazyikin tamam›yla bertaraf olmas›d›r. Demokrat kar-
defllere tavsiye ederiz; Devr-i Sâb›k›n fleytankârâne
oyunlar›na, hilelerine aldanmas›nlar, onlar›n düfltükleri
dalâlete düflmesinler, milletin ruhunu ve iradesini onlar
gibi istihfaf etmesinler, komünizme ve dine karfl› tuttuk-
lar› do¤ru yolda azimle devam etsinler.
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kimse.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
fleytankârane: fleytancas›na.
fliâr: iflaret, belirti, ay›rt edici ifla-
ret.
suret: biçim, flekil, tarz.
Talebe: ö¤renci.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
temîn: sa¤lama.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zaaf: bir fleye karfl› duyulan afl›r›
istek, düflkünlük.
zâlîmâne: zalimce, zulmedercesi-
ne.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

asr: yüzy›l.
azim: niyetli, kesin kararl›.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
bertaraf: ortadan ç›km›fl, yok
edilmifl.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
Devr-i Sab›k: geçmifl devir.
emel: fliddet arzu, ümit.
hakikî: gerçek.
hile: aldatmaya yönelik dü-
zen, desise.
himaye: koruma, muhafaza

etme.
icap: gerekme hali, gerekli ol-
ma.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
istihfaf: küçümseme, hafife
alma, alay etme.
itimat: dayanma, güvenme.
kat’iyen: katî olarak, kesin

olarak, kesinlikle.
komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
mert: sözünün eri; özü, sözü
do¤ru.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden



Bediüzzaman
Bergson, Ahlâkla Dinin ‹ki Kayna¤› adl› son kitapla-

r›ndan birisinde, bilhassa ahlâk›n, bir insan cemiyetinde,
alçalm›fl vak’a derekesinden ulvi mefkûre seviyesine an-
cak dindar ve temiz flahsiyetler sayesinde yükselebilece-
¤ini kaydeder.

Bu görüfl, insanl›k ve Müslümanl›k tarihinde say›s›z ör-
neklerle her zaman tahakkuk eylemifltir. Zaten psikoloji
ilmine dayanan terbiye sanat› —an’anevî yollar›nda— bu
umdeye tutundu¤u ve yeni bir istikamet verilecek nesille-
ri bu kabil örnek insanlar› taklide sevk etti¤i nispette, biz-
den evvelki devirlerde, bizden çok mes’ut insanlar yetifl-
tirmifltir.

Bediüzzaman, hangi cemiyette ve hangi devirde ya-
flarsa yaflas›n iflte bu iflaret etti¤imiz örnek insan vas›fla-
r›n› muhafaza eden temiz ve müstesna flahsiyetlerden bi-
risidir. Türk milletini mahvetmek için casus ellerle perde
arkas›nda yetifltirilmifl ve Türk milletini yalanla, dolanla
her saniye aldatmay› kendine bir geçinme sanat› edinmifl
bir sürü vatan haini ve millet düflman› mahlûklar, bu te-
miz flahsiyetin y›llardan beri hayat›n› cendereye sokmufl-
tur. Sorar›z: (Fakat kime soraca¤›z? Bu sorgudan da ne
umaca¤›z?) Bütün tarihimizde, her f›rsatta en korkunç ve
amans›z düflmanl›¤›n› ispat eden Fener Patrikleri muhte-
flem saraylar›nda saltanat sürerken; bu aziz topra¤›n an’anevî: gelenekle ilgili, gele-

neksel.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bilhassa: özellikle.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk.
cendere: dar, s›k›fl›k ve s›k›nt› ve-
ren yer.
dereke: afla¤› inen basamak, afla-
¤› mertebe.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
evvel: önce.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
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flünce, niyet, tutum ve davra-
n›flta Allah’›n r›zas›na uygun
olarak do¤ru yol üzere olma.
kabil: tür, gibi.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma.
mefkure: ülkü, gaye olan
fley.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.

muhafaza: koruma.
muhteflem: haflmetli, yüce.
müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.
nesil: soy, zürriyet.
nispet: oran, ölçü.
Patrik: Ortodoks ve baz› do¤u
kiliselerinde en büyük ruhanî
reis.
flahsiyet: kiflilik.
sevk: yöneltme.
tahakkuk: gerçekleflme, ol-

ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.

terbiye: e¤itim; iyi ahlak, say-
g› ve edep ö¤renme.

ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.

umde: herkesin güvendi¤i,
güvenilir kimse.

vak’a: vuku bulan, olay, hadi-
se.

vasf: s›fat.



as›rlardan beri tapusunu —en az bin senelik bir mülkiyet
hakk›yla— etinde va kalbinde tafl›yan Bediüzzaman, bu
fesad oca¤›n›n bir kap›c›s› kadar da m› yaflamak hakk›n-
dan mahrum kals›n?

Hangimiz, yapraklar› aras›nda fikrî ve ruhî seyahatle-
re kalkt›¤›m›z kitaplar›m›z›n, ans›z›n mukaddes bilinen
meskenimize tecavüz edilerek, odam›zda bask›na u¤ra-
yarak ellerimizden kap›l›p gasp edilmesine tahammül
edebiliriz? Böyle bir hareket —güya taklit edilen— ça¤-
dafl medenî cemiyetlerden en geri kalan ‹spanya’da da
vuku bulamaz, hele vukuundan sonra namütenahî asla
tekerrür edemez.

Biz, Bediüzzaman’›n ilim, ahlâk, fazilet ve edep s›fat-
lar›yla bezenen temiz ve yüksek flahsiyetine gösterilen ve
hele son günlerde bütün bütün fliddetlenen kötü muame-
lelerden ve bu muameleleri ona reva görenlerden nefret
ediyoruz. Ahlâks›zl›k çirkefinin bir tufan hâlinde her isti-
kamete tafl›p uzanarak her fazileti bo¤maya koyuldu¤u
Türklerin bu kadar karanl›k günlerinde onun feyzini bir
s›r gibi kalpten kalbe mukavemeti imkâns›z bir hamle hâ-
linde intikal eder görmekle teselli buluyoruz. Gecelerimiz
çok karard› ve çok kararan gecelerin sabahlar› pek yak›n
olur.

‹nnallâhe maassabirîn!

Cevdet Sezer
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mez tükenmez.
reva: uygun, lây›k, yerinde.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
flahsiyet: kiflilik.
s›r: gizli hakikat.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tecavüz: sald›rma, sataflma, bafl-
kas›n›n hakk›na dokunma.
tekerrür: tekrarlanma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
vuku: olma, meydana gelme.

asr: yüzy›l.
cemiyet: topluluk, birlik.
çirkef: pis, kirli, i¤renç fley ve-
ya kifli.
edep: iyi ahlâk, güzel terbiye.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl.

fikrî: fikir cinsinden, fikirle
alâkal›, fikre ait.
gasp: zorla alma, zaptetme,
el koyma.
güya: sanki.
ilim: bilgi, marifet.
innellahe meassabirîn: Allah
sabredenlerle beraberdir.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme.
istikamet: bir fleyin bir tarafa
do¤ru olarak uzanmas›.

mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme.
namütenahî: uçsuz bucaks›z,
sonu olmayan, sonsuz, bit-
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Çok aziz, çok mübarek, çok müflfik, çok sevgili Üsta-

d›m›z Hazretleri,

Risale-i Nur’u, himmet ve dualar›n›zla dikkat ve tefek-
kürle okudukça, bu muazzam eser külliyât›n›n t›ls›m-› kâ-
inat›n muammas›n› keflif ve halleden bir keflflaf oldu¤u-
nu, hâl ve istikbalin bir mürflid-i ekberi ve bir rehber-i
azam› oldu¤unu, yine dua ve himmetinizle idrak ediyo-
ruz.

Evet, Üstad›m›z Hazretleri,

Risale-i Nur’u okuyan her idrak sahibi anl›yor ki, Risa-
le-i Nur, gerek bu asr›n, gerekse önümüzdeki asr›n befle-
riyetini fikir karanl›klar›ndan kurtar›p, tenvir ve irflat ede-
cektir.

Risale-i Nur, yaln›z bu vatan ve millet için de¤il, âlem-i
‹slâm ve bütün befleriyetin ihtiyac›na cevap verecek bir
külliyat olarak telif edilmifltir. Bugün, tarihte hiç görül-
memifl bir fecaat ve felâket içersinde ç›rp›nan befleriyet
için, halâskâr olarak Risale-i Nur’a sar›lmaktan ve ne pa-
has›na olursa olsun, Risale-i Nur’un nuranî ve parlak ec-
zalar›n› elde edip, dikkat ve tefekkürle okumaktan baflka
bir kurtulufl çaresi yoktur. Risale-i Nur’u okuyan herkes,
bu hakikati idrak etmifl ve etmektedir. E¤er, biz muktedir
olsak, bu hakikati, kâinata naz›r bir mahalle ç›k›p, bütün
kâinata ilân edece¤iz. Fakat, madem ki buna muvaffak
olam›yoruz ve madem ki Risale-i Nur’un cihanflümul 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asr: yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›mlar.
fecaat: ac›kl›l›k, yürekler ac›s›,
çok ac›kl› hâl.
felâket: musibet, büyük dert, be-
la.
hakikat: gerçek, esas.
hâl: flimdiki zaman.
halâskâr: kurtar›c›.
hall: çözme, kar›fl›k bir meseleyi
flüphe edilmeyecek derecede
aç›klama.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
istikbal: gelecek zaman.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
madem: ...den dolay›, böyle ise.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
muktedir: iktidarl›, gücü ye-
ten.
mürflid-i ekber: en büyük
mürflit, Hz. Muhammed ve
Kur’ân-› Kerîm.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
naz›r: nazar eden, bakan.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.

rehber-i azam: en büyük
rehber.

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

tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben

düflünme.
tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.
telif: eser yazma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›-
m›, evrenin gizli s›rr›.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
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k›ymetini bu derece, Üstad›m›z›n himmetiyle, idrak etmi-
fliz; flu hâlde, o nur ve feyiz hazinesi, irfan ve kemalât
menba› olan Risale-i Nur’u bir dakikam›z› bile bofl geçir-
meden, mütemadî ve devaml› bir flekilde her gün ve her
saat okuyaca¤›z ve bu u¤urda geceli gündüzlü çal›flaca-
¤›z, inflaallah. Fakat, her an, bütün ifllerimizde oldu¤u gi-
bi, bunda da büyük Üstad›m›z›n dua ve himmetiyle mu-
vaffak olabilece¤iz.

Hem, flu hakikat zahir ve bâhirdir ki: Bir kimse allâme
dahi olsa, Risale-i Nur’un ve müellifinin talebesidir, Risa-
le-i Nur’u okumak zaruret ve ihtiyac›ndad›r. E¤er gaflet
ederse, kendisini aldatan enaniyetine boyun e¤ip Risale-i
Nur külliyat›n› okumazsa, büyük bir mahrumiyete düçar
olur. Fakat, biz, idrak etti¤imiz bu muazzam hakikat kar-
fl›s›nda, befleriyetin halâskâr› ve milyarlarca insanlar›n
fevkinde olan bir memur-i Rabbanîye nas›l minnettar ve
medyun oldu¤umuzu tarif edemiyoruz.

Yine dua ve himmetinizle idrak etmifliz ki, Kur’ân-›
Kerîm’in bir mu’cize-i maneviyesi olan harika Risale-i
Nur külliyat›n›n bir sat›r›ndan etti¤imiz istifadenin bir
miktar-› mukabilini dahi ödemeye gücümüz yetiflmez.
Bunun için, ancak, Cenab-› Hakka flöyle yalvarmaya ka-
rar verdik:

“Yâ Rab! Bizi ebedî haps-i münferitten kurtar›p, bâkî
ve sermedî bir âlemin saadetine nail edecek bir hakaik
hazinesinin anahtar›n› Risale-i Nur gibi nazirsiz bir ese-
riyle bahfleden sevgili ve müflfik Üstad›m›z› zalimlerin 
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k›ymet: de¤er.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
medyun: borçlu, verece¤i bulu-
nan.
memur-› Rabbanî: her fleyi terbi-
ye ve idare eden Cenab-› Hakk’›n
memuru, kulu.
menba: kaynak.
miktar-› mukabil: karfl›layan
miktar.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
müellif: eser telif eden, yazan.
müflfik: flefkatli, merhametli, sev-
gi ve ilgi gösteren.
mütemadî: aral›ks›z, sürekli, de-
vaml›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nazir: benzer, efl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
saadet: mutluluk.
sermedî: ebedî, daimî, sürekli.
talebe: ö¤renci.
ya Rab: Ey Allah!.
zahir: aç›k, âflikar.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zaruret: mecburiyet, zorunda ol-
mak, zorunluluk.

âlem: cihan, evren.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
bâhir: apaç›k, aflikar.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
duçar: tutulmufl, u¤ram›fl, ya-
kalanm›fl.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
enaniyet: kendini be¤enme,

bencillik, egoistlik.
fevkinde: üstünde.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
halâskâr: kurtar›c›.
haps-i münferit: tek bafl›na
olan hapis, ehl-i dalalet için
ölüm ve kabir.
hârika: ola¤anüstü.

himmet: manevî yard›m, ih-
san, lütuf.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
irfan: yarat›l›fltan bilme, anla-
ma, Allah’›n s›r ve gerçekleri-
ni kavrama, kâinat›n s›rlar›n›
bilme kudreti.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.



ve düflmanlar›n suikastlar›ndan muhafaza eyle; Kur’ân
ve iman hizmetinde daima muvaffak eyle. Ona s›hhat ve
afiyetler, uzun ömürler ihsan eyle” diye dua ediyoruz.

Evet, Üstad›m›z Hazretleri,

Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle okumak nimet-i uz-
mas›na nail olan biz bir k›s›m üniversite gençli¤i, bir hüs-
nüzan veya bir tahmin ile de¤il, tahkikî ve tetkikî bir su-
rette, sars›lmaz ve sars›lmayacak olan ilmelyakin bir kuv-
vet-i imaniye ile inan›yoruz ki; zemin yüzünün bu asra
kadar görmedi¤i bir vahflet ve dehfletin sebebi olan
dinsizlik ve ilhad›, Bediüzzaman, ortadan kald›rmaya
inayet-i Hak ile muvaffak olacakt›r.

Bizim bu kanaatimiz, safdilâne veya tahminle de¤ildir;
ilmî ve delile müstenit bir tahkik iledir. Bunun için, mu-
ar›z olan dahi bu hakikati kalben tasdik edecektir. Dua ve
flefkat buyurun; Kur’ân ve iman hizmetinde fedaî olal›m,
Risale-i Nur’u bir dakikam›z› bile kaybetmeden okuya-
l›m, yazal›m, ihlâs-› tâmma muvaffak olal›m.

Üniversite Nur 
Talebeleri nâm›na

Abdülmuhsin

ì@Õ

afiyet: sa¤l›k, esenlik.
asr: yüzy›l.
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fedaî: can›n› esirgemeyen, mü-
him bir maksat u¤runa can›n›
vermeye haz›r bulunan.
hakikat: gerçek, esas.
hüsn-i zan: iyi fikirde bulunup, iyi
olaca¤›n› düflünmek.
ihlâs-› tamme: tam ihlâs, yapt›¤›
her iflinde Allah’›n emrini ve r›za-
s›n› gözetme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ilhad: islâm inanc›ndan dönme,
Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine inan-
may›fl.
ilmelyakîn: ilim yoluyla kesin
olarak bilme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanç, itikat.
inayet-i Hak: her fleyin en do¤ru-
sunu yapan Cenab-› Hakk’›n ko-
rumas›, yard›m›.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kuvvet-i imaniye: iman kuvveti.
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muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
müstenit: istinat eden, daya-
nan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nam: ad.
nimet-i uzma: en büyük ni-
met, en büyük ihsan, lütuf.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safdilane: saf kalplilikle.

flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
su-i kast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rmak, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.

Talebe: ö¤renci.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.

tetkikî: inceleme ve araflt›r-
maya dayal›.

vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.

zemin: yer.



1 o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH
Çok mübarek Üstad›m›z Hazretleri,

Evvelâ: Geçenlerde al›nan Nur eczalar›n›n hepsi da¤›l-
d›; Nurun müfltaklar› sürur içinde kald›lar. Nurdan k›sme-
ti olanlar, birer birer ç›k›p, ona kofluyorlar. Nur arayan

sîneler, 
2 nónLnh sónLnh nÖn∏nW røne hakikatince, buluyorlar. Bu

sefer Ziya kardeflimizin getirdi¤i otuz dört adet Sözler
kap›fl›ld›. Asa-y› Mûsa’lar Ankara’ya ve Anadolu’nun
muhtelif yerlerine da¤›l›yor.

Risale-i Nur’un perde arkas›ndaki parlakl›¤›n› görme-
yenler dahi ona taraftard›rlar. Risale-i Nur’un Medrese-
tüzzehras› Anadolu çap›nda ve âlem-i ‹slâm ölçüsünde
geniflleyece¤ini, Risale-i Nur’daki hakikatin yüksekli¤in-
den ve dikkat ve tefekkürle okuyan mü’minlerin ve ehl-i
ilmin aras›nda vücuda gelen sars›lmaz uhuvvet ve kar-
defllikten anl›yoruz. Medresetüzzehran›n bu muazzam fa-
aliyeti, zemin yüzünde bahar mevsiminde olan ‹lâhî ve
muazzam neflir gibi sessiz, gürültüsüz, flaflaas›z, gösterifl-
siz ve mütevazi fakat muazzam bir flekilde cereyan et-
mektedir. F›traten acul olan insano¤lu, âlemde hâkim
olan kanun-i ‹lâhîyi düflünmeyerek, her meselenin istedi-
¤i vakitte hal olunmas›n› istiyor; küçük dairelerdeki vazi-
felerini atlay›p, büyük dairelere sap›yor.

Tohumlar› at›lm›fl ve sümbül vaktine gelmifl olan Risa-
le-i Nur’un yetifltirdi¤i hakikî imanl› zatlar, inflaallah 
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mesele: konu.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mü’min: iman eden, inanan.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
mütevâz›: tevâzu eden, alçak gö-
nüllü olan, kibirsiz, gösteriflsiz.
neflir: kitap, gazete vs. bast›r›p ç›-
karma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flaflaa: gösterifl, debdebe.
sîne: yürek, kalp, gönül.
sürur: sevinç, mutluluk.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s.
zemin: yer.

acul: çok aceleci, sab›rs›z.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
Evvelâ: birinci olarak, her

fleyden önce, ilk olarak.
F›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibariyle.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’

manas›nda kullan›lan bir dua.

kanun-› ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî
kanun.

k›smet: nasip.

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 üniversite.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
2. Kim ciddî olarak aray›fl içine girerse, bulur.



yak›n zamanda âlem-i ‹slâma birer numune-i imtisal olup
nur-i hidayeti göstereceklerdir.

Ankara Üniversitesi Nur
Talebeleri nam›na

Abdullah

ì@Õ

Ankara’da Nurlar› neflretmek nimet-i uzmas›na
nail olmufl büyük bir âlim ve ehl-i kalp bir zat›n
Üstada yazd›¤› bir mektuptur.

Sahibü’l-ihlâs ve’n-nur ve’l-kemal ve’l-irflat mücahid-i
ekber Bediüzzaman Hazretleri,

Meydan-› iptilâ ve imtihana lillâh ve fillâh için at›ld›¤›-
n›z andan bu ana kadar hukukullah ve hukuk-i ibad›n
müdafaa ve muhafazas›na leylünehar, Hak ve halk huzu-
runda, zat›n›za has kudret-i ilmiye ve kemaliye ve nuriye
ve irfladiyelerinizle fevkalâde a¤›r flerait dairesinde lâyen-
kat›’ denecek derece sa’yügayret ve himmetle çal›flt›¤›n›-
za melek, felek, arfl, kürsî, levn, kalem, arz, semavat,
âlem-i kevn, ins ve cin ve hariçteki ehl-i insan ve ‹slâm
ve bu abd-i âciz, “Eflhedü billâh ilâahiri’d-devran” flahid-i
daimî ve ebedîyiz.

Sahibü’n-nur olan Bediüzzaman›m›z,

Zat-› nuriyelerinizin, abd-i âciz, can ve gönülden dostu-
nuzum. Bu dostlu¤um, gelip geçici, zevale mahkûm dost-
luklardan de¤ildir. Âlem-i manada, bezm-i ezel-i elestüdeki 

abd-i âciz: âciz, zavall› kul.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i kevn: varl›k âlemi; kâinat.
Âlem-i mana: gözle gördü¤ümüz
âlemin d›fl›ndaki âlem.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
Arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
bezm-i ezel-i elestü: Allah’›n
ruhlar› yaratt›¤›nda, ‘Ben sizin
Rabbiniz de¤il miyim?’ anlam›n-
daki sorusuna ruhlar›n ‘Evet Rab-
bimizsin’ diye cevap verdikleri an.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
ehl-i insan: insanlar.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
ehl-i kalp: maneviyata çok k›y-
met veren, kalben Cenab-› Hakka
çok yak›nl›k hissedip çok hikmet-
lerden anlayan zat.
eflhedü billâh ilâ ahiri’d-devran:
kâinat›n sonuna, k›yamet kopun-
caya kadar (sonsuza kadar) Al-
lah’›n varl›¤›na ve birli¤ine fleha-
det ederim.
felek: dokuz gök tabakas›.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fillâh: Allah yolunda, Allah r›za-
s›nda, Onun emir ve r›zas›na uy-
gun olarak.
hariç: d›flar›.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hukûk-› ibat: kullar›n hukuku, in-
san hukuku.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
kudret-i ilmiye ve kemaliye ve
nuriye ve irfladiye: ilim, olgunluk,
nur ve irflat kuvveti.
kudret-i ilmiye: ilme ait kudret,
ilmin gücü, kuvveti, ilimdeki üs-
tünlük, güçlülük.
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Kürsî: arfl›n alt›ndaki gök ta-
bakas›.
lâyenkat›: aral›ks›z, durma-
dan, hep, ard› kesilmeksizin.
leylünehar: gece ve gündüz.
lillâh: Allah için.
mahkûm: mecbur.
meydan-› imtihan: imtihan
meydan›, dünya.
Meydan-› iptilâ: musibete
düflme, belâya u¤rama mey-
dan›.
mücahit-i ekber: en büyük
mücahit, en büyük savaflç›.

müdafaa: savunma, koruma.
muhafaza: koruma.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nam: ad.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nimet-i uzma: en büyük ni-
met, en büyük ihsan, lütuf.
nümune-i imtisal: örnek al›-
nacak flekildeki nümune, ör-
nek nümune.
nur-i hidayet: hidayet nuru.
sahibü’l-ihlas ve’n-nur ve’l-
kemal ve’l-irflad: samimiyet

ve nur, kemal ve irflat sahibi
olan kifli.
sahibü’n-nur: nur sahibi.
flahid-i daimî: devaml› flahit.
flahid-i ebedî: ebedî, sürekli
flahit.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
semavat: semalar, gökler.
flerait: flartlar.
Talebe: ö¤renci.
zat: kifli, flah›s.
Zat-› nuriye: nurlu zat.
zeval: sona erme, bitme, yok
olma.



f›trat-› zatiyelerimizden müntakil dostluk oldu¤u gibi,
âlem-i fluhudumuzda bir yar›m asra takarrüb buyuran et-
var ve akval ve harekât ve sekenat›n›zdan ve bu müddet
zarf›nda devr-i istibdat ve meflrutiyet ve cumhuriyette bir-
birinden beter iptilâ ve imtihan ve çilelerinizden ve teva-
rih-i muhtelifede azamî a¤›r flerait dairesinde divan-›
harp ve sair muhakemelerinizden ve meydan-› gazalarda
harp ve darplar ve meydan-› ilimde akran ve emsalinize
faik mübahesat ve münakaflat-› ilmiye ve intiflar buyuran
âsâr-› celîle ve cemîlelerinizden; ihlâsa makrun a’mal-i
saliha ve efkâr-› nuriyelerinizden, cihâd-› asgar ve ekber-
lerinizin seyr ü temafla ve tilâvetinden ald›¤›m ders-i ib-
ret ve hikmetler, zat-› ekmelinize olan kadim dostlu¤umu
her an artt›rd›, son derece tarsin ve tahkim buyurdu; afl-
ka, vecde getirdi. Bu aflk ve flevk ile Sultan Hamid zama-
n›ndan beri zat›n›z›n ve Nur Talebelerinizin hukuk-i umu-
miye ve hususiyelerinizin hasbete’n-lillâh müdafaa ve
muhafaza ve himayesi için, yak›ndan, uzaktan, kar›nca
kudretince, dostluk vecibelerini manen, maddeten ifada
kusur etmemeye azamî çal›flt›m, çal›fl›yorum ve çal›flaca-
¤›m. Bu hâlime Hak ve halk ve Nur Talebelerinizin bir
k›sm-› mühimmi âgâht›rlar.

‹nflaallah, avn-i Hak ve imdad-› Muhammediye ile ve ci-
had-› asgar ve ekberdeki fî zaman›na bîmisal aflk-› ihlâsi-
yelerinizle, karîben hak galip, bat›l ma¤lûp olur. Âlem-i in-
saniyet ‹slâmiyete ink›lâp ve medeniyet-i Muhammediye
bütün flaflaas›yla tulû buyurur. ‹ns ve cin, melek ve felek
hep birlikte ›yd-i ekber eyleriz. Hassaten, bu cihanflümul 
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harp: savafl.
hasbetenlillah: Allah r›zas› için,
Allah yoluna.
Hassaten: bilhassa, özellikle.
himaye: koruma, muhafaza etme.
hukûk-› umumiye ve hususîye:
genel ve özel hukuk, haklar.
ibtila: belâya u¤rama, musibete
düflme.
îd-i ekber: en büyük bayram.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
imdad-› Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in yard›m›; Hz. Peygam-
berin getirmifl oldu¤u, bütün üm-
meti içine alan, onlara dünya ve
ahiret saadetini temin eden ima-
nî ve Kur’ânî hakikatler.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
kadim: eski.
kariben: bir zaman sonra, yak›n-
da, çok zaman geçmeden.
k›sm-› mühim: önemli k›s›m.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
makrûn: ulaflm›fl, kavuflmufl, bi-
tiflmifl.
medeniyet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) getirdi¤i
medeniyet.
meflrutiyet: Osmanl›larda 1876
Anayasas›yla bafllayan, 1908 de-
¤iflikli¤iyle devam eden hukukî
ve siyasî döneme verilen ad.
meydan-› gazâ: savafl meydan›.
meydan-› ilim: ilim meydan›.
mübahesat: iddial› ve karfl›l›kl›
konuflmalar, bahse giriflmeler.
muhakeme: bir dava ile ilgili ta-
raflar›n hakim huzuruna ç›kmala-
r›, duruflma.
münakaflat-› ilmiye: ilmî müna-
kaflalar.
müntakil: miras olarak kalan.
sekenat: durmalar, durufllar.
flerait: flartlar.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
seyr ü temafla: seyir ve temafla,
gezip görme.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma, muhkem hale getirme.
takarrüp: yak›nlaflma, yaklaflma,
yanaflma.
tarsin: sa¤lamlaflt›rma.
tevarih-i muhtelife: farkl›, de¤i-
flik tarihler.
tilâvet: okumak, takip etme, ar-
kas›na düflme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
vecd: kendini kaybedecek flekil-
de hislenme.
vecibe: yerine getirilmesi borç
hükmünde olan görev, ifl.
zat-› ekmel: en mükemmel kifli.

agâh: bilgili, haberli, uyan›k.
akval: sözler.
Âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
âlem-i fluhut: gözle görünen
âlem, dünya, kâinat.
a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
asar-› celile ve cemile: bü-
yük ve güzel eserler.
asar-› celile: büyük eserler.
avn-i Hak: Hakk›n, Allah’›n
yard›m›.

bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
bîmisal: eflsiz, efli bulunma-
yan, örneksiz.
cihad-› asgar: en küçük cihat.
cihad-› ekber: en büyük ci-
hat, nefis ile mücadele.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
darp: vurmak, vurufl, çarpma.
ders-i ibret ve hikmet: ibret

ve hikmet dersi.
devr-i istibdat: zulüm ve zor-
bal›k dönemi.
divan-› harp: harp divan›, as-
keri mahkeme.
efkâr-› nuriye: nurlu düflün-
celer, ayd›nl›k görüfller.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
felek: dokuz gök tabakas›.
f›trat-› zatiye: kiflinin huyu,
yarat›l›fl›.



bayram›m›z› doya doya ve kana kana kemal-i s›hhat ve
afiyetle seyr ü temaflalar›n›z›, rahmet-i ‹lâhiyeden maaile
duada berdevam›z. 

Cenab-› Hak, dergâh-› ulûhiyetinde dualar›m›z› Ha-
bîb-i Kibriyâ hürmetine müstecab buyursun; âmin, süm-
me âmin!

Pek mübarek kalbî, rûhî, s›rrî dostum,

Bilmem, abd-i âcizi hat›rlad›n›z m›? Her ihtimale kar-
fl› hat›rlatay›m: Yurdun her taraf›nda mücahede-i milliye
devam ederken, zat-› hakimanelerine, Ankara’da müca-
hede-i milliyeye birlikte devam› mutazamm›n, muhtelif
eflhastan on sekizi mütecaviz davetnameler geldi¤i za-
man, bu davetlere icabet edip etmemek hususunda, ‹s-
tanbul’da ikametgâh›n›zda beynimizde takarrür eden
günde buluflarak istiflare buyurdu¤unuz alay müftülerin-
den dost-i kadiminiz Ankaral› Osman Nuri’yim. Son za-
manlarda Millî Müdafaa Vekâleti Müftülü¤üne tayin olun-
dum. 25 seneye karib burada müftülük yapt›m. Üç sene
evvel tekaüt oldum. fiimdi Ankara’da evimde ikamet edi-
yorum. Zat›n›za ve ehl-i insan ve ‹slâma leylünehar dua
ile imrar-› hayat eyliyorum. En büyük emelim ve arzum,
ölmeden evvel, dünya gözüyle zat›n›z› görmek ve ziyaret
etmek, hasbete’n-lillâh bir sohbetinizde bulunmakt›r. Bu-
nu canügönülden arzu eyliyorum.

Azizlerin azizi azizim,

Kemal-i tazimat ve tekrimatla zat-› hakîmânelerinizi ve
Talebe-i Nuriyelerinizi aflk ve flevk ile selâmlar ve hat›rlar, 

abd-i âciz: âciz, zavall› kul.
alay: üç tabur piyade veya befl
bölük süvari askerinden oluflan
askeri kuvvet.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
berdevam: devam üzere, daim,
devaml›.
beyn: ara, aral›k.
canügönül: gönülden, candan,
can ve gönülden, kalbin bütün
samimiyetiyle, kemal-i arzu ile.
davetname: ça¤r› pusulas›.
dergâh-› ulûhiyet: Allah’›n huzu-
ru.
dost-i kadim: eski dost.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i insan: insanlar.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
eflhas: flah›slar, kimseler.
evvel: önce.
Habib-i Kibriya: Allah’›n en bü-
yük sevgilisi, Hz. Muhammed
(a.s.m.).
hasbetenlillah: Allah r›zas› için,
Allah yoluna.
hürmet: sayg›.
icabet: davete gitme, davete uy-
ma.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
imrar-› hayat: hayat geçirme.
istiflare: dan›flma, birinin fikir ve
görüflüne baflvurma, fikir sorma.
kalbî: samimî, içten, gönülden.
karip: yak›n.
kemal-i s›hhat ve afiyet: tam ve
mükemmel s›hhat ve afiyet.
Kemal-i tazimat ve tekrimat:
tam bir hürmet ve sayg› göster-
meler.
leyl ü nehar: gece ve gündüz.
maaile: aile ile beraber, ailecek.
Millî Müdafâa Vekaleti: Millî Sa-
vunma Bakanl›¤›.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mücahede-i milliye: millî müca-
dele, savafl.
Müdafaa: savunma.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
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müstecap: duas›) Allah tara-
f›ndan kabul edilen.
mutazamm›n: içine alan,
kapsayan, havi.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n
sonsuz rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
seyr ü temafla: seyir ve te-
mafla, gezip görme.
s›rrî: s›r ile alâkal›, gizlilikle il-
gili.
sümme: tekrar ve tekrar.
takarrür: karar alt›na al›nma,

kararlaflma.
Talebe-i Nuriye: Risale-i Nur
talebeleri.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
tekâüd: emekliye ayr›lmak.
zat: flah›s.
zat-› hakimane: hikmetle ifl
gören zat, kifli.



iki cihanda aziz olmalar›n› ve olman›z› Hak Teâlâ ve Te-
kaddes Hazretlerinden tazarru ve niyaz eyleriz. Pek mü-
barek ellerinizden hasret ve ifltiyakla takbil eyler, dua-i
ihlâsiyelerini ve cevab-› savablar›n›z› bekler, Allah’a ema-
net eylerim, bizim bir tane sahibi’n-nur ve’l-azm ve’l-ira-
de ve’l-irflat Efendimiz Hazretleri.

Elbâkî Hüvellah

Yâr-› gar›n›z, münteha-i 
zirve-i hiçîde biricik 

abd-i gubar

Osman Nuri

ì@Õ
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abd-i gubar: tozun kölesi,
(aya¤›n›n) tozunun kölesi ol-
ma.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
cevab-› savab: do¤ru olan
cevap, karfl›l›k; do¤ru cevap.
dua-y› ihlâsiye: ihlâsl› dua.
elbâkî hüvellah: bakî olan

Allah’t›r.
hasret: özlem.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
münteha-y› zirve-i hîçî: hiçli-
¤in en tepe noktas›, hiçli¤in
zirvesi, hiçli¤in en nihayeti.

niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma.

sahibü’n-nur ve’l-azm ve’l-
irade ve’l-irflad:.

takbîl: öpme.

tazarru: yalvarma, Allah’a
huflû içinde yalvarma.

yâr-› gâr: çok vefal› arkadafl.



Üstad›n Emirda€'›na Gidifli
Üstat Said Nursî, Afyon hapsinden tahliye edildikten

sonra, yan›ndaki talebeleriyle beraber Emirda¤’›na gitti.
‹ki sene kadar Emirda¤’›nda kald›. 1371 y›l›n›n Muhar-
rem ay›nda Eskiflehir’e geldi ve bir buçuk ay kadar Y›ld›z
Otelinde ikamet etti.

Üstad›n bu gelifli manidar idi. 1950’ye kadar nefyedil-
di¤i mahallerden, hiçbir yere ç›kmam›flt›; esasen ç›kma-
s›na müsaade edilmemiflti. Çok zaman, yak›n bir köye
dahi gidemiyordu.

Üstat, Eskiflehir’de, müfltak talebeleri ile görüflmüfl,
Risale-i Nur’un yeni ve taze meyveleri olan genç Nur Ta-
lebeleri ile konuflmufl, bir derece hayat-› içtimaiye ile alâ-
kadar olmufltu. Orada her s›n›f halktan talebeleri kesret-
le bulundu¤u gibi, askerler içinde, bilhassa havac›lardan
pek çok Nur Talebeleri vard›. Bunlar›n herbirisi imanl› ve
yüksek ahlâk sahibi olup, flecaat-i milliye-i ‹slâmiye ile se-
refraz, ihlâsl›, kalpleri muhabbet-i Nebeviye ve cihande-
¤er hizmet-i ‹slâmiye ve vataniye ile meflbu kimselerdi.

* * *

Bir müddet sonra, Üstat, Eskiflehir’den Isparta’ya gitti
ve yetmifl gün kadar orada kald›. Bu s›rada, ‹stanbul’da-
ki faal talebeleri, Gençlik Rehberi’ni tab ettirmifller, bu 

alâkadar: ilgili, iliflki.
bilhassa: özellikle.
cihande¤er: cihan k›ymetinde.
çok k›ymetli.
esasen: asl›nda, temelinde, do¤-
rusu.
faal: çal›flkan, gayretli.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hizmet-i ‹slâmiye: ‹slâm hizmeti.
hizmet-i vataniye: vatan hizme-
ti.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
iman: inanç, itikat.
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kesret: çokluk.
mahal: yer.
manidar: anlaml›, manal›,
mana tafl›yan.
meflbu: doymufl, tok.
müddet: süre, zaman.
muhabbet-i Nebeviye: Pey-
gamberle ilgili sevgi, Peygam-
ber sevgisi.

müsaade: izin.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
nefy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

flecaat-› milliye-i ‹slâmiye:
Müslümanlar›n ‹slâm milliye-
tine dair olan kahramanl›¤›.
serefraz: benzerlerinden üs-
tün olan, baflta gelen, seçkin.
tâb: basma, bask›.
tahliye: tutukluyu serbest b›-
rakma.
talebe: ö¤renci.



yüzden Üstat aleyhine dava aç›lm›fl ve Üstat mahkeme
için ‹stanbul’a ça¤r›lm›flt›.

Üstat, Isparta ve ‹stanbul’da iken, Nur Âleminin Bir
Anahtar› ismiyle neflredilen tevhid hakk›ndaki bahisleri
yazm›fl ve mektup olarak talebelerine göndermiflti ki, bu
bahisler çok k›ymettar birer tevhid hazinesi hükmünde-
dir.

ì@Õ
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aleyh: karfl›, karfl›t.
bahis: konu.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
talebe: ö¤renci.



‹stanbul Mahkemesi
Baz› üniversiteli gençler, gençli¤in iman ve ahlâk›na

hizmet maksad›yla Gençlik Rehberi’ni ‹stanbul’da bast›r-
d›lar. Bunun üzerine, müddeiumumîlik taraf›ndan,
163’üncü maddeye istinaden, eser lâikli¤e ayk›r› olarak
devletin temel nizamlar›n› dinî esaslara uydurmak mak-
sad›yla yaz›ld›¤›, propaganda ve telkin mahiyetinde oldu-
¤u iddias›yla, Üstat, ‹stanbul Birinci A¤›r Ceza Mahke-
mesine sevk olunmufltu.

22 Ocak 1952 muhakeme günü olmak itibar›yla, Be-
diüzzaman Said Nursî, Isparta’dan ‹stanbul’a gelerek,
mahkemede haz›r bulunmufltu. Üstad›n talebeleri genç
üniversiteliler, mahkeme salonunu doldurmufllard›. Kori-
dorlarda büyük bir kalabal›k göze çarp›yordu. Evvelâ id-
dianame ve ehl-i vukuf raporu okunmufl, Üstad›n isticva-
b› yap›lm›flt›. Ehl-i vukuf raporunda, “Müellifin bu eserde
din düflüncesini yaymaya çal›flt›¤›, gençlere rehber ola-
cak fikirler serd eyledi¤i, müellifin tesettür taraftar› oldu-
¤u, kad›nlar›n yar›m ç›plak ve aç›k bacakla dolaflmalar›-
n›n ‹slâmiyete ayk›r› ve kad›n›n f›trat›na z›t oldu¤unu be-
yan etti¤i, kad›n› güzellefltiren fleyin terbiye-i ‹slâmiye da-
iresinde âdâb-› Kur’âniye ziyneti oldu¤unu söyledi¤i, di-
nî tedrisat taraftar› oldu¤u, binaenaleyh devletin temel
nizamlar›n› dinî esaslara uydurmak istedi¤i...” uzun uza-
d›ya izah edilmifltir.

âdâb-› Kur’âniye: Kur’ânî terbiye,
Kur’ân’›n ihtiva etti¤i, Kur’ân’a ait
edepler, terbiyeler.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ehl-i vukuf: hâkimler.
Ehl-i vukuf: hâkimler.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
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toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i
suç ve delilleri de içine alan
yaz›s›.
iman: inanç, itikat.
isticvap: sorguya çekme, ifa-
desini alma.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
müddeiumumî: savc›.
müellif: eser telif eden, ya-

zan.
muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
nizam: düzen.
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.
serd: sözü düzgün ve güzel
söyleme, birbiri ard›nca düz-
gün ve iyi konuflma.
sevk: yöneltme, gönderme.

talebe: ö¤renci.
taraftar: benimseyen, iste-
yen.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tedrîsât: ö¤retim.
telkin: fikir afl›lama, zihinde
yer ettirme.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
tesettür: örtünme, gösteril-
mesi dinen yasak olan k›s›m-
lar›n örtülmesi.
ziynet: süs.



Bediüzzaman Said Nursî’nin müdafaas›n› ‹stanbul avu-
katlar›ndan Seniyyüddin Baflak, Mihri Helâv ve Abdur-
rahman fieref Lâç deruhte etmifllerdir.

Okunan iddianame ve rapor üzerine, Üstat Said Nur-
sî, cevaben otuz befl senelik hayat›n› misal göstererek, si-
yasetle, dünyevî ve menfî cereyanlarla alâkadar olmad›-
¤›n›, kendisini meflgul eden ve nazar›n› çeken tek fley ha-
kaik-› imaniye ve hizmet-i Kur’âniye oldu¤unu, bütün
kuvvetiyle iman› kurtarmak davas›nda gitti¤ini bildirir;
müteaddit mahkemelerin beraat ve iade kararlar›n› zikre-
der. Gençlik Rehberi adl› eserinin üniversiteli gençler ta-
raf›ndan bast›r›lmas›n›n büyük bir memnuniyeti mucip
olmas› lâz›m geldi¤ini, içinde bulundu¤umuz asr›n menfi
cereyanlar›na, bilhassa içtimaî bünyemizi sarsan ahlâk-
s›zl›k ve imans›zl›k salg›n›na karfl›, Gençlik Rehberi gibi,
Risale-i Nur’un bütün eczalar›n›n külliyetle intiflar›n›n,
gençli¤e ve mâsum evlâtlara ve kad›nlara umumen okut-
turulmas›n›n vatan-millet saadeti nokta-i nazar›ndan ga-
yet elzem oldu¤unu beli¤ bir surette ifade etmifl; mezkûr
gayeler için, kendi haberi olmadan genç üniversitelilerin
tab eyledi¤ini beyan etmifltir.

Mahkeme 19 fiubat 1952 gününe tâlik edilmifltir.

‹kinci mahkeme gününde, Risale-i Nur külliyat›ndan
çok istifade eden birçok üniversite talebeleri ve ehl-i ir-
fandan müteflekkil büyük bir kalabal›k, mahkemeyi din-
lemek üzere erkenden koridorlar› doldurmufllard›. Üstat,
alk›fllarla, üniversiteli Nur Talebelerinin kollar› aras›nda 
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külliyet: bütünlük, umumîlik.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misal: örnek.
mucip: icap eden, gerektiren.
müdafaa: savunma.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteflekkil: meydana gelmifl,
kurulmufl.
nazar: bak›fl, dikkat.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
Risale-i Nur külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
saadet: mutluluk.
suret: biçim, flekil, tarz.
tab: basma.
talebe: ö¤renci.
talik: belli bir zamana b›rakma.
umumen: umumî olarak, bütün
olarak.
zikr: anma, bildirme.

alâkadar: ilgili, iliflki.
asr: yüzy›l.
beli¤: belagatla, düzgün ve
sanatl› olarak meram›n› anla-
tan.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhassa: özellikle.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
cevaben: cevap olarak, karfl›-

l›k fleklinde.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
dünyevî: dünyaya ait.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i irfan: irfan ehli.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
evlât: çocuklar.
gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

hizmeti.
iade: geri verme.
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.



mahkeme salonuna girdi, maznun sandalyesine oturdu.
Avukatlar da geldiler, yerlerini ald›lar. Mahkeme salo-
nunda müthifl bir izdiham vard›. Binlerce kifli mahkeme-
yi dinlemek üzere salona girmek istiyor; kalabal›k, dalga-
lar halinde kap›lardan tafl›yordu. Bu hâdisenin zâhiri
heybet ve ihtiflâm›n›n aksettirdi¤i mana, daha muazzam
ve daha haflmetli idi. ‹slâmiyet nurunun mücessem bir
timsal-i müflahhas› olan Said Nursî’ye, dînî kültürden
mahrum olarak yetifltirilen gençlik, tâzim ederek minnet-
tarl›¤›n› ifade ediyordu. Güya lisan-› halleriyle, “Ey yir-
minci asr›n zulümat›n› Kur’ân’›n nuruyla yaran, ehl-i ‹s-
lâma nurlu ve beflaretli ufuklar gösteren, insanl›¤› f›trat›-
na münasip yüksek ve ebedî saadete dâvet eden büyük
mücahit! ‹nsanl›¤a, bâhusus bu vatan evlâtlar›na yapt›¤›n
büyük hizmeti, bizler flükranla karfl›l›yoruz. Ve istikbal
dahi seni takdirle yâd edecektir. Sen, manen ölüme yüz
tutan bir nesli maneviyat âb-› hayat›na kavuflturan bir he-
kim olarak, çok k›ymettar ve yüksek bir hizmet ifa ettin.
Yoklu¤a, ebedî flekavete at›lmak istenen bir milleti ve ge-
lecek nesillerini, Kur’ân’›n nuruyla ebedî saadete ulaflt›r-
maya ve Allah’a kavuflturmaya çal›flt›¤›n› ve hayat›n› bu
u¤urda feda etti¤ini biliyoruz.

‹manl› nesiller seni takip edecektir;
Y›llarca, as›rlarca peflinden gidecektir...”

diyorlar.

Salondaki kalabal›¤›n fazla olmas›ndan, mahkemenin
devam›na imkân kalmam›flt›. ‹ntizam› temine tahsis 

âb-› hayat: hayat suyu.
aks: yans›ma.
asr: yüzy›l.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
beflaret: müjde.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
evlât: çocuklar.
fedâ: u¤runa verme.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
Güya: sanki.
hâdise: olay.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hekîm: doktor.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl› gö-
rünüfl, büyük gösterifl.
iman: inanç, itikat.
intizam: düzen, düzenlilik.
istikbal: gelecek.
izdiham: afl›r› kalabal›k.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
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maznun: bir suç dolay›s›yla
sorguya çekilen, san›k.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muazzam: sayg›de¤er; çok
büyük, yüce.
mücahit: cihat eden, sava-
flan.
mücessem: tecessüm etmifl,
cisimlenmifl.
münasip: uygun.

nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
saadet: mutluluk.
flekavet: s›k›nt› ve iflkence al-
t›nda kalmak, kötü duruma
düflme.
flükran: iyili¤e karfl› gösteri-
len iyi tav›r, gönül borcu, min-
nettarl›k.
tahsis: bir fleyi belli bir gaye
için kullanma.

takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.
temîn: sa¤lama.
timsal-i müflahhas: flah›slafl-
m›fl örnek.
yâd: anma.
zahirî: görünürde.
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür.



edilen polisler, halk›n tehacümüne mâni olam›yordu. Ni-
hayet mahkeme reisinin halka hitaben, “Hoca Efendiyi
seviyorsan›z biraz meydan veriniz ki, mahkemeye devam
edebilelim” demesi üzerine, halk çekilmeye bafllad›. Bu
suretle, mahkemenin devam›na imkân has›l oldu.

Gençlik Rehberi’ni basan matbaac› ve sonra polisler
dinlendi. Daha sonra Üstat, ehl-i vukuf raporuna karfl›
îtiraz eyledi. ‹kindi namaz› vakti geçmek üzere oldu¤un-
dan, Üstat namaz k›lmak üzere müsaade istedi. Mahke-
me Reisi, Üstad›n bu ricas›n› kabul ederek muhakemeye
nihayet verdi.

Üstat, genç üniversitelilerin ve kendisini candan seven
talebelerinin kollar› aras›nda koridorlardan geçerken,
binlerce halk taraf›ndan alk›fllan›yor, kendisi de iki eliyle
sevgili talebelerini selâml›yordu. Adliye binas›n›n önünde
üç-dört bin kifli toplanm›fl, Üstad› görmek üzere bekli-
yorlard›. Üstat, binlerce halk›n alk›fl tûfân› aras›nda mer-
divenlerden indi. Bu arada heyecandan a¤layanlar da
vard›. Bu izdiham aras›nda yaya yürümek kabil olmad›¤›
için, Nur Talebeleri taraf›ndan Üstat bir otomobile bindi-
rilerek, Sultanahmed Camiine gidilmifl ve cemaatle na-
maz k›l›narak ikametgâh›na götürülmüfltü.

* * *

Üstad, 5 Mart 1952 son mahkeme günü, yine genç
mekteplilerle halk tabakalar›ndan müteflekkil binlerce
kendisini sevenlerin aras›nda mahkeme salonuna girdi.
Mahkeme salonundaki izdiham›n geçen defaki gibi 
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ehl-i vukuf: hâkimler.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
itiraz: bir mahkemenin görüfl
ve karar›na karfl› bir görüfl
öne sürülerek de¤ifltirilmesini
isteme.
izdiham: afl›r› kalabal›k.
mâni: engel.

muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
müsaade: izin.
nihayet: son.
reis: baflkan.
Reis: baflkan.
suret: biçim, flekil, tarz.
talebe: ö¤renci.
tehacüm: hücum etme, sal-
d›rma.



mahkemenin devam›na mâni olacak dereceye varma-
mas› için, müteaddit polis müfrezeleri adliye binas›n›n
merdivenlerini ve koridorlar› muhafaza alt›na alm›fllar,
geçitleri kapam›fllard›. Bununla beraber, mahkeme salo-
nu, kap›lara kadar h›ncah›nç dolmufltu.

Mahkeme bafllad›, flahit olarak Gençlik Rehberi’ni
bast›ran üniversite talebesi dinlendi. ‹fadesinde, fiark ve
Garb›n eserlerini okudu¤unu, sonra Risale-i Nur eline
geçti¤ini, bu eserlerden akl›, fikri, ruhu ve kalbi son de-
rece müstefit bulundu¤unu, irade ve ahlâk› üzerinde mü-
him tesirler yapt›¤›n›, Gençlik Rehberi’nin, gençlerin
iman ve ahlâk›n› temin ve muhafaza yolunda büyük tesi-
ri olmas› dolay›s›yla, bir hizmet-i vataniye yapmak eme-
liyle bast›rd›¤›n›, suç mahiyetini haiz bir fley görmedi¤ini
söylemifltir.

ì@Õ

cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
Garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
mâlik.
h›ncah›nç: a¤z›na kadar dolu, t›-
ka basa dolu, dopdolu.
hizmet-i vataniye: vatan hizme-
ti.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
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iman: inanç, itikat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
izdiham: afl›r› kalabal›k.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i.
mâni: engel.
mektep: e¤itim ve ö¤retim

kuruluflu.
müfreze: küçük askerî birlik.
muhafaza: koruma.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.

tabaka: kat, katman.

talebe: ö¤renci.

temîn: sa¤lama.



Üstad›n Müdafaas›
“Çok uzun süren mazlumâne, maceral› hayat›ma dair

gayet k›sa maruzatta bulunaca¤›m. Lütfen dinlemenizi ri-
câ ederim.”

Mahkeme, Üstad›n müdafaas›n› serbest ve rahatça
yapmas›na meydan verdi. Üstat da genifl ve ferahl› bir
müdafaa yapt›.

“Muhterem hâkimler, yirmi sekiz sene emsalsiz ihanet-
lere, iflkencelere, tarassut ve hapislere maruz kald›m. Bü-
tün bu iftira ve isnatlar›n esas› birkaç noktaya dayan›r:

“1. En birinci ithamlar›, beni rejim aleyhtar› olarak te-
lâkki etmeleridir. Malûmdur ki, her hükûmette muhalifler
bulunur. Asayifle, emniyete dokunmamak flart›yla, hiç
kimse vicdan›yla, kalbiyle kabul etti¤i bir fikirden, bir me-
toddan dolay› mes’ul olmaz. Bu hukukî bir mütearifedir.

“Dininde çok mutaass›b ve cebbar bir hükûmet olan
‹ngilizlerin yüz sene hâkimiyetleri alt›nda bulunan yüz
milyondan ziyade Müslümanlar, ‹ngilizlerin küfür rejimle-
rini kabul etmeyip Kur’ân ile reddettikleri hâlde, ‹ngiliz
mahkemeleri flimdiye kadar onlara o cihetten iliflmedi.

“Burada ve bütün ‹slâm hükûmetlerinde eskiden beri
Yahudîler, Nasranîler tâbi olduklar› memleketin dinine,
kudsî rejimine muhalif, z›t ve muteriz bulunduklar› hâlde,
o hükûmetler hiçbir zaman kanunlarla onlara o cihetten
iliflmediler.
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siri alt›nda bulunma.
maruzat: arz edilenler, takdim
edilenler.
mazlumane: mazlumca, zulme
u¤ram›fl flekilde.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
müdafaa: savunma.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
Muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
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.
mütearife: ispat istemeyecek ka-
dar gerçekli¤i aç›k olan, bilinen,
aksiyon.
muteriz: itiraz eden, karfl› ç›kan,
itirazc›.
Nasranî: ‹sevî, Hristiyan.
rejim: idarede tutulan yol, yönet-
me tarz›, düzenleme biçimi.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tarassut: gözetme, göz alt›nda
tutma.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
ziyade: çok, fazla.

aleyhtar: karfl› olan, ayn› fi-
kirde olmayan.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
cebbar: zorba.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
emniyet: güvenlik, kanun ve
nizam hakimiyetinin sa¤lan-
mas›.
emsalsiz: benzersiz.

gayet: son derece.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hukukî: hukuka ait, hukukla
ilgili, hukuk iflleriyle alâkal›.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ihanet: haks›zl›k etme.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.

isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.
kudsî: mukaddes, yüce.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
Malûm: bilinen, bilinir olan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-



“Hazret-i Ömer, hilâfeti zaman›nda, adî bir Hristiyan
ile mahkemede birlikte muhakeme olundular. Hâlbuki, o
Hristiyan ‹slâm hükûmetinin mukaddes rejimlerine, din-
lerine, kanunlara muhalif iken, mahkemede onun o hâli
nazara al›nmamas› aç›kça gösterir ki; adalet müessesesi
hiçbir cereyana kap›lmaz, hiçbir tarafgirli¤e kaymaz. Bu,
din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki, komünist
olmayan fiarkta, Garpta, bütün dünya adalet müessese-
lerinde câri ve hâkimdir.

“Ben de, din ve vicdan hürriyetinin bu ana umdesine
güvenerek, yüzlerce âyât-› Kur’âniyeye istinaden, mede-
niyetin bozuk k›sm›na, hürriyet perdesi alt›nda yürüyen
mutlak bir istibdâda, lâiklik maskesi alt›nda dine ve din-
darlara karfl› tatbik edilen en a¤›r bir bask›ya muhâlefet
etmifl isem, kanunlar haricine mi ç›km›fl oldum? Yoksa,
Anayasan›n hakikî ve samimî müdafaas›n› m› yapm›fl bu-
lundum? Haks›zl›¤a karfl›, zulme karfl›, kanunsuzlu¤a
karfl› muhalefet, hiçbir hükûmette suç say›lmaz; bilakis,
muhalefet meflru ve samimî bir muvazene-i adalet unsu-
rudur.

“2. Bana zulüm ve cefay› reva gören Devr-i Sâb›k›n
yapt›¤› isnatlar›n ikincisi, emniyet ve asayifli ihlâldir. Bu
vehim ve hayal ile, bu düzme isnad ile, yirmi sekiz sene
bana ceza çektirdiler, memleket memleket, mahkeme
mahkeme süründürdüler, zindandan zindana att›lar, kim-
se ile görüfltürmediler, tecrid ettiler, zehirlediler; türlü tür-
lü hakaretlerde bulundular.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bilâkis: aksine, tersine.
cari: cereyan eden, akan, iflleyen.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
Devr-i Sab›k: geçmifl devir.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hakimiyetinin sa¤lanmas›.
Garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hilâfet: halifelik, Hz. Peygambere
vekil olarak Müslümanlar› ve ‹sla-
m› koruma görevi, ‹slam devlet
reisli¤i.
ihlâl: bozma, zarar verme.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
meflru: hukuka, kanuna uygun.
müdafaa: savunma.
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müessese: kurulufl, kurum.
muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
muhalefet: birinin düflüncesi-
ne z›t düflüncede bulunma,
karfl› koyma, bir düflünce, fiil
veya harekete karfl› durma.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mutlak: kesin.

muvazene-i adalet: adaletin
ölçüsü, adaletin dengesi.
nazar: bak›fl, dikkat.
rejim: idarede tutulan yol,
yönetme tarz›, düzenleme bi-
çimi.
reva: uygun, lây›k, yerinde.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
tarafgir: bir taraf› tutan, ta-
rafl›.
tatbik: uydurma, uygulama.
tecrîd: bir kiflinin baflka bir in-

san veya nesneyle olan iliflki-
sini kesme.
umde: esas al›nacak fley; ilke,
prensip, rükün.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zindan: hapishane.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



“Biz ki befl yüz bin fedakâr Nur Talebeleri, memleke-
tin her taraf›nda emniyet ve asayiflin fahrî manevî muha-
f›zlar›y›z; bize böyle bir isnatta bulunmalar› günahlar›n
en büyü¤üdür. Onlar bize o kadar zalimâne ihanetlerde
bulunduklar› hâlde; biz asla hislerimize kap›lmayarak,
gönüllerde emniyet ve asayifli temin yolunda, iman ve
Kur’ân’a hizmet yolunda, gafletle anarflîye sapanlar› düfl-
tükleri fevzâ gayyas›ndan kurtarmak yolunda çal›flmak-
tan bir an hâlî kalmad›k.

“Muhterem hâkimler, flunu kat’î olarak arz ederim ki;
bu, delilsiz bir iddia de¤ildir. Bizim zulüm ve menfâ saha-
m›z olan alt› vilâyetin alt› mahkemesi, uzun ve ince tet-
kikler neticesinde, emniyet ve asayifli ihlâl yolunda hiçbir
vukuat kaydetmemifltir. Bu hareketimiz ispat eder ki,
Nur mekteb-i irfan›n›n talebeleri kalbler üzerinde ifller;
emniyet ve asayiflin bekçisini, kafalara, kalplere yerleflti-
rir. Bizim iman derslerimiz anarflîye karfl›d›r, bozgunculu-
¤a karfl›d›r, farmasonlara ve komünistlere karfl›d›r. Mem-
leketin bütün zab›ta dairelerinden sorulsun, befl yüz bin
Nur irfan mektebi talebesinden birinin olsun, nizam ve
intizama ayk›r› bir vukuat› var m›d›r? Yoktur. Elbette yok-
tur. Çünkü hepsinin kalbinde nizam ve intizam›n en sa¤-
lam muhaf›z› olan iman bekçisi vard›r.

“Sebilürreflad’›n 116’nc› nüshas›nda ‘Hakikat konuflu-
yor’ bafll›kl› makalemde bu hakikatleri uzun uzad›ya izah
ettim. Bütün dünyas›n›, hatta icap ederse hayat›n›, hat-
ta ahiretini dinine feda etti¤i, bütün hayat› flahadet eden,
otuz befl seneden beri siyaseti terk eden, müteaddit 
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intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irfan: hakikate vak›f olma, künhe
varma, bir fleyin özüne inme, ilim
ve zekâ ile meydana gelen olgun-
luk.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mekteb-i irfan: ilim ve irfan oku-
lu, irfan yuvas›.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu.
menfa: nefyolunan yer, sürgün
yeri.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
Muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nizam: düzen.
nüsha: gazete ve dergilerde say›.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
talebe: ö¤renci.
temîn: sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vilayet: il.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zâlîmâne: zalimce, zulmedercesi-
ne.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
arz: sunma, bildirme.
asayifl: rahat huzur, korku ve
endifleden uzak olma.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
emniyet: güvenlik, kanun ve
nizam hakimiyetinin sa¤lan-

mas›.
fahrî: bir karfl›l›k beklenme-
den yaln›zca fleref ve onur
vesilesi olarak kabul edilen
unvan, s›fat, ifl.
farmason: masonluk cemiye-
ti.
fedâ: u¤runa verme, kurban
olma.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fevza: kargaflal›k, anarfli.
gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-

lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
gayya: Cehennemde bir kuyu
veya dere.
hakikat: gerçek.
hâlî: bofl, meflguliyetsiz, çal›-
fl›lmayan.
icap: gerekme hali, gerekli ol-
ma.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma, dava etme.
ihanet: haks›zl›k etme.
ihlâl: bozma, zarar verme.
iman: inanç, itikat.



mahkemelerin o kadar incelemelerine ra¤men bu yolda
bir delil bulunamayan, sekseni aflm›fl, kabir kap›s›na gel-
mifl, dünya meta›ndan hiçbir nesneye malik olmam›fl ve
ehemmiyet vermemifl bir adam hakk›nda, “Dini, siyase-
te alet ediyor” diyen, yerden gö¤e kadar, gökten yere
kadar haks›z ve insafs›zd›r.

“Biz Nur mekteb-i irfan› flakirtlerinin Kur’ân-› Ha-
kîm’den ald›¤›m›z hakikat dersi fludur ki: Evde yahut bir
gemide, bir masum, on cani bulunsa, adalet-i Kur’âniye
o mâsumun hakk›na zarar vermemek için o haneyi, o
gemiyi yakmay› menetti¤i hâlde, on masumu bir tek ca-
ni yüzünden mahv için, o hane, o gemi yak›l›r m›? Yak›-
l›rsa en büyük zulüm, en büyük h›yanet ve gadir olmaz
m›? Bu sebeple asayifli ihlâl yolunda yüzde on cani yü-
zünden doksan masumun hayat›n› tehlikeye ve zarara
sokmay› adalet-i ‹lâhiye ve hakikat-i Kur’âniye fliddetle
menetti¤i için biz bütün kuvvetimizle bu ders-i Kur’âniye-
ye ittibaen asayifli muhafazaya kendimizi dinen mecbur
biliriz.

“‹flte bizi böyle haks›z isnatlarla itham eden Devr-i Sa-
b›ktaki gizli düflmanlar›m›z, flüphe yok ki, ya siyaseti din-
sizli¤e alet etmek istediler, yahut bilerek, bilmeyerek bo-
zuk ideolojileri memleketimize yerlefltirmek gayretine
düfltüler. Görülüyor ki, nizam ve intizam› bozan, maddî,
manevî, memleketin emniyet ve asayiflini ihlâl eden biz-
ler de¤il, as›l onlard›. Hakikî bir Müslüman, samimî bir
mü’min hiçbir zaman anarflîye ve bozgunculu¤a taraftar
olmaz. Dinin fliddetle menetti¤i fley, fitne ve anarflîdir. 

adalet-i ‹lahiye: Allah’›n adaleti.
adalet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ada-
leti.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
cani: cinayet ifllemifl kimse, ac›-
mas›z, gaddar.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
ders-i Kur’âniye: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
Devr-i Sab›k: geçmifl devir.
dinen: din bak›m›ndan, diyanet
noktas›ndan, dince.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hakimiyetinin sa¤lanmas›.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
gadir: zulüm, hainlik.
hakikat: gerçek.
hakikat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
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çek.
Hakikî: gerçek.
h›yanet: hâinlik, ihanet, ken-
dine olan güveni kötüye kul-
lanma, sözünde durmay›p
oyun etme.
ihlâl: bozma, zarar verme.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
itham: suç isnat etme, suçla-
ma.

ittibaen: ittiba ederek, tabi
olarak, uyarak.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maddî: madde ile alâkal›.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma, batma.
malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
mekteb-i irfan: ilim ve irfan

okulu, irfan yuvas›.
men: yasak etme, engelleme.
meta: mal, servet; geçici dün-
ya zevki.
muhafaza: koruma.
mü’min: iman eden, inanan.
nizam: düzen.
flakirt: talebe, ö¤renci.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Çünkü, anarflî hiçbir hak tan›maz; insanl›k seciyelerini ve
medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevi-
rir ki, bunun ahir zamanda ‘Ye’cüc’ ve ‘Me’cüc’ komite-
si oldu¤una Kur’ân-› Hakîm iflaret buyurmaktad›r.

“‹flte muhterem hâkimler, yirmi sekiz sene bana ve ta-
lebelerime böyle eza ve cefada bulundular. Ve mahkeme-
lerde savc›lar bize hakaretlerde bulunmaktan çekinmedi-
ler. Biz, bunlar›n hepsine tahammül ettik. Iman ve
Kur’ân’a hizmet yolunda devam ettik. Ve Devr-i Sab›k ri-
calinin bütün o zulüm ve cefalar›n› affettik. Çünkü onlar
müstahak olduklar› ak›bete u¤rad›lar; biz de, hak ve hür-
riyetimize kavufltuk. Sizler gibi âdil ve imanl› hâkimler
huzurunda söz söylemek f›rsat›n› Allah bize bahfletti¤in-

den dolay› flükrederiz. 
1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ”

Said Nursî

ì@Õ
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mete lay›k, sayg›n.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
rical: hükümet erkân›, devlet
adamlar›.
seciye: karakter, huy, tabiat.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
talebe: ö¤renci.
Ye’cüc, Me’cüc: hiçbir düzen ve
de¤er tan›maks›z›n kentleri ve
medeniyetleri tahribe yönelen
anarflist topluluk.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

1. Bu Rabbimin lütfudur. (Neml Suresi: 40.)

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman› ve son devresi, dünya
hayat›n›n k›yamete yak›n son
devresi.

ak›bet: sonuç, netice.

anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.

bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
canavar: zararl› hayvan.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
Devr-i Sab›k: geçmifl devir.
eza: eziyet, incitme, can yak-
ma.
hakaret: sayg› göstermeme,
alçak görme, afla¤›lama.
haza min fadli Rabbî: Bu,
Rabb’imin fazl›ndand›r.
iman: inanç, itikat.

komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.

Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

medeniyet: ilim, teknik, sa-
nayi ve ticaretin nimetlerin-
den gerçek anlamda yararla-
narak, bolluk, güvenlik ve ra-
hatl›k içinde yaflay›fl.

muhterem: sayg› de¤er, hür-



AVUKAT M‹HR‹ HELÂV’IN MÜDAFAASINDAN
PARÇALAR

Risale-i Nur müellifi, bütün müellif ve muharrirlerin en
mütevâziidir; flöhret ve tekebbürün en büyük düflman›d›r.
Bütün dünya metâ›na arka çevirmifltir. Ne mal, ne flöh-
ret, ne nüfuz; bunlar›n hiçbirisi onun pâyine ulaflama-
m›flt›r ve ulaflamaz. Gandi bile onun kadar dünyadan eli-
ni çekememifltir. Günde elli gram ekmekle ve bir çanak
çorba ile tagaddî eden bu büyük adam, yafl›yorsa ancak
Kur’ân ve imana hizmet için yafl›yor; baflka hiç, hiçbir
fleyin onun nazar›nda k›ymet ve ehemmiyeti yoktur.
Böyle iken, eserinin methüsitayiflinde bulundu diye onu
suçland›rmaya çal›flmak, 163’üncü maddenin cürüm
a¤›na sokmaya u¤raflmak, hak ve adaletle, insafla, ilim-
le, insanî düflünce ile, hukuk fikriyle, mant›kla, ak›l ve fi-
kirle kabil-i telif midir? Buras› yüksek mahkemenin tak-
dirine aittir...

Hükûmete muhalefet bahsi hakk›nda da birkaç söz
söyleyerek maruzat›m› neticelendirmek isterim.

Karfl›n›zda kemal-i saffet ve samimiyetle âdilâne ka-
rarlar›n›za intizar eden bu as›rdîde zat, ömründe hiçbir
defa hilâf-› hakikat beyanda bulunmaya tenezzül etmifl
bir adam de¤ildir. ‹lk celse-i muhakemede, bugünkü hü-
kûmetten memnun oldu¤unu ve muvaffakiyetine dua et-
ti¤ini, onun be¤enmedi¤i ve tenkit etti¤i hükûmet, eski
hükûmetler oldu¤unu alenen söylemifltir. Filhakika, mü-
vekkilim, bütün milletle beraber istibdada karfl› mücadele 

âdilâne: adaletli olana yak›fl›r bir
surette, do¤rulukla, âdilcesine.
alenen: aç›ktam aç›¤a, gizleme-
den.
as›rdîde: as›r görmüfl, asr› bafl-
tanberi yaflam›fl.
bahis: konu.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
celse-i muhakeme: muhakeme
oturumu, mahkeme hey’etinin
müzakere müddeti boyunca otu-
rumu.
cürüm: hata, suç, kanuna z›t ha-
reket.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
Filhakîka: hakikatte, esas›nda,
hakikaten, gerçekten, do¤rusu.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
insanî: insanca.
intizar: bekleme, gözleme.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
kabil-i telif: uzlaflt›r›labilir ve
ba¤daflt›rabilir olan, münasiplik.
kemal-i saffet ve samimiyet:
tam bir samimiyet ve temizlik.
k›ymet: de¤er.
maruzat: arz edilenler, sunulan-
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lar.
medh ü sitayifl: medih ve öv-
gü.
meta: mal, servet; geçici dün-
ya zevki.
mücadele: bir gayeye ulafl-
mak için gösterilen ferdî veya
toplu çaba.
Müdafaa: savunma.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muhalefet: birinin düflüncesi-
ne z›t düflüncede bulunma,
karfl› koyma, bir düflünce, fiil

veya harekete karfl› durma.
muharrir: gazete vs. yazar›.
mütevâz›: tevâzu eden, alçak
gönüllü olan, kibirsiz, göste-
riflsiz.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
müvekkil: vekil tayin eden,
vekâlet veren.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
pay: ayak.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tagaddi: g›dalanma, g›da al-
ma, beslenme.
takdir: k›ymet verme, ölçme,
ölçüye vurma, de¤er biçme.
tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklük satma.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
tenkîd: elefltirme.
zat: kifli, flah›s.



etmifl, hürriyet ve demokrasinin tesisine çal›flm›fl ve bu
hususta husule gelen muvaffakiyetten dolay› da memnun
olmufltur. Risale-i Nur’un gayesi de içtimaî nizam ve in-
tizam› kalplere yerlefltirmektir. Siyasî rical, siyasî sahada
nizam-› içtimaîyi, milletin hak ve hürriyetlerini temine
çal›flt›klar› gibi, Risale-i Nur müellifi de, manevî sahada,
kalplerde bunlar› yerlefltirmeye çal›fl›yor. Gayeler müflte-
rektir. Bir mekteb-i irfan olan Risale-i Nur’un müellifi ve
flakirtleri, asayiflin, nizam ve intizam›n fahrî ve manevî
bekçileridir. Manevî sahada, kalplerde ve dima¤larda
anarflînin, bozgunculu¤un kalkmas›na çal›flmaktad›rlar.
Kemal-i samimiyetle, hiçbir ivaz ve garaz olmaks›z›n,
hiçbir karfl›l›k beklemeksizin, yaln›z Allah r›zas› için, mil-
let ve memleketin menfaati için çal›flmaktad›rlar. Bunu
yapmak bir cürüm ve cinayet de¤il, millet ve memlekete
bir hizmettir. Muâhezeye de¤il, takdire lây›kt›r.

Beraatini istemek hakk›m›zd›r. Karar yüksek mahke-
menindir.

ì@Õ

AVUKAT SEN‹YÜDD‹N BAfiAK’IN MÜDAFAASI

Müteakiben, müellifin di¤er vekili olan avukat Seni-
yüddin Baflak kalkm›fl, k›sa birkaç söz söylemifltir:

Art›k mesele ayd›nlanm›fl, hakikat günefl gibi tezahür
etmifltir. Yüksek Mahkeme her fleye vâk›f olmufltur. Be-
nim buna ilâve edecek bir sözüm yoktur. Böyle k›ymetli,
faziletli, millet ve memleket için cansiperane ve hiçbir 
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mekteb-i irfan: ilim ve irfan oku-
lu, irfan yuvas›.
menfaat: fayda.
mesele: konu.
Muaheze: tenkit, itiraz, k›nama,
tariz.
Müdafaa: savunma.
müellif: eser telif eden, yazan.
müflterek: ortak.
Müteakiben: ard› s›ra, arkas›n-
dan, arka arkaya, pefli s›ra.
muvaffak›yet: baflarma, baflar›l›
olma.
nizam: düzen.
nizam-› içtimaî: içtimaî nizam,
toplumla ilgili nizam, sosyal dü-
zen.
rical: hükümet erkân›, devlet
adamlar›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
temîn: sa¤lama.
tesis: kurma, meydana getirme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vekil: bakan, baflkas›n›n yerine
ve ad›na konuflan.

anarfli: her türlü düzen ve
otoriteye karfl› koyarak kar›-
fl›kl›¤› meydana getirme du-
rumu.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
Berâet: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
cansiperâne: can›n› feda
edercesine, can›n› siper ede-
rek.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.

cürüm: hata, suç, kanuna z›t
hareket.
dima¤: ak›l, fluur.
fahrî: bir karfl›l›k beklenme-
den yaln›zca fleref ve onur
vesilesi olarak kabul edilen
unvan, s›fat, ifl.
fazilet: de¤er, meziyet, iman
ve irfan itibariyle olan yüksek
derece.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
hakikat: gerçek.
husûl: olma, meydana gelme.

içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
ivaz: bir fleye bedel olarak
verilen veya al›nan fley, karfl›-
l›k, bedel.
Kemal-i samimiyet: samimi-
yetin tam oluflu, tam ve ku-
sursuz samimîlik.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
Manevî: manaya ait, maddî
olmayan.



ivaz ve bedel mukabili olmayarak fîsebilillâh çal›flan zeva-
t› buralara getiren, cinayet sandalyalar›na oturtan zihni-
yet hakk›nda baz› mütalâada bulunmak isterdim; fakat
onun yeri buras› de¤ildir. Bunun için ayr›ca bir eser yaz-
mak icap eder. Çünkü bu zihniyetle mücadele herkes
için bir vazifedir. Yüksek mahkemenin yüksek vicdan›
beni müdafaadan müsta¤ni k›lacak derecede itminan-
bahflt›r. Müvekkilimin beraetini istemekle fleref duyar›m.

ì@Õ

AVUKAT ABDURRAHMAN fiEREF LÂÇ’IN
MÜDAFAASI

Müteakiben, di¤er mümtaz avukat arkadafllar› gibi Üsta-
d›n müdâfaas›n› fahrî olarak deruhte eden imanl› ve kud-
retli meflhur ve mümtaz avukat Abdurrahman fieref Lâç
müdafaaya bafllad›. Evvelâ bir mukaddime yapt›.

Dedi ki:

“San›k olarak huzurunuza gelen seksen yafl›n› müteca-
viz bu mübarek zat›n suçla hiçbir münasebet ve taallûku
olmad›¤› tamam›yla tezahür etmifltir. Yüksek mahkeme-
ce de buna tam kanaat has›l oldu¤unu, beraatine karar
verilece¤ini de kuvvetle ümit ederim. Ancak, aleyhimiz-
de bir karar verilmesine binde bir ihtimal olsa da, üzeri-
me ald›¤›m bir masumun müdafaas›n› ihmal etmeyi, bir
vazifesizlik sayar›m. Yüksek Temyiz Mahkemesinin ka-
naat ve nokta-i nazar›n› da hesaba katmak icap eder. Bu-
rada bahsedilmedi diye, usul noktas›ndan bir eksiklikte 

aleyh: karfl›, karfl›t.
bedel: karfl›l›k.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
deruhte: üstüne alma, yüklen-
me, kendini vazifeli bilme.
Evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
fahrî: bir karfl›l›k beklenmeden
yaln›zca fleref ve onur vesilesi
olarak kabul edilen unvan, s›fat,
ifl.
fîsebilillah: Allah yolunda; karfl›-
l›k beklemeksizin.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ihmal: önemsememe, gereken il-
gi ve önemi gerekti¤i flekilde gös-
termeme.
ihtimal: olabilirlik.
iman: inanç, itikat.
itminanbahfl: güven veren, bir
fleyin tereddütsüz, gönül rahatl›¤›
ile kabul edilmesini temin eden.
ivaz: bir fleye bedel olarak veri-
len veya al›nan fley, karfl›l›k, be-
del.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
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mücadele: bir gayeye ulafl-
mak için gösterilen ferdî veya
toplu çaba.
müdafaa: savunma.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddime: bafllang›ç.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müsaade: izin.
müsta¤ni: muhtaç olmayan;
baflkalar›na ihtiyac› bulunma-
yan.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.

Müteakiben: ard› s›ra, arka-
s›ndan, arka arkaya, pefli s›ra.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok.
Müvekkil: vekil tayin eden,
vekâlet veren.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
fleref: övünülecek, iftihar edi-
lecek fley.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
Temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

vazife: görev.

vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

zat: kifli, flah›s.

zevat: zatlar, flah›slar, kimse-
ler.

zihniyet: kafa yap›s›, düflün-
ce flekli.



bulunmufl olmamal›y›m. Onun için müdafaam› yapma-
ma yüksek mahkemenin müsaadelerini rica ederim.”

“Peki Abdurrahman Bey, son müdafaan›z› dinleyece-
¤iz. Buyurun.”

“Gençlik Rehberi isimli eser, Kur’ân-› Azîmüflflan’›n
emir ve tefsirlerinden ibaret bulunmas›na, ‹slâm dîninin
ve bu dinin emir ve nasihatlerini ihtiva eylemesine ve
Anayasan›n 70’inci maddesine göre, flahsî masuniyet,
vicdan, tefekkür, söz ve neflir hak ve hürriyeti Türklerin
tabiî haklar›ndan oldu¤u; Anayasan›n 75’inci maddesine
göre de hiçbir kimse, mensup oldu¤u din ve mezhepten
dolay› muahaze edilemeyece¤inden; müvekkilimin Ana-
yasa ile kendisine bahfledilmifl bulunan bu din ve neflir
hürriyetinden mahrum edilerek cezaî takibe maruz b›ra-
k›lmas› Anayasa hükümlerine mugayirdir.

“Yukar›da izah etti¤imiz kanunî taraflar›m›z, farz›mu-
hal nazar-› dikkate al›nmaz, Türk Ceza Kanununun anti-
demokratik 163’üncü maddesine göre müvekkilimin ta-
kibi mümkün farz edilirse, isnat edilen suçun tahliline ge-
çer ve flöyle deriz:

“Bir Müslüman; ak saçl›, yafll› bir Müslüman. Saç›n›
bafl›n› ve yafl›n› bütün ömrü boyunca nurla a¤artm›fl bir
Müslüman. Saç›, bafl›, yafl› ve bütün vücudu Allah’›n nu-
ruyla y›kanm›fl, ter temiz ve bem beyaz bir Müslüman.
Bütün ömrü boyunca in’am-› Hak olan hayat›n›, Türk
milletinin salâh ve hakikî saadeti için vakfetmifl; emr-i
‹lâhî olan ruhunu fele¤in hakikî maliki Allah’a teslim 
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ma, tariz.
mugayir: z›t, karfl›t, muhalif, ayk›-
r›, farkl›, baflka türlü.
müvekkil: vekil tayin eden, ve-
kâlet veren.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
neflir: kitap, gazete vs. bast›r›p ç›-
karma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet: mutluluk.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
salâh: bar›fl, rahatl›k.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
vakf: ba¤›fllamak.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.

azm: kesin karar; kas›t, niyet.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bina-i Sübhanî: ‹lâhî bina,
Süphan olan Allah’a ait bina.
cezaî: cezaya ait, cezayla ilgi-
li.
emr-i ‹lâhî: ‹lahî ifl; Allah’›n
emri.
farz: bir netice elde etmek
için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.
farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.

felek: gökyüzü, gök, sema.
hakikî: gerçek.
hüküm: karar, emir.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihtiva: içine alma, kapsama.
in’am-› Hak: Cenab-› Hakk›n
nimetlendirmesi.
isnâd: dayand›rma, mal et-
me, bir fleyi bir kimseye ait
gösterme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kanunî: kanuna uygun, yasal.

Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
malik: sahip.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
masuniyet: dokunulmazl›k,
korunmuflluk.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
mezhep: dinde tutulan yol,
dinde anlay›fl ve ibadet yolu.
muaheze: tenkit, itiraz, k›na-



edinceye kadar ayn› yolda yürümeye azmetmifl; bina-i
Sübhanî olan bedenini, yaln›z Allah yolunda y›pratm›fl
olan büyük bir Müslüman. Bugün, ‘Demokrasi vard›r’
denilen bir gün, kalk›yor, yaln›z ‘Allah’ diyor, ‘Kitap’ di-
yor, ‘Resul’ diyor ve gençli¤e, ‘Dikkat’ diyor. Der demez,
arkas›ndan savc› (davay› açan savc›) yap›fl›yor, ‘Gel bura-
ya! Suç iflledin’ diyor.

“Ve afak› kapkara bir zulmet kaplam›flt›r.

“Fakat, bak›n flu asil ve necip ihtiyar Müslümana! Ne
kadar sakin ve ne kadar rahatt›r. Zira kesrette de¤il, vah-
dettedir. Gecenin zulmetinden ve gündüzün rengâren-
ginden bîfüturdur. Belâ zindan›nda safây› seyretmekte-
dir. Cefa sofras›nda vefa bulan, mazhar-› tecelli oland›r.
Zira eflya hakikatlerinden haberdard›r. Kesafeti letafete
kalbetmifltir. Kan› çekilmifl damarlar›nda, kan yerine
feyz-i Hak ve Nur cereyan etmektedir; ve savc› (davay›
açan savc›) bu Müslüman› kolundan yakalam›fl, hapse
sürüklemektedir.

“Niçin? Neden? Ne yapt› bu pir-i fânî? Nedir kabaha-
ti bu ihtiyar Müslüman›n? Ne mi yapt›? Bak›n; savc›ya
(davay› açana) göre neler ve neler yapt›?

"Gençlik Rehberi ad›yla bir kitap ç›kard›.

“A. Lâikli¤e ayk›r› hareket etti. Allah, din, iman lâikli-
¤e ayk›r› olur mu? Olur! Peki, baflka?

“B. Devletin içtimaî, iktisadî, siyasî ve hukukî temel ni-
zamlar›n› dinî esaslara uydurmak istedi.

“Nas›l, niçin ve ne maksatla yapt› bunlar›?

afak: ufuklar.
asil: soylu.
Belâ: musibet, s›k›nt›.
bîfütur: korkusuzca, ald›rmaya-
rak, cesurca.
Cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
feyz-i Hak: Hakk›n bereketi, ihsa-
n›.
haberdar: haberli, bilgili.
hakikat: gerçek, görülen bir fle-
yin asl› esas›.
hukukî: hukuka ait, hukukla ilgi-
li, hukuk iflleriyle alâkal›.
içtimaî: toplulu¤a ait, toplumla il-

1008 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎISPARTA HAYATI

gili, toplumsal.
iktisâdî: iktisada ait, iktisatla
ilgili, tutumla alâkal›.
iman: inanç, itikat.
kalbolma: bir halden di¤er
bir hale geçme, dönüflme.
Kesafet: bulan›kl›k, kir, aç›k
veya berrak olmama.
kesret: çokluk.
letafet: latiflik, hoflluk, ince-
lik.
mazhar-› tecelli: görünme

yeri, tecellilerin ortaya ç›kt›¤›
mekân.
necip: asil, soylu kimse.
nizam: düzen.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
pîr-i fânî: çok yafll› kimse.
Resul: Allah’›n elçisi, pey-
gamber.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül flenli¤i.

fiahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait.
temîn: sa¤lama.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
vahdet: birlik ve teklik.
vefa: dostluk ve sevginin ge-
rektirdi¤i davran›fllarda de-
vaml› olma.
zulmet: karanl›k.



“C. fiahsî nüfuz temin ve tesis etmek maksad›yla.

“Peki, ya siyasî menfaat kast› var m› acaba?

“Hay›r, bu yok. Ehl-i vukuf da bu maksad› görmemifl.
Savc› da bunu diyemiyor. Peki amma, madem ki siyasî
menfaat kast› yokmufl, bu pir-i fânînin flahs›, cüssesi, be-
deni ne ki, dünyadan ne bekliyor ki nüfuz temin etmek
istesin?

“Savc›, ‘Ben oras›n› bilmem,’ diyor. ‘‹stiyor iflte. Hem,
bunu böylece bilirkifliler de söylüyorlar.’

“Peki, nas›l yapt› bu iflleri bu Müslüman?

“A. Dini, dinî hissiyat› ve dince mukaddes tan›nan
fleyleri alet etmek suretiyle.

“Nedir bu mukaddes tan›nan fleyler? ‹slâm dini, Müs-
lümanl›k hisleri, Allah kelimesinin kalpteki haflyeti,
Kur’ân, tefsir... Demek savc› bunlar› biliyor. Bunlar›n
mukaddesat oldu¤una inan›yor. “Peki amma, bunlar› bil-
mek, inanmak ve sonra söylemek alet etmek midir?
Evet, davay› açan savc›ya göre alet etmektir. Öyle ise
savc› da bunlar› alet ediyor. Hem de, siyasî bir kanuna
alet ediyor. Hem de, bir Müslüman› mahkûm ettirmek
için alet ediyor. fiu hâlde o da 163’üncü maddeye göre
suç ifllemiyor mu?

“‘Hay›r’ der savc›. ‘Ben propaganda yapm›yorum; o
propaganda ve telkin yapt›.’

“Ne dedi peki?
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siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
suret: biçim, flekil, tarz.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
temîn: sa¤lama.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

amma: ama, lakin, ancak.
cüsse: gövde, ceset, beden,
kal›p.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i vukuf: hâkimler.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
haflyet: korku, korkma, ür-
perme.
hissiyat: hisler, duygular.

kumanda: komuta.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
menfaat: fayda.
muharebe: savaflma, savafl.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.

nefs-i emmare: insana kötü
ve günah ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
pîr-i fânî: çok yafll› kimse.
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.



“fiunlar› söyledi:
“‘... Bu zamanda, z›nd›ka dalâleti ‹slâmiyete karfl›

muharebesinde nefs-i emmârenin plân›yla fleytan ku-
mandas›na verilen f›rkalardan en dehfletlisi yar›m ç›plak
han›mlard›r ki, aç›k baca¤›yla, dehfletli b›çaklarla ehl-i
imana taarruz edip, sald›r›yorlar. Nikâh yolunu kapama-
ya, fuhufl yolunu genifllettirmeye çal›flarak çoklar›n nefis-
lerini birden esir edip, kalp ve ruhlar›n› kebair ile yaral›-
yorlar; belki o kalplerden bir k›sm›n› öldürüyorlar.’

“Peki, yalan m› bunlar? Fuhflu teflvik ve nikâh› imha
eden fahifleler güruhu inkâr m› ediliyor? Gizli ve aflikâr
fuhuflla ve devlet eliyle mücadele yok mu? Ceza Kanunu,
Fuhuflla Mücadele Nizamnamesi ve ahlâk zab›tas› bun-
larla geceli gündüzlü mücadele etmiyor mu?

“‘Var. Var amma, buna biz kar›fl›r›z, Allah ne kar›fl›r?’
diyor savc›. Peki, böyle desin. Desin amma, kanun, za-
b›ta ve savc›, suç ifllendikten sonra iflleyeni ve iflleteni ya-
kal›yor. Yani ifl olup bittikten sonra, namus pâyimâl olup
adam öldükten sonra. Daha evvel tedbir almaya kanu-
nen imkân yok; fakat, dinen buna imkân var: Allah kor-
kusu ve din. Bu korku sayesinde her türlü rezaletin önü
al›nabilece¤ini bildiriyor. ‹slâm dini bunu emrediyor.
‘Tedbiri evvelden al›n’ diyor. Nas›l? Nasihat edin, ikaz
edin, Allah’› tan›t›n, insan›n kalbinde Allah korkusu, Al-
lah sevgisi, atefl, Cehennem, ebedî azap, ebedî saadet
yer etsin; bilsin, anlas›n, sevsin ve korksun. Korksun ki
fenal›klardan kaçs›n, hem kendisi kurtulsun, hem de ce-
miyet. Savc› da, devlet de, hükûmet de, millet de rahat 

amma: ama, lakin, ancak.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
cemiyet: topluluk, birlik.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dinen: din bak›m›ndan, diyanet
noktas›ndan, dince.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
evvel: önce.
fâhifle: ahlâks›z kad›n, zina eden
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kad›n.
fuhufl: kötülük, namusa ayk›-
r› hareket, zina, gayr-› meflru
cinsî münasebet.
güruh: cemaat, topluluk, k›-
s›m.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
imkân: mümkün olma, olabi-
lirlik.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
kanunen: kanuna göre, ka-
nunca, kanuna uyarak, kanun

yolu ile.
kebair: büyük günahlar, ce-
zas› büyük olan günahlar.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
namus: ar, edep, hayâ, ›rz.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nikâh: evlenme.
Nizamname: tüzük metni, il-
gili yerlere bildirilen resmî hü-
kümler.
payimal: ayak alt›nda kalm›fl,

ayak alt›na al›nm›fl, çi¤nen-
mifl.
rezalet: rezillik, alçakl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet: mutluluk.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tedbir: idare etme; önlem,
çare.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.



etsin. Bunun için, Allah korkusunu ve sevgisini insanla-
ra afl›lay›n.

“Nas›l yapal›m bu ifli? Söyleyin, yaz›n, okutun, Peki,
ammâ o zaman ‘Propaganda’ diyorlar. Ne olur? Bunlar
Allah’›n emirleri, Kur’ân-› Azîmüflflan’›n hikmetleri de¤il
mi? Din, sizin en tabiî hakk›n›z de¤il mi? Kim meneder
sizi bundan (Allah yolundan)? Suç diyorlar buna. Öyle
mi? Allah’›n emrini okuyun:

pór©nH røpe n∫ƒo°SsôdG GƒtbÉn°Tnh $G pπ«/Ñ°nS rønY Ghtón°Unh GhoônØ`nc nøj/òsdG s¿pG
1 rºo¡ndÉnªrYnG o§pÑrëo«°nSnh ÉkÄ`r«°nT %G Ghtöo†nj rønd …'óo¡rdG oºo¡nd nøs«`nÑ`nJ Éne
“Meali: ‘Haberiniz olsun ki, o küfür edip halk› Allah

yolundan men eyleyen ve hak kendilerine tebeyyün et-
tikten sonra Peygambere karfl› gelenler, hiçbir zaman Al-
lah’a zerrece bir zarar edecek de¤iller. O, onlar›n amel-
lerini heder edecektir.’

“Peki amma, dinlemezlerse? Dinleyenlere, iman
edenlere tekrar edin; çünkü yapt›¤›n›z ifl iyidir... ‹nsanlar
için, cemiyet için, millet için, hükûmet için, devlet için
hay›rl›d›r; flerden belâdan koruyucudur. ‹man edenlere
deyin ki:

2 rºoµndÉnªrYnG Gƒo∏p£rÑoJ n’nh n∫ƒo°SsôdG Gƒo©«/WnG Gƒoæne'G nøj/òsdG Én¡tjnG BÉ`nj
“Meali: ‘Ey bütün iman edenler! Allah’a ve Resulüne

itaat edin de amellerinizi iptal eylemeyin.’

“Buna da inanmazlarsa, deyin ki: Tehlike...  Vatan ve
milletiniz için tehlike dinde, dinin propagandas›nda 
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tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.

amel: fiil, ifl.
amma: ama, lakin, ancak.
Baflvekil: baflbakan.
cemiyet: topluluk, birlik.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
heder: bofla gitme, ziyan ol-
ma, karfl›l›ks›z kalma.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
iman: inanç, itikat.

iptal: bofl, hükümsüz b›rak-
ma.
itaat: dinin emrettiklerini ye-
rine getirip yasaklar›ndan ka-
ç›nma.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.

Meal: mana, anlam, mefhum.
men: yasak etme, engelleme.
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.
Resul: Allah’›n elçisi, pey-
gamber.
fler: kötülük.

1. Muhammed Suresi: 32.
2. Muhammed Suresi: 33.



de¤il, dinsizliktedir. Bunu Baflvekilimiz de söyledi: ‘Sa¤-
c›l›¤›n, memleket için tehlikeli oldu¤u görülmemifltir. Bu-
gün din propagandas›na mâni bir hal yoktur; tedbir al-
maya da lüzum kalmam›flt›r.’

“Muhterem hâkimler! Siz bilirsiniz, fakat bir kere de
davay› açan savc›ya sorunuz... Bakal›m ‘Hay›r’ diyebile-
cek mi? Allah’›n emirleri, Kur’ân-› Azîmüflflan’›n hikmet-
leri gençlere anlat›lmaz, bildirilmezse, ‘Propaganda suç-
tur’ diye menedilirse, ahlâks›zl›k, iffetsizlik, köksüzlük,
fuhufl, zina, katl suçlar›n›n önüne geçmek yaln›z ceza ka-
nunlar›yla kabil midir? ‘Komünizm’ gibi bütün dünyay›
tehdit eden erzel afetin, gizli ve aflikâr, seri ve sinsi tah-
ribat›n› tamamen ne ile önlemek mümkündür?

“Muhterem vatansever, Allah’›na ve mukaddesat›na
ba¤l› necib Türk hâkimleri! fiu korkunç küfür propagan-
das›na körpe Müslüman Türk çocuklar›n›n temiz ve saf
dima¤lar›n› senelerce tahrip ederek felce u¤ratan kor-
kunç din düflmanlar›n›n ak›tt›¤› zehirlere bak›n.

“Ne korkunç hal ve tezatlar içindeyiz. Savc› bunu gör-
mez, ‹slâm dinine ve bütün mukaddes dinlere yap›lan bu
korkunç taarruz ve hakareti takip etmez de, bu taarruz-
dan gençli¤e muhafaza tedbirleri tavsiye edeni mi yaka-
lar?

“Pek muhterem Türk Müslüman hâkimler! Siz
Kur’ân-› Mübin’in Allah’›n nurunun p›r›lt›lar› ile dolu
olan ve yaln›z o nur-i ‹lâhîyi aksettiren Risale-i Nur
Gençlik Rehberi’nden dolay› müvekkilimi mahkûm ede-
mezsiniz!...

afet: belâ, musibet, büyük felâ-
ket.
aks: yans›ma.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
dima¤: ak›l, fluur.
erzel: daha rezil, en, pek, çok re-
zil.
fuhufl: kötülük, namusa ayk›r›
hareket, zina, gayr-› meflru cinsî
münasebet.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
iffet: namus, ›rz.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
katl: öldürme.
Komünizm: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel mülki-
yetin olmad›¤› iddias›nda bulu-
nan düzen.
körpe: genç, yeni yetiflmifl, henüz
bozulmam›fl, y›pranmam›fl.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mâni: engel.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
muhafaza: koruma.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
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mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mukaddesat: mukaddes,
kutsal, temiz ve yüce olan
fleyler.
müvekkil: vekil tayin eden,
vekâlet veren.
necip: asil, soylu kimse.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nur-i ‹lahî: Allah’›n verdi¤i
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.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saf: hâlis, temiz kalpli, hilekâr
olmayan.
seri: çabuk, h›zl›, sür’atli.
sinsi: gizli ve kurnaz bir flekil-
de kötülük yapan.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.

tedbir: idare etme; önlem,
çare.

tehdit: tehlike.

tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.

zina: nikâhs›z olarak yap›lan
cinsî münasebet, ‹slâm›n ha-
ram sayd›¤› meflru olmayan
cinsî münasebet, aralar›nda
nikâh olmayan kad›n ve er-
kek aras›ndaki cinsî münase-
bet, nikâhs›z çiftleflme, fuhufl.



“Muhterem, asil ve Müslüman Türk hâkimleri! Pek iyi
bilirsiniz ki, hakikî irflat âlimleri enbiyan›n vârisleridir. Bu
mübarek zatlar da kendilerine miras kalan va’zünasihati,
Kur’ân-› Mübin’in emirlerine göre yaymakla mükelleftir-
ler. Vazifesini yaparken hiçbir ücret ve ivaz›n talibi de¤il-
dirler. Vazifelerini fîsebilillâh yaparlar. Ancak, Allah ve
Resulünün r›zas›na taliptirler. Son nefeslerine kadar bu
mukaddes vazifeye devam ederler. Çünkü, bu vazife on-
lara Allah ve Resulünün emanetidir. Müvekkilim, bu
emaneti ehline tevdi ediyor diye nas›l takip ve tazip edi-
lir? Nas›l bu ihtiyar yafl›nda zay›f ve nahif bünyesi, ina-
namayaca¤› a¤›r bir teklif ile mükellef tutulur?

“‘Gel zindana gir!’

“Bu, en korkunç bir zulüm olur. Bu zulme mâni olmak
vazifesi de sizlere emanet edilmifltir.

“Bütün fenal›klar›, günahlar›, ahlâks›zl›¤›, rezaleti, fe-
sat ve fitneyi imha edecek nurdur………

o√nQƒof sºpàoj r¿nG Bs’pG *G »nHrÉnjnh rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£oj r¿nG n¿hoój/ôoj
1 n¿hoôpaÉnµrdG n√pônc rƒndnh

“Meali: ‘Onlar Allah’›n nurunu a¤›zlar›yla söndürmek
istiyorlar. Allah ise —muhakkak— nurunu tamamlamak
—tamamen parlatmak— istiyor; kâfirler hofllanmasalar
da.’

Avukat
Abdurrahman fieref Lâç

®ò„®
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Resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
rezalet: rezillik, alçakl›k.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
talip: talep eden, isteyen, istekli.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tevdi: emanet etme.
vâris: mirasç›.
va’z ü nasihat: insanlara do¤ru
yolu göstermek için nasihatta bu-
lunmak.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s.
zindan: hapishane.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
asil: soylu.
enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
fîsebilillah: Allah yolunda;
karfl›l›k beklemeksizin.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
hakikî: gerçek.
imha: ortadan kald›rma,

mahvetme.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
ivaz: bir fleye bedel olarak
verilen veya al›nan fley, karfl›-
l›k, bedel.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
Kur’ân-› Mübin: hak ve haki-
kati aç›klayan Kur’ân.
mâni: engel.
Meal: mana, anlam, mefhum.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
Muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
Müvekkil: vekil tayin eden,
vekâlet veren.
nahif: zay›f, c›l›z.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

1. Tevbe Suresi: 32.



Bu müdafaay› müteakip Üstat Said Nursî’ye baflka bir
diyece¤i olup olmad›¤› mahkeme reisi taraf›ndan sorul-
mufl; mümaileyh aya¤a kalkarak:

“Yaln›z bir kelime söylemek için müsaadenizi rica ede-
rim.”

“Buyurunuz.”

“Muhterem vekillerim benim flahs›m hakk›nda söyle-
mifl olduklar› senakâr sözlere ben lây›k de¤ilim. Ben,
Kur’ân ve iman hizmetinde çal›flan âciz bir adam›m.
Baflka bir diyece¤im yoktur.”

BERAAT KARARININ TEBL‹⁄‹

Bunun üzerine muhakeme hitam bulmufl; heyet-i hâ-
kime müflavereden sonra ittifakla beraat karar›n› tebli¤
etmifl ve bu karar mahkemede haz›r bulunan üniversite-
liler ve halk taraf›ndan fliddetle alk›fllanm›flt›r. Savc›l›k ta-
raf›ndan temyiz edilmedi¤i için, karar kesinleflmifltir.

ì@Õ
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âciz: zay›f, güçsüz.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
hitam: son, nihayet.
iman: inanç, itikat.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
müdafaa: savunma.

muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
Muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mumâileyh: ismi geçen, bah-
sedilen.
müsaade: izin.
müflavere: istiflare etme, bir
konuda bilen ve güvenilen

kimselerin görüflünü alma,
dan›flma, meflveret.
müteakip: den sonra.
reis: baflkan.
senâkar: sena eden, öven,
metheden.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
temyiz: bir davan›n karar›n›n
bir üst mahkeme taraf›ndan
tekrar incelenmesi.
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Bediüzzaman Hazretleri 1952 y›l›nda ‹stanbul’da Fatih
Türbesinde Cuma namaz›ndan ç›kt›ktan sonra Fatiha

okurken.
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Üstat Hazretleri ‹stanbul Fatih Camii avlusunda bir 
çocukla konuflurken.



Bediüzzaman’›n ‹stanbul’a teflrifi münasebetiyle
Üniversiteli bir Nur Talebesinin arkadafl›na yaz-
d›¤› mektup

Sevgili Üstad›m›z›n teflrifinden dolay› bizi ve ‹stanbul’u
tebrikinize teflekkür ederim. Bu muhteflem, müstesna
hâdiseden dolay›, koca flehir kaynad›; için için bayram
yap›yor. Âlimi, cahili, fakiri, zengini, genci, ihtiyar› mah-
kemelerde, otelde her yerde onu görmeye ve dinlemeye
kofluyor.

Rüyalar›m›z dahi nefle ve ferahla dolu. Düflmanlar›m›-
z›n ise yüzleri daha ziyade karard›. Nifaklar›n›n hiçbir fley
yapmad›¤›n› ve yapamayaca¤›n› art›k biliyorlar. Üstad›-
m›z, ‹stanbul’un flahsiyet devrinin yâdigâr› olan herfleye
yeniden can verdiler. Kardefllerimizin gözünde, flehrin
manzaras› birdenbire de¤iflti. Ayasofya, Sarayburnu’na
kadar uzand›. Minarelerinde yine ezan-› Muhammedî
(a.s.m.) okunuyor; içinde, haf›zlar yeniden Kur’ân-› Ke-
rîm tilâvetine bafllad›lar. Fâtih, her gün türbesinden kal-
karak, fethetti¤i flehrin büyük ve mübarek misafirine,
“Hofl geldiniz” diyor ve onu tebrik ediyor. Yeni Camiin
flerefesinden, Beyo¤lu’nun en karanl›k ve mülevves izbe-
sine kadar nüfuz edecek ›fl›k tufan›n› flimdiden görür gi-
bi oluyoruz. Hepsinin, Ayasofya’n›n, Fatih’in, Sultanah-
met’in, Eyüp’ün ve Süleymaniye’nin ve bütün Müslüman
‹stanbul’un hicap perdelerini yüzlerinden at›fl› ve bize da-
ha muhteflem ve daha samimî görünmeleri, bu büyük 
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Talebe: ö¤renci.
teflrif: flereflendirme; büyük biri-
nin bir yere gitmesi veya bir yer-
den gelmesi.
tilâvet: Kur’ân’› usulüne uygun
olarak, güzel sesle ve anlam›n›
düflünerek okuma.
yadigâr: bir kimseyi veya olay›
hat›rlatan eflya veya kimse.
ziyade: çok, fazla.

Âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
hâdise: olay.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i tama-
men ezberleyen ve okuyan
kimse.

hicâb: perde, örtü.
izbe: kuytu, karanl›k, gizli, pis
ve nemli yer.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mülevves: kirletilmifl, pislen-
mifl.

müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.
Nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nüfuz: bir kimsenin emir ve
hükümlerinin ifllemesi, geçer-
li olmas›.
flahsiyet: kiflilik.
samimî: içten, candan, gönül-
den.
flerefe: minarede ezan oku-
nan yer.



teflriften ve bu ulvî nurdan... Üstad›m›z, art›k bu flehrin
günefli. O giderse, ufkundaki günefl de onu takip edecek
ve milyonluk flehir karar› verecek. Tesellimiz, Fatih fleh-
rinin Risale-i Nur’la ayd›nlanaca¤› ve parlayaca¤› ümidi-
dir.

Üstad›m›z›n teflrifini telefonla haber verdikleri zaman,
cans›z vücudumdan birdenbire bir cereyan geçti. Öldürü-
cü ve uyuflturucu de¤il, dirilten, canland›ran bir cereyan.
Maddî ve manevî varl›¤›m›n bir anda kuvvet bulup, mu-
azzam bir m›knat›s›n beni çekti¤ini hissettim. A¤›r Ceza
Mahkemesine vâs›l oldu¤um zaman, biraz evvelki tahas-
süslerimin bütün cemiyette hâkim oldu¤unu fark ettim.
Mahkemenin içi ve d›fl› t›kl›m t›kl›m dolu idi. Kalabal›¤›
yararak içeri girmek istedim; fakat gözüm iki üniversite-
li talebenin aras›na yürüyen Üstada iliflti. Manas›yla oldu-
¤u kadar maddesi ve k›yafeti ile de bam baflka olan ve flu
anda milyonlarca gözün onun üzerinde topland›¤› müs-
tesnâ varl›k, sanki hiçbir fleyle alâkadar de¤ildi ve hiçbir
hâdiseden haberi yoktu...

Mahkemenin içindeyim. Ulvî isim zikredilir edilmez,
büyük adam koca bir milletin, dinin ve devrin tarihî mü-
messili olarak içeri girdi. Ufak bir kaynaflmay› müteakip
ç›t yok. Herkes, bu muhteflem ve muazzam an›n mana-
s›n› ve heyecan›n› duymakta...

Hastay›m demelerine ra¤men, Üstad›m›z›n yerlerin-
den y›ld›r›m gibi f›rlayarak itiraz ve izahlar›, mahkeme
heyetinin hayranl›kla büyük adam› seyri; ikinci celsede 

alâkadar: ilgili, iliflki.
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celse: aral›ks›z yap›lan top-
lant›, oturum.
cemiyet: topluluk, birlik.
cereyan: bir tarafa do¤ru
ak›fl, ak›nt›, ak›m.
evvel: önce.
hâdise: olay.
hâkim: hükmeden, üstün
olan.
heyet: kurul, komite.
itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.

Maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muazzam: ehemmiyetli,
önemli.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mümessil: temsil eden, tem-
silci.
müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.
müteakip: den sonra.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tahassüs: hislenme, duygu-
lanma.
talebe: ö¤renci.
tarihî: tarihe ait, tarihle ilgili.
teselli: avunma.
teflrif: flereflendirme; büyük
birinin bir yere gitmesi veya
bir yerden gelmesi.
ulvî: yüksek, yüce.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
zikr: anma, bildirme.



daha muazzam bir kalabal›k... Üstad›m›z›n, vukufsuz
ehl-i vukuf raporuna bizzat verdikleri harikulâde cevap-
lar ve mahkemenin 5 Mart’a taliki... Titreyerek, günah
ve zaaflar›ma bin teessüf ve tövbe ederek yaklafl›p, mü-
barek ellerini sonsuz bir ifltiyakla öptü¤üm ve içimi terte-
miz tutmaya çabalayarak gözlerini bulmaya cesaret etti-
¤im o an, o gün, hat›ralar›m›n en büyük ve en nadide yâ-
digâr› olacak. Üniversiteli di¤er kardefllerim, Üstad›m›z›n
hizmetinde bulunmakla fleref-i uzmaya kavuflmufllar. O
Üstad›m›zdan, Cenab-› Hak ebediyen raz› olsun ve bü-
tün talebelerine ve bilhassa benim gibi bîçare, zavall› ve
âcizlere ak›l, dirâyet, azim ve ihlâs ihsan buyursun; âmin.

Evet kardeflim, bu asr›n manevî flah› oldu¤u, hayat› ve
eserleriyle sabit olan bir Üstad›n eserlerini biz muhtaçla-
ra lûtfeden Cenab-› Hakka hadsiz flükürlerle beraber, flu
zaman›n yaralar›na en münâsip bir ilâç, bir merhem ve
zulümat›n tehacümüne maruz hey’et-i ‹slâmiyeye en na-
fi bir nur ve dalâlet vadilerinde hayrete düflenler için en
do¤ru bir rehber olan Risale-i Nur’u, ölünceye kadar
okuyaca¤›z, neflredece¤iz inflaallah.

Elbâkî Hüvelbâkî

‹stanbul Üniversitesi 
Nur Talebelerinden

Kâmil

ì@Õ
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mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
münasip: uygun.
nadide: pek az bulunan, çok de-
¤erli.
nafi: faydal›.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
fleref-i uzma: en büyük fleref.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
talebe: ö¤renci.
talik: baflka bir zamana b›rakma,
erteleme.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tehacüm: hücum etme, sald›rma.
tevbe: Allah’tan af dileme.
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma.
yadigâr: bir kimseyi veya olay›
hat›rlatan eflya veya kimse.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

âciz: zay›f, güçsüz.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.
asr: yüzy›l.
azim: niyetli, kesin kararl›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilhassa: özellikle.
bizzat: kendisi, flahsen.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
dirayet: zeka, anlay›fl, incelik-
leri kavray›fl.
ebediyen: ebedî olarak, son-

suza kadar.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
elbâkî hüvelbâkî: bâkî (ebe-
dî) olan Allah’t›r.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
harikulâde: ola¤anüstü.
heyet-i ‹slâmiye: ‹slâm top-
lulu¤u.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.

ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
muazzam: çok büyük, ulu,
yüce.



Üstad›n Emirda€’a Gidifli
Üstat Bediüzzaman, ‹stanbul’daki muhakemesinin be-

raatle neticelenmesini müteakip Emirda¤›’na geldi.
Emirda¤›’nda Ramazan ay›n›n bir gününde k›ra ç›kt›¤›
zaman, bir baflçavufl ve üç silâhl› jandarma yan›na gön-
derilerek, gelecek f›krada beyan edildi¤i gibi, kendisine
flapka giymesi teklif ediliyor; bu sebeple karakola celb
ediliyor. Bunun üzerine, Üstat bir istida yazarak Adliye
ve Dâhiliye Vekâletine gönderiyor. Ayn› zamanda Anka-
ra’daki bir talebesine de göndererek, alâkadar mebusla-
ra hâdisenin duyurulmas›n› bildiriyor. Ankara’daki tale-
beleri, bu flekvan›n bir nüshas›n›, Samsun’da münteflir
Büyük Cihad gazetesine gönderiyorlar. Yaz›, Büyük Ci-
had’da “En Büyük ‹spat” bafll›¤› alt›nda ve bir hafliye ilâ-
ve edilerek neflrediliyor. Sonra, Ankara ve ‹stanbul Üni-
versitesindeki Nur Talebeleri de iki-üç makale yaz›p, Bü-
yük Cihad gazetesine gönderiyorlar ve neflrediliyor.

Bu s›ralarda Malatya hâdisesi vukua geliyor, dindarlar
aleyhinde bir sürü yalan, iftira, tezvir propagandas› bafl-
l›yor. Bu tahriklere aldanan baz› flahsiyetler, dinî gazete-
lerden medar-› ittiham noktalar bulmak için çal›fl›yorlar.
Samsun’da da mezkûr “En Büyük ‹sbat” bafll›kl› yaz› ve
üniversite Nur Talebelerinin makaleleri dolay›s›yla, gaze-
te neflriyat müdürü ile Ankara’dan bu yaz›lar›n baz›lar›n›
gönderen bir Nur Talebesi tevkif edilerek mahkemeye 

alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
Dahiliye: ‹ç iflleri.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm.
hâdise: olay.
hafliye: dipnot.
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iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
istida: resmî makamlara bir
iflin yap›lmas›n› istemek
maksad›yla yaz›lan yaz›, di-
lekçe.
mebus: milletvekili.
medar-› ittiham: suçlanma
sebebi.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna

ç›kmalar›, duruflma.
münteflir: neflredilmifl, bas›l-
m›fl ve yay›lm›fl.
müteakip: den sonra.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
neflriyat: yay›nlar.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.
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.

flahsiyet: kiflilik.

flekva: flikayet.

tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›fl-
k›rtma.

talebe: ö¤renci.

tevkif: tutuklama.

tezvir: süslü yalan söyleme;
yalan› süsleyerek gerçek diye
yutturma.

Vekâlet: nezaret, bakanl›k.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.



veriliyor. Nurculu¤un memlekette inkiflaf› aleyhinde ga-
zetelerde beyanatlar, kanaatler ileri sürülüyor. 600 kadar
Nur Talebesinin mahkûmiyetini isihdaf eder flekilde, Tür-
kiye’de yirmi befl yerde taharri yap›l›p, bir k›sm›nda dava
aç›l›yor. Neticede, Risale-i Nur’da ve Nur Talebelerinde
medar-› ittiham bir nokta olmay›p, suç bulunmad›¤› ka-
naatine var›l›yor.

Samsun’da aç›lan davada evvelâ mahkûmiyete karar
verilmiflse de, mahkeme-i temyizin Risale-i Nur eserleri
ve müellifi Bediüzzaman hakk›nda serd etti¤i mütalâa ile
mahkûmiyet karar›n› esastan bozmas› sebebiyle, tekrar
yap›lan duruflmada, yaz›larda suç unsuru bulunmad›¤›
kanaatine var›larak, beraat karar› verilmifltir.

“En Büyük ‹spat” bafll›kl› yaz›dan dolay› Samsun’da
Üstad›m›z aleyhine de dava aç›lm›flt›. Samsun’a mahke-
meye celbi isteniyordu. Çok rahats›z ve ihtiyar olmas› se-
bebiyle kaza tabipli¤inden ald›¤› bir raporu nazar-› itibara
al›nmayarak, mutlaka mahkemede bulunmas› isteniyor-
du. Nihayet Üstad, Samsun’da mahkemede bulunmaya
karar vererek, ‹stanbul’a kadar geldi. Fakat s›hhatinin
bozuklu¤u ve tahammül edememesinden, yola devam
edemeyip heyet-i s›hhiyeden bir rapor al›p mahkemeye
gönderdi. Raporda, Said Nursî’nin, yap›lan muayene
neticesi, ne karadan, ne denizden ve ne de havadan
Samsun’a gitmeye vücudu tahammül edemeyece¤i yaz›-
l› idi. Mahkemede, müdde-i umumî fliddetli ›srarlarla
Said Nursî’nin mutlaka mahkemede bulunmas›n› iste-
miflse de, mahkeme heyeti, s›hhiye raporuna istinaden, 
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
serd: sözü düzgün ve güzel söy-
leme, birbiri ard›nca düzgün ve
iyi konuflma.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
s›hhiye: sa¤l›¤a ait, sa¤l›kla ilgili.
tabip: hasta tedavi eden kimse,
hekim, doktor.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
taharri: arama, araflt›rma.
Talebe: ö¤renci.

aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
heyet: kurul, komite.
heyet-i s›hhiye: sa¤l›k kuru-
lu.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
istihdâf: hedef edinme, hedef

alma, hedef sayma, gaye
edinme, amaçlama.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
kanaat: görüfl, fikir.
kaza: ilçe.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-
revli makam, yarg›tay.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.
medar-› ittiham: suçlanma

sebebi.
müddeiumumî: savc›.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca dü-
flünme, tetkik etme.
nazar-› itibar: dikkate alma,
dikkate de¤er gören bak›fl.
nihayet: en sonunda.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.



Bediüzzaman’›n ‹stanbul mahkemelerinden birinde isti-
nabe suretiyle ifadesinin al›nmas›na karar verdi. Nihayet,
devam eden mahkemeler neticesinde, Samsun Mahke-
mesi, dava mevzuu yaz›da mahkûmiyeti icap ettirecek
bir kas›t görmedi¤inden, Said Nursî’nin beraatine karar
verdi.

ì@Õ

ÜSTADIMIZ BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ BU 
MÜDAFAAYI ‹STANBUL MAHKEMES‹NDE 

OKUMUfi VE MAHKEMES‹ BERAATLE N‹HAYET
BULMUfiTUR

Gizli düflmanlar›m›z, bu ramazan-› flerifte, tekrar, adli-
yeyi benim aleyhime sevk ettiler. Mesele de, bir gizli ko-
münist komitesiyle alâkadard›r.

Birisi: Bütün bütün kanun hilâf›na olarak, beni tek ba-
fl›mla ve yaln›z olarak k›rda ve da¤da otururken, üç silâh-
l› jandarma ile bir baflçavufl yan›ma gönderdiler. “Sen
bafl›na flapka giymiyorsun” diye, zorla beni karakola ge-
tirdiler. Ben de, adaleti hedef tutan bütün adliyelere söy-
lüyorum ki:

Böyle befl vecihle kanunsuzluk edip kanun nâm›na befl
vecihle ‹slâm kanunlar›n› k›ran adam, hakikî kanunsuz-
luk ile ittiham edilmek lâz›m gelirken, onlar›n o acip ka-
nunsuzlu¤u ve bahanesiyle, iki seneden beri vicdanî azap
verdiklerinden; elbette mahkeme-i kübra-i haflirde bunun
cezas›n› çekeceklerdir. Evet otuz befl senedir münzevi 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adliye: mahkeme, yarg›lama iflle-
riyle u¤raflan daire.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
bahane: as›l sebebi gizlemek için
ileri sürülen uydurma sebep.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
hakikî: gerçek.
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hilâf›na: z›dd›na, tersine, ak-
sine.
icap: gerekme hali, gerekli ol-
ma.
istinabe: davan›n görülmekte
oldu¤u mahkemeye gönderil-
mek üzere baflka bir yerde
bulunan bir flahitin oradaki
mahkeme taraf›ndan ifadesi-
nin al›nmas›.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.

komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.

mahkeme-i kübra-i haflir:
haflrin en büyük mahkemesi,
öldükten sonra bütün insan-
lar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i en
büyük mahkeme.

mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.

mesele: konu.

mevzu: konu.
müdafaa: savunma.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
nam: ad.
nihayet: en sonunda.
ramazan-› flerif: mübarek,
flerefli ramazan ay›.
sevk: yöneltme.
suret: biçim, flekil, tarz.
vecih: cihet, yön.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile
ilgili, vicdana ait.



oldu¤u hâlde hiç çarfl› ve kasabalarda gezmeyen bir
adam›, “Sen Frenk serpuflunu giymiyorsun” diye ittiham
etmeye, dünyada hangi kanun müsaade eder?

Yirmi sekiz seneden beri befl vilâyet ve befl mahkeme
ve befl vilâyetin zâb›talar› onun bafl›na iliflmedikleri hâl-
de, hususan bu defa ‹stanbul mahkeme-i âdilesinde yüz-
den ziyade polislerin gözleri önünde, hem iki ay da yaya
olarak her yeri gezdi¤i hâlde, hiçbir polis iliflmedi¤i ve
hem mahkeme-i temyiz “Bere yasak de¤il” diye karar
verdi¤i, hem bütün kad›nlar ve bafl› aç›k gezenler ve bü-
tün askerî neferler ve vazifedar memurlar giymeye mec-
bur olmad›klar›ndan ve giymesinde hiçbir maslahat bu-
lunmad›¤›ndan ve benim resmî bir vazifem olmad›¤›ndan
—ki resmî bir lisabt›r— bereyi giyenler de mes’ul olmaz-
lar denildi¤i hâlde; hususan münzevî ve insanlar aras›na
girmeyen ve ramazan-› flerifin içinde böyle hilâf-› kanun
en çirkin bir fley ile rûhunu meflgul etmemek ve dünyay›
hat›r›na getirmemek için has dostlar›yla dahi görüflme-
yen, hatta fliddetli hasta oldu¤u hâlde, ruhu ve kalbi, vü-
cuduyla meflgul olmamak için ilâçlar› almayan ve hekim-
leri ça¤›rmayan bir adama flapka giydirmek, ecnebî pa-
pazlara benzetmek için ona teklif etmek ve adliye ile teh-
dit etmek, elbette zerre kadar vicdân› olan bundan nef-
ret eder.

Meselâ, ona teklif eden demifl: “Ben emir kuluyum.”
Cebr-i keyfî kanun ile emir olur mu ki, “Emir kuluyum”
desin. Evet, Kur’ân-› Hakîm’de, Yahudî ve Nasranîlere
baflta benzememek için ona dâir âyet oldu¤u gibi,
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varl›k.
serpufl: bafla giyilen fley, bafll›k,
flapka.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
vilayet: il.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
zerre: pek ufak parça, en küçük
parça.
ziyade: çok, fazla.

askerî: askere veya askerli¤e
ait, askere mahsus, askerle il-
gili.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
Cebr-i keyfî: keyfî zorlama,
kanunlara ve adalete ayk›r›
bask› yapma.
dair: alakal›, ilgili.
ecnebi: yabanc›.
frenk: Avrupal›, Frans›z.
hekîm: doktor.
hilâf-› kanun: kanuna ters,
kanun d›fl›.

hususan: bilhassa, özellikle.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
libas: elbise.
mahkeme-i âdile: adaletle
hükmeden mahkeme, adil
mahkeme.
mahkeme-i temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme karar-
lar›n›n yolunda verilip veril-
medi¤ini tetkik etmekle gö-

revli makam, yarg›tay.
maslahat: fayda, maksat.
Meselâ: örne¤in.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
münzevi: inzivaya çekilen,
köfleye çekilmifl, yaln›z.
müsaade: izin.
Nasranî: ‹sevî, Hristiyan.
nefer: asker, er.
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
resmî: devlet ad›na olan.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
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ayeti, ulülemre itaati emreder. Allah ve Resulünün itaati-

ne z›t olmamak flart›yla, o itaatin emir kuluyum diye ha-

reket edebilir. Hâlbuki bu meselede, an’ane-i ‹slâmiye

kanunlar› hastalara flefkatle incitmemek, gariplere flefkat

edip incitmemek, Allah için Kur’ân ve ilm-i imanîye hiz-

met edenlere zahmet vermemek ve incitmemek emretti-

¤i hâlde; hususan münzevi, dünyay› terk etmifl bir ada-

ma ecnebî papazlar›n›n serpuflunu teklif etmek on vecih-

le de¤il, yüz vecihle kanuna muhâlif ve ‹slâm›n an’anevî

kanunlar›na karfl› bir kanunsuzluktur ve keyfî bir emir

hesâb›na o kudsî kanunlar› k›rmakt›r. Benim gibi kabir

kap›s›nda, gayet hasta, gayet ihtiyar, garip, fakir, mün-

zevi, sünnet-i seniyeye muhalefet etmemek için otuz befl

seneden beri dünyay› terk eden bir adama bu tarz mu-

ameleler kat’iyen flek ve flüphe b›rakmad› ki; komünist

perdesi alt›nda, anarflîlik hesab›na vatan ve millet ve ‹s-

lâmiyet ve din aleyhinde müthifl bir suikast eseri oldu¤u

gibi, ‹slâmiyete ve vatana hizmete niyet eden ve müthifl

haricî tahribata karfl› cephe alan dindar mebuslar ve de-

mokratlara dahi büyük bir suikasttir. Dindar mebuslar

dikkat etsinler, bu dehfletli suikaste karfl› müdafaada be-

ni yaln›z b›rakmas›nlar.

aleyh: karfl›, karfl›t.
an’ane-i ‹slâmiye: ‹slâmî gele-
nek.
an’anevî: gelenekle ilgili, gele-
neksel.
anarfli: her türlü düzen ve otori-
teye karfl› koyarak kar›fl›kl›¤›
meydana getirme durumu.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ecnebi: yabanc›.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
gayet: son derece.
hâricî: d›fla ait, d›flla ilgili.
hususan: bilhassa, özellikle.
ilm-i imaniye: iman ilmi.
itaat: boyun e¤me, uyma, al›nan
emre göre hareket etme.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
keyfî: kanuna uymayarak, keyfe,
arzuya ba¤l›.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
kudsî: mukaddes, yüce.
mebus: milletvekili.
mesele: konu.
muamele: davranma, davran›fl.
müdafaa: savunma.
muhalefet: birinin düflüncesine
z›t düflüncede bulunma, karfl›
koyma, bir düflünce, fiil veya ha-
rekete karfl› durma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
münzevi: inzivaya çekilen, köfle-

ye çekilmifl, yaln›z.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
serpufl: bafla giyilen fley, bafl-

l›k, flapka.

suikast: kötü kas›t, kötü ni-
yet; kötü kas›tla ifl yapma, tu-
zak kurma.

sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

tarz: biçim, flekil, suret.

ulülemir: emir sahipleri, idare
edenler; halife veya halife
ad›na hüküm ve idare eden-
ler; halife, kad›, padiflah, sul-
tan, cumhur baflkan›, baflba-
kan gibi devleti idare edenler.

vecih: cihet, yön.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; Peygambere ve sizden olan idârecilere de itaat edin.
(Nisâ Suresi: 59.)
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Hafliye
Rusun Baflkumandan› kasten önünden üç defa geçti¤i

hâlde aya¤a kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun
idam tehdidine karfl› izzet-i ‹slâmiyeyi muhafaza için ona
bafl›n› e¤meyen; ‹stanbul’u istilâ eden ‹ngiliz baflkuman-
dan›na ve onun vas›tas›yla fetva verenlere karfl›, ‹slâmi-
yet flerefi için, idam tehdidine befl para ehemmiyet ver-
meyen ve “Tükürün zalimlerin o hayâs›z yüzüne!” cüm-
lesiyle ve matbuat lisan›yla karfl›layan; ve Mustafa Ke-
mal’in, elli mebus içinde, hiddetine ehemmiyet verme-
yip, “Namaz k›lmayan haindir” diyen; ve Divan-› Harb-i
Örfînin dehfletli suallerine karfl›, “fieriat›n tek bir mese-
lesine rûhumu feda etmeye haz›r›m” deyip, dalkavukluk
etmeyen; ve yirmi sekiz sene, gâvurlara benzememek
için, inzivay› ihtiyar eden bir ‹slâm fedaisi ve hakikat-i
Kur’âniyenin fedakâr hizmetkâr›na maslahats›z, kanun-
suz denilse ki: “Sen, Yahudî ve H›ristiyan papazlar›na
benzeyeceksin, onlar gibi bafl›na flapka giyeceksin, bü-
tün ‹slâm ulemas›n›n icma›na muhalefet edeceksin; yok-
sa ceza verece¤iz” denilse, elbette öyle her fleyini haki-
kat-i Kur’âniyeye feda eden bir adam, de¤il dünyevî ha-
pis veya ceza ve iflkence, belki parça parça b›çakla kesil-
se, Cehenneme de at›lsa, katiyen, yüz rûhu da olsa-bü-
tün tarihçe-i hayat›n›n flehâdetiyle-feda edecek!

Acaba, bu vatan ve dinin gizli düflmanlar›n›n bu
efledd-i zulm-i Nemrudânelerine karfl›, manevî pek çok
kuvveti bulunan bu fedakâr›n tahammülü ve maddî 
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inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n gerektir-
di¤i haysiyet, fleref, yücelik.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
mebus: milletvekili.
mesele: konu.
muhafaza: koruma.
muhalefet: birinin düflüncesine
z›t düflüncede bulunma, karfl›
koyma, bir düflünce, fiil veya ha-
rekete karfl› durma.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fleref: onur, haysiyet.
fieriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
sual: soru.
tahammül: zora dayanma, kötü
ve güç durumlara karfl› koyabil-
me, katlanma.
tarihçe-i hayat: bir fleyin veya
insan›n do¤umdan ölüme kadar
bafl›ndan geçen fleyler, biyografi.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vas›ta: arac›l›k.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

baflkumandan: baflkomutan,
bir devletin silahl› kuvvetleri-
nin en yüksek rütbelisi.

dalkavuk: kendisine ç›kar ve
yarar sa¤layacak olan kimse-
lere afl›r› sayg› ve hayranl›k
göstererek yaranmak isteyen
kimse.

Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihat ve
Terakki hükümeti zaman›nda
31 Mart Olay›ndan sonra ku-
rulan ve oldukça sert kararlar
alan s›k›yönetim mahkemesi.

dünyevî: dünyaya ait.

ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
efledd-i zulm-i Nemrudâne:
Nemrutça zulmün en çetini,
en serti.
fedâ: u¤runa verme, kurban
olma.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-
n›n› vermeye haz›r bulunan.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
fetva: ‹slam’da bir mesele

hakk›nda dinî meselelere tam
vâk›f yetkili kimseler taraf›n-
dan verilen fler’i hüküm.
gâvur: Müslüman olmayan.
hain: h›yanet eden, arkadan
vuran.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
icma: fikir birli¤ii etme.
ihtiyar: seçme, tercih etme.



kuvvetle ve menfi cihette mukabele etmemesinin hikme-
ti nedir? ‹flte bunu, size ve umum ehl-i vicdana ilân edi-
yorum ki; yüzde on z›nd›k dinsizin yüzünden, doksan
mâsuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle dahilde-
ki emniyet ve asayifli muhafaza etmek için, Nur dersle-
riyle herkesin kalbine bir yasakç› b›rakmak için, Kur’ân-›
Hakîm ona o dersi vermifl. Yoksa bir günde yirmi sekiz
senelik zalim düflmanlar›mdan intikam›m› alabilirim.
Onun içindir ki; asayifli —masumlar›n hat›r› için— mu-
hafaza yolunda haysiyetini, flerefini tahkir edenlere karfl›
müdafaa etmiyor ve diyor ki: “Ben, de¤il dünyevî haya-
t›, lüzum olsa ahiret hayat›m› da millet-i ‹slâmiye hesab›-
na feda edece¤im.”

Said Nursî

„®ò

Ey mübarek, müflfik ve muazzez Üstad›m›z Hazretleri!

Bu acip madde ve dinsizlik asr›nda nazarlar k›salm›fl,
kalbler fenal›klar ve kötülüklerle dolmufl. Yaln›z ve yaln›z,
Kur’ân-› Hakîm’in bu zamandaki en hakikî ve kat’î terefl-
fluhat› olan Risale-i Nur, o k›salm›fl nazarlar›, âdeta mad-
denin ruhuna nüfûz ettiriyor, o kötü kalplerin zindan gi-
bi karanl›k olan içini nurla dolduruyor. Bunun için, bu as-
ra “Nur Asr›” denmesi münâsiptir...

Risale-i Nur, befleriyetin bu tamiri imkân olmayan ya-
ras›n› uhrevî ilâçlarla tedavi ediyor.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
asr: yüzy›l.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
cihet: yön.
dahil: iç, içerisi.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i vicdan: vicdan ve merha-
met sahibi olanlar.
emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hakimiyetinin sa¤lanmas›.
fedâ: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
hakikî: gerçek.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hikmet: gizli sebep, gaye.
intikam: öç alma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
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resinde say›s›z hikmet ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
muazzez: k›ymetli, muhte-
rem, sevgili, aziz.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müdafaa: savunma.
muhafaza: koruma.

mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
münasip: uygun.
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
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.

fleref: onur, haysiyet.
tahkir: hor görme, küçük gör-
me.
tereflfluhat: damlamalar, s›-
z›nt›lar.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
umum: bütün.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zindan: hapishane.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.



Risale-i Nur ve onun harika müellifi siz mübarek Üsta-
d›m›z, binlerce münevver gence halâskârl›k vazifenizi
yapm›fl ve yapmaktas›n›z. Bunun böyle oldu¤una iman-
lar› kurtar›lan bu âcizler canl› flahitleriz. Bu dehfletli as›r-
da, materyalizmi, maddecili¤i temelinden y›kan, mason
ve komünistlerin bât›l ideolojilerini bütün ilim ve idrak
muvacehesinde zirüzeber eden Risale-i Nur, okuyucular›-
na —bu asr›n talihli insanlar›na— bu dünya ile, hatta kâ-
inatla bile de¤iflilmez âb-› hayat›, ebedîlik suyunu, yani
beka âleminin bileti olan iman› bahflediyor.

Ey aziz ve mübarek Üstad›m›z! Bu kadar k›ymetli bir
hediyeyi bizlere veren siz Üstad›m›za ne kadar hürmet
ve muhabbet beslesek azd›r. Siz kurtar›c› Üstad›m›zla Ri-
sale-i Nur Talebeleri aras›ndaki ba¤, ebedî bir ba¤l›l›kt›r.
Bunu hiçbir kuvvet çözemez. Hürmetle mübarek elleri-
nizden öper, dualar›n›z› beklerim.

Üniversite Nur Talebeleri 
nâm›na Siyasal Bilgiler 

Fakültesinden

Ahmet Atak

„®ò
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arayan ve her fleyi maddede gö-
ren felsefî görüfl, maddecilik.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müellif: eser telif eden, yazan.
muhabbet: sevgi, sevme.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
muvacehe: ön, karfl›.
nam: ad.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
talebe: ö¤renci.
talih: flans, k›smet.
vazife: görev.
zirüzeber: altüst, karmakar›fl›k,
darmada¤›n.

âb-› hayat: hayat suyu.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
asr: yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
beka: bakîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, daimî,

sürekli.
halâskâr: kurtar›c›.
hârika: ola¤anüstü.
hürmet: sayg›.
ideoloji: toplumun düflünce
ve hareketlerine belirli bir is-
tikamet vererek siyasî ve sos-
yal bir doktrin meydana ge-
tirmek isteyen fikir sistemi.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan

fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.

komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.

mason: dünyevi maksatlarla
kurulmufl, s›k› bir dayan›flma-
y› esas alan komitac› teflkilâ-
t›n mensubu.

materyalizm: maddeden
baflka varl›k ve kuvvet tan›-
mayan, her fleyi maddede



BU MEKTUP SAMSUN’DA MÜNTEfi‹R BÜ-
YÜK C‹HAD GAZETES‹NDE ‹NT‹fiAR ET-
M‹fiT‹R. MÜFTER‹LER‹N TAHR‹KÂTIYLA
SAMSUN’DA MUHAKEME AÇILMASINA
VESILE OLMUfiTUR. MUHAKEME BERA-
ATLE NET‹CELENM‹fiT‹R.

Âlem-i ‹slâm›n halâskâr›, ehl-i iman›n sertac›, Risale-i
Nur’un tercüman› Üstad›m›z Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerine,

Bu defa dindar Demokratlar›n delâletiyle Afyon Mah-
kemesince Risale-i Nur’un serbestiyetine, bütün risale,
mektup ve mecmualar›n›n suç mevzuu teflkil etmedi¤in-
den iadelerine karar verilmesini, senelerce evvel ilân et-
ti¤iniz, “Risale-i Nur benim de¤il, Kur’ân’›n mal›d›r;
Kur’ân’›n feyzinden gelmifltir. Hiçbir kuvvet onu Anado-
lu’nun sînesinden kopar›p atamayacakt›r. Risale-i Nur,
Kur’ân’a ba¤l›d›r; Kur’ân ise, Arfl-› Azamla ba¤lanm›flt›r.
Kimin haddi var ki, onu oradan söküp ats›n!” diye olan
hakikatli beyanat›n›z›n aç›k bir tezahürü ve bu ulvî hiz-
metinizin ‹lâhî ve Kur’ânî oldu¤unun parlak bir delili bi-
lerek, bu beraat karar›n›n âlem-i ‹slâm›n ve bahusus bu
millet-i ‹slâmiyenin saadetlerinin bafllang›c› olmas› itiba-
r›yla, baflta bütün varl›¤›yla bu zaferleri bekleyen ve Nur
ailesine reis ve hakikatler deryas›na kaptan tayin edilen
ve zulmet-i küfürle tu¤yan etmifl insanl›¤a hâdî ihsan olu-
nan aziz, sevgili Üstad›m›z ve buna vesile olmakla ehl-i
iman› kendilerine dost ve taraftar eyleyen dindar 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
derya: deniz.
dindar: dinin emirlerini yerine
getiren.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
evvel: önce.
feyz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
hâdi: hidayet veren, do¤ru yola
ulaflt›ran.
hakikat: gerçek, esas.
halâskâr: kurtar›c›.
iade: geri verme.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
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‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun,
Kur’ân’a ait.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
mevzu: konu.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
müfteri: iftira atan, iftirac›.
muhakeme: bir dava ile ilgili

taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
münteflir: neflredilmifl, bas›l-
m›fl ve yay›lm›fl.
reis: baflkan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
serbestiyet: serbestlik, rahat
ve serbest olma hâli.
sertâc: bafl tac›.
sîne: gö¤üs.
tahrikat: tahrikler.

taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tayin: vazifeye gönderme, bir
ifle yerlefltirme, atama.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
tu¤yan: azma, azg›nl›k, hid-
detlenme.
ulvî: yüksek, yüce.
vesile: arac›, vas›ta.
zulmet-i küfür: küfür karan-
l›¤›, küfürden gelen karanl›k.



Demokratlar› ve âdil heyet-i hâkimeyi sonsuz minnetler-
le tebrik eder; ve arz ederiz ki:

Uzun senelerden beri terakki ve teâlîsi için çal›flt›¤›n›z
ve u¤runda feda-i nefis ve can eyledi¤iniz hakikat-i
Kur’âniyenin bugün bütün bir memleket, bir millet ça-
p›nda ehl-i iman›n kalblerine sürurlar getirerek fevkalâde
inkiflaf›, hizmetine memur k›l›nd›¤›n›z ve bilfiil muvaffak
oldu¤unuz kudsî dava ve hizmetinizin ne kadar yüksek ve
parlak oldu¤unu günefl gibi ispat ediyor.

Yirmi befl-otuz seneden beri bütün mânilere ve s›k›n-
t›lara ra¤men bu kadar sab›r ve metanetiniz ve Kur’ân’-
dan kalb-i münevverinize gelen Risale-i Nur’un neflri ci-
hetinde bu harika hizmet ve mücahedeleriniz, istikbâlin
nesillerine ve ‹slâm›n kahraman mücahitlerine bir nümû-
ne-i iktida ve imtisal oluyor. Kur’ân güneflinin sönmeyen
nurlar› ve ebedî lem’alar› olan Nur flualar›yla cehl ve da-
lâlet karanl›klar›n› izale ederek, milyonlar kalpleri o nur-
la nurland›r›p, ehl-i iman› kendinize minnettar ettiniz. Bu
vatan ve bu millet, bu tarih ve bu toprak, sizin bu hizme-
tinizi, bu fedakârl›¤›n›z› hiçbir zaman unutmayacakt›r.
Ebediyet âlemine göç eyledi¤inizde dahi, sizin bu hizme-
tiniz bir çekirdek olup, ondan f›flk›ran bir flecere-i âliye
her taraf› kaplayacak ve o Nur a¤ac›n›n etraf›na topla-
nan büyük cemaatler ve Risale-i Nur’un yükselen ebedî
flualar›, o hizmetinizi ilelebed ve daha parlak ve daha fla-
flaal› idame edecekler.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1029 ISPARTA HAYATI

mâni: engel.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k, sa¤laml›k.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
mücahede: savaflma, mücadele.
mücahit: cihat eden, savaflan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nesil: kuflak, nesil.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nümune-i iktida: örnek al›n›p
uyulacak tarzdaki nümune, uyu-
lacak, tâbi olunacak örnek.
nümune-i imtisal: örnek al›na-
cak flekildeki nümune, örnek nü-
mune.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
flaflaa: parlakl›k, parlama.
flecere-i âliye: büyük, yüce a¤aç.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
sürur: sevinç, mutluluk.
teâlî: yükselme, yücelme, çok
yüce olma.
terakki: yükselme, ilerleme.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
arz: sunma, bildirme.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas›
ile, kendi yaparak.
cehl: cahillik, bilgisizlik.
cemaat: topluluk.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
Ebediyet: sonsuzluk.
ehl-i iman: inananlar, iman

sahipleri.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
feda-i nefis ve can: nefsini ve
can›n› feda etme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hakikat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n hakikat›, Kur’ân’›n
ifade etti¤i gerçek.
hârika: ola¤anüstü.
heyet-i hâkime: hâkimler
heyeti, hakimler kurulu.
idame: devam ettirme, sür-

dürme.
ile’l-ebed: ebede kadar, son-
suza de¤in.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istikbal: gelecek zaman.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
kalb-i münevver: nurlanm›fl
kalp, nurlu gönül.
kudsî: mukaddes, yüce.
lem’a: par›lt›.



Siz, Risale-i Nur’un tercüman› haysiyetiyle ve bu iman
hizmetinizin ‹slâm ufuklar›nda parlamas› cihetiyle gelen
bu asr›n bir hidâyet serdar›s›n›z.

Kur’ân-› Kerîm’in on dördüncü asr-› Muhammedîdeki
(a.s.m.) aziz dellâl› ve o müthifl zaman›n müthifl zulümâ-
t›na karfl› nur-i Kur’ân’la mukabele eden büyük fedakâr›
ve Risale-i Nur’un yüz binler nüshalar›n› yüz binler tale-
belerinin kalemleriyle her tarafta neflredip dinsizli¤e ve
küfr-i mutlaka karfl› bir sedd-i Kur’ânî tesis eden muhte-
flem kahraman› sevgili Üstad›m›z!

Âlemlere rahmetler ve saadetler getiren ve insanl›¤a
selâmet ve teselliler bahfleden bu mukaddes hizmetinizle
ehl-i imana zuhurunu müjde verip ispat etti¤iniz ve emâ-
releri gözükmeye bafllayan ve bütün k›talara flamil hâki-
miyet-i ‹slâmiyenin nurlu ve büyük bayram›n› bütün rû-
humuzla tebrik eder, Cenâb-› Haktan uzun ömürlerinize
dualar eder, ellerinizden tazimle öperiz.

Ankara Üniversitesi Nur 
Talebelerinden

‹smail, Salih, At›f, 
Ahmed,Ziya, Mehmed, 

Abdullah

„®ò

asr: yüzy›l.
asr-› Muhammedî: Hz. Muham-
med’e ait as›r, onun yaflam›fl ol-
du¤u yüzy›l.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
cihet: yön.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
hâkimiyet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n
hakimli¤i, ‹slâmiyetin hâkim ol-
mas›.
haysiyet: itibar.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
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muhteflem: haflmetli, yüce.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
nur-i Kur’ân: Kur’ân-› Ke-
rîm’in nuru, ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
nüsha: birbirinin ayn› olan
yaz›l› metinlerden her biri.

rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
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: mutluluk.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait
set, Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi,
kalesi.
selâmet: salimlik, eminlik,

kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
serdar: asker bafl›, bafl ku-
mandan, komutan.
talebe: ö¤renci.
tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.
teselli: avunma.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.
zulümat: karanl›klar, dinsiz-
lik, zulüm ve külür.
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Bediüzzaman Hazretlerinin ‹stanbul’da 
Gençlik Rehberi mahkemesinde (19 fiubat 1952) 

müdâfaas›n› yaparken.
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Üstat Bediüzzaman 
Said Nursî’nin 
Isparta’da kald›¤›
evin bahçe 
k›sm›ndan görünüflü.

Üstat Bediüzzaman 
Said Nursî’nin Isparta’da 

kald›¤› evin önden görünüflü.



Üstat Said Nursî'nin 
Isparta'da ‹kametleri 

1953 senesi yaz aylar›nda Üstat Emirda¤’›ndan Ispar-
ta’ya geldi. Isparta’da pek çok sad›k talebeleri vard›. Da-
ha evvel gönderdi¤i mektuplar›nda Isparta’y› tafl›yla,
topra¤›yla mübarek olarak tavsif ediyor ve Risale-i
Nur’un zuhuru ve intiflar›yla vücut bulan manevî hayat›-
n›n idamesine en kuvvetli medar Isparta oldu¤unu beyan
buyuruyordu.

Filhakika, Isparta, Üstad›n bu iltifat›na lây›k oldu¤unu
uzun senelerdeki hâdiselerin flahadetiyle ispat etmifl ve
göstermifltir. Çünkü, Risale-i Nur’un birinci medresesi ve
telif yeri olan Barla, Isparta’n›n bir nahiyesidir. Risale-i
Nur’un büyük mecmualar› burada telif edilmifltir.

Risale-i Nur’u binler kalemlerle en korkulu zamanlar-
da yaz›p neflredenler Isparta ve köylerindeki talebelerdir.
Misal olarak Sav köyünü göstermek kâfidir. Üstat Kasta-
monu’da bulundu¤u zaman, Isparta’n›n yaln›z Sav kö-
yünde bin kadar kalem senelerce Nurlar› yazm›fl, ço¤al-
t›lmas›nda çal›flm›flt›r.

Herbirisi birer vilâyet kadar, belki daha ziyade Risale-i
Nur’a alâka gösteren ve Nurlar›n yay›lmas›nda birer sant-
ral misillü çal›flan Nur merkezleri Isparta’dad›r. Gül ve
Nur fabrikalar› ve bunlar›n etraf›nda Medrese-i Nuriye
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mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
medar: sebep, vesile.
medrese-i Nuriye: nur medrese-
si; Risale-i Nur’lar›n okundu¤u
yerler.
Misal: örnek.
misillü: gibi, benzeri.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müdafaa: savunma.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe; bu-
cak.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
talebe: ö¤renci.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
telif: eser yazma.
vilayet: il.
ziyade: çok, fazla.
zuhur: ortaya ç›kma.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
evvel: önce.
Filhakîka: hakikatte, esas›n-
da, hakikaten, gerçekten,
do¤rusu.

hâdise: olay.
idame: devaml› ve daimî k›l-
ma.
ikamet: oturma, bir yerde
kalma.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü
çevirip bakma.

intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kâfî: yeter, elverir.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.



flakirtleri, mübarekler heyeti, hep Isparta vilâyeti dahilin-
dedir.

Hem, herbirisi hizmet-i Kur’âniye itibar›yla birer kutup
hükmünde olan Nur Talebelerinin medar-› iftihar büyük
kardeflleri de yine Ispartal›d›rlar.

Hem, Isparta adliyesi ve emniyeti daima Nurlara in-
safla muamele etmifltir. Üstad, Isparta adliyesine çok de-
fa dua etmifl, sair vilâyetlere bu noktada da Isparta’y›
hüsn-i misal göstermifltir.

Bu ve bu gibi sebepler taht›nda, Üstat, ahir ömrünü Is-
parta’da geçirmek, ölümünü oradaki mübarek sad›k kar-
defllerinin aras›nda karfl›lamak, mezar›n› Isparta’da Sav’-
da veya Barla’da vasiyet etmek üzere, Isparta’ya geldi.
Kira ile bir eve yerleflti. Yan›nda dört-befl talebesi var›d›.
Bu talebeleriyle, Üstat, hususî Dershane-i Nuriyesini vü-
cuda getirmiflti.

„®ò

ahir ömür: ömrün son devresi,
hayat›n son demleri.
dahil: içinde, giren.
dershane-i Nuriye: Nur dersha-
nesi, nur medresesi, Risale-i Nur
okunan ve okutulan yerler.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
Heyet: bir toplulu¤u meydana
getiren kiflilerin bütünü, komite.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n hiz-
meti.
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hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hüsn-i misal: güzel örnek.
hususî: özel.
kutup: evliyalar içerisinde za-
man›n en büyük mürflidi
olan.

medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-

de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sâir: di¤er, baflka, öteki.
flakirt: talebe, ö¤renci.
taht: alt.
talebe: ö¤renci.
vilayet: il.



Isparta'daki Hayat›ndan Muhtelif
Safhalar (HAfi‹YE)

Mahkeme safahat›:
Afyon Mahkemesi taraf›ndan kitaplar serbest b›rak›l-

madan, Malatya hâdisesi münasebetiyle baz› vilâyet ve
kasabalarda taharriler yap›ld›, mahkemeler aç›ld›. Ez-
cümle, Mersin’de, Rize’de, Diyarbak›r’da Nurlar ve Nur-
cular aleyhine dava aç›ld›. Neticede mahkemeler beraat
verdi. Birçok vilâyetlerde yap›lan taharriler ve sorufltur-
malar ile Nurcular aleyhine umumî bir dava aç›lmas› için
Isparta müddeiumumîli¤i harekete geçti. Sekseni müte-
câviz Nur Talebesi hakk›nda iddianame haz›rland› ve
dosya sorgu hâkimli¤ine tevdi edildi.
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kimse.
safahat: safhalar, devreler.
safha: devre, merhale.
taharri: arama, araflt›rma.
Talebe: ö¤renci.
tevdi: emanet etme.
vilayet: il.

HAfi‹YE: Hz. Üstad›m›z›n son Isparta hayat›n›n mühim bir hat›ras›, bir
sahnesi ve bir levhas› diyebilece¤imiz bir ders dairesi var ki, nedense o
çok muazzam ve büyük hakikat, buraya yaz›lmam›fl. O da: Yan›nda hiz-
metinde bulunan talebelere 1954 senesinin bafl›ndan bafllayarak Arabî
Mesnevî-i Nuriye’yi ve Arabî ‹flaratü’l-‹’caz’› ders vermesidir. Ve o müna-
sebetle ve muhtelif vesilelerle hayat›n›n ayr› ayr› safhalar›n› beyanda bu-
lunmas›d›r. Bu derslerden sonra Hz. Üstat Mesnevî-i Nuriye’yi ve ‹flara-
tü’l-‹’caz’› tercüme etmesi için biraderleri Abdülmecid efendiye gönder-
mifltir. Hem Risale-i Nurun yeni harf ile Ankara’da ve sonra ‹stanbul’da
matbaalarda tabedilmesi için neflredilecek kitaplar Isparta’da haz›rlanm›fl,
tashih edilmifl ve matbaalarda tab esnas›nda hem Ankara, hem ‹stan-
bul’da tab edilen kitaplar tashih için forma forma Isparta’ya gönderilmifl
ve öylece tabedilmifl. Ve bu nur mecmualar› tab’dan sonra Hz. Üstatla
beraber defalarca sabah dersleri hâlinde ve ö¤le ve ikindi dersleri olarak
okunmufltur. Bütün mecmualar bu suretle meydana gelmifltir.

aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
Ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
hâdise: olay.

iddianame: iddia yaz›s›, sav-
c›n›n bir dava konusundaki
iddialar›n› toplam›fl oldu¤u,
isnat etti¤i suç ve delilleri de
içine alan yaz›s›.
müddeiumumî: savc›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.

münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
mütecaviz: aflk›n, fazla, çok.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden



Emniyetin pek çok gizli mensuplar›, Nur Talebeleri
aras›nda dolaflmaya, her hareketlerini kontrola bafllad›-
lar. Ankara, ‹stanbul, Adapazar›, Safranbolu, Karabük,
Dinar, ‹nebolu, Van gibi yerlerde araflt›rmalar, sorgular
yap›ld›. Yap›lan bütün tetkikat ve taharriler neticesi, va-
tan, millet aleyhinde zerre kadar bir hareket bulunma-
y›p, bilâkis her vatandafl›n gö¤sünü iftiharla kabartacak
ilmî, imanî, vatanî hizmetler, ahlâkî gayret ve faaliyetler
ile hareket ettikleri, Risale-i Nur’u okumak, okutmak ve
neflrine çal›flmaktan baflka bir gaye ve maksatlar› bulun-
mad›¤› anlafl›lmas›yla, “Nurcularda suç bulam›yoruz,
medar-› mes’uliyet bir hareket ve faaliyetleri görülme-
mifltir” diye umumen kanaat getirildi. Bu soruflturmalar,
Risale-i Nur’un hakkaniyetinin anlafl›lmas›na vesile oldu.
Neticede Nurlar›n beraatine karar verildi.

Urfa ve Diyarbak›r’daki, faal Nur Talebeleri, birer
Medrese-i Nuriye kurdular. Risale-i Nur’u her s›n›f halk-
tan, bilhassa talebelerden, gençlerden gelen cemaate
okumak suretiyle, ilmî derslere bafllad›lar; bu zamanda
pek ehemmiyetli olan talebe-i ulûmun flerefini ihya etti-
ler. fiark havalisinde büyük hizmet-i imaniye îfâ olundu.
Bir aral›k, Diyarbak›r’da, orada nurlarla imana ve
Kur’ân’a hizmet eden faal bir Nur Talebesi aleyhine dava
aç›ld›; beraatle neticelendi, mü’minlerin sürur ve minnet-
tarl›¤›na vesile oldu.

Afyon’da da devam eden mahkeme neticelendi. 1956
tarihinde Risale-i Nur’u inceleyen Diyanet ‹flleri Müflave-
re Kurulu, verdi¤i bir raporla, Risale-i Nur’un iman ve 

ahlâkî: ahlakla ilgili, ahlaka ait.
aleyh: karfl›, karfl›t.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
bilâkis: aksine, tersine.
bilhassa: özellikle.
cemaat: topluluk.
ehemmiyetli: önemli.
Emniyet: güvenlik, kanun ve ni-
zam hakimiyetinin sa¤lanmas›.
faal: çal›flkan, gayretli.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk.
havali: bölge, etraf, çevre, civar.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
iftihar: gurur, övünme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
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medar-› mes’uliyet: sorum-
luluk sebebi.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
mensup: bir fleye veya kim-
seye ba¤l› olan, üye.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mü’min: iman eden, inanan.
Müflavere: istiflare etme, bir
konuda bilen ve güvenilen
kimselerin görüflünü alma,
dan›flma, meflveret.

neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Nurcu: Bedîüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
fleref: onur, haysiyet.
suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.

taharri: arama, araflt›rma.
talebe: ö¤renci.
talebe-i ulûm: ilim tahsil
eden, ilimlerle u¤raflan ö¤ren-
ci.
tetkikat: araflt›rmalar, incele-
meler.
umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak.
vatanî: vatanla alâkal›, vatan-
la ilgili, vatana ait.
vesile: arac›, vas›ta.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.



ahlâkî tekemmülâta hizmet hususundaki vasf›n› ilân etti.
Afyon Mahkemesi de bu rapora istinaden, Risale-i Nur
eserlerinin beraatine ve serbestiyetine karar verdi; hü-
küm kat’îleflti.

Afyon Mahkemesinin beraat karar›ndan sonra, Ispar-
ta Sorgu Hâkimli¤i de men-i muhakeme karar› verdi.
Böylece, Risale-i Nur, birçok adlî süzgeçlerden geçerek,
umumî ve küllî bir serbestiyet ve hüsn-i kabule mazhar
oldu.

Nurlar›n neflri:
Anadolu’nun birçok yerlerinde Nurlara hizmet devam

etmekle beraber; bilhassa Ankara, ‹stanbul, Diyarbak›r,
Urfa Medrese-i Nuriyeleri yaln›z bulunduklar› muhitte
de¤il, çok genifl bir sahada hizmet-i imaniyede bulundu-
lar. Bu hizmetleri yaln›z bir kifli de¤il, bir merkez de¤il,
yaln›z malûm flah›slar de¤il; hizmet-i Kur’âniye oldu¤u
için, pek çok vecihlerde, pek çok zatlar taraf›ndan ifa
edildi. ‹smi bilinmeyen nice halis talebeler, sâd›k
mü’minler, bu hizmet-i kudsiyede çal›flt›lar, nur-i Muham-
medînin yay›lmas›na gayret ettiler.

Ankara’da, üniversiteli talebeler ve muhterem hami-
yetperver zatlar, Risale-i Nur mecmualar›n› matbaalarda
tab ile her tarafa neflrine, bilhassa yeni harfle istifadeye
muntaz›r kitlenin ellerine ulaflmas›na çal›flt›lar. Risale-i
Nur’un küllî neflriyat›n› gençli¤in, mekteplilerin deruhte
etmeleri, bu hususta büyük fedakârl›k göstermeleri ise,
bu millet ve vatan için büyük bir saadet oldu. Çünkü, 
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istinaden: istinat ederek, dayanarak.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddüde
mahal b›rakmayan.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl, dü-
zenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
medrese-i Nuriye: nur medresesi; Ri-
sale-i Nur’lar›n okundu¤u yerler.
mektep: ilim, irfan ö¤renilen yer,
okul.
men’i muhakeme: muhakemeyi
durdurma, muhakemeye lüzum gör-
meyip menetme.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
muhit: yöre, çevre.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete la-
y›k, sayg›n.
mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: vesile, -dan dolay›.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
neflr: kitap basma, ç›karma; herkese
duyurma, yayma.
neflriyat: yay›nlar.
nur-i Muhammedî: Hz. Muham-
med’in nuru, ›fl›¤›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüzza-
man Said Nursî’nin eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde, va-
adinde, iflinde do¤ru olan.
safha: devre, merhale.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve ser-
best olma hâli.
suret: biçim, flekil, tarz.
tab: kitap basma.
talebe: ö¤renci.
tashih: bas›lacak bir eserin dizgilerini
kontrol ederek yanl›fllar› düzeltme.
tekemmülât: tekemmüller, kemâle
ermeler, kemal bulmalar, olgunlafl-
malar.
umumî: genel.
vecih: cihet, yön.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.

adlî: adaletle ilgili.
ahlâkî: ahlakla ilgili, ahlaka
ait.
Arabî: Arap diline ait.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bilhassa: özellikle.
birader: kardefl.
deruhte: üstüne alma, yük-
lenme, kendini vazifeli bilme.
fedakâr: kendini veya flahsî

menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
forma: kitap, dergi ve broflür-
leri meydana getiren katlan-
m›fl kâ¤›t tabakalar›.
hakikat: gerçek.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hamiyetperver: hamiyet sa-
hibi, din ve millet gibi önemli
de¤erleri seven, koruyan ve
bunlara hizmet eden.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna

edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an
hizmeti.
hizmet-i kutsiye: mukaddes
hizmet; kutsal hizmet.
hüküm: verilen karar.
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.
ifa: bir ifli yapma, yerine ge-
tirme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.



hiçbir flahsî menfaat talep etmeden ve yaln›z r›za-i ‹lâhî
için hareket etmeleri, onlar›n bu asil milletin hakikî evlât-
lar› oldu¤unu gösterdi.

Üstad›n Barla’ya gidifli:
Üstat, Barla’dan yirmi küsür sene evvel ayr›lm›fl ve o

zamana kadar hiç gitmemiflti. Barla ile, kendi Nurs kö-
yünden ziyade alâkadard›. Çünkü, hayat-› maneviyesi
olan Risale-i Nur burada telif edilmeye bafllam›flt›.
Kur’ân-› Hakîm’in hidayet nurlar›n› temsil eden Sözler
ve Mektubat ve Lemaat-› Nuriye buradan etrafa yay›lm›fl-
t›. Bu itibarla Barla, Risale-i Nur dershanesinin ilk mer-
kezi idi. Barla’daki hayat›, gerçi nefiy ve inziva içinde ve
tarassut alt›nda geçmekle ac› idi; fakat, Risale-i Nur ha-
kikatlerinin telif yeri oldu¤undan, Üstad›n en tatl› ve fli-
rin hayat› da yine Barla hayat›d›r denilebilir.

Bu defa Barla’ya nefiy ile de¤il, hapis ile de¤il, kendi
r›zas› ile ve serbest olarak gidiyordu. Güzel bir bahar gü-
nü, Barla’ya geldi.

Barla’daki talebelerinin mühim bir k›sm› Üstad› karfl›-
lad›lar. Üstat, sekiz senelik ikametgâh› olan Medrese-i
Nuriyesine yaklafl›rken kendini tutamad›; mübarek göz-
lerinden yafllar bofland›. Haflmetli ç›nar a¤ac› da âdeta
kendisini selâml›yordu. Bir vakitler, yani Barla’da sekiz
sene ikametten sonra, Isparta’ya celp edilmiflti. O za-
manki gidiflinde mübarek ç›nar a¤ac› Üstad› manen tefl-
ci etmifl, haflmetli kanatlar› olan dallar›n›n Cenab-› Hak-
ka olan secdevari ubudiyetiyle Üstad› u¤urlam›flt›. Bu 

âdeta: sanki.
alâkadar: ilgili, iliflki.
asil: soylu.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
evlât: çocuklar.
evvel: önce.
gerçi: her ne kadar...
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hayat-› manevîye: manevî ha-
yat.
hidayet: do¤ru olan, hak olan:.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
ikametgâh: ikamet yeri, oturulan
yer, ev, hane.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
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çekme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
medrese-i Nuriye: nur med-
resesi; Risale-i Nur’lar›n okun-
du¤u yerler.
menfaat: fayda.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

nefiy: sürgün etme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Nurs: Risale-i Nur’un müellifi
Bediüzzaman Said Nursî’nin
do¤du¤u, Bitlis’in Hizan kaza-
s›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l›
olan köy.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-

sî.
secdevârî: secde eder flekil-
de, secde eder gibi.
talebe: ö¤renci.
talep: isteme, dileme.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
telif: eser yazma.
temsil: bir fleyin sembolü ol-
ma.
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.
ubudiyet: kulluk.
ziyade: fazla, fazlas›yla.



defa da, yine, uzun bir müfarakattan sonra tekrar Üsta-
da kavuflman›n sürûru içinde, Hâl›k-› Rahman’a secde-i
flükrana kapan›yordu. Üstat, o mübarek ç›nar a¤ac›na
sar›lm›fl, yan›ndaki talebelerine ve ahaliye kendisini yal-
n›z b›rakmalar›n› söylemiflti. Zaten göz yafllar›n› tutam›-
yordu. Sonra, Nur Dershanesi olan odas›na girdi ve iki
saat kadar kald›. Hazin a¤lay›fl› d›flar›dan iflitiliyordu.

Evet, flüphesiz, rahmet-i ‹lâhiyenin nihayetsiz tecellile-
rine mazhard›. Bir zamanlar fiarkî Anadolu’dan Isparta
havalisine sürülmüfltü; Isparta’dan da, da¤lar aras›ndaki
Barla nahiyesine nefyedilmiflti. Burada ölüp gidecekti.
Eski tarihçe-i hayat›n›n flehâdetiyle çok kahraman ve fe-
dakâr olan bu zat, do¤rudan do¤ruya Kur’ân-› Hakîm’in
hakikatlerini benimseyen, ferdî ve millî saadeti, ‹slâmiyet
hakikatlerine sar›lmakta gören ve bunu hayk›ran ve de-
lâil-i akliye ile ilim meydan›na ç›kan bir kimse idi.

Üç devir geçirmifl, cebbar kumandanlara boyun e¤-
memifl, kudsî davas›ndan dönmemifl; yaralanm›fl, zehir-
lenmifl, ölmemifl; da¤lar gibi hâdiselerin dalgalar›ndan
y›lmam›flt›.

Milletleri, kavimleri içine alan, zihniyet ve telâkkileri
de¤ifltiren asr-› hâz›r›n cereyanlar›, bu zat› Kur’ân ve
iman davas›ndaki yolundan çevirememiflti. O, ruhunda-
ki flecaat-i imaniye ile katî inan›yordu ki, dava etti¤i ha-
kikat bir gün milletçe benimsenecek; bir Said, binler, bel-
ki yüz binler Said olacak. ‹nsanl›k camias›nda, neflretti¤i
hakaik-› imaniyenin fütûhât› ve inkiflaf› bafllayacak ve 
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lenme.
millî: millete ait, ulusal.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
müfarakat: uzaklaflma, ayr›l›k.
nahiye: idarî teflkilâtlanmada ka-
za ile köy aras›ndaki kademe; bu-
cak.
nefy: sürgün etme, cezaland›ra-
rak baflka bir yerde ikamet etme-
ye mecbur etme.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet: mutluluk.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fiarkî: do¤u, flark ile ilgili.
flecaat-i imaniye: imandan gelen
cesaret, kahramanl›k.
secde-i flükran: flükür secdesi,
flükretmek maksad›yla yap›lan
secde.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: ö¤renci.
tarihçe-i hayat: bir fleyin veya
insan›n do¤umdan ölüme kadar
bafl›ndan geçen fleyler, biyografi.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
telâkki: anlama, anlay›fl.
zat: kifli, flah›s.
zihniyet: kafa yap›s›, düflünce
flekli.

ahali: halk.
asr-› haz›r: flimdiki as›r.
camia: topluluk, cemiyet,
zümre.
cebbar: zorba.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
delâil-i akliye: ak›l ile bulu-
nan deliller, akla ait deliller,
ak›lla anlafl›labilen deliller.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
ferdî: flahsî, bireysel.

fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
hâdise: olay.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k-› Rahman: yaratt›klar›-
n›n r›zk›n› veren merhametli
yarat›c›, Allah.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
Hazîn: hüzünlü, ac›kl›.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.

inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kavim: millet; aralar›nda dil,
âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.
kudsî: mukaddes, yüce.
kumandan: komutan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› gö-
ründü¤ü yer; nail olma, fleref-



afak-› ‹slâm› saran zulmet bulutlar› Kur’ân’dan eline ve-
rilen bu mefl’ale-i hidayetle da¤›t›lacak, ölmeye yüz tut-
mufl zannedilen iman ruhu yeniden canlanacak, canlara
can katacak, manen ölmeye yüz tutan millet-i ‹slâmiyeyi
ihyâ edecek, âleme efendi olan ‹slâmiyetin, biiznillâh, ci-
hana efendili¤inin maddî manevî mübeflfliri olacakt›.

‹flte, bu kudsî hakikatin hamili ve nafliri olan ve haki-
katte bugünkü befleriyetin medar-› iftihar› bulunan bu
aziz zat, din düflmanlar›n›n plân›yla, vaktiyle bu beldeye
gönderilmifl, Anadolu’da tesis ettirilen rejimin aleyhinde
bulunmas›na, fiilî müdâhalesine mümânaat olunmufltu.
Heyhat! Esasen kendisi siyasetten çekilmiflti; ehl-i dün-
yan›n dünyas›na kar›flm›yordu. O, istikbâli nurland›racak
bir hakikatin telif ve neflrine çal›fl›yordu. Kâinat›n sahibi
ve hâdiselerin mutasarr›f› olan Allah, onun hâmîsi, mu-
ini ve yard›mc›s› idi.

‹flte, otuz sene sonra tekrar Barla’ya döndü¤ü zaman,
hizmet-i imaniyesinde nail oldu¤u büyük ikramlar›, ina-
yetleri düflünerek, müflahede ederek mesrur oldu; ve sü-
rurundan a¤l›yordu, secde-i flükrana var›yordu.

Hâl-i haz›rda Üstat Isparta’da ikamet eder. Bazen
Emirda¤’›na, bazen Barla’ya gider. Buralar›, Risale-i
Nur’un telif ve inkiflaf merkezleri oldu¤u için ruhen çok
alâkadard›r. Hem, kendisi doksan yafl›na yaklaflt›¤› ve
birçok defalar zehirlendi¤i için rahats›zd›r. Hastal›¤› tarif
edilmeyecek derecede a¤›rd›r ve fliddetlidir. Ruhen,
hissiyat› kuvvetli ve âlem, bahusus âlem-i ‹slâm, bilhassa 

afak-› ‹slâm: ‹slâm›n ufuklar›, ‹s-
lâm›n gelece¤i.
alâkadar: ilgili, iliflki.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
biiznillah: Allah’›n izni ile.
bilhassa: özellikle.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
Esasen: asl›nda, temelinde, do¤-
rusu.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›lan
ifl.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl-i hâz›r: flimdiki zaman, hâl.
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten.
hâmil: tafl›yan, götüren.
Heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne ya-
z›k.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
iman: inanç, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
istikbal: gelecek zaman.
Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kudsî: mukaddes, yüce.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar-› iftihar: iftihar sebebi,
övünme sebebi.
mefl’ale-i hidayet: do¤ru yolu
gösteren lamba, ›fl›k.
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mesrur: sevinçli, memnun.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
mübeflflir: müjdeleyen, müj-
deci, iyi haber vererek sevin-
diren.
müdahale: kar›flma.
muîn: yard›mc›, Allah’›n yar-
d›ma muhtaç olanlara yard›m
eden manas›ndaki bir ismi.
mümanaat: mani olma, en-
gelleme.
müflahede: gözlem.
mutasarr›f: tasarruf eden, ta-

sarruf sahibi olan, her fleyin
sahibi olan, mâlik.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rejim: idarede tutulan yol,
yönetme tarz›, düzenleme bi-
çimi.
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.
Ruhen: ruh ile.
secde-i flükran: flükür secde-
si, flükretmek maksad›yla ya-
p›lan secde.
sürur: sevinç, mutluluk.
telif: eser yazma.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
zat: kifli, flah›s.
zulmet: karanl›k.



Risale-i Nur dairesi, vücud-i manevîsi hükmünde oldu-
¤undan, her iki vücudundaki ›zt›rap flediddir. Gerçi tale-
belerinin dualar› ve neflr-i envar-› imaniye o ›zt›rab›na bir
merhem ve deva ise de, yine de pek vâsi flefkati itibar›y-
la zaman zaman ›zt›râb› fliddetlenmektedir. Bu itibarla,
tebdil-i havaya çok muhtaçt›r. Bir yerde fazla kalam›yor.
Tebdil-i havaya ç›kt›¤› zaman hastal›¤› k›smen azal›yor,
rahat nefes alabiliyor.

Üstad, Risale-i Nur kesretle intiflar etti¤inden ve her
yerde pek çok Nur Talebeleri mevcut oldu¤undan halk-
larla konuflmay› tamam›yla terk etmifltir. “Risale-i Nur,
benimle sohbetten on derece ziyade faydal›d›r” deyip,
ziyaretçi de kabul etmemektedir. Hatta yan›ndaki talebe-
leriyle dahi zarûret halinde konuflmaktad›r.

Art›k hayat›n›n son safhas›na geldi¤ini söylemekte,
daima içinde yaflad›¤› ay› ç›karabilece¤inden flüphe eder
bir vaziyette ecelini beklemektedir. Nurlar›n neflriyat›n-
dan memnun ve müteflekkirdir. Millet ve devletçe ‹slâmi-
yet ve saadet yolunda at›lan her ad›m› takdir ve tasviple
karfl›lamakta; hak yolunda yürüyen, ‹slâmî fleairi ihya
edenlere dua etmektedir. Ayn› zamanda, âlem-i ‹slâm›n
maddeten ve manen selâmet ve saadetini dilemekle ve
bu yolda giriflilen dahil ve hariçteki gayretlerden hadsiz
derecede sevinç ve memnuniyet duymaktad›r.

Risale-i Nur’u Kur’ân-› Hakîm’in bu zamana mahsus
bir mu’cizesi bilmekte, bu vatan› komünizm tehlikesin-
den Risale-i Nur’daki hakikat-i Kur’âniye muhafaza etti-
¤ini beyan etmekte ve âlem-i ‹slâmla hakikî kardeflli¤e ve 
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manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
medar: sebep, vesile.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl.
menfaattar: menfaat ve fayda
gören.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
müteflekkir: teflekkür eden.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
neflriyat: yay›nlar.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
safha: devre, merhale.
fleair: dinin alâmetleri, iflaretleri.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
talebe: ö¤renci.
tasvip: münasip görme, uygun
bulma, uygun sayma.
teflrif: flereflendirme; büyük biri-
nin bir yere gitmesi veya bir yer-
den gelmesi.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
vaziyet: durum.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
ziyade: fazla, fazlas›yla.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
dahil: iç, içerisi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
dünyevî: dünyaya ait.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.
evvel: önce.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’-
›n hakikati, Kur’ân’›n ifade et-
ti¤i gerçek.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
infla: yapma, bina etme, kur-
ma.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.

‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kesret: çokluk.
komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maddeten: maddî olarak.
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Üstat Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri 1959 y›l›nda
Ankara’ya teflrif ettikleri zaman misafir olarak kald›klar›

otelden ç›karken.
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Üstat Bediüzzaman Hazretleri Isparta’daki askerî birlikler
için inflâ olunan camii flerifin temeline ilk harc› koyarken



uhuvvete ve ittifaka medar olaca¤›n›, dünyevî ve uhrevî
saadetimizin bu hakikate yap›flmam›zda bulundu¤unu
duyurmaktad›r.

Risale-i Nur’un Anadolu’dan baflka di¤er Müslüman
memleketlerde yay›lmas›n›n elzem oldu¤u kanaatindedir.
Siyasî gayret ve faaliyetlerden evvel, Risale-i Nur’un nefl-
rolmas›n›n daha menfaattar olaca¤›n› ihbar etmektedir.

„®ò
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dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
gerçi: her ne kadar...
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem, azap.
k›smen: k›smî olarak, bir k›-
s›m.
merhem: ilaç; ac›y›, kederi

teskin eden fley.
neflr-i envar-› imaniye: iman
nurlar›n›n yay›lmas›, neflredil-
mesi.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-

rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.

talebe: ö¤renci.

tebdil-i hava: hava de¤iflikli-
¤i.

vâsi: genifl, engin.

vücud-i manevî: manevî vü-
cut.



Bediüzzaman ve Risale-i Nur

Risale-i Nur nedir ve nas›l bir tefsirdir?
Kur’ân’›n hakikatlerini müspet ilim anlay›fl›na uygun

bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyat›, her in-
san için en mühim mesele olan “Ben neyim? Nereden
geliyorum? Nereye gidece¤im? Vazifem nedir? Bu mev-
cudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve haki-
katleri nedir?” gibi suallerin cevab›n› vaz›h ve kat’î bir fle-
kilde, çekici bir üslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh
ve ak›llar› tenvir ve tatmin ediyor.

Yirminci asr›n Kur’ân felsefesi olan bu eserler, bir ta-
raftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyat›, di¤er taraf-
tan iman ve ahlâk olarak maneviyat› cami ve havi olacak
Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair me-
deniyetleri geride b›rakaca¤›n› da ispat ve ilân etmekte-
dir.

Ecdad›m›z›n bir zamanlar kalplerinde yerleflen iman
ve itikat cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade
devletlere, milletlere karfl› iman›ndan gelen bir kahra-
manl›kla mukabele etmesi, ‹slâmiyet ve kemalât-› manevi-
yenin bayra¤›n› Asya, Afrika ve yar› Avrupa’da gezdirme-
si ve “Ölsem flehidim, öldürsem gaziyim” deyip ölümü 
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maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
maneviyat: mana alemine ait
olanlar, hisse ve inanca ait fleyler.
mesele: konu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
misl: kat; efl.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
müspet: pozitif, do¤rulu¤u delille
ispatlanm›fl.
Risale-i Nur Külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
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.
sair: di¤er, baflka, öteki.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
sual: soru.
tarz: biçim, flekil.
tatmin: insan›n kalbinin manevî
olarak doymas›, huzur ve sükû-
nete ermesi.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
teknik: fizik, kimya ve matema-
tik gibi bilimlerden elde edilen
bilgilerin tatbik edilmesi.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
vazife: görev.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay anlafl›l›r.
zemin: yer.
ziyade: çok, fazla.

as›r: yüzy›l.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cami: ihtiva eden, kaplayan.
cihet: yön.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
felsefe: etrafl›, derin görüfl ve
düflünüfl.

fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l›, esas›.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.

ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
itikat: kesin inanma, iman.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kemalât-› maneviye: manevî
güzellik ve mükemmelikler.



gülerek karfl›layarak müteselsil düflman hâdisata karfl›
dayanmas› gibi milletçe medar-› iftihar âlî seciyemizin
bugün biz gençlerde inkiflaf›, vatan ve millet menfaati ba-
k›m›ndan ve istikbalimizin selâmeti noktas›ndan ne dere-
ce elzem oldu¤u malûmdur. Mutlaka her hareket ve hiz-
mette maddî bir ücret ve flahsî menfaatler mülâhaza et-
mek, Türk’ün millî tarihinin fleref ve haysiyeti ile kabil-i
telif olamaz. Bizler, ancak r›za-i ‹lâhî için çal›fl›yoruz. Biz-
zat hizmetinde bulunmakla ald›¤›m›z telezzüz, kardefl ve
vatandafllar›m›za, ‹slâmiyete ve insâniyete yard›mda bu-
lunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayat›m›za ait
sürur ve ümit, bizim bu babda ald›¤›m›z ve alaca¤›m›z ye-
gâne hakikî mukabele ve ücrettir.

Risale-i Nur nas›l bir tefsirdir?

Tefsir iki k›s›md›r:

• Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur’ân’›n ibaresini ve

kelime ve cümlelerinin manalar›n› beyan ve izah ve ispat
ederler.

• ‹kinci k›s›m tefsir ise, Kur’ân’›n imanî olan ha-

kikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah et-
mektir. Bu k›sm›n çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tef-
sirler, bu k›sm› bazen mücmel bir tarzda derç ediyorlar;
fakat, Risale-i Nur, do¤rudan do¤ruya bu ikinci k›sm›
esas tutmufl, emsalsiz bir tarzda muannit feylesoflar› da
susturan bir manevî tefsirdir.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
bab: husus, madde.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Bizzat: kendisi, flahsen.
derc: toplama, bir araya getirme.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
emsalsiz: benzersiz.
feylesof: dinsiz, sap›k fikirli, felse-
fe ile u¤raflan.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hüccet: delil.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
istikbal: gelecek.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kabil-i telif: uzlaflt›r›labilir ve
ba¤daflt›rabilir olan, münasiplik.
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maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
menfaat: fayda.
millî: millete ait, ulusal.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl,

k›sa ve az sözle ifade edilmifl,
öz, özet.
mukabele: karfl›l›k.
mülâhaza: düflünme, tefek-
kür, düflünce.
müteselsil: teselsül eden, bir-
birinin ard› s›ra, zincirleme gi-
den.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-

sî.
seciye: karakter, huy, tabiat.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.
fleref: onur, haysiyet.
sürur: sevinç, mutluluk.
tarz: biçim, flekil.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
telezzüz: lezzet, tad alma,
hofllanma, hofla gitme.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
Zahir: aç›k, görünür.



Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütalâalardan uzak
bir flekilde, her as›rda milyonlarca insana rehberlik ya-
pan mukaddes kitab›m›z olan Kur’ân’›n hakikatlerini ras-
yonel ve objektif bir flekilde izah edip, insâniyetin istifa-
desine arz edilen bir külliyatt›r.

Risale-i Nur, Kur’ân ayetlerinin nurlu bir tefsiri: Bafl-
tan bafla iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen. Her s›-
n›f halk›n anlay›fl›na göre haz›rlanm›fl. Müspet ilimlerle
mücehhez. Vesveseli flüphecileri ikna ediyor. En avam-
dan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannit
feylesoflar› dahi teslime mecbur ediyor.

Risale-i Nur, nurlu bir külliyat: Yüz otuz eser; büyüklü
küçüklü risaleler hâlinde. Asr›n ihtiyaçlar›na tam cevap
verir. Akl› ve kalbi tatmin eder. Kur’ân-› Kerîm’in yirmin-
ci as›rdaki lâfzî de¤il, manevî tefsiri.

‹spat ediyor akla gelen bütün istifhamlar›, zerreden
günefle kadar iman mertebelerini, vahdaniyet-i ‹lâhiyeyi,
nübüvvetin hakikatini...

‹spat ediyor arz ve semavat›n tabakat›ndan, melâike
ve ruh bahsinden, zaman›n hakikatinden, haflir ve ahire-
tin vukuundan, Cennet ve Cehennemin varl›¤›ndan, ölü-
mün mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve flekavetin
menba›na kadar. Akla gelen ve gelmeyen bütün imanî
meseleleri, en kat’î delillerle aklen, mant›ken, ilmen is-
pat ediyor. Pozitif ilimlerin müflevviki. Riyazî meseleler-
den daha kat’î delillerle akl› ve kalbi ikna edip, merakla-
r› izale eden bir flaheser...
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d›rma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam›.
lâfzî: lâf›z olarak, lâfza ait, lâf›zla
ilgili.
mahiyet-i asliye: asl›n mahiyeti,
asla ait özellik; bir fleyin asl›, ger-
çek yüzü, as›l özelli¤i.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mant›ken: mant›¤a göre, mant›k-
ça.
melâike: melekler.
menba: kaynak.
mertebe: derece, basamak.
mesele: konu.
muannit: inatç›, ayak direyen.
müberhen: delil ile ispatlanm›fl,
gerçekli¤i delille belli edilmifl.
mücehhez: techiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
müflevvik: teflvik eden, iste¤ini
artt›ran, arzu ve hevesini artt›ran.
müspet: pozitif, do¤rulu¤u delille
ispatlanm›fl.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma.
nazariye: teori.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›.
objektif: nesnel, tarafs›z, afakî.
pozitif: denemeye, ispata daya-
nan, müsbet.
rasyonel: akla uygun, aklî.
riyazî: hesapla, matematikle ilgili,
riyaziyeye ait.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet: mutluluk.
flaheser: üstün eser, çok üstün
de¤erde ve güzellikteki eser.
flekavet: s›k›nt› ve iflkence alt›n-
da kalmak, kötü duruma düflme.
semavat: semalar, gökler.
sübjektif: öznel.
tabakat: tabakalar.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, aç›klamas›.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.
arz: yer, dünya; sunma.
as›r: yüzy›l.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
bahis: konu.
delil: bir davay› ispata yara-

yan fley, burhan.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
feylesof: dinsiz, sap›k fikirli,
felsefe ile u¤raflan.
hakikat: gerçek.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
havas: bilgi ve yaflay›flça üs-
tün olanlar, önde gelenler.
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma.

ilmen: ilim ile, ilmî bir flekilde.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
ispat: kan›tlama.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
istifham: zihni iflgal eden so-
ru.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
izale: giderme, ortadan kal-



Az miktarda bast›r›labilen, hiçbir ticarî gaye ve zihni-
yetle çal›fl›lmayarak bayilere dahi verilmeyen bu eserle-
rin geliri, mütebakî eserlerin tab’›na hasredilecektir.

Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durdu¤umuz
mühim bir husus da, Risale-i Nur’un lây›k ellere geçme-
si ve onun hakikî fiyat› olarak en az yirmi befl kiflinin is-
tifade etmesinin temin edilmesidir.

Bu manevî tefsir, Sözler, Mektubat, Lem’alar, fiualar
diye dört büyük k›s›mdan müteflekkil olup, yekûnu yüz
otuz risaledir.

Neflrinde çal›flanlar

„®ò
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hakikî: gerçek.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus
k›lma, vakfetme.
hassasiyet: hassasl›k, dikkat-
lilik, ihtimaml›l›k.
husus: mevzu, konu.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.

mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.
Neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

tab: kitap basma.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
temîn: sa¤lama.
ticarî: ticaretle ilgili, ticarete
ait.
yekûn: toplam.
zihniyet: kafa yap›s›, düflün-
ce flekli.



Konuflan Yaln›z Hakikattir
Risale-i Nur’da ispat edilmifltir ki, bazen zulüm içinde

adalet tecelli eder. Yani, insan bir sebeple, bir haks›zl›¤a,
bir zulme maruz kal›r, bafl›na bir felâket gelir, hapse de
mahkûm olur, zindana da at›l›r. Bu hüküm bir zulüm
olur. Fakat bu vak›a, adaletin tecellisine bir vesile olur.
Kader-i ‹lâhî, baflka sebepten dolay› cezaya, mahkûmiye-
te istihkak kesb etmifl olan o kimseyi, bu defa bir zalim
eliyle cezaya çarpt›r›r, felâkete düflürür. Bu, adalet-i ‹lâhi-
yenin bir nevi tecellisidir.

Ben flimdi düflünüyorum: Yirmi sekiz senedir vilâyet
vilâyet, kasaba kasaba dolaflt›r›l›yor, mahkemeden mah-
kemeye sevk ediliyorum.Bana bu zalimâne iflkenceleri
yapanlar›n bana atfettikleri suç nedir? Dîni, siyasete alet
yapmak m›? Fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar?
Çünkü, hakikat-i hâlde böyle bir fley yoktur. Bir mahke-
me aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkûm etme-
ye u¤rafl›yor. O b›rak›yor, di¤er bir mahkeme ayn› mese-
leden dolay› beni tekrar muhakeme alt›na al›yor. Bir
müddet de o u¤rafl›yor, beni tazyik ediyor, türlü türlü ifl-
kencelere maruz k›l›yor. O da netice elde edemiyor, b›-
rak›yor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yap›fl›yor. Böyle-
ce musibetten musibete, felâketten felâkete sürüklenip
gidiyorum. Yirmi sekiz sene ömrüm böyle geçti.
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diüzzaman Said Nursî’nin eserleri-
nin ad›.
sevk: gönderme.
tahakkuk: gerçekleflme, delil ile
ispat edilme, kesinleflme.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
vak›a: olay.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayet: il.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zâlîmâne: zalimce, zulmedercesi-
ne.
zindan: hapishane.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adalet-i ‹lahiye: Allah’›n ada-
leti.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
Hakikat: gerçek.
hakikat-› hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
hüküm: verilen karar.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-

terme.
istihkak: hak etme, hak ka-
zanma, hakk› olma.
Kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
kesb: kazanma.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
mahkûmiyet: hüküm giyme,
hükümlülük.

maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mesele: konu.
müddet: süre, zaman.
muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hakim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
musibet: felaket, bela.
nevî: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-



Bana isnat ettikleri suçun asl› esas› olmad›¤›n› nihayet
kendileri de anlad›lar. Onlar, bu ittiham› kasten mi yap-
t›lar; yoksa bir vehme mi kap›ld›lar? ‹ster kas›t olsun is-
ter vehim olsun, benim böyle bir suçla münasebet ve alâ-
kam olmad›¤›n› kemal-i kat’iyetle yakinen ve vicdanen
biliyorum! Dini siyasete alet edecek bir adam olmad›¤›-
m› bütün insaf dünyas› da biliyor! Hatta beni buu suçla
ittiham edenlerde biliyorlar. O hâlde neden bana bu zul-
mü yapmakta ›srar edip durdular? Neden ben suçsuz ve
masum oldu¤um hâlde böyle devaml› bir zulme muannit
bir iflkenceye maruz kald›m? Neden bu musibetlerden
kurtulamad›m? Bu ahval, adalet-i ‹lâhiyeye muhalif düfl-
mez mi?

Bir çeyrek as›rd›r bu suallerin cevaplar›n› bulam›yor-
dum; üzülüyordum, muztarip oluyordum. Bana zulüm ve
iflkence yapt›klar›n›n hakikî sebebini flimdi bildim. Ben
kemal-i teessürle söylerim ki, benim suçum, hizmet-i
Kur’âniyemi maddî manevî terakkiyat›ma, kemalât›ma
alet yapmakm›fl. fiimdi bunu anl›yorum, hissediyorum.
Allah’a binlerle flükrediyorum ki; uzun seneler ihtiyar›m
haricinde olarak, hizmet-i imaniyemi maddî ve manevî
kemalât ve terakkiyat›ma, azaptan, Cehennemden kur-
tulmakl›¤›ma, hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmakl›-
¤›ma, yahut herhangi bir maksada alet yapmakl›¤›ma
manevî gayet kuvvetli mânialar beni men ediyordu.

Bu derunî hisler ve ilhamlar, beni hayretler içinde b›-
rak›yordu. Herkesin hoflland›¤› manevî makamat› ve uh-
revî saadetleri a’mal-i saliha ile kazanmak ve bu yola 

adalet-i ‹lahiye: Allah’›n adaleti.
ahval: haller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
a’mal-i saliha: salih ameller, Al-
lah’›n r›zas›na uygun yap›lm›fl iyi
ve hay›rl› ifller.
asr: yüzy›l.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
derunî: içten, gönülden, kalpten,
iç tarafa ait, içle ilgili.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’an hiz-
meti.
ihtiyar: irade, tercih; kendi istek
ve arzular›na göre hareket etme.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
isnâd: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kemal-i kat’iyet: kesinli¤in tam
oluflu, tam bir kesinlik.
kemal-i teessür: tam bir üzüntü.
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maddî: madde ile alâkal›.
makamat: makamlar.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mânia: meneden fley, engel,
özür, zorluk.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
masum: suçsuz, günahs›z,
saf, temiz.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.

muhalif: z›t, ayk›r›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
musibet: felaket, bela.
muzdarip: izt›rab›, s›k›nt›s›
olan, ›zd›rap çeken, ç›rp›n›p
duran, s›k›nt›l›.
nihayet: en sonunda.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sual: soru.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile

Allah’› hamd etme.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vesile: arac›, vas›ta.
vicdanen: vicdanca, vicdan
bak›m›ndan, içten, yürekten.
yakînen: yakîn olarak, flüp-
heye düflmeden bilme.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



müteveccih olmak, hem meflru hakk› oldu¤u, hem de hiç
kimseye hiçbir zarar› bulunmad›¤› hâlde, ben ruhen ve
kalben men ediliyordum. R›za-i ‹lâhîden baflka, f›trî vazi-
fe-i ilmiyenin sevkiyle, yaln›z ve yaln›z imana hizmet
hususu bana gösterildi. Çünkü, flimdi bu zamanda, hiç-
bir fleye alet ve tâbi olmayan ve her gayenin fevkinde
olan hakaik-› imaniyeyi f›trî ubudiyetle bilmeyenlere ve
bilmek ihtiyac›nda olanlara tesirli bir surette bildirmek,
bu keflmekefl dünyas›nda iman› kurtaracak ve muannit-
lere kat’î kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir fleye alet
olmayacak bir tarzda, bir Kur’ân dersi vermek lâz›md›r
ki, küfr-i mutlak› ve mütemerrit ve inatç› dalâleti k›rs›n;
herkese kat’î kanaat verebilsin.

Bu kanaat de, bu zamanda, bu flerait dahilinde, dinin
hiçbir flahsî, uhrevî ve dünyevî, maddî ve manevî bir fle-
ye alet edilmedi¤ini bilmekle husule gelebilir. Yoksa, ko-
mitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden dehfletli dinsiz-
lik flahsiyet-i maneviyesine karfl› ç›kan bir flah›s, en bü-
yük manevî bir mertebede bulunsa, yine vesveseleri bü-
tün bütün izale edemez. Çünkü, imana girmek isteyen
muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki, “O flah›s, dehas›y-
la, harika makam›yla bizi kand›rd›.” Böyle der ve içinde
flüphesi kal›r.

Allah’a binlerce flükürler olsun ki, yirmi sekiz senedir
dini siyasete alet ittiham› alt›nda, Kader-i ‹lâhî ihtiyar›m
haricinde dini hiçbir flahsî fleye alet etmemek için beflerin
zalimâne eliyle mahz-› adalet olarak beni tokatl›yor, ikaz
ediyor. “Sak›n,” diyor, “iman hakikatini kendi flahs›na
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mahz-› adalet: gerçek adalet,
adaletin tâ kendisi, adaletin asl›.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
men: yasak etme, engelleme.
mertebe: derece, basamak.
meflru: fleriata uygun, fleriat›n
müsaade etti¤i fley.
muannit: inatç›, ayak direyen.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
müteveccih: bir cihete dönen,
yönelen.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
R›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hofl-
nutlu¤u.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
flahsiyet-i maneviye: manevî
flahsiyet, manevî kiflilik.
flerait: flartlar.
sevk: yöneltme.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
suret: biçim, flekil, tarz.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tarz: biçim, flekil.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ubudiyet: kulluk.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.
vazife-i ilmiye: ilimle u¤raflma
görevi.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zâlîmâne: zalimce, zulmedercesi-
ne.

befler: insan, insanl›k.
cemiyet: topluluk, birlik.
dahil: iç, içerisi.
dalâlet: iman ve ‹slamiyetten
ayr›lmak, azmak.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi
olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dünyevî: dünyaya ait.
ene: ben, benlik.
fevkinde: üstünde.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
hakaik-› imaniye: imana ait

hakikatler, imanî gerçekler.
hariç: d›flar›.
hârika: ola¤anüstü.
husûl: olma, meydana gelme.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
iman: inanç, itikat.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
Kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.

kalben: kalp ile, kalpten.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
keflmekefl: kar›fl›k olma du-
rumu, kar›fl›kl›k.
komite: kötü bir maksat için
toplanm›fl topluluk, cemiyet.
küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.



alet yapma. Tâ ki, imana muhtaç  olanlar anlas›nlar ki,
yaln›z hakikat konufluyor. Nefsin evham›, fleytan›n desi-
seleri kalmas›n, sussun.”

‹flte Nur Risalelerinin, büyük denizlerin büyük dalgala-
r› gibi, gönüller üzerinde husule getirdi¤i heyecan›n kalp-
lerde ve ruhlarda yapt›¤› tesirin s›rr› budur, baflka bir fley
de¤il. Risale-i Nur’un bahsetti¤i hakikatlerin ayn›n› bin-
lerce âlimler, yüz binlerce kitaplar daha beli¤âne neflret-
tikleri hâlde, yine küfr-i mutlak› durduram›yorlar. Küfr-i
mutlakla mücadelede, bu kadar a¤›r flerait alt›nda, Risa-
le-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun s›rr› iflte
budur. Said yoktur. Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur.
Konuflan yaln›z hakikattir, hakikat-i imaniyedir.

Madem ki, nur-i hakikat, imana muhtaç gönüllerde te-
sirini yap›yor; bir Said de¤il, bin Said feda olsun. Yirmi
sekiz sene çekti¤im eza ve cefalar, maruz kald›¤›m iflken-
celer, katland›¤›m musibetler hep helâl olsun. Bana zul-
medenlerin, beni kasaba kasaba dolaflt›ranlara, hakaret
edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkûm etmek isteyen-
lere, zindanlarda bana yer haz›rlayanlara hepsine hakk›-
m› helâl ettim.

Âdil kadere de derim ki: Ben, senin bu flefkatli tokat-
lar›na müstahak idim. Yoksa, herkes gibi gayet meflru ve
zarars›z olan bir yol tutarak flahs›m› düflünseydim, maddî,
manevî füyuzat hislerimi feda etmeseydim iman hizme-
tinde bu büyük manevî kuvveti kaybedecektim. Ben,
maddî ve manevî her fleyimi feda ettim, her musibete

Âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
beli¤âne: beli¤cesine, düzgün ve
fasih olarak, belâgatli olana yara-
fl›r tarzda.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehliyet: salâhiyet, yetki.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
eza: eziyet, incitme, can yakma.
fedâ: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler, inayetler.
gayet: son derece.
hakaret: sayg› göstermeme, al-
çak görme, afla¤›lama.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
husûl: olma, meydana gelme.
iman: inanç, itikat.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
kader: ‹lahî hüküm; Cenab-›
Hakk’›n takdir ve tayin etmesi.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
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maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
meflru: fleriata uygun, fleri-
at›n müsaade etti¤i fley.
mücadele: bir gayeye ulafl-
mak için gösterilen ferdî veya

toplu çaba.
musibet: felaket, bela.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
Nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nur-i hakikat: hakikat nuru,
gerçe¤in ayd›nl›¤›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, içten ve karfl›l›ks›z
merhamet.
flerait: flartlar.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
zindan: hapishane.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



katland›m, her iflkenceye sabrettim. Bu sayede, hakikat-i
imaniye her tarafa yay›ld›. Bu sayede, Nur mekteb-i irfa-
n›n›n yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetiflti.
Art›k bu yolda, hizmet-i imaniyede onlar devam edecek-
lerdir. Ve benim maddî ve manevî herfleyden feragat
mesle¤imden ayr›lmayacaklard›r. Yaln›z ve yaln›z Allah
r›zas› için çal›flacaklard›r.

Bize iflkence edenler bilmeyerek, kader-i ‹lâhînin s›rla-
r›na, derin tecellilerine ak›l erdiremeyerek, bizim dava-
m›za hakikat-i imaniyenin inkiflaf›na hizmet ettiler. Bizim
vazifemiz, onlar için yaln›z hidayet temennisinden ibaret-
tir. Ben çok hastay›m. Ne yazmaya, ne söylemeye taka-
tim kalmad›. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medrese-
tüzzehra’n›n Risale-i Nur Talebeleri bu vasiyetimi unut-
mas›nlar.

Said Nursî

„®ò
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derman.
talebe: ö¤renci.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temenni: olmas›n› veya olmama-
s›n› isteme; dilek, istek, arzu.
vasiyet: bir kimsenin öldükten
sonra yap›lmas›n› istedi¤i fleyler
için, sa¤l›¤›nda verdi¤i emir ve ›s-
marlama.
vazife: görev.

ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
hakikat-› imaniye: imana ait
olan gerçek.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
hizmet-i imaniye: imana ait
hizmet, iman ve Kur’ân haki-
katlerinin ikna edici ve ilmî
delillerle anlafl›lmas›na hiz-
met etme.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-

me.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
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 üniversite.
mekteb-i irfan: ilim ve irfan
okulu, irfan yuvas›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.
takat: bir fleyi yapabilme, ba-
flarabilme gücü, güç, kuvvet,



‹SLÂM‹YET DÜfiMANLARININ YAPTIKLARI 
TAARRUZ VE H‹LÂF-I HAKIKAT MENF‹ 

PROPAGANDALARINA MUKAB‹L ÜN‹VERS‹TE
NUR TALEBELER‹N‹N B‹R AÇIKLAMASIDIR

Aziz, s›dd›k kardefllerimiz,

‹mtihan ve gazan›z geçmifl olsun der, sizi tebrik ederiz.
Risale-i Nur’un tahkikî iman dersleriyle iman mertebele-
rinde terakki ve teâlî edip kuvvetli iman› elden eden Nur
Talebeleri için öyle taarruzlar, bir cihetten, bir imtihand›r
ve kömürle elmas› tefrik eden bir mihenktir. Nur Talebe-
leri için, Allah’a iman, Peygambere ittiba ve Kur’ân-› Ke-
rîm’le amelden dolay› hapisler, bir Medrese-i Yusufiyedir,
zulüm ve iflkenceler birer kamç›, birer perçindir. Kader-i
‹lâhî bize o hücumlarla iflaret veriyor ki: “Haydi durma,
çal›fl!” Kur’ân ve iman hizmeti u¤runda mahkemelerde
konuflmak, Nur Talebelerince, bir dostu ile sohbet et-
mektir; karakollara götürülüp getirilmek, çarfl› pazara gi-
dip gelmekten farks›zd›r; kelepçeler, dinî cihad-› ekberin
birer alt›n bilezi¤idirler; beflerin zulmen mahkûm etmesi
ise, hakikatte Hakk›n beraat verece¤ine bir delildir. Bü-
tün öyle iflkence ve zulümler, Nur Talebeleri için birer fle-
ref madalyas›d›r. Ne mutlu ki; otuz seneden beri, Nur Ta-
lebeleri a¤abeylerimiz bu nimetlere mazhar olmufllar.
Maalesef bizlere ki, bizler bu flereflere nail olamad›k ve
olamayaca¤›z da. Zira, bunlar› kazand›ran devir kapan-
mak üzeredir.

amel: fiil, ifl.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
befler: insan, insanl›k.
cihad-› ekber: en büyük cihat,
nefis ile mücadele.
cihet: yön.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, burhan.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
hakikat: gerçek, esas.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
hücûm: sald›rma.
iman: inanma, itikat.
imtihan: deneme, s›nama; Al-
lah’›n çeflitli flekillerde kullar›n›
denemesi.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat et-
me.
Kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
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›
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tevkif edilenlerin hapsedildi¤i
yer manas›nda, hapishane.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
mihenk: bir insan›n k›ymeti-
ni, ahlâk›n› anlamaya yara-
yan vas›ta, ölçü.
mukabil: karfl›l›k.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebi.

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.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
fleref: onur, haysiyet.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.

tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.

talebe: ö¤renci.

teâlî: yükselme, yücelme,
çok yüce olma.

tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.

terakki: yükselme, ilerleme.

zulmen: zulümle, haks›zl›kla,
zulmederek.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Risale-i Nur, bu vatan ve millete emniyet ve asayifli te-
min eden ve kalplere birer yasakç› b›rakan imanî bir
eserdir. ‹slâmiyet düflmanlar›n›n tahrikât›yla olan müte-
addit mahkemelerde Risale-i Nur’a beraatler verilmifl;
Temyiz Mahkemesi ittifakla beraat karar›n› tasdik ede-
rek, Risale-i Nur davas› kaziye-i muhkeme hâlini alm›flt›r.
Yirmi befl mahkeme de, “Risale-i Nur’da suç bulam›yo-
ruz” diye karar vermifltir. Otuz seneden beri yüz binlerle
Nur Talebelerinin bir tek vukuat› görülmemifltir. Bunun
için, Risale-i Nur’un neflrine mâni olmaya çal›flanlar, em-
niyet ve asayiflin düflman› ve vatan ve millet haini anar-
flistlerin hesâb›na bilerek veya bilmeyerek çal›flanlard›r.
Risale-i Nur’a iliflen hükûmet de¤ildir; çünkü, emniyet ve
zab›ta anlam›fl ki, Bediüzzaman ve Nur Talebelerinde si-
yasî bir gaye yoktur. Bunlar›n meflguliyeti, sadece iman
ve ‹slâmiyettir. ‹flte o gizli din düflmanlar›n›n taarruzlar›
karfl›s›nda Nur Talebeleri Risale-i Nur’daki tahkikî iman
derslerinin verdi¤i iman kuvvetiyle, metin, salâbetli ve
ma¤lûp edilmez bir hizbü’l-Kur’ân ve fethedilmez bir
kal’a halindedirler. Din düflmanlar› taraf›ndan hücumlar
oldukça, Nur Talebelerinin Risale-i Nur’a ve Üstatlar›na
olan sadâkat ve sebat ve faaliyetleri ziyadeleflir, perçinle-
flir. Bir talebesi, Üstad›m›za flöyle yazm›fl:

“Ey benim aziz kahraman Üstad›m! Muar›zlar›m›z art-
t›kça kuvvetimiz ço¤al›yor; Rabb-i Rahîm’imize hadsiz
flükürler olsun.”

Evet, o bir zamanlar ki, karanl›kl›, zulümatl› ve efledd-i
zulüm ve istibdad-› mutlak devrinde, herkes susturulmufl; 
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düflmeyen ve korkuya kap›lma-
yan.
Muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
salâbet: Metanet, manevî kuvvet,
dayanma, sebat.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
tahrikat: tahrikler.
Talebe: ö¤renci.
talebe: ö¤renci.
tasdik: bir fleyin veya kimsenin
do¤rulu¤una kesin olarak hük-
metme.
temîn: sa¤lama.
Temyiz: bir davan›n karar›n›n bir
üst mahkeme taraf›ndan tekrar
incelenmesi.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.
ziyade: Artma, ço¤alma.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma.
emniyet: güvenlik, kanun ve
nizam hakimiyetinin sa¤lan-
mas›.

efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hain: h›yanet eden, arkadan
vuran.
hizbü’l-Kur’ân: Kur’an hiz-
metkâr›, Kur’an taraftar›.
hücûm: sald›rma.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.

ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
kal’a: büyük hisar.
kaziye-i muhkeme: tam,
sa¤lam hüküm; temyizin tas-
dikinden geçmifl, de¤iflmez
hâle gelmifl mahkeme karar›.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
mâni: engel.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve
meflgul olunan fley.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›;
kolayl›kla sars›lmayan, telafla



fakat tek bir kimse susmam›fl ve susturulamam›fl. Bu
yekta ve nadir kimse olan Bediüzzaman’›n talebeleri de
ma¤lûp edilememifllerdir.

Nur Talebeleri, evvelâ kendi imanlar›n› kurtarmak, bu-
nunla beraber din kardefllerinin de imanlar›n› kurtarmak
için Kur’ân-› Hakîm’in yüksek ve parlak bir tefsiri olan
Risale-i Nur’u okumufllar ve okutmufllard›r. Imanlar›n›
kurtarmaya çal›flt›klar› ve r›za-i ‹lâhî için Kur’ân’a ve ima-
na Risale-i Nur’la hizmet ettikleri s›rada maruz kald›klar›
hücum ve taarruzlara hiç ehemmiyet vermeyerek, o giz-
li din düflmanlar›n›n tasallutlar›n›, sald›r›fllar›n› kendileri
için iman ve Kur’ân hesab›na bir kamç› ve bir teflvikçi
hükmüne geçti¤ine kanaat getirmifllerdir. Otuz senelik
bu nevi hâdisat›n ve bu nevi tesirat›n neticeleri, bu mil-
let-i ‹slâmiye muvacehesinde meydandad›r.

‹flte, Risale-i Nur’un yeni ve müfltak talebeleri olan
kardefllerimiz, sizler de böyle bir Üstad›n ve böyle bir
eserin talebeleri oldu¤unuzdan, sizlerin de bu semerele-
re ve meyvelere mazhar olup, Nurlara daha ziyade sar›-
larak, hararet ve ifltiyak›n›z daha fazla ziyadeleflmifl ola-
rak, Nurlar› sebat ve sadâkatle okumak derecesine nail
olaca¤›n›zdan, hem sizleri ruhucan›m›zla tebrik ediyoruz,
hem sizlere binler selâm ve dualar edip, dualar›n›z› bek-
liyoruz.

„®ò
Nurlara olan taarruzlar›n bir zarar› olsa, yirmi faydas›

vard›r. Elbette, yirmi kazanca karfl› bir zarar, hiç hük-
mündedir. Taarruzlar ancak ve ancak Nurun neflriyat ve

dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hararet: atefllilik, coflkunluk, he-
yecanl›l›k.
hücum: sald›rma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iman: inanç, itikat.
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ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.

muvâcehe: ön, karfl›.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nevî: çeflit, tür.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
ruhucan: ruh ve can; ruh ve
canla.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sebat: sözünde durma, karar-
l› olma, azimlilik.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-

met ve esenlik dileme.
semere: meyve, güzel netice.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
talebe: ö¤renci.
tasallut: birini rahats›z etme,
musallat olma, hükmü alt›na
alma.
tefsîr: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›, aç›klamas›.
tesirat: etkiler, tesirler.
yekta: eflsiz, benzersiz.
ziyade: Artma, ço¤alma.



fütuhat›n›n genifllemesine, inkiflaf›na sebeptir ve millet-i
‹slâmiye nazar›nda itimat ve emniyet kazanmas›na
medard›r.

Risale-i Nur’un Anadolu geniflli¤inde ve âlem-i ‹slâm
vüs’atinde ve Avrupa ve Amerika çap›ndaki maddî ve
manevî tesirat ve fütuhat›na ve neflriyat›na flahit olan ‹s-
lâmiyet düflmanlar›, yine baz› taarruzlar yapm›fllar. Ald›-
¤›m›z haberlere göre, bu taarruzlardan sonra, hususan
fiark vilâyetlerinde, eskisine nazaran Nurun fütuhat› on
gün içinde on misli fazlalaflm›fl. Hem, böylelikle, halk›n
nazar-› dikkati Risale-i Nur’a ve Üstad›m›za çevrilmifl;
uyuyanlar uyanm›fl, tembeller harekete gelmifl, ihtiyats›z-
lar ihtiyata muvaffak olmufllard›r. Bu ac› taarruzlar gelip
geçici olmakla beraber, s›rf bir korku ve evham yaymak
kast›yla yap›lan vesileler ve desiseli manevralard›r. Ah-
mak din düflmanlar›, güya Nur Talebelerini korkutmak
sevdas›yla, resmî kimseleri aldat›p tahrik ve alet etmeye
çal›fl›yorlar. Acaba o gafiller bilmiyorlar m› ki, bizler Nu-
run talebeleriyiz. Dinsizlerin, masonlar›n, komünistlerin
mahiyeti gayet derecede zay›ft›r. Zahiren kuvvetli gibi
görünmeleri, serseri bir çocu¤un bir haneyi bir kibritle
mahvetmesi gibi, tahribâtla ifl görmelerindendir.

Evet, onlar son derece zay›ft›rlar; çünkü, bir serçe ku-
flu kadar iktidar› olmayan kendi varl›klar›na güvenirler.
Hem, son derece zillet, meskenet ve afla¤›l›k içindedirler;
çünkü, insanlara kul köle olup onlara müraîlik, riyakârl›k
ve dalkavukluk ediyorlar. Ehl-i iman ise, hususan tahkikî
iman ile iman› inkiflaf edenler, kavidirler, muazzezdirler.
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mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma, bitme.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manevra: hile, oyun, düzen, do-
lap.
mason: dünyevi maksatlarla ku-
rulmufl, s›k› bir dayan›flmay› esas
alan komitac› teflkilât›n mensu-
bu.
medar: sebep, vesile.
meskenet: fakirlik, yoksulluk.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm milleti.
misl: kat; efl.
muazzez: çok aziz, izzet sahibi,
sayg› uyand›ran.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mürai: riyakâr, iki yüzlü, baflkala-
r›na gösterifl olsun diye hareket
eden.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
neflriyat: yay›nlar.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü, sah-
tekâr.
fiark: Do¤u bölgeleri, Do¤u Ana-
dolu.
serseri: gayesiz, hedefsiz; öteden
beri bafl›bofl olan.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›flk›rt-
ma.
talebe: ö¤renci.
tesirat: etkiler, tesirler.
vesile: arac›, vas›ta.
vilayet: il.
vüs’at: genifllik.
zahiren: görünüflte.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve
yarar sa¤layacak olan kimse-
lere afl›r› sayg› ve hayranl›k
göstererek yaranmak isteyen
kimse.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
emniyet: güvenlik, kanun ve
nizam hakimiyetinin sa¤lan-
mas›.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hane: ev.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtiyat: uzak görüfllü olma,
gelece¤i düflünerek tedbirli

hareket etme.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
itimat: dayanma, güvenme.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.



Onlar›n herbiri bir abd-i aziz ve bir abd-i küllîdirler; çün-
kü onlar, bir Kadîr-i Zülcelâl’e ve bir Hakîm-i Zülkemal’e

ve bir Hâl›k-› Kâinat’a ve bir 
1 ¢pVrQr’Gnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQ ’a

ve bir 
2 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh ’e ibadet ederler, kulluk eder-

ler, Ona intisap ederler; hem istinat ederler.

Bu gizli din düflmanlar› ve münaf›klar çoktand›r anla-
d›lar ki, Nur Talebelerinin kefenleri boyunlar›ndad›r. On-
lar› Risale-i Nur’dan ve Üstatlar›ndan ay›rmak kabil de-
¤ildir. Bunun için, fleytanî plânlar›n›, desiselerini de¤ifltir-
diler. “Bir zay›f damarlar›ndan veya safiyetlerinden istifa-
de ederiz” fikriyle, aldatmak yolunu tuttular. O münâf›k-
lar veya o münaf›klar›n adamlar› veya adamlar›na aldan-
m›fl olanlar, dost suretine girerek, bazen da talebe flekli-
ne girerek, derler ve dedirtirler ki: “Bu da ‹slâmiyete hiz-
mettir, bu da onlarla mücadeledir. fiu malûmat› elde
edersen, Risale-i Nur’a daha iyi hizmet edersin. Bu da
büyük eserdir” gibi birtak›m kand›r›fllarla, s›rf o Nur Ta-
lebesinin Nurlarla olan meflguliyet ve hizmetini yavafl ya-
vafl azaltmakla ve baflka fleylere nazar›n› çevirip, nihayet
Risale-i Nur’a çal›flmaya vakit b›rakmamak gibi tuzaklara
düflürmeye çal›fl›yorlar. Veyahut da, maafl, servet, mev-
ki, flöhret gibi fleylerle aldatmaya veya korkutmakla hiz-
metten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur, dik-
katle okuyan kimseye öyle bir fikrî, ruhî, kalbî intibah ve
uyan›kl›k veriyor ki; bütün böyle aldatmalar, bizi Risale-i
Nur’a fliddetle sevk ve teflvik ve o dessas münaf›klar›n 

abd-i aziz: izzetli kul; Allah’tan
baflkas›na müracaat etmeyen ve
minnet duymayan kul.
abd-i küllî: bütün yarat›lm›fllar›n
ibadet ve tesbihatlar›n› kendi
flahs›nda temsil edebilen kul.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve ya-
rar sa¤layacak olan kimselere
afl›r› sayg› ve hayranl›k göstere-
rek yaranmak isteyen kimse.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
ehl-i iman: inananlar, iman sa-
hipleri.
fikrî: fikir cinsinden, fikirle alâka-
l›, fikre ait.
Hakîm-i Zülkemal: kemal sahibi,
her fleyi faydal› ve hikmetli yara-
tan, Allah.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
hususan: bilhassa, özellikle.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
intibâh: uyan›kl›k.
intisap: mensup olma, ba¤lanma,
girme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istinat: dayanma, güvenme.
kabil: mümkün, ihtimal dairesin-
de.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kalbî: kalple ilgili, kalbe ait.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kefen: gömülmeden önce ölü-
nün sar›ld›¤› beyaz bez, kefen.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
meflguliyet: meflgul olma, bir ifl

yapma.
mevki: yer, makam.
muazzez: çok aziz, izzet sahi-
bi, sayg› uyand›ran.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
mürai: riyakâr, iki yüzlü, bafl-

kalar›na gösterifl olsun diye
hareket eden.
nazar: bak›fl, dikkat.
nihayet: en sonunda.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.

safiyet: safl›k, halislik, temiz-
lik.
sevk: yöneltme.
fleytanî: fleytana ait, fleytana
has, fleytanla ilgli.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.
talebe: ö¤renci.

1. Göklerin ve yerin Rabbi. (Zuhruf Suresi: 82; Duhan Suresi: 7.)
2. O her fleye kadirdir. (Rum Suresi: 50; fiûra Suresi: 9, v.d.)
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maksatlar›n›n tam aksine olarak bir tesir ve bir netice ha-
s›l ediyor. Fesübhanallah! Hatta öyle Nur Talebeleri mey-
dana gelmektedir ki, as›l halis niyet ve kudsî gayeden
sonra —bir sebep olarak da— münaf›klar›n mezkûr
plânlar›n›n inad›na, ra¤m›na, dünyay› terk edip kendini
Risale-i Nur’a vakfediyor ve Üstad›m›z›n dedi¤i gibi, di-
yorlar: “Zaman, ‹slâmiyet fedaîsi olmak zaman›d›r.”

1 »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG

Bizim hizmet-i imaniyeye nazaran cam parçalar› hük-
mündeki siyasetle alâkam›z yoktur. Diyanet Riyaseti ehl-i
vukuf raporunda, “Risale-i Nur kitaplar›nda siyaseti alâ-
kadar eden mevzûlar yoktur” demifltir. Hatta, o zaman,
yine Afyon savc›s› da iddianamesinde, “Bediüzzaman ve
talebelerinin faaliyeti siyasî de¤ildir” diye hükmetmifltir.

Evet, Risale-i Nur fiakirtlerinin meflgul oldu¤u vazife,
en muazzam olan mesail-i dünyeviyeden daha büyüktür.
Siyasetle u¤raflmaya vaktimiz yoktur. Yüz elimiz de olsa,
ancak Nura kâfi gelir. Amerika, ‹ngiliz kadar servetimiz
de olsa, yine iman› kurtarmak davas›na hasredece¤iz.
Hem, birtak›m siyasî ifllerle veya birtak›m bat›l cereyan-
larla ve fikirlerle u¤raflmaya zaman›m›z yoktur. Ömrü-
müz k›sad›r, vaktimiz dard›r. Üstad›m›z›n dedi¤i gibi, “Fe-
na fleylerle meflguliyet fena tesir eder, fena iz b›rak›r.”
Hususan böyle bir as›rda, “Bat›l›, iyice tasvir etmek, safî
zihinleri idlâldir.” Evet menfilikleri ö¤renerek mücadele 
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de.
hususan: bilhassa, özellikle.
iddianame: iddia yaz›s›, savc›n›n
bir dava konusundaki iddialar›n›
toplam›fl oldu¤u, isnat etti¤i suç
ve delilleri de içine alan yaz›s›.
idlâl: dalâlete düflürme, do¤ru
yoldan ç›karma, sapt›rma, azd›r-
ma.
iman: inanç, itikat.
kâfî: yeter, elverir.
kudsî: mukaddes, yüce.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
mesail-i dünyeviye: dünyaya ait
meseleler, konular.
meflguliyet: u¤rafl›lan ve meflgul
olunan fley.
mevzu: konu.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
ra¤m›na: ona ra¤men, inad›na,
z›dd›na.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
safî: samimî, hâlis, saf.
flakirt: talebe, ö¤renci.
sevk: yöneltme.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
talebe: ö¤renci.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tesir: etki.
vakf: ba¤›fllamak.
vazife: görev.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alâkadar: ilgili, iliflki.
asr: yüzy›l.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
Diyanet Riyaseti: Diyanet ‹fl-

leri Baflkanl›¤›.
ehl-i vukuf: hâkimler.
fedaî: can›n› esirgemeyen,
mühim bir maksat u¤runa ca-
n›n› vermeye haz›r bulunan.
fesübhanallah: Allah’› her
türlü kusur, ay›p ve eksikler-
den tenzih ederim” manas›n-
dad›r. fiaflk›nl›¤› anlatmak için
kullan›l›r.
halis: samimî, her amelini

yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus
k›lma, vakfetme.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna
edici ve ilmî delillerle anlafl›l-
mas›na hizmet etme.
hükmetme: karar vermek.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

1. Rabbimin lütfundan dolay› Allah’a hamd olsun. (Metnin “Elhamdülillâh” k›sm› birçok ayette
geçmektedir. Sonraki k›s›m ise Neml Suresinin 40. ayetidir.)



edece¤im gibi saf bir niyetle bafllay›p, menfi fleylerle
meflgul ola ola, dinî ba¤lar› ve dinî salâbet ve sadâkati es-
ki hâline nazaran gevflemifl olanlar olmufltur.

Risale-i Nur, nuru yerlefltirerek zulmeti izale ediyor,
yok ediyor; iyiyi ö¤reterek, fenay› fark ve tefrik ettiriyor
ve vazgeçiriyor; hakikati ders vermekle, bat›ldan kurtar›-
yor ve bat›ldan mahfuz k›l›yor.

Hülâsa-i kelâm: Biz, ancak Nurlarla meflgulüz. Biz
mücevherat-› Kur’âniye ile ifltigal ediyoruz. Bizler,
Kur’ân’›n kâinat vüs’atindeki elmas gibi hakikatlerine ça-
l›fl›yoruz. Bizler, ancak bâkîye hizmet ediyoruz. Bizler, fâ-
nî fleylere emek sarf etmeyiz. Bizim, Risale-i Nur’la olan
hizmet-i imaniyemiz, baflka fleylerle ifltigalimize ihtiyaç
b›rakm›yor, her fleye kâfi geliyor.

Elhas›l, Üstad›m›z Bediüzzaman’la ve Risale-i Nur’la
mücadele eden insafs›z gizli din düflmanlar›, acz-i mut-
lakla ebede kadar ma¤lûbiyettedirler. Bediüzzaman ve
Risale-i Nur ise, ebediyen muzaffer ve muvaffakt›r. fiah-
s› çürütmeye çal›flmakla Risale-i Nur çürütülemez. Zira,
Risale-i Nur, bizatihî hüccet ve bürhand›r. Onu ve onun
müellifini çürütmeye çal›flanlar, çürümeye mahkûm ol-
mufllard›r. Numunesi, tarih muvacehesinde meydanda-
d›r; ve hem de çürüyeceklerdir. Risale-i Nur’daki yüksek
hakikat, Risale-i Nur’u ebede kadar payidar k›lacakt›r.

Evet, Nur Talebeleri a¤›r ceza mahkemelerinde demifl-
ler ki: “Bizi Üstad›m›z Bediüzzaman’dan ve Risale-i Nur’-
dan ve bizi bizden ay›racak hiçbir beflerî kuvvet yoktur.” 

acz-i mutlak: mutlak zay›fl›k,
güçsüzlük.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve ka-
l›c› olan.
bat›l: bofl ve manas›z olan, gerçe-
¤e uymayan, do¤ru ve hakl› ol-
mayan.
beflerî: insanla ilgili, insana ait.
bizatihi: kendili¤inden, kendisi,
kendinden.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ebediyen: ebedî olarak, sonsuza
kadar.
elhas›l: has›l›, netice itibariyle, k›-
saca.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
emek: bir iflin yap›lmas› için çeki-
len s›k›nt›, sarf edilen beden ve
kafa gücü.
fânî: ölümlü, geçici.
hakikat: gerçek, esas.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hüccet: delil.
hülâsa-i kelâm: sözün hulâsas›,
sözün özü, sözün k›sas›.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
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kâfî: yeter, elverir.
ma¤lûbiyet: yenilgi, yenilme.
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl.
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga.
mücevherat-› Kur’âniye:
Kur’ân’a ait cevherler, Kur’ân-
› Kerîm’in içinde bulunan ma-
nevî inciler.

müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muvacehe: ön, karfl›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muzaffer: yenmifl, galip gel-
mifl.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
numune: örnek.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
payidar: iyice yerleflmifl, sü-
rekli, kal›c›, sabit, kaim, de-
vaml›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
saf: halis, temiz.
salâbet: metanet, manevî
kuvvet, dayanma, sebat.
sarf: harcama.
talebe: ö¤renci.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
vüs’at: genifllik.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.



Evet, o münaf›klar›n atomlar› dahi bu hususta âcizdir.
Farz›muhal, yapabilseler, hatta cesedimizi öldürseler de,
ruhumuz selâmet ve saadetle ebediyete gidecektir. Hem
Üstad›m›z›n Mektubat mecmuas›nda dedi¤i gibi deriz:
“Birimiz dünyada, birimiz ahirette, birimiz flarkta, birimiz
garpta, birimiz flimalde, birimiz cenupta olsak; biz yine
birbirimizle beraberiz.”

Üstad›m›z hiçbir manevî makam iddia etmiyor. Baflka-
lar› taraf›ndan kendine verilen büyük ve müstesna paye-
leri reddediyor. Fakat onun hâl ve ahvali, fiiliyat ve hare-
kât› onun kim oldu¤unu anlamaya ve ispata kâfidir. Evet,
Bediüzzaman’›n ve Risale-i Nur’un Kur’ân, iman ve ‹slâ-
miyet hizmetine mâni olabilmek için dünyay› elinde tu-
tup çevirecek bir kuvvet lâz›md›r.

Hazret-i Üstad›m›z›n idam plânlar›yla sevk edildi¤i
mahkemedeki müdafaatlar›ndan, Büyük Müdafaat kita-
b›ndan baz› cümleler:

“Risale-i Nur Talebeleri baflkalar›na benzemez, onlar-
la u¤rafl›lmaz, onlar ma¤lûp olmazlar. Risale-i Nur,
Kur’ân’›n mal›d›r; Kur’ân-› Hakîm’den süzülmüfltür.
Kur’ân ise, Arfl› ferflle ba¤layan bir zincir-i nuranîdir...
Kimin haddi var ki, buna el uzats›n. Risale-i Nur, bu Ana-
dolu’nun sinesine yerleflmifltir; hiçbir kuvvet onu söküp
atamayacakt›r.”

Meflhur ve harikulâde bir eser olan Ayetü’l-Kübra risa-
lesinden:
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müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
paye: rütbe, derece, mertebe.
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.
saadet: mutluluk.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
sevk: gönderme.
flimal: kuzeyde yer alan bölgeler.
sîne: gö¤üs.
Talebe: ö¤renci.
zincir-i nuranî: nurlu zincir.

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü
yetmez.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahval: haller, durumlar.
Arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
cenup: güneyde yer alan böl-
geler.
ebediyet: sonsuzluk.
Farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.

fiiliyat: fiil olarak gerçekleflti-
rilen fleyler, yap›lanlar.
garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler.
harekât: hareketler, davra-
n›fllar.
harikulâde: ola¤anüstü.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kâfî: yeter, elverir.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
makam: yer, mevki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mâni: engel.
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi.
müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.



“Risale-i Nur, yaln›z cüz’î bir tahribat› ve bir küçük ha-
neyi tamir etmiyor; belki küllî bir tahribat› ve ‹slâmiyeti
içine alan ve da¤lar büyüklü¤ünde tafllar› bulunan bir
muhit kal’ay› tamir ediyor. Ve yaln›z hususî bir kalbi ve
has bir vicdan› ›slaha çal›flm›yor; belki bin seneden beri
tedarik ve teraküm eden müfsit aletlerle dehfletli rahne-
lenen kalb-i umumîyi ve efkâr-› ammeyi ve umumun ve
bahusus avam-› mü’minînin istinatgâhlar› olan ‹slâmî
esaslar›n ve cereyanlar›n ve fleairlerin k›smen k›r›lmas›y-
la bozulmaya yüz tutan vicdan-› umumiyeyi, Kur’ân’›n
i’caz›yla ve genifl yaralar›n›, Kur’ân’›n ve iman›n ilâçla-
r›yla tedavi etmeye çal›fl›yor. Elbette böyle küllî ve deh-
fletli rahnelere ve yaralara hakkalyakin derecesinde, da¤-
lar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve binler tiryak hasiye-
tinde mücerrep ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak ge-
rektir. ‹flte bu zamanda, Kur’ân-› Mücizülbeyan’›n i’caz-›
manevîsinden ç›kan Risale-i Nur, o vazifeyi görmekle be-
raber, iman›n hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve
inkiflafata medar olmufltur ve olmaktad›r.”

Aziz kardefllerimiz,

Yüzlerce uleman›n susturuldu¤u ve dinî neflriyat›n
yapt›r›lmad›¤› ve Kur’ân’›n hakikatlerini beyan ve tebli¤
etmeye dinen muvazzaf olduklar› hâlde cebren yapt›r›l-
mad›¤› ve din adamlar›n›n imha edilmesi gibi dehfletli ve
tarihin görmedi¤i bir hengâmda, Kur’ân ve iman ve ‹slâ-
miyeti y›kmak plânlar›n›n tatbik edildi¤i en müthifl bir
devirde ve küfr-i mutlak›n ve dinsizli¤in en azg›n bir za-
man›nda, Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân ve iman ve 

avam-› mü’minîn: mü’minlerin
genifl halk tabakas›, avam olanla-
r›.
Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
cüz’î: küçük, az.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
dinen: din bak›m›ndan, diyanet
noktas›ndan, dince.
edviye: ilâçlar, devalar.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek, esas.
hakkalyakin: imanî meselelerin
hakikatini tam olarak anlama.
hane: ev.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hengâm: zaman, s›ra.
hüccet: delil.
hususî: özel.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
i’caz-› manevî: manen mucize
olufl.
iman: inanç, itikat.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
inkiflafat: inkiflaflar, aç›lmalar,
geliflmeler.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
istinatgâh: dayanak noktas›, gü-
venilecek yer.
kal’a: büyük hisar.
kalb-i umumî: umumun kalbi,
genele ait kalp, toplumun duygu-
lar›.
k›smen: k›smî olarak, bir k›s›m.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
küllî: umumî, genel, bütün olan.
Kur’ân-› Mucizül Beyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerlerini
yapmaktan aciz b›rakan Kur’an.
medar: sebep, vesile.
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mücerrep: tecrübe edilmifl,
denenmifl.
müfsit: ifsat eden, bozucu,
bozan.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
muvazzaf: vazifelendirilmifl,
kendisine görev verilmifl, va-
zifeli.
neflriyat: yay›nlar.
rahne: zarar, ziyan; gedik, ya-
ra.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
fleair: dinin alâmetleri, iflaret-
leri.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tatbik: uydurma, uygulama.
tebli¤: dinî bir emrin kullara
bildirilmesi.
tedarik: haz›rlama, elde bu-
lundurma, sa¤lama.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
teraküm: birikme, y›¤›lma,

toplanma.

tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.

ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.

umum: bütün, herkes.

vazife: görev.

vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

vicdan-› umumiye: umumun
vicdan›, kammu vicdan›.



‹slâmiyetin fedakâr ve pervas›z bir müdafii ve muhaf›z›
olarak cihad-› diniye meydan›nda yegâne flah›s olarak
görülmüfltür. Evet, Bediüzzaman, devletlere, milletlere
mukabil, de¤il yaln›z bir yerdeki Firavunlara, bütün Av-
rupa dinsizli¤ine karfl› tek bafl›yla meydan okumufl ve
okuyor. Ve Kur’ân hakikatlerini efledd-i zulüm ve istib-
dad-› mutlak içerisinde neflrediyor. “Vazifemiz çal›flmak-
t›r. Bizi galip etmek, ma¤lûp etmek, muvaffak etmek ve
Nurlar› kabul ettirmek Cenab-› Hakka aittir. Biz, vazife-i
‹lâhiyeye kar›flmay›z” demifl ve tarihte misline rastlanma-
yan zulüm ve iflkenceler içerisinde çok zâlimane muâme-
leler görmüfl ve kap›s›nda jandarma ve polis bekletilmek
suretiyle Cuma namaz›na dahi gitmekten men edilmifl ve
bütün bu tarihi facialar› kapatmak ve kimseye iflittirme-
mek için de s›k› bir takyidat alt›na al›nm›flt›r.

‹flte, böyle a¤›r flartlar içerisinde Risale-i Nur’u Haz-
ret-i Üstad›m›z inayet-i ‹lâhiye ile telif edip, ekserîsini
Kur’ân harfleriyle ve el yaz›s›yla neflretmifltir. Böylelikle-
ayn› zamanda Kur’ân hatt›n› da muhafaza etmifl ve yüz
binlerle Müslüman Türk gençleri Risale-i Nur’u okuyabil-
mek için mukaddes kitab›m›z olan Kur’ân’›n yaz›s›n› ö¤-
renmek nimet ve flerefine nail olmufllard›r. Üstad›m›z,
malik oldu¤u kuvvet-i iman ve ihlâs-› tamme ile hakaik-›
Kur’âniye ve imaniyeyi avam ve havas talebelerinin
umumunun istifade edebilece¤i ve asr›n anlay›fl›na uygun
yep yeni bir tarz-› beyanla ifade ve izhar etmifltir. Böyle-
ce Risale-i Nur gibi tap taze ve parlak ve yüksek bir tef-
sir-i Kur’ânîyi inayet-i Hak’la meydana getirmifltir.
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men: yasak etme, engelleme.
misl: benzer, efl.
muamele: davranma, davran›fl.
müdafi: müdafaa eden, savunan,
koruyan, dayanan.
muhafaza: koruma.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
pervâs›z: korkusuz, hiç korkma-
yan, pervas› olmayan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
suret: biçim, flekil, tarz.
takyidat: kay›tlamalar, k›s›nt›lar.
talebe: ö¤renci.
tarz-› beyan: aç›klama ve söyle-
me flekli.
tefsir-i Kur’ânî: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
telif: eser yazma.
umum: bütün, hepsi.
Vazife: görev.
vazife-i ‹lahiye: do¤rudan do¤ru-
ya Allah’a ait olan ifl ve vazife.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zâlîmâne: zalimce, zulmedercesi-
ne.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

asr: yüzy›l.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
cihad-› diniye: din için savafl-
mak mücadele etmek, gayret
göstermek.
ekserî: ço¤u k›sm›.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
Firavun: zâlim, imans›z; kibir-

li, gururlu ve inatç›.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hakikat: gerçek, esas.
hatt: yaz›, el yaz›s›.
havas: bilgi ve yaflay›flça üs-
tün olanlar, önde gelenler.
ihlâs-› tamme: tam ihlâs,
yapt›¤› her iflinde Allah’›n em-
rini ve r›zas›n› gözetme.
inayet-i Hak: her fleyin en

do¤rusunu yapan Cenab-›
Hakk’›n korumas›, yard›m›.
inayet-i ‹lahiye: Allah’›n yar-
d›m›.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak
ve hürriyeti tan›mayan tam
bask›, tam diktatörlük.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
ma¤lup: yenilme, kendisine
galip gelinmifl.
malik: sahip.



Bu harikulâde eserlerdir ki, bu vatan ve milleti dinsiz-
lik ve komünistlikten muhafaza etmifltir. Hem, fleair-i ‹s-
lâmiyenin cebren kald›r›ld›¤› ceberut devrinde, dünya ha-
t›r› için kendini mecbur zannederek o kudsî fleairden fe-
dakârl›k yapanlar›n ve din zarar›na hareket edenlerin ve
‹slâmiyete muhalif fetvalara ve bid’alara mecbur edilen-
lerin çoklu¤u zaman›nda Bediüzzaman, ne lisan-› hâlin-
de, ne lisan-› kàlinde ve ne de fiiliyat›nda o kadar zulüm-
ler çekti¤i ve idamlarla tehdit edildi¤i hâlde, en küçük bir
de¤ifliklik bile yapmam›flt›r. Bilakis, “Ecel birdir, tagayyür
etmez... Ölüm, bu âlem-i fenâdan âlem-i bekaya ve
âlem-i nura gitmek için bir terhistir” deyip, mücadeleye
at›lm›fl; bid’alar› tan›tan ve durduran ve fleair-i ‹slâmiyeyi
muhafaza eden ve sünnet-i seniyeyi ihya eden eserleri
perde alt›nda otuz seneden beri neflretmifl ve muhitinde,
âdeta Devr-i Saadetin bir cilvesini yaflatm›flt›r. Bir sün-
net-i seniyeye muhalif hareket etmemek için, iflkenceli
bir inzivay› ihtiyar etmifltir. Otuz seneden beri milyonla-
ra hükmeden dinsiz ve emsalsiz bir istibdad-› mutlak, Be-
diüzzaman’› hiçbir cihetten hiçbir vakit hükmü alt›na ala-
mam›fl, bilakis zalim müstebitler ona ma¤lûp olmufllard›r.

Risale-i Nur, taklidî iman› tahkikî imana çevirip, iman›
kuvvetlendirip, iki cihan›n saadetini kazand›r›p, hüsn-i
hatimeyi netice verir. En büyük dinsiz feylesoflar› da il-
zam etmifltir. Risale-i Nur’un bir hususiyeti de fludur ki:
Di¤er mütekellimîne muhalif olarak, ehl-i dalâletin men-
filiklerini zikretmeden, yaln›z müsbeti ders vererek, yara
yapmaks›z›n tedavi etmesidir. Bu itibarla bu zamanda 

âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlem-i fenâ: fenâ âlemi, gelip ge-
çici, fânî âlem.
âlem-i nur: nur âlemi, ayd›nl›k
âlemi.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar..
bilâkis: aksine, tersine.
ceberut: zorlama, diktatörlük.
cebren: cebirle, zorla, kuvvet kul-
lanarak, mecburî.
cihet: yön.
cilve: tecelli, görüntü.
Devr-i Saadet: saadet devri; Re-
sulullah›n yaflad›¤› devre verilen
isim.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
emsalsiz: benzersiz.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
fetva: ‹slam’da bir mesele hak-
k›nda dinî meselelere tam vâk›f
yetkili kimseler taraf›ndan verilen
fler’i hüküm.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe ile
u¤raflan.
fiiliyat: fiil olarak gerçeklefltirilen
fleyler, yap›lanlar.
harikulâde: ola¤anüstü.
hükmetme: hakim olma, iflleme.
hüküm: hakimiyet, nüfuz, ku-
manda.
hüsn-i hatime: iman ile ahirete
gitmek, kelime-i flehadet söyle-
yerek ölmek.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
inziva: bir köfleye çekilme, tek
bafl›na yaflama, dünya ifllerinden
vaz geçme, dünyadan el-etek
çekme.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
kudsî: mukaddes, yüce.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kal: söz ile anlat›lan mana,

1064 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎISPARTA HAYATI

konuflma dili.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
muhafaza: koruma.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
muhit: yöre, çevre.
müspet: olumlu.
müstebit: zulüm ve bask›da
bulunan, zorba.
mütekellimîn: kelâm âlimle-
ri, kelâmc›lar.

neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
saadet: mutluluk.
fleair: dinin alâmetleri, iflaret-
leri.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait
iflaretler, ‹slâma sembol ol-
mufl ifl ve ibadetler.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) yüce sünneti;
yüksek hâl, söz, tav›r ve tas-
vipleri.
tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma.

tahkikî: araflt›rma ve incele-
me ile ilgili, inand›¤› fleylerin
asl›n›, esas›n› bilerek inanma.

taklidî: taklitle yap›lan.

tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.

terhis: izin verme, serbest b›-
rakma, sal›verme.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

zikr: anma, bildirme.

zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Risale-i Nur, vehim ve vesveseleri mahvediyor, akla ge-
len sualleri, istifhamlar›, nefsi ilzam, kalbi ikna ederek
cevapland›r›yor. Risale-i Nur, hem akl›, hem kalbi tenvir
eder, nurland›r›r, hem nefsi musahhar eder. Bunun için-
dir ki, yaln›z ak›lla giden ehl-i mektep ve ehl-i felsefe ve
kalb yoluyla giden ehl-i tasavvuf, Risale-i Nur’a sar›l›yor-
lar. Ve ehl-i mektep ve felsefe anl›yorlar ki, hakikî mü-
nevverlik, ak›l ve kalp nurunun mezciyle kabildir. Yaln›z
ak›lla gitmek, akl› göze indiriyor. Bu hâl ise, bir kanad›
k›r›k olan›n mahkûm oldu¤u sukùtu netice veriyor. ‹hlâs-
l›, hâlis  ehl-i tasavvuf idrak ediyor ki, demek zaman es-
ki zaman de¤ildir; böyle bir zamanda, hem kalp ile, hem
ak›l ile bizi hakikat yolunda götürecek ve hakikate vâs›l
edecek Kur’ânî bir yol lâz›md›r ki, biz zülcenaheyn olabi-
lelim. (HAfi‹YE) ‹ntibaha gelmifl olan ehl-i medrese vâk›f olu-
yorlar ki, eski zamanda medrese usulü ile on befl senede
elde edilebilen imanî ve ‹slâmî netice bu zamanda, Risa-
le-i Nur’la on befl haftada elde edilebiliyor. Üstad›m›z bu-
yuruyorlar ki: “Bir sene Risale-i Nur derslerini anlayarak
ve kabul ederek okuyan kimse, bu zaman›n mühim ve
hakikatli bir âlimi olabilir.”

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1065 ISPARTA HAYATI

kümlü; mecbur, çaresiz.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma, bitme.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
mezc: katma, kar›flt›rma.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
münevver: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren, istenilen hâle konul-
mufl.
nefs: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sual: soru.
sükût: düflme, düflüfl; suskunluk.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
usûl: metot, düzen.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zülcenaheyn: çift kanatl›, iki ka-
natl›.

HAfi‹YE: Yetmifl-seksen senelik bir seyr-i sülûkla kutbiyete ve gavsiyete
eriflen pek ender zatlar›n bir noktaya kadar gidip “Buras› müntehad›r,
ilersine gidilmez” dedikleri mertebeleri, Bediüzzaman, Kur’ân’dan buldu-
¤u bir yolla, ilimle daha ilerisine gitti¤ini, Arabî Mesnevî-i Nuriye mecmu-
as›n› mütalâa eden zatlar söylüyorlar. Büyük bir flaheser olan bu Arabî
eseri mütalâa eden o müdakkik ehl-i ilim, “Bu eserdeki çok derin ve pek
ince ve gayet derecede yüksek hakikatlerden ne kadar istifade edebilsek
bize kârd›r” diyorlar.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
ehl-i felsefe: filozoflar, felsefe
ile u¤raflan veya taraftar
olanlar.
ehl-i medrese: medrese ehli,
medresede okuyanlar.
ehl-i mektep: mektepli, okul-
lu, e¤itim ve tahsil görenler.
ehl-i tasavvuf: tasavvuf ehli,
kalbini dünyan›n geçici he-
veslerinden ar›nd›r›p Allah
sevgisiyle yaflayan kimseler.
ehl-i tasavvuf: tasavvuf ehli,

kalbini dünyan›n geçici he-
veslerinden ar›nd›r›p Allah
sevgisiyle yaflayan kimseler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen.
hafliye: dipnot.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.

ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
intibâh: uyan›kl›k.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
istifham: zihni iflgal eden so-
ru.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun,
Kur’ân’a ait.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-



Risale-i Nur, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm
Efendimizin nuranî meflrebini ve Sahabe-i Kiram›n âlî
seciyesini beyan eden bir nur ve feyiz hazinesidir. ‹flte bu
mezkûr vaziyet, bugünkü dünyaya tap taze, nuranî bir
hayat ve yep yeni bir veche vererek flu hakikati gösteri-
yor ki; çoktand›r birbirine muar›z zannedilen ehl-i mek-
teple ehl-i medreseyi ve ehl-i tekyeyi, Risale-i Nur, tevhid
ve telif ediyor. Hem de, muaraza hâlinde olan fiarkla
Garb› bar›flt›r›yor. ‹ttihad-› ‹slâm› meydana getirmek için
çal›flan ehl-i ‹slâma yegâne çarenin Risale-i Nur oldu¤u
mütehass›s zatlar taraf›ndan kabul ve tasdik edilmektedir.
Hem, bugünkü dünyadaki ihtilâflar› halledecek olan; ak-
len, fikren terakki etmifl yirminci as›r insanlar›na hak ve
hakikati anlatabilecek yepyeni bir ilmî keflfiyat› ve bir te-
ceddüdü Amerika’da, Avrupa’da, hususan Almanya’da
taharri eden cereyanlar meydana gelmifl; e¤er idrak
edebilirler ve görebilirlerse, iflte Risale-i Nur külliyat›.
Nitekim bu hakikatin idrak edilmeye baflland›¤›n› göste-
ren emareler bahtiyar Alman milleti içinde görülmekte-
dir. (HAfi‹YE)

Eski zaman Garp feylesoflar›n›n çözemedikleri ve ye-
ni zaman feylesoflar›n›n da, “Felsefe henüz bunu halle-
dememifltir” dedikleri dü¤ümler, Risale-i Nur’da, Kur’-
ân’›n feyziyle keflif ve halledilerek, aklen ve mant›ken is-
pat edilmifltir. fiark›n dâhî hükemalar›n›n k›rk sahifede 

HAfi‹YE: Avrupa’da H›ristiyanlar içinde bir tek kasabada altm›fl befl adet
sar›kl› genç Nur Talebesinin ç›kmas›, bunun bir nümûnesidir.
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aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile, ak›l
gere¤ince.
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât
ve selam onun üzerine olsun’ an-
lam›nda Hz. Muhammed’e dua.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
asr: yüzy›l.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
deha sahibi.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u, Müs-
lümanlar.
ehl-i medrese: medrese ehli,
medresede okuyanlar.
ehl-i mektep: mektepli, okullu,
e¤itim ve tahsil görenler.
ehl-i tekye: dervifller, kalbini
dünyan›n fani ifllerinden ay›r›p zi-
kir ve derslerle hakikate ulaflma-
ya çal›flanlar.
emare: alâmet, belirti, niflan.
Felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
feylesof: dinsiz, sap›k fikirli, felse-
fe ile u¤raflan.
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
Garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
hâk: do¤ru, gerçek, hakikat.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hall: çözme, kar›fl›k bir meseleyi
flüphe edilmeyecek derecede
aç›klama.
hafliye: dipnot.
hükema: âlimler, çok bilgili kim-
seler, feylesoflar, filozoflar.
hususan: bilhassa, özellikle.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaybla ilgili
s›rlar.
keflif: gizli bir fleyi veya bir s›rr›
kalp gözüyle görerek ö¤renme.
mant›ken: mant›¤a göre, mant›k-
ça.

meflrep: gidifl, hareket tarz›,
tav›r, tutum, meslek.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-
le.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
mütehass›s: bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi
sahibi olan, uzman.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,

münevver.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
Risale-i Nur külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
Sahabe-i Kiram: cömert, fle-
ref sahibi, soyu temiz Saha-
beler.
sahife: sayfa.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
seciye: karakter, huy, tabiat.

taharri: arama, araflt›rma.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
telif: uzlaflt›rma, bar›flt›rma,
ba¤daflt›rma, al›flt›rma.
terakki: yükselme, ilerleme.
Tevhid: birleme, birlefltirme.
vaziyet: durum.
veche: yüz, çehre, surat.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zat: kifli, flah›s.



anlatmaya çal›flt›klar› müflküller, Risale-i Nur’un bir sahi-
fesinde veciz bir flekilde ifade edilmifltir.

Bediüzzaman’›n 1935 senesinde idam edilmek üzere
verildi¤i A¤›r Ceza Mahkemesindeki müdafaat›ndan bir
iki cümle: “Risale-i Nur, sönmez, söndürülemez. Risale-i
Nur, söndürülmek için üflendikçe parlayan bir nurdur.
Risale-i Nur, t›ls›m-› kâinat›n muammas›n› keflif ve halle-
den bir keflflaft›r.”

Hem, haflr-i cismanî meselesinde, hükemadan ‹bni Si-
na gibi meflhur bir dâhînin, “Haflir naklîdir, iman ederiz;
ak›l bu yolda gidemez” dedi¤i bir hakikat, Risale-i Nur’-
da, hem umumun istifade edebilece¤i emsalsiz bir tarz-
da, Kur’ân’›n feyziyle aklen ispat edilmifltir.

Dalâletâlûd Avrupa feylesoflar›n›n ve sapk›n talebele-
rinin baz› müteflabih âyât-› Kerîme ve ehadis-i flerifenin
zahirî manalar›n› anlamayarak yapt›klar› kas›tl› itirazlara,
Risale-i Nur’da aklen, mant›ken cevaplar verilerek, o
âyetlerin ve o hadislerin birer mu’cize olduklar› ispat
edilmifltir. Böylelikle de, bu zamanda fen ve felsefeden
gelen dalâlet ve flüpheleri Risale-i Nur kökünden kesmifl-
tir. Risale-i Nur bunu yaparken de müspet bir usul takip
etmifltir.

Risale-i Nur, fevkalâde müstesna bir edebî üstünlü¤e
maliktir. En meflhur eserlerle bile kabil-i k›yas olmayan ve
bafll›bafl›na bir hususiyeti haiz olan üslûbunda yüksek bir
belâgat, fesahat ve selâset ve icaz vard›r. Hatta Bediüzza-
man’›n eserlerini âlem-i ‹slâm›n ›srarla arzu etmesiyle
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mahflere ç›karmas›.
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
hükema: âlimler, çok bilgili kim-
seler, feylesoflar, filozoflar.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kabil-i k›yas: k›yaslanabilir, k›-
yaslanabilen, düflünülebilen, öl-
çülebilen.
keflif: gizli bir fleyi bulma, meyda-
na ç›karma.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
malik: sahip.
mant›ken: mant›¤a göre, mant›k-
ça.
mesele: önemli konu.
muamma: anlafl›lmaz, çözülmesi
güç ifl, anlam› gizli ve güç anlafl›l›r
söz.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
müdafaat: müdafaalar, savun-
malar.
müflkül: güçlük, zorluk.
müspet: pozitif, do¤rulu¤u delille
ispatlanm›fl.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
müteflâbih: manas› aç›k olma-
yan, mecazî manaya elveriflli olan
ayet ve hadisler.
naklî: nakil ve rivayete dayanan,
anlat›ma dayanan, nakil ile ö¤re-
nilen; akla dayanmayan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sahife: sayfa.
selâset: sözün ak›c› olma hâli, ifa-
dedeki ahenk, aç›kl›k, kolayl›k ve
ak›c›l›k.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›m›,
evrenin gizli s›rr›.
umum: bütün, herkes.
usûl: metot, düzen.
veciz: k›sa ve özlü söz.
zahirî: görünürde.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
ayat-› Kerîme: sayg› duyulan
Kur’ân ayetleri, azamet ve fle-
refi içeren Kur’ân ayetleri.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
Dalâletâlûd: dalâletli, hak

yoldan uzaklaflm›fl; dalâlet
bulaflm›fl, sap›kl›¤a düflmüfl.
edebî: edebiyatla ilgili, edebi-
yata ait.
ehadis-i flerife: hadis-i flerif-
ler, Hz. Peygamberin sözleri.
emsalsiz: benzersiz.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fesahat: ahenk ve uyum yö-

nünden kusursuz olma.
fevkalâde: ola¤anüstü.
feyiz: ilim, irfan; ihsan, ba¤›fl.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe
ile u¤raflan.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.
hakikat: gerçek.
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
Haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip



Arapçaya tercüme ettirmek için büyük ‹slâm âlimlerine
Asa-y› Mûsa mecmuas› götürüldü¤ü vakit, okumufllar ve
demifllerdir ki: “Bediüzzaman’›n eserlerini ancak kendisi
tercüme edebilir; Risale-i Nur’daki yüksek belâgat› ve mi-
silsiz olan fesahat ve icaz› tercümede muhafaza etmek-
ten ve onun ilmini ihata etmekten aciziz.” Bu suretle o
yüksek âlimler, Üstad›m›z›n faziletini ve Risale-i Nur’un
kemalât›n› göstermifllerdir.

Bediüzzaman, eserlerinde, hemen bütün büyük müel-
lif ve ediplerden farkl› olarak lâf›zdan ziyade manaya
ehemmiyet vermifltir. Manay›, lâfza feda etmemifl; lâfz›
manaya feda etmifltir. Üslûpta okuyucunun bir nevi he-
vesini nazara almam›fl, hakikati ve manay› esas tutmufl-
tur. Vücuda elbiseyi yaparken vücuttan kesmemifl, elbi-
seden kesmifltir. Risale-i Nur’daki akl›, kalbi, ruhu ve vic-
dan› celp eden ve hakikate râm eden o ‹lâhî cazibeden-
dir ki, çolu¤u, çocu¤u, genci, ihtiyar›, avam›, havass› o
Nura kofluyorlar ve o cazibedar Nurun pervanesi oluyor-
lar. Bu hakikatin parlak bir misali olarak genifl bir talebe
kütlesi, az zamanda din düflmanlar›n› titreten bir hale
gelmifltir.

Risale-i Nur’un her cihetten oldu¤u gibi edebî cihetten
de k›ymet ve ehemmiyetini ifade etmek, ediplerin, husu-
san bizlerin bin derece haddinden uzakt›r. Bu husustaki
kar›nca karar›nca olan sönük, fakat samimî ve hakikatli
ifadelerimiz, Risale-i Nur’dan gördü¤ümüz azim istifade-
ye mukabil sonsuz bir minnet ve flükran›m›z›n ifadesin-
den ibarettir. Yoksa bu mevzularda sahib-i salâhiyet ve 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›.
azîm: büyük, yüce, ulu.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.
cazibedar: çekici, cazibeli.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cihet: yön.
edebî: edebiyatla ilgili, edebiyata
ait.
edib: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
fedâ: u¤runa verme.
fesahat: ahenk ve uyum yönün-
den kusursuz olma.
hakikat: gerçek, esas.
havas: bilgi ve yaflay›flça üstün
olanlar, önde gelenler.
heves: bir fleye karfl› duyulan is-
tek, arzu.
hususan: bilhassa, özellikle.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
ihata: kuflatma, içine alma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
k›ymet: de¤er.
lâf›z: söz, kelime.
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
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düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi.
mevzu: konu.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda
yük alt›nda kalma, kendini
manevî olarak borçlu hisset-
me.
misal: örnek.
misil: benzer, efl.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
nazar: bak›fl, dikkat.
nevî: çeflit, tür.

pervane: f›r›ldak, çark.
râm: teslim olmufl, itaat
eden, boyun e¤mifl, emrine
girmifl.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sahib-i salâhiyet: Yetki sahi-
bi, yetkili kifli.
samimî: içten, candan, gönül-
den.

flükran: iyili¤e karfl› gösteri-
len iyi tav›r, gönül borcu, min-
nettarl›k.

suret: biçim, flekil, tarz.

talebe: ö¤renci.

Üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz›.

vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

ziyade: fazla, fazlas›yla.



sahib-i ihtisas, ancak ve ancak Risale-i Nur’un kendi mü-
ellifi olabilir.

Risale-i Nur, bu asr›n ihtiyac›na tam cevap veren ye-
gâne tefsir-i Kur’ânî oldu¤u, enaniyetini Hakka feda
eden faziletperver ‹slâm ulemas› taraf›ndan tasdik ve fev-
kalâde bir flekilde takdir ve tahsin edilmifl ve edilmekte-
dir. Elli sene evvel Bediüzzaman Said Nursî’nin telifat›n-
daki hususiyetler ve bir bahr-i umman gibi onun ilmî de-
has›d›r ki, M›s›r matbuât›nda “Bediüzzaman, Fatinüla-
s›r’d›r” diye yüksek ehl-i ilme hüküm verdirmifltir.

Bediüzzaman, mukabelesiz hediye kabul etmemeyi
düstur-i hayat edindi¤i düflmanlar›nca da tasdik edilerek,
‹slâmiyet düflmanlar›n›n ehl-i ilme yapt›¤› itham›, bu düs-
turuyla fiilen tekzip ve ilmin hiçbir fleye alet olmad›¤›n›
yine fiiliyat› ile ispat etmifltir. Ulema-i ‹slâm›n fleref ve
haysiyetini ve izzet-i ‹slâmiye ve izzet-i diniyeyi, en zalim
ve hunhar hükümdarlar karfl›s›nda bile muhafaza ve mü-
dâfaa etmifltir. Aç kald›¤› zamanlarda dahi, hayat› bo-
yunca olan isti¤na kaidesini bozmam›fl ve “‹ktisat ve ka-
naat iki büyük hazinedir, bunlar›n bereketi bana kâfidir”
diyerek halklardan isti¤na etmifl ve etmektedir.

Bediüzzaman Said Nursî’nin senelerden beri hapisten
hapse, zindandan zindana at›lmas› ve menfadan menfa-
ya sürülmesi ve kendisine daima tazyikler ve fliddetli zu-
lüm ve dehfletli iflkenceler yap›lmas› ve on yedi defa ze-
hir verilmesi, bir günde bir ayl›k azaplar çektirilmesi,
kendisinin ve Risale-i Nur külliyat›n›n hakkaniyet ve s›d-
k›na birer canl› mühür ve birer parlak delildir.
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dan kaç›nma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
isti¤na: aza kanaat etme, olanla
yetinme, gönül toklu¤u, tok göz-
lülük.
itham: suç isnat etme, suçlama.
izzet-i diniye: dinin gerektirdi¤i
haysiyet, yücelik.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n gerektir-
di¤i haysiyet, fleref, yücelik.
kâfî: yeter, elverir.
kaide: kural, esas, düstur.
kanaat: h›rs göstermeden k›sme-
tine raz› olmak, elindeki ile yetin-
mek.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
menfa: nefyolunan yer, sürgün
yeri.
müdafaa: savunma.
müellif: eser telif eden, yazan.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k.
Risale-i Nur külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
sahib-i ihtisas: ihtisas sahibi, bir
ilim veya sanat üzerinde fazla ça-
l›flarak onda derinleflmifl kimse,
uzman.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
s›dk: do¤ruluk.
tahsin: be¤enme, güzel bulma.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt› ver-
me.
tefsir-i Kur’ânî: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
tekzîb: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
telifât: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
ulema-y› ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zindan: hapishane.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

as›r: yüzy›l.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bahr-i umman: Hind Okyanu-
su.
bereket: bolluk, bereket, gür-
lük.
deha: ola¤anüstü zeka sahibi
olma.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
düstur: kaide, esas, prensip.
düstur-i hayat: hayat kanu-

nu, hayat kaidesi.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evvel: önce.
Fatinülasr: asr›n en dâhisi,
asr›n en zekisi.
faziletperver: fazilet sever,
fazilet sahibi.
fedâ: u¤runa verme, kurban
olma.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fiilen: fiille, davran›fl ve hare-

ketle.
fiiliyat: fiil olarak gerçekleflti-
rilen fleyler, yap›lanlar.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hüküm: verilen karar.
hunhâr: kan içen, kan döken,
zâlim.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.
iktisâd: tutum, lüzumundan
fazla veya eksik harcamalar-



Meselâ, Hindistan’da sormufllar: “Bediüzzaman nas›l
bir kimsedir?”

Cevaben denilmifl ki: “Hasta, garip, fakir, mazlum,
hediye ve sadakalar› kabul etmeyen ve hâlen de çekmek-
te oldu¤u o kadar zulümlere ra¤men altm›fl senedir dava-
s›ndan vazgeçmeyen bir ihtiyard›r.”

Onlar da, “Öyleyse o hakikat söylüyor ve küfr-i mut-
laka, dinsizlere, z›nd›klara boyun e¤miyor, riyakârl›k et-
miyor, dalkavukluk yapm›yor ve Kur’ân ve ‹slâmiyete te-
sirli ve küllî bir hizmet yap›yor ki, onlar da ona zulüm et-
mifller” demifller.

Üstad›m›z Bediüzzaman hakk›nda, takdirkâr ve fazilet-
perver zatlar›n takdirleri bir senadan ibaret de¤ildir, bir vâ-
k›ad›r; fiiliyat ve icraat›n›n belki yüzden birisini, k›saca âci-
zâne ve noksan bir tarzda nakletmektir. Hem bu mevzû-
da Risale-i Nur Talebelerinin takdirkâr makale, mektup ve
f›kralar› bir medih de¤ildir; belki Üstad›m›z›n dinî hizmeti-
ni hedef tutan, flahs›na taarruz eden vicdans›z ve insafs›z
din düflmanlar›na karfl› müsbet bir müdafaad›r. (HAfi‹YE)

HAfi‹YE: ‹ns ve cin fleytanlar› ve dinsizlerin bir desisesi de budur ki: Ba-
zen derler ve dedirtirler: “Üstad›n›z flahs›na k›ymet vermiyor; siz ise onun
hakk›nda takdirkâr mektuplar yaz›p, Üstad›n›z›n r›zas›na uygun hareket
etmiyorsunuz.” ‹flte onlar, Risale-i Nur ve Üstad›m›z› ‹slâmiyet düflmanla-
r›na karfl› müspet ve nezih bir tarzda müdâfaa etmekten men etmek için
safdillik damarlar›ndan istifade ile böyle bir fikir ve mugalâta ile Nur Ta-
lebelerini aldatmaya, i¤fal etmeye çal›fl›rlar. Evet, Üstad›m›z Bediüzza-
man, ihlâs›n›n iktizas› olarak flahs›na k›ymet vermeyebilir. Bu hal, Üsta-
d›m›zdaki yüksek bir kemalât ve âlî bir seciyenin timsalidir. O, flahs›na ne
kadar k›ymet vermiyorsa, bizim onda milyarlar derece fazla k›ymet ve 

âcizâne: âciz ve güçsüz bir flekil-
de.
Cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
dalkavuk: kendisine ç›kar ve ya-
rar sa¤layacak olan kimselere
afl›r› sayg› ve hayranl›k göstere-
rek yaranmak isteyen kimse.
faziletperver: fazilet sever, fazi-
let sahibi.
fiiliyat: fiil olarak gerçeklefltirilen
fleyler, yap›lanlar.
f›kra: gazetelerde gündelik olay-
lar hakk›nda yaz›lan köfle yaz›s›.
garip: gurbette, kendi memleke-
tinin d›fl›nda bulunan, yabanc›.
hakikat: gerçek.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
hafliye: dipnot.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
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küfr-i mutlak: mutlak küfür,
hiç bir imanî hükmü, delili ka-
bul etmeme, kesin ve tam bir
inkar.
küllî: umumî, genel, bütün
olan.
mazlum: zulüm görmüfl, hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl.
medih: övmek.
meselâ: örne¤in.
mevzu: konu.
müdafaa: savunma.
müspet: olumlu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
senâ: methetme, övme.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
takdirkâr: be¤enip alk›flla-
yan, takdir eden.

talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
vak›a: olay.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
zat: kifli, flah›s.
z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Böyle oldu¤u hâlde, Üstad›m›z öyle zatlar›n ve Risale-i
Nur talebelerinin hakikatli takdir ve beyanlar›na karfl›
hiddetlenerek, çok defa da hat›rlar›n› k›rarak der ki:

“Zaman, flah›s zaman› de¤il, flahs-› manevî zaman›d›r.
Risale-i Nur’da flah›s yok, flahs-› manevî var. Ben bir hi-
çim; Risale-i Nur Kur’ân’›n mal›d›r, Kur’ân’dan süzül-
müfltür. fieref ve hüsün Kur’ân’›nd›r. fiahs›mla, Risale-i
Nur iltibas edilmifl; meziyet, Risale-i Nur’a aittir. Risale-i
Nur’un neflrindeki harika muvaffakiyet ise, Risale-i Nur
talebelerine aittir. Yaln›z flu kadar var ki, fliddetli ihtiyac›-
ma binaen, Cenab-› Hak Kur’ân-› Hakîm’den bana ilâç
ve tiryaklar› ihsan etti; ben de kaleme ald›m. Her nas›l-
sa, bu zamanda birinci tercümanl›k vazifesi bana düfl-
müfl. Ben de Risale-i Nur’un talebesiyim. Bir risaleyi flim-
diye kadar yüz defa okudu¤um hâlde yine okumaya
muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadafl›n›z›m” der.

Bediüzzaman Said Nursî’nin cihanflümul Kur’ân ve
iman ve ‹slâmiyet hizmetindeki müstesna muvaffakiyet
ve zaferinin ve Risale-i Nur’daki kuvvetli tesirât›n s›rr›,
kendisinin ihlâs-› etemmi kazanm›fl olmas›d›r. Yani, yaln›z
ve yaln›z r›za-i ‹lâhîyi esas maksat edinmifltir. Bu hususta,
“Mesle¤imizin esas›, azamî ihlâs ve terk-i enaniyettir.
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flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir cemaat-
teb meydana gelen manevî flah›s.
fieref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
s›r: gizli hakikat.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
talebe: ö¤renci.
terk-i enaniyet: benlik ve enani-
yetten vazgeçme.
tesirat: etkiler, tesirler.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s.

ehemmiyeti görmemiz, basiret ve insaniyetin muktezas›d›r. Bir lütf-i ‹lâhî-
dir. Zira Risale-i Nur gibi parlak bir tefsir-i Kur’ân olan flaheser, onun var-
l›¤›ndan meydana gelmifl ve f›flk›rm›flt›r. Öyle bir eserin müellifiyle yaln›z
bugünkü âlem-i ‹slâm de¤il, yaln›z asr-› hâz›r befleriyeti de¤il, nesl-i âtide-
ki milyarlar kimsenin hayat ve memat davas› Risale-i Nur’la alâkadard›r.

azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
hakikat: gerçek, esas.
hârika: ola¤anüstü.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hüsün: güzellik.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-

sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ihlâs-› etem: tam ve mükem-
mel ihlas, samimiyet.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iltibas: kar›flt›rmak.
iman: inanç, itikat.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maksat: kastedilen fley; gaye.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.

meziyet: bir fleyi baflkalar›n-
dan ay›ran vas›f, üstünlük ve
de¤erlilik vasf›.
müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.
muvaffak›yet: baflarma, ba-
flar›l› olma.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.



‹hlâsl› bir dirhem amel, ihlâss›z yüz batman amele mü-
reccaht›r. ‹nsanlar›n maddî manevî hediyelerinden hür-
met ve teveccüh-i ammeden, flöhretten fliddetle kaç›yo-
rum” der. Ziyaretçi kabul etmemesinin bir hikmeti de bu
s›r olsa gerek. Hem ihlâsa verdi¤i gayet fazla ehemmi-
yet, yüz otuz parça eserinden yaln›z ‹hlâs Risalesi’nin ba-
fl›na, “Lâakal her on befl günde bir defa okunmal›d›r”
kayd›n› koymas›ndan da anlafl›l›yor. Büyük Mahkeme
Müdafaat› kitab›nda, “Risale-i Nur, de¤il dünyaya, kâina-
ta da alet edilemez; gayemiz, r›za-i ‹lâhîdir” demifltir.

‹flte bu s›rr-› ihlâstand›r ki, ‹mam-› Gazalî (r.a.) gibi en
meflhur ‹slâm hükemalar›n›n eserlerini tetebbu eden mu-
hakkik ve müdakkik bir ehl-i ilim diyor ki: “Risale-i Nur’-
dan okudu¤um bir sahifenin bana verdi¤i istifade, di¤er
eserlerin on sahifesinden daha fazlad›r.” Felsefî eserler-
le meflgul bir muallim, “Ben, bu kadar senedir ilmî ve fel-
sefî eserlerle ifltigal ettim. Risale-i Nur kadar beni ikna
eden ve Garp eserlerinden ve felsefeden ald›¤›m yarala-
r› tedavi eden ve bu zaman›n ihtiyac›na tam cevap veren
bir eseri görmedim.” Bir edebiyatç›, “Benim akl›m nur-
suz, kalbim mü’mindi. Risale-i Nur, hem akl›m›, hem kal-
bimi tenvir ve nefsimi ilzam etti. Beni, Cehennemî bir
azaptan kurtard›.” Bir doktor, “Risale-i Nur’dan istifade-
ye bafllad›¤›m günü, hayata gözlerimi açt›¤›m gün olarak
biliyorum.” Bahtiyar bir üniversiteli, “Üstad›m›za ve
Risale-i Nur’a ait bir mektubu, ‹stanbul’un bir yerinden
bir yerine götürmek gibi bir hizmeti, mebuslu¤a tercih
ederim.” Otuz sene evvel, ihlâsl› ve faziletli ihtiyar bir 

amel: fiil, ifl.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
Bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
batman: eski a¤›rl›k ölçülerinden
olup, iki okka ile sekiz okka ara-
s›nda de¤iflen a¤›rl›k ölçüsü.
Cehennemî: Cehenneme has, Ce-
henneme ait, Cehennem gibi, (s›-
cak veya yak›c›).
dirhem: yaklafl›k üç grama denk
gelen eski bir a¤›rl›k ölçüsü, çok
küçük parça (mecaz).
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.
evvel: önce.
fazilet: de¤er, meziyet, iman ve
irfan itibariyle olan yüksek dere-
ce.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
felsefî: felsefeye mensup, felsefe
ile ilgili.
Garp: bat›, Bat›’da kalan bölgeler.
gayet: son derece.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hükema: âlimler, çok bilgili kim-
seler, feylesoflar, filozoflar.
hürmet: sayg›.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.

1072 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎISPARTA HAYATI

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Lâakal: en az›ndan, hiç ol-
mazsa.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
Müdafaat: müdafaalar, sa-
vunmalar.
muhakkik: tahkik eden, ger-

çe¤i araflt›r›p bulan, bir fleyin
iç yüzünü inceleyerek vak›f
olan.
mü’min: iman eden, inanan.
müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan.
nefs: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden
al›koyan güç.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,

hoflnutlu¤u.

sahife: sayfa.

s›r: gizli hakikat.

s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimi-
yet ve do¤rulu¤un s›rr›.

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

tetebbu: etrafl›ca araflt›rma,
iyice inceleme, bir fley hak-
k›nda genifl bilgi edinme.

teveccüh-i amme: genel te-
veccüh, umumun, herkesin,
halk›n yönelifli.



ehl-i tasavvuf, Lütfü isminde bir genci göstererek, “Bu
Nur Talebesi benden ileridir” demifltir ki, bunlar binler
itiraflardan birer numunedir.

Yine bu azîm s›rr-› ihlâsa binaendir ki, Risale-i Nur ta-
lebeleri, iman ve ‹slâmiyet hizmetinde a¤›r flartlar ve ka-
y›tlar ve tahdidâtlar içinde muvaffak oluyorlar ve hayat-
lar›n›, Risale-i Nur’a ve Üstatlar›na vakfetmifller. Risale-i
Nur’u, sermâye-i ömür ve gaye-i hayat edinmifllerdir. Ri-
sale-i Nur davas›, r›za-i ‹lâhî davas› oldu¤u içindir ki, ha-
miyet-i ‹slâmiyeye malik mümtaz avukatlar, Risale-i
Nur’un fahrî avukat› olmak ve dindar hakperest mücahit
muharrirler, dünyay› istilâ edecek Nurun ilân›nda hisse-
dar olmak fleref ve nimetine mazhar olmufllard›r. Risale-i
Nur’un neflriyat ve fütuhat› ve tesirat›, sessiz, büyük bir
ihtiflamla muhteflem bir bahar mevsiminde intiflar eden
mevcudat gibidir.

‹flte ey Risale-i Nur gibi hadsiz hamdüsenalara flayeste
olan bir nimet-i azîmeye nail olan Nur kardefllerimiz böy-
le bir dâhî-i azam›n, böyle bir mütefekkir-i ekberin, böy-
le bir müellif-i ‹slâm›n ve ulûm-i evvelîn ve’l-ahirîne vâk›f
böyle bir allâme-i asr›n, böyle bir mücâhid-i ekberin,
böyle bir sahib-i züht ve takvan›n, hakaik-› imaniyenin
varl›¤›nda âdeta tecessüm eden böyle bir abd-i küllînin,
r›za-i ‹lâhîden baflka hiçbir fleye iltifat etmeyen ve azamî
ihlâs›n mazhar› olan böyle bir tilmiz-i Kur’ân ve hadim-i
‹slâm›n ve “Bir ferdin iman›n› kurtarmak için Cehenne-
me de at›lmaya haz›r›m” diyen böyle bir halâskâr-› ima-
n›n ve idam için sevk edildi¤i Divan-› Harb-i Örfî’de, 
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kurtar›c›.
hamd ü sena: flükür ve övgü.
hamiyet-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet için ‹s-
lâmî gayeler u¤runa fedakârl›kta bu-
lunma, çal›flma.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi olan.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka bir
karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Allah r›za-
s› için yapma.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl› görünüfl,
büyük gösterifl.
iltifat: ilgi gösterme, yüzünü çevirip
bakma.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma, neflro-
lunma.
istilâ: ele geçirme, kaplama, yay›lma.
malik: sahip.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mevcudat: mevcutlar, var olan her
fley, mahluklar.
mücahit: din u¤runda ve Allah r›zas›
için savaflan.
mücahit-i ekber: en büyük mücahit,
en büyük savaflç›.
müellif-i ‹slâm: ‹slam yazar›, Müslü-
man yazar.
muharrir: gazete vs. yazar›.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
mütefekkir-i ekber: en büyük düflü-
nür, en büyük düflünce adam›.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
neflriyat: yay›nlar.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet-i azîme: büyük nimet.
nümune: örnek.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüzza-
man Said Nursî’nin eserlerinin ad›.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hoflnutlu-
¤u.
sahib-i zühd ve takva: züht ve tak-
va sahibi; her türlü nefsanî arzulara
karfl› koyarak kendini ibadete veren
ve Allah korkusuyla dinin yasaklar›n-
dan kaç›nan kimse.
flayeste: yak›fl›r, yarafl›r, uygun, lây›k,
münasip.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
sermaye-i ömür: ömür sermayesi.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›rr-› ihlâs: ihlas s›rr›, samimiyet ve
do¤rulu¤un s›rr›.
tahdidat: tahditler, s›n›rlamalar, k›s›t-
lamalar.
tecessüm: cisimleflme, cisim haline
gelme.
tesirat: etkiler, tesirler.
tilmiz-i Kur’ân: Kur’an talebesi, ö¤-
rencisi.
ulûm-i evvelîn ve âhirin: önceki
ilimler ve sonradan ortaya ç›km›fl
ilimler.
vakf: ba¤›fllamak.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten ha-
berli olan.

abd-i küllî: bütün yarat›lm›fl-
lar›n ibadet ve tesbihatlar›n›
kendi flahs›nda temsil edebi-
len kul.
âdeta: sanki.
allâme-i as›r: asr›n bilgini, as-
r›n en büyük âlimi.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
azîm: büyük.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dâhî-i azam: en zeki kifli.
dindar: dinin emirlerini yeri-

ne getiren.

Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihat ve
Terakki hükümeti zaman›nda
31 Mart Olay›ndan sonra ku-
rulan ve oldukça sert kararlar
alan s›k›yönetim mahkemesi.

ehl-i tasavvuf: tasavvuf ehli,
kalbini dünyan›n geçici he-
veslerinden ar›nd›r›p Allah
sevgisiyle yaflayan kimseler.

fahrî: bir karfl›l›k beklenme-
den yaln›zca fleref ve onur
vesilesi olarak kabul edilen
unvan, s›fat, ifl.

fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
gaye-i hayat: hayat›n gayesi,
hayat›n amac›.
hâdim-i ‹slâm: ‹slâm dinine
hizmet eden kimse.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakperest: do¤ruluk ve hak-
tan taviz vermeyen ve ayr›l-
mayan.
halâskâr-› iman: iman›n kur-
tulmas›na vesile olan, iman



“Sen de mürtecisin” ittiham›na karfl›, “E¤er meflrutiyet
bir f›rkan›n istibdad›ndan ibaret ise, bütün ins ve cin fla-
hit olsun ki, ben mürteciyim. Bin ruhum da olsa,
Kur’ân’›n bir tek meselesine hepsini feda etmeye haz›-
r›m” diyen ve beraatinden sonra da, teflekkür etmeye-
rek, Bayezit Meydan›ndaki kalabal›kta, “Yaflas›n zalimler
için Cehennem! Yaflas›n zalimler için Cehennem!” diye
ba¤›rarak ilerleyen ve imha plân›yla verildi¤i mahkeme-
lerde yirmi dört sene evvel, “Ey mülhitler! Ey z›nd›klar!
Said, elli bin nefer kuvvetinde demiflsiniz. Yaln›fls›n›z;
Kur’ân’a ve imana hizmetim cihetiyle, elli bin de¤il, elli
milyon kuvvetindeyim! Titreyiniz! Haddiniz varsa ilifli-
niz!..”; “Benim ölümüm sizin bafl›n›zda bomba gibi pat-
lay›p, bafl›n›z› da¤›tacakt›r. Topra¤a at›lan bir tohumun
yüzer sünbüller vermesi gibi, bir Said yerine yüzler Said
size o yüksek hakikati hayk›racakt›r.” Ve on befl sene ev-
vel, “Saçlar›m adedince bafllar›m bulunsa, hergün biri
kesilse, bu hizmet-i imaniyeden çekilmem.” Ve, “Dünya-
y› bafl›ma atefl yapsan›z, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan
bu bafl› z›nd›kaya e¤mem” diyen ve elli sene evvel âlem-i
‹slâm› sömüren, sömürgeci cebbar ve zalim bir impara-
torlu¤a karfl›, “Tükürün o zalimlerin hayâs›z yüzüne!” di-
ye matbuat lisan›yla cevap veren ve Büyük Millet Mecli-
sinde Reise, “Kâinatta en yüksek hakikat imand›r, iman-
dan sonra namazd›r. Namaz k›lmayan haindir; hainin
hükmü merduddur. Cenâb-› Hak, Kur’ân-› Kerîm’inde,
yüz yerde edas›n› emretti¤i namazdan daha büyük bir
hakikat olsa idi, imandan sonra onu emrederdi” diyen ve 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
cebbar: zorba.
cihet: yön.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
eda: yerine getirme.
evvel: önce.
fedâ: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
f›rka: siyasî parti.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikat›, Kur’ân’›n ifade etti¤i ger-
çek.
hayâ: ahlâk kurallar›na ba¤l› ol-
ma; ar, edep, namus.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hüküm: tart›fl›lmaz dinî kaide.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
iman: inanç, itikat.
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imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
istibdat: idarede görülen her
türlü kanun d›fl› tazyik, bask›.
ittiham: suç alt›nda bulu›n-
ma, töhmetli olma.
Kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
lisan: dil.

matbuat: bas›lm›fl fleyler, ki-
taplar, gazeteler, v.s.
merdut: reddolunmufl, kovul-
mufl.
mesele: önemli konu.
meflrutiyet: Osmanl›larda
1876 Anayasas›yla bafllayan,
1908 de¤iflikli¤iyle devam
eden hukukî ve siyasî döne-
me verilen ad.
mülhit: ‹slam dininden ayr›-
lan, Allah’› inkar eden, dinsiz,
imans›z.
mürteci: gerilik, geriye dön-

me tarafl›s›, eski düzeni savu-
nan, gerici.

nefer: asker, er.

reis: baflkan.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.

z›nd›k: Allah’a ve ahirete
inanmayan, Allah’› inkâr
eden, imans›z, münkir.

z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.



yazd›¤› bir beyannameden sonra Mecliste cemaatle na-
maz k›l›nmas›na bafllanan ve Birinci Cihan Harbinde
Gönüllü Alay Kumandan› olarak esir düfltü¤ü Rusya’da
moskof çarl›¤›na karfl› izzet-i ‹slâmiyeyi muhafaza edip,
kurfluna dizilece¤i hengâmda, “Ahirete gitmek için bana
bir pasaport lâz›md›” diye ölümü istihkar eden böyle bir
kahraman-› ‹slâm üstad›m›z Bediüzzaman’›n eserlerini
okumak nimet-i uzmas›na mukabil can›m›z› da feda et-
sek, ömrümüzü de ona vakfetsek, zulümden zulüme de
sürüklensek, ömrümüzün nihayetine kadar flükran sec-
desinden de kalkmasak bize yine ucuzdur.

Üstad›m›z s›k s›k der ki: “Mesle¤imiz müspettir; men-
fi hareketten Kur’ân bizi men ediyor.”

Ey seyyid-i senedimiz, ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin
kalbi, can›m›z›n can›, canan›m›z, sertac›m›z, sevgili Üs-
tad›m›z Efendimiz! Madem bize menfi harekete izin ver-
miyorsun; öyle ise biz de rahmet-i ‹lâhiyeden niyaz ede-
rek ahdediyoruz ki, din düflmanl›¤› ile Üstad›m›za zulme-
den o gaddar, insafs›z zalimlerden intikam›m›z› flöylece
alaca¤›z: Risale-i Nur’u ölünceye kadar mütemadiyen
okuyaca¤›z ve neflrinde sebat ve sadâkatle hizmet edece-
¤iz. Onu alt›n mürekkeplerle yazaca¤›z, inflaallah.

Üniversite Nur Talebeleri

„®ò
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nimet-i uzma: en büyük nimet,
en büyük ihsan, lütuf.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh: can.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
sebat: sözünde durma, kararl› ol-
ma, azimlilik.
sertâc: bafl tac›.
seyyid-i senet: istinat edilen, da-
yan›lan, güvenilen efendi.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
Talebe: ö¤renci.
vakf: ba¤›fllamak.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

Ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
aht: söz verme.
beyanname: bildiri, tebli¤.
canan: sevgili, gönül verilmifl.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
fedâ: u¤runa verme.
gaddar: çok fazla zulüm ve
haks›zl›k eden.
Harp: savafl.
hengâm: zaman, s›ra.

inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
intikam: öç alma.
istihkâr: hakir görme, hor
görme, küçümseme, k›ymet
vermeme.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n ge-
rektirdi¤i haysiyet, fleref, yü-
celik.
kahramân-› ‹slâm: ‹slâm
kahraman›, mücahit.
Kumandan: komutan.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.

men: yasak etme, engelleme.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
Meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
moskof: Rus, Rusyal›.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
müspet: olumlu.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nihayet: son.



ÜSTADIN Z‹YARETÇ‹LERE DA‹R 
B‹R MEKTUBU

Umum dostlar›ma, hususan ziyaretçilere bir özrümü
beyan etmeye mecbur oldum.
Ekser hayat›m inzivada geçti¤i gibi, otuz-k›rk senedir

tarassud ve taarruza maruz kald›¤›mdan, zaruretsiz soh-
bet etmekten çekinip tevahhufl ediyordum. Hem, eski-
den beri manevî ve maddî hediyeler bana a¤›r geliyordu.
Hem, flimdi ziyaretçiler, dostlar ço¤alm›fl, hem manevî
mukabele lâz›m gelmifl. fiimdi maddî bir lokma hediye
beni hasta etti¤i gibi; manevî bir hediye olan ziyaret et-
mek, görüflmek, hususan baflka yerlerden musafaha için
zahmet edip gelmek ziyareti dahi ehemmiyetli bir hedi-
ye-i maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum; hem de
ucuz de¤il, manen pahal›d›r. Ben kendimi o hürmete lâ-
y›k görmüyorum, manen mukabele de edemiyorum.
Onun için flimdilik aynen maddî hediye gibi, bir ihsan-›
‹lâhî olarak bana manevî hediye gibi olan sohbetten, za-
ruret olmadan, men edildim. Baz› beni hasta eder; mad-
dî hediyenin tam mukabilini vermedi¤im vakit beni has-
ta etti¤i gibi. Onun için hat›r›n›z k›r›lmas›n, gücenmeyi-
niz.

Risale-i Nur’u okumak on defa benimle görüflmekten
daha kârl›d›r. Zaten benimle görüflmek ahiret, iman,
Kur’ân hesab›nad›r. Dünya ile alâkam› kesti¤im için dün-
ya hesab›na görüflmek manas›zd›r. Ahiret, iman, Kur’ân
için ise, Risale-i Nur daha bana ihtiyaç b›rakmam›fl. Hat-
ta hizmetimdeki has kardefllerimle de zaruret olmadan 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Dair: alakal›, ilgili.
ehemmiyetli: önemli.
Ekser: pek çok.
hâs: ileri gelen, seçkin olan.
hediye-i maneviye: manevî he-
diye.
hürmet: sayg›.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihsan-› ‹lâhî: ‹lâhî ihsan; Cenab-›
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Hakk›n mahlûkat›na ihsan et-
ti¤i bütün nimetler, ikramlar,
hediyeler, ba¤›fllar.
iman: inanç, itikat.
inziva: bir köfleye çekilme,
tek bafl›na yaflama, dünya ifl-
lerinden vaz geçme, dünya-
dan el-etek çekme.
maddî: madde ile alakal›, cis-
manî.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.

manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
men: yasak etme, engelleme.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
musâfaha: selam vermek ve
sevgisini göstermek üzere
birbirine el uzatma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
tarassut: gözetme, göz alt›n-
da tutma.
tevahhufl: yaln›zlaflma, vah-
flileflme, yabanc›laflma.
umum: bütün.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.



görüflemiyorum. Yaln›z baz› Risale-i Nur’un fütuhat›na
ve neflriyat›na ait baz› hizmetler için baz› zatlarla görüfl-
mek isterim. Ne vakit bu noktalar için görüflmek istesem
o zaman görüflmek caiz olabilir ve bana s›k›nt› vermez.
Bu noktay› bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyorum
ki, birkaç senedir ceridelerle ilân etmiflim ki, benimle gö-
rüflmek isteyenleri, hususan uzak yerden gelerek görüfle-
meden gidenleri hususî dualar›ma dahil ediyorum. Her
sabah da dua ediyorum. Onun için gücenmesinler.

Said Nursî
„®ò

1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG @ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH
Gayet fliddetli hasta Üstad›m›za mühim, resmî bir zat-

tan bir mektup geldi. Diyor ki: Tarihçe-i Hayat’›n neflro-
lunmamas› için eski partinin mühim adamlar›, büyük bir
taviz ile eski partinin baz› memurlar›n› bu hataya sevk et-
mifller...

Üstad›m›z da dedi ki:

“Bu Tarihçe-i Hayat’›n en mühim k›sm› üç defa Sebi-
lürreflad taraf›ndan, dört defa da otuz k›rk seneden beri
hem eski harf, hem yeni harf ile neflredilmifl ve içindeki
müdafaat parçalar› da müteaddit mahkemelerin huzurun-
da okunmufl ve resmen de neflredilmifl. Yeni olarak, Me-
dine-i Münevvere gibi hariç yerlerden bir-iki âlim zat›n,
izah ve teflekkür nev’inden birkaç hakikatli mektuplar›
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vunmalar.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
neflr: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
neflriyat: yay›nlar.
nev: tür, çeflit.
resmen: resmî bir flekilde, devlet
taraf›ndan.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sevk: yöneltme.
taviz: karfl› taraf›n lehine olacak
flekilde vazgeçme.
zat: kifli, flah›s.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.

berekât: iyilikler ve ihsanlar.

caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.

ceride: gazete.

dahil: içine alma, sokma.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler.
Gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hariç: d›flar›.

hususan: bilhassa, özellikle.
hususî: özel.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
Medine-i Münevvere: Nurlu
Medine flehri.
müdafaat: müdafaalar, sa-

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.



var. Onun için mahkemelerin resmen bunlara iliflecek
hiçbir ciheti yok.

“Saniyen: Risale-i Nur, k›rk elli senede bütün ehl-i si-
yasetin tazyikat› alt›nda tek bafl›na âlem-i ‹slâmda harika
bir tarzda neflroldu¤u hâlde, flimdi milyonlar naflirleri
varken, de¤il eski bir parti, dünya toplansa ona karfl› bir
set çekemez, mümkün de¤il; belki bir ilânname hükmü-
ne geçer. Onun için, Nur Talebeleri müteessir olmas›n-
lar...

“Salisen: Hem eski partinin bana karfl› zulümlerini he-
lâl etti¤imi; hem Kur’ân’›n bir kanun-i esasiyesi olan
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh yani birisinin hatas› ile baflkas›,

partisi, akrabas› mes’ul olmaz, olamaz diye hem Anado-
lu, hem vilâyet-i flarkiyede Risale-i Nur’lar neflredildi¤i
sebebiyle, asayifle tam kuvvetli bir tarzda hizmet edilmifl.
Demek bir manevî zab›ta hükmünde herkesin kalbinde
bir yasakç› b›rak›yor. Bu noktaya binaen, Risale-i Nur,
eski partinin dört-befl hatas›n› yüz derece ziyadelefltirme-
ye mânidir. Yüzde befl adam›n hatas›n› doksan befle de
verip, yirmi otuz derece ziyadelefltirmemifl. Onun için,
umum o partinin ekserîsi iktidar partisi kadar Risale-i
Nur’a minnettar olmak lâz›md›r. Çünkü, bu dersi, bu ka-
nun-i esasiye-i Kur’âniyeyi Risale-i Nur ders vermeseydi,
o befl adam›n hatas› binler adam› da hatakâr yapard›.

“Rabian: Kat’iyen tahakkuk etmifl ki, Risale-i Nur, ha-
riçten hücum eden küfr-i mutlaka karfl› bu milleti ve
âlem-i ‹slâmiyeti muhafaza edecek, Kur’ân-› Hakîm’in 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam âlemi, ‹s-
lam dünyas›.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön.
ehl-i siyaset: ülkenin idaresiyle
meflgul olanlar, siyaset adamlar›,
politikac›lar.
ekserî: ço¤u k›sm›.
hariç: d›flar›.
harika: ola¤anüstü.
hatakâr: yanl›fll›k yapan, hata
eden, yan›lan.
hücûm: sald›rma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ilânname: ilân yaz›s›, içinde ilân
yaz›l› olan kâ¤›t.
kanun-i esasiye: ana prensip,
ana yasa.
kanun-i esasiye-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n temel ölçüleri, temel
kanunu, Kur’ân’›n anayasas›.
kat’iyen: katî olarak, kesin ola-
rak, kesinlikle.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.

mes’ul: sorumlu, yükümlü.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
muhafaza: koruma.
müteessir: teessüre kap›lan,
hüzünlü, kederli, mahzun.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
rabian: dördüncü olarak.

resmen: resmî  olarak, resmî
bir flekilde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
set: mani, perde, engel.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
talebe: ö¤renci.

tarz: biçim, flekil.
tazyikat: tazyikler, bask›lar,
zorlamalar.
umum: bütün.
vilâyet-i flarkiye: Do¤u ili.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤-
lamakla vazifeli bulunan ida-
re, polis.
ziyade: Artma, ço¤alma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’am Suresi: 164.)
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mu’cize-i maneviyesinden bir derstir ki, dinsiz feylesof-
lardan hiçbirisi ona karfl› mukabele çaresi bulamad›lar.
Kat’iyen haber ald›k ki, hariçte baz› yerde bir milyon
gençler, “Müsalemet-i umumiyeyi temin edecek Risale-i
Nur’dur” demifller. Sulh-i umumî taraftar› Almanya ve
Amerika gibi baz› ecnebîlerin de Risale-i Nur’u tercüme-
ye bafllad›¤›n› haber ald›k.

“Hamisen: E¤er resmî adamlar baz› yeni kanunlara
yanl›fl manalar verip bir iki sat›r›na iliflseler benim bede-
lime deyiniz ki, ‘Bir adam›n hatas› ile yirmi bin komflusu
cezaland›r›l›r m›, hapsedilir mi? Dünyada böyle hükme-
den hiçbir kanun var m›?’

“‹flte her sahifesi yirmi sat›r olan befl yüz sahifelik bir
kitab›n bir sat›r›nda bir adama fliddetli tokat vurmuflsa;
evvelâ, isim muayyen de¤il; orada mes’uliyet yok. fiayet
olsa da, sansür gibi o sat›r silinir; o kitab› müsadere et-
mek, on bin adam› hapse sokmak gibi kâinatta iflitilme-
mifl bir kanunsuzluk, bir zulüm oldu¤u gibi; öteki yirmi
bin sat›rlar, flimdiye kadar yirmi bin adam›n iman›n› kuv-
vetlendirdi¤i cihetle, yirmi bin hasene ve iyilik oldu¤un-
dan, elbette o hatay› ve seyyieyi affettirir.

“Ben fliddetli hasta olmasayd›m daha konuflacakt›m.
Siz hizmetkârlar›m tashih ve ›slah edersiniz. Hatta mü-
nasip görseniz, manen polislerin bir vazifesini gören Ri-
sale-i Nur’un asayifl hizmetinde polislere büyük bir kuvvet
olan derslerine polisler herkesten ziyade taraftar olmak
lâz›m gelirken, flimdi resmen taharri memuru suretinde 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1079 ISPARTA HAYATI

resmen: resmî  olarak, resmî bir
flekilde.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sahife: sayfa.
seyyie: fenal›k, kötülük; suç, gü-
nah.
sulh-i umumî: genel bar›fl, herke-
si ilgilendiren bar›fl, dünya bar›fl›.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
taharri: sivil polis.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
temîn: sa¤lama.
ziyade: çok, fazla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
bedel: karfl›l›k.
cihet: yön.
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
feylesof: sap›k fikirli, felsefe
ile u¤raflan.
Hamisen: beflinci olarak, be-
flincisi, beflinci derece.
hariç: d›flar›.
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-

zas›na uygun ifl.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hükmetme: hakim olma, ka-
rar verme.
iman: inanç, itikat.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
Kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
manen: mana bak›m›ndan,

manaca.
mes’uliyet: mes’ul olma hali,
sorumluluk.
muayyen: belirli.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
münasip: uygun.
müsadere: toplatma, elden
alma.
müsâlemet-i umumîye:
umumun selâmeti, insanl›¤›n
bar›fl›.



polislik aleyhinde olan bu hizmeti polislere vermeye ru-
hum raz› de¤il. Onlara umumen hakk›m› helâl etti¤imi
söylersiniz.

“Sadisen: fiiddetli bir teessüfle Leyle-i Miraç vaktinde
Mirac-› fierif, fiuhur-i Selâse hürmetine vesile beklerken,
Tarihçe-i Hayat hasebiyle taharri hâdisesi fliddetli bir ke-
der verdi. ‘Sadaka belây› def eder’ mealindeki hadis-i sa-
hihin hükmüyle, Risale-i Nur Anadolu için belâlar› defe-
der bir sadaka hükmüne geçti¤i; ona beraatler ve serbes-
tiyetler verildi¤i zaman belâlar›n defedilmesi, ona hücum
edildi¤i zaman belâlar›n gelmesi yüz hâdisesi var ki, ba-
zen zelzele ve f›rt›nalarla kaydedildi¤i gibi, bu defa da ha-
yat›mda görmedi¤im tahte’s-s›f›r on sekiz dereceye yak›n
bir so¤uk taarruz ve taharrinin ayn› vaktinde geldi.”

Üstad›m›z fliddetli hastal›¤›ndan fazla konuflamad›.
Hasta halinde hizmetkâr›na dedi: ‘Merak etmemeleri
için, bera-i malûmat, baz› dostlara ve baz› resmî zatlara
gönderirsiniz.”

fiiddetli hasta Üstad›m›z›n

Hizmetkâr›

Evet, hizmetkâr›m›n yazd›¤› do¤rudur.

Said Nursî

„®ò

aleyh: karfl›, karfl›t.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
beray-› malûmat: bilgi ve malû-
mat için, bilgi vermek için.
def: mani olma, kovma, ortadan
kald›rma.
hâdise: olay.
hadis-i sahih: sahih hadis, hak-
k›nda flüphe edilemeyen ve do¤-
ru senetlere ve râvilere isnat edi-
lerek müspet olarak kesin bilinen
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hadis-i nebevîdir.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
hücûm: sald›rma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüküm: karar, emir.
hürmet: sayg›.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
Leyle-i Miraç: Miraç Gecesi,
Hz. Muhammed’in Miraca ç›k-
t›¤› gece, Recep ay›n›n 27. ge-
cesi.
meal: mana, anlam, mefhum.
Mi’rac-› fierif: flerefli Miraç

gecesi.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
resmî: devlet ad›na olan.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sadaka: dilenciye verilen pa-
ra.
Sadisen: alt›nc› olarak.
serbestiyet: serbestlik, rahat

ve serbest olma hâli.
fluhur-i selâse: Üç Aylar; Re-
cep, fiaban ve Ramazan.
taarruz: sald›rma, sataflma,
iliflme.
taharri: arama, araflt›rma.
tahte’s-s›f›r: s›f›r›n alt›.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
umumen: umumî olarak, bü-
tün olarak.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
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Muhterem Üstad›m›z,

Mücahede-i maneviyenize ve sabr-› cemilinize mükâ-
faten Cenab-› Hak taraf›ndan ihsan buyurulan kudsî
iman davan›z›n tahakkukunu Risale-i Nur’un serbest in-
tiflar› ile idrak etmifl bulunuyoruz.

Senelerden beri devam edegelen bu kudsî dava, bu
ideal ve bu çetin mücadele, zaferle neticelenmifl; Hakk›n
istedi¤i olmufl, gönlümüzün emel ve arzusu yerine gel-
mifl, iman küfre galebe ederek zulmet perdeleri çat›r ça-
t›r y›rt›larak afak-› cihan Nurun parlak ziyas› ile ayd›nlan-
m›flt›r. Bu neticeye ve bu zafere ulaflmak, iman nimeti-
nin sonsuz saadetine kavuflmak ve dolay›s›yla da Hakka
yaklaflmak bahtiyarl›¤›n› bizlere, Türk milletine ve belki
bütün insanl›¤a bahfleden Risale-i Nur, bu muazzam ve
korkunç imans›zl›k savafl›n›n kurtar›c› atomu olmufl; ruh-
lar›m›z› tamir, kalplerimizi takviye, gönüllerimizi fethey-
lemifltir. Bu bak›mdan minnet ve flükranlar›m›z› sevgili ve
muazzez Üstad›m›za arz ederken, as›rl›k ömr-i mübarek-
lerinizin geçirdi¤i hayat safhalar›n›n her an› mücadele,
mücâhede, iflkence, eziyet, zulüm, menfa dolu korkunç
bir devrin çile ve ›zt›raplar›yla geçmesine ra¤men, azmi-
nizin, sadâkatinizin feragat ve cesaretinizin ve nihayet o
çelikten daha kuvvetli iman ve fluurunuzun, hülâsa, ‹slâ-
miyeti anlay›flta, insaniyeti kavray›flta, içte ve d›flta örnek
insan oluflunuzun ve bilhassa Risale-i Nur külliyat›n›z›n 

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1081 ISPARTA HAYATI

elem, azap.
kudsî: mukaddes, yüce.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
menfa: nefyolunan yer, sürgün
yeri.
minnet: bir iyilik karfl›s›nda yük
alt›nda kalma, kendini manevî
olarak borçlu hissetme.
muazzam: çok büyük, ulu, yüce.
muazzez: çok aziz, izzet sahibi,
sayg› uyand›ran.
mücadele: bir gayeye ulaflmak
için gösterilen ferdî veya toplu
çaba.
mücahede: savaflma, mücadele.
mücahede-i maneviye: manevî
olarak yap›lan cihat.
Muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n.
mükâfaten: mükâfat olarak, kar-
fl›l›k olarak, ödül olarak.
nihayet: en sonunda.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
ömr-i mübarek: bereketli, feyizli,
hay›rl› hayat.
Risale-i Nur külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
saadet: mutluluk.
sabr-› cemîl: güzel sab›r; Al-
lah’tan gelen bir ac›ya dayanma,
katlanma.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safha: devre, merhale.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tamir: onarma, düzeltme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

afak-› cihan: dünyan›n ufuk-
lar›.
arz: sunma.
asr: yüzy›l.
azim: niyetli, kesin kararl›.
bahfl: ba¤›fl, ihsan, verme.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu.
berekât: iyilikler, ihsanlar,
bolluklar.
bilhassa: özellikle.
emel: fliddet arzu, ümit.

eziyet: incitme, büyük s›k›nt›
verme.
ferâgat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme.
fetih: kuflatma, ele geçirme,
zaptetme.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›,
özeti.
idrak: ak›l erdirme, anlama,

kavrama kabiliyeti.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma.
iflkence: bir kimseye verilen
maddî-manevî s›k›nt›, eziyet.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.



insanl›k âlemi üzerine b›rakt›¤› tesir, aksettirdi¤i mana ile
dâimâ izinizden, yolunuzdan gidecek olan, giden, gitme-
ye azmeden milyonlarca Nur Talebeleri size meclûb, si-
ze müteflekkirdirler.

Muhterem Üstad›m›z, art›k bütün yorgunlu¤unuza ve
ihtiyarl›¤›n›za ra¤men çetin imtihan›n›z›n muvaffakiyetle
neticelenmesi sayesinde müsterih olunuz. Art›k bu kudsî
davay›, bu iman ve Kur’ân davas›n› devam ettirecek is-
tikbalin genç Saidleri yetiflmifltir. ‹man nuru ve fluuru ile
onlar bu kudsî ve ulvî davay› yürütecekler ve inflaallah k›-
yamete kadar devam ettirecekler ve nesilden nesile inti-
kal ettirecekler.

Muhterem Efendimiz, yar›n tarihin alt›n sahifelerinde
iftihar ve ihtiflamla yâd edilecek olan yeni ve mufassal
Tarihçe-i Hayat’›n›z›n Ankara’da tab edilip hitama er-
mesinin sevinci içinde bayram etmekteyiz. Zira bu Tarih-
çe-i Hayat ömrünüz boyunca ille-i gaye edindi¤iniz ima-
n› kurtarmak davan›z u¤rundaki mücadele ve mücahede
safhalar›n›z›, bin türlü mahrumiyetler içersinde yorulmak
bilmeyen bir azimle maksada vâs›l oluflunuzu ve âleme
rahmet olan Risale-i Nur’lar›n telif, tanzim ve neflri hak-
k›nda tatminkâr malûmat vermesi bak›m›ndan büyük
ehemmiyeti haizdir. Bugün milyonlarca insan› coflturup,
selâmete götüren bu Nur deryas› daima kükreyecek, küf-
rü bo¤acak, zulmeti y›rtacak, insanl›¤a hâmî ve halâskâr
olacakt›r.

aks: yans›ma.
azim: niyetli, kesin kararl›.
azm: kesin karar; kas›t, niyet.
derya: deniz.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
mâlik.
halâskâr: kurtar›c›.
hamî: himaye eden, koruyan, gö-
zeten.
hitam: son, nihayet.
iftihar: gurur, övünme.
ihtiflam: muhteflemlik, flanl› gö-
rünüfl, büyük gösterifl.
ille-i gâiye: gerçeklefltirilmesi,
meydana gelmesi için çaba har-
canan fley, amaç, ideal.
iman: inanç, itikat.
imtihan: deneme, s›nama; Al-
lah’›n çeflitli flekillerde kullar›n›
denemesi.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
istikbal: gelecek.
K›yamet: bütün kâinat›n Allah
taraf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudsî: mukaddes, yüce.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
mahrumiyet: mahrumluk, diledi-
¤ini, istedi¤ini elde edememe, na-
sipsizlik, hissesizlik.
maksat: gaye.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
meclûb: tutkun, afl›r› ba¤l›.
mücadele: bir gayeye ulaflmak
için gösterilen ferdî veya toplu
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çaba.
mücahede: savaflma, müca-
dele.
mufassal: tafsilâtl› olarak
aç›klanan, uzun uzad›ya aç›k-
lan›p anlat›lan, ayr›nt›l›, de-
tayl›.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
müsterih: bütün kayg›lardan
kurtulup gönlü rahata kavu-
flan, içi rahat, kayg›s›z.
müteflekkir: teflekkür eden.
muvaffak›yet: baflarma, ba-

flar›l› olma.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
safha: devre, merhale.
sahife: sayfa.
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma.

fluur: bilinç.
tab: kitap basma.
talebe: ö¤renci.
tanzim: düzenleme, tertiple-
me.
tatminkâr: doyurucu, gönül
kand›r›c›.
telif: kitap yazma, eser orta-
ya koyma.
tesir: etki.
ulvî: yüksek, yüce.
vas›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
yâd: anma.
zulmet: karanl›k.



Size medyûn-i flükran›z. En derin sevgi ve muhabbet-
lerimizle selâm ve hürmetlerimizi arz eder, dua-i
mübareklerinize intizaren ellerinizden öperiz, aziz, segili
Üstad›m›z.

‹stanbul Nur Talebeleri
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Üstat Bediüzzaman Said Nursî, son ‹stanbul seyahatin-
de Piyer Loti Otelinde 

gazetecilerin hücumuna karfl›.

arz: sunma.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
dua-y› mübarek: mübarek
dua.

hücûm: sald›rma.
hürmet: sayg›.
intizaren: bekleyerek, gözle-
yerek.
medyun-› flükran: flükran,

teflekkür borçlu.
muhabbet: sevgi, sevme.
selâm: bar›fl, rahatl›k, sela-
met ve esenlik dileme.
talebe: ö¤renci.



Risale-i Nur Müellifi Üstat Bediüzzaman Said-i
Nursî Hazretlerinin en son defa vasiyetnamesi
hükmünde Emirda¤ Lâhikas›’n›n sonunda derç
ve neflredilen bir beyan› ile yine Emirda¤ Lâhika-
s›’nda neflredilen en son sene kaleme ald›¤› “Re-
isicumhur’a ve Baflvekil’e” diye olan bir hitabesi-
ni bu Tarihçe-i Hayat’›n sonuna ilâve ediyoruz.

Nur talebeleri Hazret-i Üstad›n bu vasiyetname-
sinde beyan ettikleri müspet hizmet tarz› ile
“NURLARI” bütün cihana karfl› ilân ettiler.
Kur’ân-› Hakîm’in bu zamana müteveccih müs-
pet hizmet telâkkisi ile envar-› imaniyeyi ak›l ve
kalplere yerlefltirdiler.)

Hazreti Üstad›n hizmetinde bulunan talebeleri

UMUM NUR TALEBELER‹NE ÜSTAT 
BED‹ÜZZAMAN’IN VEFATINDAN ÖNCE VERM‹fi 

OLDU⁄U EN SON DERST‹R

Aziz kardefllerim,

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hare-
ket de¤ildir. R›za-i ‹lâhîye göre s›rf hizmet-i imaniyeyi
yapmakt›r, vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamakt›r. Bizler asayi-
fli muhafazay› netice veren müsbet iman hizmeti içinde
herbir s›k›nt›ya karfl› sab›rla, flükürle mükellefiz.

asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
baflvekil: baflbakan.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
derc: sokma, içine alma.
envar-› imaniye: iman nurlar›,
imana ait par›lt›lar.
hitabe: konuflma, hitap, nutuk.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
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iman: inanç, itikat.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
muhafaza: koruma.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
müspet: olumlu.
müteveccih: bir cihete dö-
nen, yönelen.

neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
reisicumhur: halk›n reisi,
cumhurbaflkan›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
R›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile

Allah’› hamd etme.

talebe: ö¤renci.

telâkki: anlama, anlay›fl.

Umum: bütün.

vasiyetname: yaz›l› vasiyet,
bir kimsenin vasiyetini yaz-
m›fl oldu¤u kâ¤›t.

vazife: görev.

vazife-i ‹lahiye: do¤rudan
do¤ruya Allah’a ait olan ifl ve
vazife.

vefat: ölüm.



Meselâ, kendimi misal alarak derim: Ben eskiden be-
ri tahakküme ve terzile karfl› boyun e¤memiflim. Haya-
t›mda tahakkümü kald›rmad›¤›m, birçok hâdiselerle sabit
olmufl. Meselâ, Rusya’da kumandana aya¤a kalkma-
mak, Divan-› Harb-i Örfîde idam tehdidine karfl› mahke-
medeki paflalar›n suallerine befl para ehemmiyet verme-
di¤im gibi, dört kumandanlara karfl› bu tavr›m, tahak-
kümlere boyun e¤medi¤imi gösteriyor. Fakat bu otuz se-
nedir müspet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve
vazife-i ‹lâhiyeye kar›flmamak hakikati için, bana karfl›
yap›lan muamelelere sab›rla, r›za ile mukabele ettim.
Cercis Aleyhisselâm gibi ve Bedir, Uhud muharebelerin-
de çok cefa çekenler gibi, sab›r ve r›za ile karfl›lad›m. 

Evet, meselâ seksen bir hatas›n› mahkemede ispat et-
ti¤im bir müddeiumumînin yanl›fl iddialar› ile aleyhimiz-
deki karar›na karfl›, beddua dahi etmedim. Çünkü as›l
mesele bu zaman›n cihad-› manevîsidir. Manevî tahriba-
t›na karfl› set çekmektir. Bununla dâhilî asayifle bütün
kuvvetimizle yard›m etmektir.

Evet, mesle¤imizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asa-

yifli muhafaza etmek içindir. 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh düs-

turu ile ki “Bir cani yüzünden onun kardefli, hanedan›,
çoluk çocu¤u mes’ul olamaz” iflte bunun içindir ki, bütün
hayat›mda bütün kuvvetimle asayifli muhafazaya
çal›flm›fl›m. Bu kuvvet dâhile karfl› de¤il, ancak haricî te-
cavüze karfl› istimal edilebilir. Mezkûr ayetin düsturuyla
vazifemiz, dahildeki asayifle bütün kuvvetimizle yard›m 
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manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misal: örnek.
muamele: davranma, davran›fl.
müddeiumumî: savc›.
muhafaza: koruma.
muharebe: savaflma, savafl.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
müspet: olumlu.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sab›r: dayanma, katlanma, zor-
luklara dayanma gücü.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
set: mani, perde, engel.
sual: soru.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› aflma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
terzil: rezil etme, itibar›n› düflür-
me.
vazife: görev.
vazife-i ‹lahiye: do¤rudan do¤ru-
ya Allah’a ait olan ifl ve vazife.

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’am Suresi: 164.)

aleyh: karfl›, karfl›t.
aleyhisselâm: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
beddua: bir kimsenin kötü ol-
mas› için dua, kötü dua.
cani: cinayet ifllemifl kimse,
ac›mas›z, gaddar.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm.

cihad-› manevî: manevî ci-
hat, ilim, fikir, dua gibi mane-
vî unsurlarla din düflmanlar›-
na karfl› koymak.
dâhil: iç, içerisi.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
Divan-› Harb-i Örfî: ‹ttihat ve
Terakki hükümeti zaman›nda
31 Mart Olay›ndan sonra ku-
rulan ve oldukça sert kararlar
alan s›k›yönetim mahkemesi.

düstur: kaide, esas, prensip.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek, esas.
hanedan: köklü ve büyük ai-
le.
haricî: d›fla ait, d›flla ilgili.
ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
istimâl: kullanma.
kumandan: komutan.



etmektir. Onun içindir ki, âlem-i ‹slâmda asayifli ihlâl edi-
ci dahilî muharebat ancak binde bir olmufltur. O da ara-
daki bir içtihat fark›ndan ileri gelmifltir. Ve cihad-›
maneviyenin en büyük flart› da vazife-i ‹lâhiyeye kar›fl-
mamakt›r ki, “Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-›
Hakka aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükel-
lefiz.” 

Ben de Celâleddin Harzemflah gibi, “Benim vazifem
hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek veya etmemek Ce-
nab-› Hakk›n vazifesidir” deyip ihlâs ile hareket etmeyi
Kur’ân’dan ders alm›fl›m. 

Haricî tecavüze karfl› kuvvetle mukabele edilir. Çünkü
düflman›n mal›, çoluk çocu¤u ganimet hükmüne geçer.
Dâhilde ise öyle de¤ildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir
flekilde manevî tahribata karfl› manevî, ihlâs s›rr›yla ha-
reket etmektir. Hariçteki cihad baflka, dahildeki cihad
baflkad›r. fiimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-› Hak
bana vermifl. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayi-
fli muhafaza için müsbet hareket edece¤iz. Bu zamanda
dahil ve hariçteki cihad-› maneviyedeki fark pek azîmdir. 

Bir mesele daha var; o da çok ehemmiyetlidir. Hükm-i
Kur’ân’a göre, bu zamanda mimsiz medeniyetin icaba-
t›ndan olarak hacat-› zaruriye dörtten yirmiye ç›km›fl.
Tiryakilikle, görenekle ve itiyatla, hacat-› gayr-i zaruriye,
hacat-› zaruriye hükmüne geçmifl. Ahirete iman etti¤i
hâlde, “Zaruret var” diye ve zaruret zann›yla dünya men-
faati ve maiflet derdi için dünyay› ahirete tercih ediyor.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
azîm: büyük, yüce, ulu.
cihad: düflmanla savaflma.
cihad-› maneviye: manevî cihat,
ilim, fikir, dua gibi manevî unsur-
larla din düflmanlar›na karfl› koy-
mak.
cihad-› maneviye: manevî cihat,
ilim, fikir, dua gibi manevî unsur-
larla din düflmanlar›na karfl› koy-
mak.
dahil: iç, içerisi.
dahilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
ehemmiyetli: önemli.
hâcât-› gayr-› zaruriye: gerekli
olmayan istekler, zaruri olmayan
ihtiyaçlar, ihtiyaç olmad›¤› hâlde
ihtiyaç hâlini alm›fl fleyler.
hâcât-› zaruriye: zorunlu ihtiyaç-
lar, gerekli ihtiyaçlar.
hakikî: gerçek.
hariç: d›flar›.
Haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
Hükm-i Kur’ân: Kur’ân’›n hükmü,
emri.
hükmüne: yerine, de¤erine.
icabat: icaplar, gerekenler, lâz›m
gelenler; bir ifl için gerekli olanlar.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
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ihlâl: bozma, zarar verme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
iman: inanma, itikat.
itiyat: âdet edinme, al›flkan-
l›k haline getirme, al›flkanl›k.
maiflet: geçim, geçinme.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
menfaat: fayda.
mesele: konu.
mimsiz medeniyet: deniyet

manas›na gelen kötü mede-
niyet.
muhafaza: koruma.
muharebât: savaflmalar.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan, bir fleyi yapmaya
mecbur olan, vazifeli.
müspet: olumlu.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
s›r: gizli hakikat, bir fleyin dik-
kat ve tecrübe ile anlafl›lan
en ince yan›.

tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.

talebe: ö¤renci.

tecavüz: sald›rma, s›n›r›n› afl-
ma.

tiryaki: bir fleye vazgeçeme-
yecek derecede al›flm›fl olan.

vazife: görev.

vazife-i ‹lahiye: do¤rudan
do¤ruya Allah’a ait olan ifl ve
vazife.

zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.



K›rk sene evvel, bir baflkumandan beni bir parça dün-
yaya al›flt›rmak için baz› kumandanlar›, hatta hocalar›
benim yan›ma gönderdi. Onlar dediler: 

“Biz flimdi mecburuz. 
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh kaide-

siyle, Avrupa’n›n baz› usullerini medeniyetin icaplar›n›
taklide mecburuz” dediler. 

Ben de dedim: “Çok aldanm›fls›n›z. Zaruret sû-i ihti-
yardan gelse, kat’iyen do¤ru de¤ildir; haram› helâl et-
mez. Sû-i ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yo-
luyla olmam›flsa zarar› yok. Meselâ; Bir adam sû-i ihtiya-
r›yla haram bir tarzda kendini sarhofl etse ve sarhoflluk-
la bir cinayet yapsa, hüküm aleyhine cari olur, mazur sa-
y›lmaz, ceza görür. Çünkü, sû-i ihtiyar›yla bu zaruret
meydana gelmifltir. Fakat bir meczup çocuk cezbe hâlin-
de birisini vursa, mazurdur. Ceza görmez. Çünkü ihtiya-
r› dâhilinde de¤ildir.” 

‹flte, ben o kumandana ve hocalara dedim: “Ekmek
yemek, yaflamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde baflka
hangi zaruret var? Sû-i ihtiyardan, gayrimeflru meyiller-
den ve haram muamelelerden tevellüt eden hareketler
haram› helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro,
dans gibi fleylerde tiryaki olmuflsa, mutlak zaruret olma-
d›¤› ve sû-i ihtiyardan geldi¤i için, haram› helâl etmeye se-
bep olamaz. Kanun-i beflerî de bu noktalar› nazara alm›fl
ki, ihtiyar haricinde zaruret-i kat’iye ile, sû-i ihtiyardan
nefl’et eden hükümleri ay›rm›flt›r. Kanun-i ‹lâhîde ise, da-
ha esasl› ve muhkem bir flekilde bu esaslar tefrik edilmifl.” 
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me, yönelme.
muamele: davranma, davran›fl.
muhkem: sa¤lam olan, eksiklik
ve noksan› olmayan.
mutlak: kesin.
nazar: bak›fl, dikkat.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
tarz: biçim, flekil.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
tiryaki: bir fleye vazgeçemeye-
cek derecede al›flm›fl olan.
usûl: metot, metodoloji; esaslar,
kaideler.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.
zaruret-i kat’iye: kat’î zaruret;
kesin ihtiyaç, kat’î zorunluluk.
zarurî: zorunlu.

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’am Suresi: 164.)

aleyh: karfl›, karfl›t.
baflkumandan: baflkomutan,
bir devletin silahl› kuvvetleri-
nin en yüksek rütbelisi.
cari: cereyan eden, akan, iflle-
yen.
cezbe: çekme, çekim; heye-
cen, coflkunluk.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dâhil: iç, içerisi.
evvel: önce.

gayrimeflru: meflru olmayan,
dine ayk›r›, kanunsuz.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hüküm: verilen karar.
icap: gerekme hali, gerekli ol-
ma.
ihtiyar: irade, tercih; kendi is-
tek ve arzular›na göre hare-
ket etme.
kaide: kural, esas, düstur.
Kanun-› beflerî: insanlar›n or-

taya koydu¤u kanun.
kanun-i ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî
kanun.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kumandan: komutan.
mazur: özürlü, özrü olan.
meczup: cezp edilmifl, bir yö-
ne çekilmifl.
medar: sebep, vesile.
meselâ: örne¤in.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤il-



Bununla beraber zaman›n ilcaat›yla zaruretler ortal›kta
zannederek baz› hocalar›n bid’alara taraftarl›¤›ndan dola-
y› onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek, “Zaruret var”
zann›yla hareket eden o bîçarelere vurmay›n›z. Onun
için, kuvvetimizi dâhilde sarf etmiyoruz. Bîçare, zaruret
derecesine girmifl; bize muhalif olanlardan hoca da olsa,
onlara iliflmeyiniz. Ben tek bafl›mla daha evvel aleyhim-
deki o kadar muar›zlara karfl› dayand›¤›m, zerre kadar
fütur getirmedi¤im, o hizmet-i imaniyede muvaffak oldu-
¤um hâlde, flimdi milyonlar Nur Talebesi oldu¤u hâlde,
yine müspet hareket etmekle onlar›n bütün tahkiratlar›-
na, zulümlerine tahammül ediyorum. 

Biz dünyaya bakm›yoruz. Bakt›¤›m›z vakit de onlara
yard›mc› olarak çal›fl›yoruz. Asayifli muhafazaya müspet
bir flekilde yard›m ediyoruz. ‹flte bu gibi hakikatler itiba-
r›yla, bize zulüm de etseler hofl görmeliyiz. 

Risale-i Nur’un neflri her tarafta kanaat-i tamme verdi
ki, Demokratlar dine taraftard›rlar. fiimdi bir risaleye ilifl-
mek, vatan, millet maslahat›na tamamen z›tt›r.

Bir mahrem risale vard› ki, o mahrem risalenin neflri-
ni men etmifltim. “Öldükten sonra neflrolunsun” demifl-
tim. Sonra mahkemeler al›p okudular, tetkik ettiler, son-
ra beraat verdiler. Mahkeme-i Temyiz o beraati tasdik et-
ti. Ben de bunu dâhilde asayifli temin için ve yüzde dok-
san befl masuma zarar gelmemesi için neflredenlere izin
verdim. “Said, meflveretle neflredebilir” dedim.

aleyh: karfl›, karfl›t.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar..
dahil: iç, içerisi.
evvel: önce.
fütur: zay›fl›k, gevfleklik, usanç.
hakikat: gerçek, esas.
hizmet-i imaniye: iman ve
Kur’an hakikatlerinin ikna edici
ve ilmî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme.
hücum: sald›rma.
ilcaat: zorlamalar, mecbur etme-
ler.
kanaat-i tamme: tam kanaat.
kesin, flüphe edilmeyen düflünce,
fikir.
Mahkeme-i Temyiz: temyiz
mahkemesi, mahkeme kararlar›-
n›n yolunda verilip verilmedi¤ini
tetkik etmekle görevli makam,
yarg›tay.
mahrem: herkesçe bilinmemesi
gereken, gizli.
mahzur: haram edilmifl, yan›na
yaklafl›lmas› yasak edilmifl, ha-
ram.
maslahat: fayda, maksat.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
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men: yasak etme, engelleme.
meflveret: ifllerin konuflup
anlaflma yoluyla halledilmesi,
bir konu hakk›nda çeflitli ve
ehil flah›slardan fikir alma.
muar›z: muhalefet eden,
karfl› ç›kan, muhalif.
mübah: dinin emri ve yasa¤›
alt›nda bulunmayan, dine gö-
re helâl, haram veya mekruh
say›lmayan, ifllenmesinde se-
vap ve günah olmayan fley.
muhafaza: koruma.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.

müspet: olumlu.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
sarf: harcama.
tahammül: zora dayanma,
kötü ve güç durumlara karfl›
koyabilme, katlanma.
tahkirat: hakaret etmeler,
hor görmeler, küçük görme-
ler.

talebe: ö¤renci.
taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
temîn: sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.
zerre: pek ufak parça, en kü-
çük parça.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Üçüncü mesele: fiimdi küfr-i mutlak, öyle cehennem-i
manevî neflrine çal›fl›yor ki, kâinatta hiçbir kâfir ona ya-
naflmamak lâz›m geliyor. Kur’ân’›n “rahmeten lilâlemîn”
oldu¤unun bir s›rr› budur ki: Nas›l Müslümanlara rahmet-
tir; ahirete iman, Allah’a iman ihtimalini vermesiyle de,
bütün dinsizlere ve bütün âleme ve nev-i beflere rahmet
olmas›na bir nükte, bir iflarettir ki, o manevî Cehennem-
den dünyada da onlar› bir derece kurtarm›fl. Hâlbuki
flimdi fen ve felsefenin dalâlet k›sm›, yani Kur’ân’la ba-
r›flmayan, yoldan ç›km›fl, Kur’ân’a muhalefet eden k›s-
m›, küfr-i mutlak› komünistler tarz›nda neflre bafllad›lar.
Komünistlik perdesinde anarflistli¤i netice verecek bir su-
rette münaf›klar, z›nd›klar vas›tas›yla ve baz› müfrit din-
siz siyasetçiler vas›tas›yla neflir ile afl›lanmaya baflland›¤›
için, flimdiki hayat, dinsiz olarak kabil de¤ildir, yaflamaz.
“Dinsiz bir millet yaflamaz” hükmü bu noktaya iflarettir.
Küfr-i mutlak oldu¤u zaman, hakikat-i halde yaflanmaz.
Onun için, Kur’ân-› Hakîm, bu as›rda bir mucize-i
maneviyesi olarak Risale-i Nur fiakirtlerine bu dersi ver-
mifl ki, küfr-i mutlaka, anarflistli¤e karfl› set çeksin. Hem
çekmifl. Evet Çin’i, hem yar› Avrupa’y› ve Balkanlar› is-
tilâ eden bu cereyana karfl› bizi muhafaza eden Kur’ân-›
Hakîm’in bu dersidir ki, o hücuma karfl› set çekmifl, bu
suretle o tehlikeye karfl› çare bulmufltur.

Demek bir Müslüman mümkün de¤il, baflka bir dine
girip, ya Hristiyan ve Yahudî, hususan Bolflevik gibi ol-
mak... Çünkü, bir ‹sevî, Müslüman olsa, ‹sa Aleyhisselâ-
m› daha ziyade sever. Bir Mûsevî, Müslüman olsa, Mûsa 
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komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mesele: önemli konu.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
müfrit: ifrat eden, bir konu veya
bir iflte afl›r›ya kaçan.
muhafaza: koruma.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
neflir: yayma, yay›m, herkese du-
yurma.
nev’i befler: insano¤lu, insanlar.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
rahmeten li’l-âlemîn: bütün
âlemlere rahmet olan, Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
set: mani, perde, engel.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.
vas›ta: arac›l›k.
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.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
asr: yüzy›l.
bolflevik: Rus komünisti.
cehennem-i manevî: manevî
cehennem, cehennem gibi s›-
k›c›.

cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
hakikat-› hâl: durumun ger-
çek yönü, iflin asl›.
hücûm: sald›rma.

hüküm: karar, emir.
hususan: bilhassa, özellikle.
iman: inanç, itikat.
‹sevî: Hz. ‹sa’n›n dininden
olanlar.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kafir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kar eden, dinsiz.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.



Aleyhisselâm› daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman,
Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n zincirinden ç›ksa,
dinini b›raksa, daha hiçbir dine girmez, anarflist olur; ru-
hunda kemalâta medar hiçbir hâlet kalmaz. Vicdan› te-
fessüh eder, hayat-› içtimaiyeye bir zehir olur.

Onun için, Cenab-› Hakka flükür, Kur’ân-› Hakîm’in
iflarat-› gaybiyesi ile, kahraman Türk ve Arap milletleri
içinde lisan-› Türkî ve Arabî ile bu asr› kurtaracak bir
mu’cize-i Kur’âniyenin Risale-i Nur nam›yla bir dersi in-
tiflara bafllam›fl. Ve on alt› sene evvel 600 bin adam›n
iman›n› kurtard›¤› gibi, flimdi milyonlardan geçti¤i sabit
olmufl.

Demek Risale-i Nur, befleri anarflistlikten kurtarmaya
bir derece vesile oldu¤u gibi, ‹slâm›n iki kahraman kar-
defli olan Türk ve Arab› birlefltirmeye, bu Kur’ân’›n ka-
nun-i esasîlerini neflretmeye vesile oldu¤unu düflmanlar
da tasdik ediyorlar.

Madem bu zamanda küfr-i mutlak Kur’ân’a karfl› ç›k›-
yor. Küfr-i mutlakta Cehennemden ziyade dünyada da
daha büyük bir cehennem var. Çünkü, ölüm madem öl-
dürülmüyor. Hergün beflerde otuz bin cenaze ölümün
devam›na flehadet ediyor. Bu ölüm küfr-i mutlaka düflen-
lere, yahut taraftar olanlara, hem flahs›n idam-› ebedîsi
ve bütün geçmifl, gelecek akrabalar›n›n da idam-› ebedî-
si olarak düflündü¤ü için, Cehennemden on defa daha
fazla dehfletli Cehennem azab› çeker. Demek o Cehen-
nem azab›n› küfr-i mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü,
herbir insan akrabas›n›n saadetiyle mes’ut, azab›yla 

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
aleyhisselâm: Allah’›n selam›
onun üzerine olsun.
anarflist: hiç bir düzen ve otorite
tan›mayan, kar›fl›kl›k ve bozgun-
culuktan yana olan.
asr: yüzy›l.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
befler: insan, insanl›k.
cenaze: ölü.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
evvel: önce.
hâlet: hal, durum.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl, ahiret inanc› olmad›¤›
için ölümü ebedî yoklu¤a gitmek
olarak görme.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
iflarat-› gaybiye: gaypla ilgili ifla-
retler; Hz. Peygamber, müçtehit
imamlar taraf›ndan gayba ait ve-
rilen haberler, iflaret yolu ile yap›-
lan aç›klamalar.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
küfr-i mutlak: mutlak küfür, hiç
bir imanî hükmü, delili kabul et-
meme, kesin ve tam bir inkar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan-› Arabî: Arap dili.
lisan-› Türkî: Türklerin dili, Türk-
çe.
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madem: ...den dolay›, böyle
ise.
medar: sebep, vesile.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-
lu.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait mu’cize.
Mûsevî: Hz. Mûsa’n›n (a.s.) din
ve fleriat›na ba¤l› olan, kimse,
Yahudi.
nam: ad.
neflr: herkese duyurma, yay-
ma, tamim.
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: mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.

taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.

vesile: arac›, vas›ta.

vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.

ziyade: fazla, fazlas›yla.



muazzep oldu¤u gibi Allah’› inkâr edenlerin itikatlar›nca
bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. ‹fl-
te bu zamanda, bu dünyada bu manevî Cehennemi in-
sanlar›n kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da
Kur’ân-› Hakîm’dir. Ve bu zaman›n fehmine göre onun
bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur eczalar›d›r.

fiimdi Allah’a flükrediyoruz ki, siyasî partiler içinde bir
parti, bir parça bunu hissetti ki, o eserlerin neflrine mâ-
ni olmad›; hakaik-i imaniyenin dünyada bir Cennet-i ma-
neviyeyi ehl-i imana kazand›rd›¤›n› ispat eden Risale-i
Nur’a mümanaat etmedi, neflrine müsaadekâr davrand›,
naflirlerine de tazyikattan vazgeçti. 

Kardefllerim, hastal›¤›m pek fliddetli; belki pek yak›n-
da ölece¤im veyahut bütün bütün konuflmaktan —bazan
men oldu¤um gibi— men edilece¤im. Onun için benim
Nur ahiret kardefllerim, “ehvenüflfler” deyip baz› biçare
yanl›flç›lar›n hatalar›na hücum etmesinler. Daima müs-
pet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz de¤il...
Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyaset-
çilerin bir k›sm› Risale-i Nur’a zarar vermiyor, az müsa-
adekârd›r; “ehvenüflfler” olarak bak›n›z. Daha “azamüfl-
fler”den kurtulmak için, onlara zarar›n›z dokunmas›n,
onlara faydan›z dokunsun. 

Hem dahildeki cihad-› manevî, manevî tahribata karfl›
çal›flmakt›r ki, maddî de¤il, manevî hizmetler lâz›md›r.
Onun için, ehl-i siyasete kar›flmad›¤›m›z gibi, ehl-i siya-
set de bizimle meflgul olmaya hiçbir haklar› yok…
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manî.
Madem: ...den dolay›, böyle ise.
mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
menfi: olumsuz, müspet olma-
yan.
muazzep: azap içinde bulunan,
eziyet çeken, çok s›k›nt› gören.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
mümanaat: mani olma, engelle-
me.
müsaadekâr: zorluk ç›karmayan,
hoflgörü sahibi, uysal davranan.
müspet: olumlu.
naflir: eser, neflreden, yay›nlayan,
da¤›tan.
neflir: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme, gerek dil
ile gerekse hal ile Allah’› hamd
etme.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tazyikat: tazyikler, bask›lar, zor-
lamalar.
vazife: görev.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
azamüflfler: çok flerli, flerrin
en büyü¤ü.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cennet-i manevîye: manen
cennet gibi, manevî cennet.
cihad-› manevî: manevî ci-
hat, ilim, fikir, dua gibi mane-
vî unsurlarla din düflmanlar›-
na karfl› koymak.

dahil: iç, içerisi.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i siyaset: ülkenin idare-
siyle meflgul olanlar, siyaset
adamlar›, politikac›lar.
ehvenüflfler: flerrin en az za-
rarl›s›, kolay›, flerrin daha az
zararl›s›, daha az kötü olan;
iki flerden daha az zararl›s›.
fehm: anlay›fl.
hakaik-› imaniye: imana ait

hakikatler, imanî gerçekler.
hücûm: sald›rma.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, kabul ve tas-
dik etmeme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
itikat: inanç, iman.
izale: giderme, ortadan kal-
d›rma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maddî: madde ile alakal›, cis-



Meselâ, bir parti bana binler vecihle s›k›nt› verdi¤i hal-
de, hatta otuz senede hapisler de, tazyikler de oldu¤u
halde, hakk›m› helâl ettim. Ve azaplar›na mukabil, o bi-
çarelerin yüzde doksan beflini tezyif ve itirazlara, zulüm-
lere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki,
1 …'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nh âyeti hükmünce kabahat ancak

yüzde befle verildi. O aleyhimizdeki partinin flimdi hiçbir
cihetle aleyhimizde flekvaya haklar› yoktur. 

Hatta bir mahkemede yanl›fl muhbirlerin ve casuslar›n
evhamlar›yla bizi, yetmifl kifliyi mahkûm etmek için su-i
fehmiyle, dikkatsizli¤iyle Risale-i Nur’un baz› k›s›mlar›na
yanl›fl mana vererek seksen yanl›flla beni mahkûm etme-
ye çal›flt›¤› halde, mahkemelerde ispat edildi¤i gibi, en zi-
yade hücuma maruz bir kardefliniz, mahpus iken pence-
reden o müddeiumumînin üç yafl›ndaki çocu¤unu gördü,
sordu. Dediler: “Bu müddeiumumînin k›z›d›r.” O masu-
mun hat›r› için o müddeiye beddua etmedi. Belki onun
verdi¤i zahmetler, o Risale-i Nur’un, o mu’cize-i manevi-
yenin intiflar›na, ilân›na bir vesile oldu¤u için rahmetlere
ink›lâp etti. 

Kardefllerim, belki ben ölece¤im. Bu zaman›n bir has-
tal›¤› daha var; o da benlik, enaniyet, hodfüruflluk, haya-
t›n› güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek ifltiha, tir-
yakilik gibi hastal›klard›r. Risale-i Nur’un Kur’ân’dan al-
d›¤› dersin en birinci esas› benlik, enaniyet, hodfurufllu-
¤u terk etmek lüzumudur. Tâ ihlâs-› hakikî ile iman›n kur-
tar›lmas›na hizmet edilsin. Cenab-› Hakka flükür, o azamî 

aleyh: karfl›, karfl›t.
ayet: Kur’an’›n her bir cümlesi.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
beddua: bir kimsenin kötü olma-
s› için dua, kötü dua.
bîçare: çaresiz, zavall›.
casus: çeflitli konularda s›r mahi-
yetindeki fleyleri ö¤renip baflka-
lar›na bildiren kimse.
cihet: yön.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fanteziye: yalandan gösterifl, gö-
rünüflte lüks ve zinet.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hücûm: sald›rma.
hüküm: emir, buyruk.
ihlâs-› hakikî: gerçek ihlâs, sami-
miyet.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
ifltiha: istek, ifltah.
mahkûm: bir mahkemece hü-
küm giymifl, hükümlü.
mahpus: hapsedilmifl olan, tu-
tuklu.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
meselâ: örne¤in.

mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
müddei: dava eden, davac›.
müddeiumumî: savc›.
muhbir: ihbar eden, ihbarc›,
gizli bir fleyi ilgili makamlara
bildiren, jurnalci.
mukabil: karfl›l›k.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
flekva: flikayet.
su-i fehim: anlay›fl›n fenal›¤›;
kötü anlay›fl.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hal ile
Allah’› hamd etme.
tazyik: zorlama, bask›, s›k›nt›
verme.

tezyif: zay›fa ç›karma, çürüt-
me.
tiryaki: bir fleye vazgeçeme-
yecek derecede al›flm›fl olan.
vecih: cihet, yön.
vesile: arac›, vas›ta.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Hiçbir günahkâr baflkas›n›n günah›n› yüklenmez. (En’am Suresi: 164.)
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ihlâs› kazananlar›n pek çok efrad› meydana ç›km›fl. Ben-
li¤ini, flan ve flerefini en küçük bir mesele-i imaniyeye fe-
da eden çoktur. Hatta Nurun biçare bir flakirdinin düfl-
manlar› dost oldu¤u vakit onunla sohbet etmek ço¤ald›-
¤› için, rahmet-i ‹lâhiye cihetinde sesi kesilmifl. Hem de
ona takdirle bakanlar isabet-i nazar hükmüne geçip onu
incitiyor. Hatta musafaha etmek de tokat vurmak gibi s›-
k›nt› veriyor. 

“Senin bu vaziyetin nedir?” diye soruldu. “Madem
milyonlar kadar arkadafllar›n var; neden bunlar›n hat›rla-
r›n› muhafaza etmiyorsun?” 

Cevaben dedi: “Madem mesle¤imiz azamî ihlâst›r; de-
¤il benlik, enaniyet, dünya saltanat› da verilse, bâkî bir
mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek âzamî ihlâ-
s›n iktizas›d›r. Meselâ, harp içinde, avc› hatt›nda, düflma-
n›n top gülleleri aras›nda Kur’ân-› Hakîm’in tek bir âye-
tinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o
gülleler içinde Habib kâtibine ‘Defteri ç›kar’ diyerek at
üstünde o nükteyi yazd›rm›fl. Demek Kur’ân’›n bir harfi-
nin, bir nüktesini düflman›n güllelerine karfl› terk etme-
mifl ruhunun kurtulmas›na tercih etmifl.” 

O kardeflimize sorduk: “Bu acip ihlâs› nereden ders al-
m›fls›n?”

Demifl: ‹ki noktadan...

Bir i s i : Âlem-i ‹slâmiyetin en acip harbi olan Bedir

Harbinde, namaz vaktinde cemaatten hissesiz kalmamak
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tem.
muhafaza: koruma.
musâfaha: selam vermek ve sev-
gisini göstermek üzere birbirine
el uzatma.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
rahmet-i ‹lâhîye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
vaziyet: durum.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
Âlem-i ‹slâmiyet: ‹slam ale-
mi, ‹slam dünyas›.
ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.
azamî: en fazla, en çok, niha-
yet derecede.
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemaat: bir imama uyup na-
maz k›lan Müslümanlar top-
lulu¤u.
Cevaben: cevap olarak, karfl›-

l›k fleklinde.
cihet: yön.
efrat: fertler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fedâ: u¤runa verme, kurban
olma.
harp: savafl.
Harp: savafl.
hisse: pay, nasip.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-

ma.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
isabet-i nazar: do¤ru ve isa-
betli bak›fl.
kâtip: yaz›c›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
Madem: ...den dolay›, böyle
ise.
Meselâ: örne¤in.
mesele-i imaniye: imanî me-
sele, imanla ilgili mesele.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-



için, düflman›n hücumuyla beraber mücahidlerin yar›s›
silâh›n› b›rak›p cemaat hayr›na flerik olmak, iki rek’at
sonra onlar da hissedar olsun diye Fahr-i Âlem Aleyhis-
salâtü Vesselâm bir hadis-i flerifiyle emretmifl olmas›d›r.
Madem harpte bu ruhsat var. Ve madem cemaat hayr›
da sünnet oldu¤u halde, o sünnete riayet etmek en bü-
yük bir hadise-i dünyeviyeye tercih edilmifl. Üstad-› mut-
lak›n böyle bir iflaretinden bir nüktecik alarak, biz de ruh
ve can›m›zla ittiba ediyoruz. 

‹kinc i s i : Kahraman-› ‹slâm ‹mam-› Ali Rad›yallahü

Anh, Celcelûtiye’nin çok yerlerinde ve ahirinde bir hi-
mayetçi istemifl ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelme-
sin. Düflmanlar› taraf›ndan ona bir hücum manas› hat›r›-
na gelmemek, s›rf namazdaki huzuruna pek çok olan
düflmanlar› taraf›ndan bir hücum tasavvuru ile namazda-
ki huzuruna mâni olunmamak için, bir muhaf›z ifriti der-
gâh-› ‹lâhîden niyaz etmifl. 

‹flte bu biçare, ömrü bu zamanda hodfuruflluk içinde
yuvarlanan biçare kardefliniz de, hem sebeb-i hilkat-›
âlemden, hem kahraman-› ‹slâmdan bu iki küçük nükte-
yi ders ald›m. Ve bu zamanda çok lâz›m olan Kur’ân’›n
esrar›na ehemmiyet vermekle, harp içinde ruhunun mu-
hafazas›n› dinlemeyerek, Kur’ân’›n bir harfinin bir nük-
tesini beyan etmifl. 

Said Nursî 

‚è

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selam onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
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.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u.
dergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâh, s›¤›-
nak, Allah kat›.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
Fahr-i Alem: âlemin övüncü, âle-
min kendisiyle övündü¤ü Pey-
gamberimiz (a.s.m.).
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak.
hâdise-i dünyeviye: dünya ile il-
gili hadise, dünyaya ait olay.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
harp: savafl.
himayet: koruma, esirgeme.
hissedar: hisse sâhibi, hissesi
olan.
hodfürufl: kendini be¤endirmeye
çal›flan, övünen.
hücûm: sald›rma.
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hücûm: sald›rma.
ifrit: korkunç ve zararl› cin.
ittiba: tabi olma, uyma, itaat
etme.
kahramân-› ‹slâm: ‹slâm
kahraman›, mücahit.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
mâni: engel.
mücahit: cihat eden, sava-
flan.
muhafaza: koruma.
muhâf›z: koruyucu, bekçi.
niyaz: Allah’a yalvarma ve

yakarma.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
Rad›yallahü Anh: Allah on-
dan raz› olsun.
riayet: uyma, tâbi olma.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
ruhsat: mevcut bir dinî hük-
mün özür sebebiyle belirli
flartlar alt›nda geniflletilmesi
veya kolaylaflt›r›lmas›.

sebeb-i hilkat-i âlem: âlemin
yarat›l›fl sebebi.

flerik: ortak.

sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-
manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri, kabulleri
veya takrirleri.

tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.

üstad-› mutlak: ilimde üs-
tünlü¤ü ve ö¤reticili¤i tart›fl-
mas›z olan üstat.



RE‹S‹CUMHURA VE BAfiVEK‹LE

Kabir kap›s›nda ve seksen küsur yafl›nda, birkaç has-
tal›kla hasta bulunan ve ölüme kendini yak›n gören bir
biçare garip ihtiyar der ki: 

Size iki hakikati beyan ediyorum:

Evvelâ: Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffaki-
yetkârâne ittifak›n›, bu millete kemâl-i samimiyetle, sürur
ve ferah ile kazanman›z› bütün ruhucan›m›zla tebrik
ediyoruz. Bu ittifak›n›z›, inflaallah 400 milyon ‹slâm›n
sulh-i umumiyesine ve selâmet-i ammenin teminine kat’î
bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz
tesbihat›ndaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya
mecbur kald›m. 

Otuz k›rk seneden beri dünyay› ve siyaseti terk etti¤im
halde, fliddetli bir alâka ile bu ihtar-› kalbînin sebebi: Elli
seneden beri iman› kurtarmak için gayet k›sa bir yolu bu-
lan ve Kur’ân’›n bu zamanda bir mucize-i maneviyesi
olan Risale-i Nur’un Arabistan ve Pakistan’da her yer-
den daha ziyade tesirat› oldu¤u ve makbul olmas›, hatta
ald›¤›m›z habere göre, mahkemece tesbit edilen mikta-
r›n üç misli Risale-i Nur’un talebelerinin o havalide bu-
lunmalar›d›r. Bu s›r için ahir hayat›mda kabir kap›s›nda
bu netice-i azîmeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mec-
bur oldum.
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cumhurbaflkan›.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
ruhen: ruh bak›m›ndan, ruh yö-
nünden, ruh olarak.
selâmet-i amme: umumun selâ-
meti, herkesin selâmeti.
s›r: gizli hakikat.
sulh-› umumiye: genel bar›fl,
herkesi ilgilendiren bar›fl, dünya
bar›fl›.
sürur: sevinç, mutluluk.
talebe: ö¤renci.
temîn: sa¤lama.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
tesirat: etkiler, tesirler.
ziyade: çok, fazla.

ahir hayat: hayat›n son dev-
resi.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
baflvekil: baflbakan.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bîçare: çaresiz, zavall›.
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç,
sevinme.
garip: gurbette, kendi mem-
leketinin d›fl›nda bulunan, ya-
banc›.

gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
havali: bölge, etraf, çevre, ci-
var.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtar-› kalbî: kalpten gelen
ihtar, hat›rlatma, uyar›.
iman: inanç, itikat.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.

kemal-i samimiyet: samimi-
yetin tam oluflu, tam ve ku-
sursuz samimîlik.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
misl: kat; efl.
mu’cize-i manevîye: manevî
mucize.
mukaddeme: bafllang›ç.
muvaffak›yetkârane: bafla-
rarak, baflar›l› olarak.
netice-i azîme: büyük neti-
ce.
ReisiCumhur: halk›n reisi,



Saniyen: Irkç›l›k fikri, Emevîler zaman›nda büyük bir
tehlike verdi¤i ve hürriyetin bafl›nda “kulüpler” suretinde
büyük zarar› görülmesi ve Birinci Harb-i Umumîde yine
›rkç›l›¤›n istimaliyle mübarek kardefl Araplar›n mücahit
Türklere karfl› zarar› görüldü¤ü gibi, flimdi de uhuvvet-i
‹slâmiyeye karfl› istimal edilebilir ve istirahat-i umumiye
düflmanlar› gizli dinsizler, yine o ›rkç›l›kla büyük zarar
vermeye çal›flt›klar›na emareler görünüyor. Hâlbuki,
menfî hareketle baflkas›n›n zarar›yla beslenmek ›rkç›l›¤›n
seciye-i f›trîsi oldu¤u halde, evvelâ baflta Türk milleti
dünyan›n her taraf›nda Müslüman oldu¤undan onlar›n
›rkç›l›klar› ‹slâmiyetle mezcolmufl, kabil-i tefrik de¤il.
Türk, Müslüman demektir. Hatta Müslüman olmayan
k›sm›, Türklükten de ç›km›fllar. Türk gibi Araplarda da
Arapl›k ve Arap milliyeti ‹slâmiyetle mezcolmufl ve ol-
mak lâz›md›r. Hakikî milliyetleri ‹slâmiyettir. O kâfidir.
Irkç›l›k, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir. 

Sizin bu defaki Irak ve Pakistan’la pek k›ymettar ittifa-
k›n›z, inflaallah bu tehlikeli ›rkç›l›¤›n zarar›n› def edecek
ve dört befl milyon ›rkç›lar›n yerine, 400 milyon kardefl
Müslümanlar› ve 800 milyon sulh ve müsalemet-i umu-
miyeye fliddetle muhtaç Hristiyan ve sair dinler sahiple-
rinin dostluklar›n› bu vatan milletine kazand›rmaya tam
bir vesile olaca¤›na ruhuma kanaat geldi¤inden, size be-
yan ediyorum. 

Salisen: Altm›fl befl sene evvel bir vali bana bir gazete
okudu. Bir dinsiz müstemlekât naz›r› Kur’ân’› elinde tu-
tup konferans vermifl. Demifl ki: “Bu ‹slâmlar›n elinde 

beyan: aç›klama, bildirme, izah.
def: mani olma, kovma, ortadan
kald›rma.
emare: alâmet, belirti, niflan.
Emevîler: Hulefa-y› Raflidînden
sonra 661-750 y›llar› aras›nda hü-
küm süren ilk ‹slâm hanedan›.
evvel: önce.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak.
Hakikî: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp, umu-
mî savafl; 1914-1918 y›llar› aras›n-
da cereyan eden Birinci Dünya
Savafl›.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
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nas›nda kullan›lan bir dua.
istimâl: kullanma.
istirahat-› umumiye: herke-
sin istirahat›, rahat etmesi.
ittifak: ortak bir gayede an-
laflma, birleflme.
kabil-i tefrik: ayr›lmas›
mümkün, ayr›labilir.
kâfî: yeter, elverir.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
mezc: katma, kar›flt›rma.

mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücahit: cihat eden, sava-
flan.
müsâlemet-i umumîye:
umumun selâmeti, insanl›¤›n
bar›fl›.
müstemlekât: müstemleke-
ler, sömürgeler.
naz›r: vekil, bakan.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sâir: di¤er, baflka, öteki.

Salisen: üçüncü olarak.

Saniyen: ikinci olarak.

seciye-i f›trî: f›trî seciye, ya-
rat›l›fltan var olan özellikler,
yarat›l›fla ait karakter.

sulh: bar›fl, anlaflarak düfl-
manl›¤› kald›rma.

suret: biçim, flekil, tarz.

tehlike-i azîm: çok büyük
tehlike.

uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.

vesile: arac›, vas›ta.



kald›kça, biz onlara hakikî hâkim olamay›z, tahakkümü-
müz alt›nda tutamay›z. Ya Kur’ân’› sukut ettirmeliyiz ve-
yahut Müslümanlar› ondan so¤utmal›y›z.” 

‹flte bu iki fikirle, dehfletli ifsat komitesi bu biçare feda-
kâr, masum, hamiyetkâr millete zarar vermeye çal›flm›fl-
lar. Ben de, altm›fl befl sene evvel bu cereyana karfl›,
Kur’ân-› Hakîm’den istimdat eyledim. Hakikate karfl› k›-
sa bir yol ve bir de pek büyük bir “Dârülfünun-i ‹slâmi-
ye” tasavvuru ile, altm›fl befl senedir, âhiretimizi kurtar-
mak ve onun bir faydas› olarak hayat-› dünyeviyemizi de
istibdad-› mutlaktan ve dalâletin helâketinden kurtarma-
ya ve akvam-› ‹slâmiyenin mâbeynindeki uhuvvetini inki-
flaf ettirmeye iki vesileyi bulduk. 

Birinci vesilesi: Risale-i Nur’dur ki, uhuvvet-i ima-

niyenin inkiflaf›na kuvvet-i iman ile hizmet etti¤ine kat’î
delil, emsalsiz bir mazlumiyet ve âcizlik hâletinde telif
edilmesi ve flimdi âlem-i ‹slâm›n ekseri yerlerinde ve Av-
rupa ve Amerika’ya da tesirini göstermesi ve ihtilâlcilere
ve dinsiz felsefeye ve otuz seneden beri dehfletli bir su-
rette maddiyyun ve tabiiyun gibi dinsizlik fikrine karfl› ga-
lebe çalmas› ve hiçbir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi on-
lar› cerh edememesidir. ‹nflaallah bir zaman da, sizin gi-
bi uhuvvet-i ‹slâmiyenin anahtar›n› bulan zatlar, bu muci-
ze-i Kur’âniyenin cilvesini âlem-i ‹slâma iflittireceksiniz.

‹kinci vesilesi: Altm›fl befl sene evvel Câmiü’l-Ezhe-

re gitmek istiyordum. Âlem-i ‹slâm›n medresesidir diye,
ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet 
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ve haysiyet sahibi.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ihtilâl: mevcut idareyi veya reji-
mi zor kullanarak de¤ifltirme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua.
istibdat-› mutlak: hiç bir hak ve
hürriyeti tan›mayan tam bask›,
tam diktatörlük.
istimdat: aman dileme, merha-
met ve yard›m›na s›¤›nma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
komite: kötü bir maksat için top-
lanm›fl topluluk, cemiyet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
mabeyn: ara.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
mazlumiyet: mazlumluk, zulüm
görmüfllük.
medrese: e¤itim ve ö¤retim ku-
rumu.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sükût: düflme, düflüfl; suskunluk.
suret: biçim, flekil, tarz.
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler, tabiata tapanlar.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
telif: uzlaflt›rma, bar›flt›rma, ba¤-
daflt›rma, al›flt›rma.
uhuvvet: kardefllik, din kardeflli-
¤i.
uhuvvet-i imaniye: imana ait,
imandan gelen kardefllik.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm kar-
deflli¤i.
vesile: arac›, vas›ta.
zat: kifli, flah›s.

âciz: zay›f, eli yetmez, gücü
yetmez.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
akvam-› ‹slâmiye: Müslüman
kavimler, milletler.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ez-
her Üniversitenin ad›.
cereyan: ak›m, fikir, sanat ve-
ya siyaset hareketi.

cerh: yaralama, bir iddiay›,
fikri çürütme, reddetme.
cilve: tecelli, görüntü.
dalâlet: Hak ve hakikatten
sapma, do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
dârülfünun-i ‹slâmiye: ‹slâmî
ilimler (fenler) akademisi.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, burhan.
ehl-i vukuf: hâkimler.
ekserî: ço¤u k›sm›.
emsalsiz: benzersiz.

evvel: önce.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
Hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâkim: hükmeden.
hâlet: hal, durum.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur



ettim. Fakat k›smet olmad›. Cenab-› Hak rahmetiyle bir
fikir ruhuma verdi ki:

Camiü’l-Ezher Afrika’da bir medrese-i umumiye oldu-
¤u gibi, Asya Afrika’dan ne kadar büyük ise, daha büyük
bir dârülfünun, bir ‹slâm üniversitesi Asya’da lâz›md›r. Tâ
ki ‹slâm kavimlerini, meselâ Arabistan, Hindistan, ‹ran,
Kafkas, Türkistan, Kürdistan’daki milletleri, menfi ›rkç›-
l›k ifsat etmesin. Hakikî, müspet ve kudsî ve umumî mil-
liyet-i hakikiye olan ‹slâmiyet milliyeti ile 
1 lInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoŸrG ÉnªsfpG Kur’ân’›n bir kanun-i esasîsinin tam in-

kiflaf›na mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulûm-i dini-
ye birbiriyle bar›fls›n ve Avrupa medeniyeti, ‹slâmiyet ha-
kaik›yla tam musalâha etsin. Ve Anadolu’daki ehl-i mek-
tep ve ehl-i medrese birbirine yard›mc› olarak ittifak et-
sin diye, vilâyat-› flarkiyenin merkezinde hem Hindistan,
hem Arabistan, hem ‹ran, hem Kafkas, hem Türkis-
tan’›n ortas›nda, Medresetüzzehra manas›nda, Camiü’l-
Ezher üslûbunda bir darülfünun, hem mektep, hem
medrese olarak bir üniversite için, tam elli befl senedir
Risale-i Nur’un hakaikine çal›flt›¤›m gibi ona da çal›flm›-
fl›m. En evvel bunun k›ymetini (Allah rahmet etsin) Sul-
tan Reflad takdir edip yaln›z binas›n› yapmak için 20 bin
alt›n lira verdi¤i gibi, sonra ben eski Harb-i Umumîdeki
esaretimden döndü¤üm vakit, Ankara’da mevcut 200
meb’ustan 163 mebusun imzas› ile 150 bin lira, o zaman
paran›n k›ymetli vaktinde, ayn› o üniversite için vermeyi
kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de içinde idi. Demek, 

Camiü’l-Ezher: M›s›r’daki Ezher
Üniversitenin ad›.
dârülfünun: üniversite.
ehl-i medrese: medrese ehli,
medresede okuyanlar.
ehl-i mektep: mektepli, okullu,
e¤itim ve tahsil görenler.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
evvel: önce.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fünun: fenler.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
Hakikî: gerçek.
Harb-i Umumî: genel harp, dün-
ya savafl›.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kanun-› esasî: ana prensipler,
anayasa.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
k›smet: nasip.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mebus: milletvekili.
medrese: eski dönemde ders

1. Mü’minler ancak kardefltirler. (Hucurat Suresi: 10.)
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okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
medrese-i umumîye: umu-
ma ve her tarafa aç›k olan
medrese, okul.
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 üniversite.
mektep: e¤itim ve ö¤retim

kuruluflu.
menfi: olumsuz, müspet ol-
mayan.
meselâ: örne¤in.
milliyet-i hakikiye: gerçek
milliyet.
musalâha: bar›fl, uzlaflma.
müspet: olumlu.
rahmet: flefkat, merhamet,
ba¤›fllama ve esirgeyicilik.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.
umumî: genel.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vilayat-› flarkiye: flark vila-
yetleri, do¤u illeri.



flimdiki para ile befl milyon liraya yak›n bir tahsisat ver-
mekle, tâ o zamanda böyle k›ymetdar bir üniversitenin
tesisine her fleyden ziyade ehemmiyet verdiler. Hatta
dinde çok lâkayt ve garpl›laflmak ve an’anattan tecerrüt
etmek taraftar› bulunan bir k›s›m mebuslar dahi onu im-
za ettiler. Yaln›z onlardan ikisi dediler ki: 

“Biz flimdi ulûm-i an’ane ve ulûm-i diniyeden ziyade
garpl›laflmaya ve medeniyete muhtac›z.” 

Ben de cevaben dedim:

Siz, farz-› muhal olarak, hiçbir cihette ihtiyaç olmasa
da, ekser enbiyan›n Asya’da, flarkta zuhuru ve ekser hü-
keman›n ve filozoflar›n garpta gelmelerinin delâletiyle
Asya’y› hakikî terakki ettirecek, fen ve felsefenin tesira-
t›ndan ziyade hiss-i dinî oldu¤u halde, bu f›trî kanunu na-
zara almayarak garpl›laflmak nam›yla an’ane-i ‹slâmiyeyi
b›raksan›z ve lâdinî bir esas yapsan›z dahi, dört befl bü-
yük milletlerin merkezinde olan vilâyat-› flarkiyede millet,
vatan selâmeti için dine, ‹slâmiyetin hakaikine kat’iyen
tarafdar olmak, size lâz›m ve elzemdir. Binler misallerin-
den bir küçük misal size söyleyece¤im: 

Ben Van’da iken, hamiyetli Kürt bir talebeme dedim
ki: “Türkler ‹slâmiyete çok hizmet etmifller. Sen onlara
ne niyetle bak›yorsun?” dedim.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1099 ISPARTA HAYATI

den gerçek anlamda yararlana-
rak, bolluk, güvenlik ve rahatl›k
içinde yaflay›fl.
misal: örnek.
nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
tahsisat: bir kimse ve daire için
ayr›lm›fl para, ödenek.
talebe: ö¤renci.
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesirat: etkiler, tesirler.
tesis: kurma, meydana getirme.
ulûm-i an’ane: gelenek hâline
gelmifl, klasik ilimler.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.
vilayat-› flarkiye: flark vilayetleri,
do¤u illeri.
ziyade: çok, fazla.
zuhur: ortaya ç›kma.

an’anat: an’aneler, gelenek-
ler.
an’ane-i ‹slâmiye: ‹slâmî ge-
lenek.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ekser: pek çok.
elzem: daha (en, pek) lâz›m,
lüzumlu, gerekli.

enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
farz-› muhal: imkâns›z› farz
etme, olmayacak bir fleyi ola-
cakm›fl gibi düflünme.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
f›trî: tabiî, do¤al.
garp: bat›.
hakaik: hakikatler, do¤rular,

gerçekler.
hakikî: gerçek.
hamiyet: gayret.
hiss-i dinî: din duygusu.
hükema: filozoflar.
kat’iyen: katî olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâdinî: din d›fl›, dinsiz, dinle
alâkas› olmayan.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
mebus: milletvekili.
medeniyet: ilim, teknik, sa-
nayi ve ticaretin nimetlerin-



Dedi: “Ben Müslüman bir Türkü, fas›k bir kardeflime
tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alâkada-
r›m. Çünkü tam imana hizmet ediyorlar.”

Bir zaman geçti, (Allah rahmet etsin) o talebem, ben
esarette iken, ‹stanbul’da mektebe girmifl. Esaretten gel-
dikten sonra gördüm. Baz› ›rkç› muallimlerden ald›¤› ak-
sülamel ile o da Kürtçülük damar›yla baflka bir mesle¤e
girmifl. Bana dedi: “Ben flimdi gayet fas›k, hatta dinsiz
de olsa bir Kürdü salih bir Türke tercih ediyorum.”

Sonra ben onu birkaç sohbette kurtard›m. Tam kana-
ati geldi ki, Türkler bu millet-i ‹slâmiyenin kahraman bir
ordusudur.

Ey sual soran meb’uslar! fiarkta befl milyona yak›n
Kürt var. Yüz milyona yak›n ‹ranl› ve Hintliler var. Yet-
mifl milyon Arap var. K›rk milyon Kafkas var. Acaba bir-
birine komflu, kardefl ve birbirine muhtaç olan bu kar-
defllere, bu talebenin Van’daki medreseden ald›¤› ders-i
dinî mi daha lâz›m? Veyahut o milletleri kar›flt›racak ve
›rktafllar›ndan baflka düflünmeyen ve uhuvvet-i ‹slâmiye-
yi tan›mayan, s›rf ulûm-i felsefeyi okumak ve ‹slâmî ilim-
leri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci ha-
li mi daha iyidir? Sizden soruyorum. 

‹flte bu cevab›mdan sonra, an’ane aleyhinde ve her ci-
hetle garpl›laflmak fikrini tafl›yanlar, kalkt›lar, imza ettiler.
‹simlerini söylemeyece¤im. Allah kusurlar›n› affetsin;
flimdi vefat etmifller.

aksülamel: tepki, reaksiyon.
alâkadar: ilgili, iliflki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
cihet: yön.
ders-i dinî: din dersi, dinle ilgili
ders.
esaret: esirlik, tutsakl›k, hüküm
alt›nda bulunma.
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fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet haline getiren.
garp: bat›.
gayet: son derece.
hamiyetkâr: hamiyetli, onur
ve haysiyet sahibi.
iman: inanç, itikat.
›rktafl: ayn› ›rktan olan.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait.
kanaat: inanma.
mebus: milletvekili.

medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
mektep: e¤itim ve ö¤retim
kuruluflu.
merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
mesele: önemli konu.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.

nam: ad.
nazar: bak›fl, dikkat.
sâlih: dinin emir ve yasakla-
r›na uygun hareket eden,
takva sahibi, müttakî.
fiark: do¤u, do¤u bölgeleri.
sual: soru.
talebe: ö¤renci.
uhuvvet-i ‹slâmiye: ‹slâm
kardeflli¤i.
ulûm-i felsefe: felsefî ilimler.
vefat: ölme.
ziyade: çok, fazla.



Rabian: Madem Reisicumhur gayet mühim mesail-i si-
yasiye içinde fiark Üniversitesini en ehemmiyetli bir me-
sele yap›p hatta harika bir tarzda altm›fl milyon liran›n o
üniversiteye sarf› için bir kanun ç›karmak derecesinde
fevkalâde bir hizmetle medresenin medar-› iftihar› ve
kendisine büyük bir fleref verdiren bu medrese-i ‹slâmiye-
ye, eski hocal›k hissiyat›yla bafllamas›, bütün flark hoca-
lar›n› minnettar etmifl. Ve flimdi orta flarkta sulh-i umu-
mînin temel tafl› ve birinci kalesi olan bu üniversiteyi yi-
ne mesail-i azîme-i siyasiye içinde yeniden nazara alma-
s›, elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azîm, fay-
dal› hizmeti netice verecek. Ulûm-i diniye o üniversitede
esas olacak. Çünkü hariçteki kuvvet tahribat› manevîdir,
imans›zl›klad›r. O manevî tahribata karfl› atom bombas›,
ancak manevî cihetinde maneviyattan kuvvet al›p o tah-
ribat› durdurabilir. 

Madem elli befl sene bu meseleye bütün hayat›n› sarf
etmifl ve bütün dekaikiyle ve neticeleriyle tetkik etmifl bir
adam›n bu meselede reyini almak ve fikrini sormak lâ-
z›m gelirken, Amerika’da, Avrupa’da bu meseleye dair
istiflareye kendinizi mecbur bildi¤inizden, elbette benim
de bu meselede söz söylemeye hakk›m var. Hamiyetkâr
olan bütün bir millet nam›na sizden bekliyoruz. 

Said Nursî 

è‚
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cumhurbaflkan›.
rey: görüfl, düflünce.
sarf: harcama.
flark: do¤u, do¤u bölgeleri.
fleref: onur, haysiyet.
sulh-i umumî: genel bar›fl, her-
kesi ilgilendiren bar›fl, dünya
bar›fl›.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tarz: biçim, flekil.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
ulûm-i diniye: dinî ilimler.

azîm: büyük.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
dekaik: incelik ve derinlik.
ehemmiyetli: önemli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
Hamiyetkâr: hamiyetli, onur
ve haysiyet sahibi.
hariç: d›flar›.
hârika: ola¤anüstü.
hissiyat: hisler, duygular.
iman: inanç, itikat.
istiflare: dan›flma, birinin fikir

ve görüflüne baflvurma, fikir
sorma.
madem: ...den dolay›, böyle
ise.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maneviyat: mana alemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
medrese: eski dönemde ders
okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.

medrese-i ‹slâmiye: ‹slam
medresesi.
mesail-i azime-i siyasiye: si-
yasetin büyük meseleleri.
mesail-i siyasiye: siyasî me-
seleler.
mesele: önemli konu.
minnettar: bir iyili¤e karfl› te-
flekkür duygusu içinde olan.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
nazar: bak›fl, dikkat.
rabian: dördüncü olarak.
reisicumhur: halk›n reisi,
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R‹SALE-‹ NUR VE HAR‹Ç MEMLEKETLER

Risale-i Nur ve Hariç Memleketler

Risale-i Nur'un Hariç Memleketlerdeki
Fütuhat›na K›sa Bir Bak›fl

Risale-i Nur, yirminci asr›n ilim ve fen seviyesine uy-
gun müsbet bir metotla akla ve kalbe hitap ederek ikna
ve ispat yoluyla gitti¤i için, yaln›z Türkiye’de de¤il, hariç
memleketlerde de hüsn-i kabule mazhar olmufltur. Eser-
ler, memleketimizde yeni yaz› ile matbaalarda bas›lma-
dan evvel, baflta Pakistan ve Irak olmak üzere di¤er ‹s-
lâm memleketlerinde Arapça, Orduca, ‹ngilizce ve Hint-
çe tab edilerek bütün âlem-i ‹slâma tan›t›lm›fl ve fevkalâ-
de teveccühe mazhar olarak genifl bir okuyucu kitlesi
bulmufltur.

Bediüzzaman, k›rk-elli seneden beri, yaln›z âlem-i ‹s-
lâmda de¤il, bütün dünyaca tan›nm›fl mümtaz bir flahsi-
yettir. Kendisi, küçük yafl›ndan beri ilim sahas›nda ilzam
edilmemifl oldu¤undan; gerek dahilde ve gerekse hariçte
nazarlar üzerine çevrilmifltir.

mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin
müspet: pozitif, do¤rulu¤u delille
ispatlanm›fl
nazar: bak›fl, dikkat
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
flahsiyet: kiflilik
tab: basma, bask›
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
as›r: yüzy›l
dâhil: içerisi, içinde bulunulan
ülke
evvel: önce
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad

fevkalâde: ola¤anüstü
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler 
hariç: d›fl memleket, yaflan›-
lan ülkenin d›fl›ndaki ülke 
hitap: söz söyleme, toplulu¤a
veya birisine karfl› konuflma
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-

nimsemek.
ilim: bilgi, marifet
ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme 
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme
mazhar: nail olma, flereflen-
me
metot: yol, sistem.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1103

 



Âlem-i ‹slâm›n ilim merkezi olan Camiü’l-Ezher, onun
mertebe-i ilmini ve yüksek zekâs›n› Üniversite Rektörü
fieyh Bahid gibi müdakkik âlimler vas›tas›yla idrak eder-
ken, müspet ilimlerdeki derin vukufu da bütün dünyaya
yay›l›yordu. M›s›r matbuat›nda “Fatinülas›r” diye tavsif
edilerek, hakk›nda makaleler neflrediliyordu.

Kendisi, bundan k›rk befl elli sene önce fiam’da, için-
de yüz ehl-i ilim bulunan on bin kiflilik muazzam bir ce-
maate Camiü’l-Emevî’de irad etti¤i mühim bir hutbede,
Âlem-i ‹slâm›n geri kal›fl sebeplerini ve nas›l ilerleye-
bilece¤ini izah ederek, âlem-i ‹slâm›n ittifak›n›n ne kadar
zarurî oldu¤unu beyan etmiflti.

Bu hutbesi bütün âlem-i ‹slâmda hayranl›kla karfl›lan-
m›fl ve ilim meclislerinde ismi çok an›lmaya bafllanm›flt›r.
Onun mücahede ve mücadelelerini ifliten ve eserlerini
okuyan binlerce kifli ona karfl› büyük bir alâka duymaya
bafllam›fllard›r. Camiü’l-Ezherin hamiyetli talebeleri bir
hadis-i flerifin medar-› evham olmufl manas›n› Üstat Be-
diüzzaman’dan sormufllar; ve Üstat hasta olmas› dolay›-
s›yla, talebeleri Risale-i Nur’dan o meseleye müteallik
mevzular› ve Üstat taraf›ndan daha evvel o hadis dolay›-
s›yla gelebilecek bir suâle verilmifl katî bir cevab› bir ara-
ya getirerek göndermifller ve bu cevap gayet takdirle
karfl›lanm›flt›r.

Pakistan Maarif Naz›r Vekili Ali Ekber fiah (flimdi Sind
Üniversitesinde rektör), Türkiye’ye geldi¤i zaman Bedi-
üzzaman’› ziyaret etmifl ve memleketimizden ayr›l›rken 

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam› 
beyan: aç›klama, bildirme, izah
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›
evvel: önce
fatinülas›r: asr›n en dâhîsi, asr›n
en zekisi.
gayet: son derece
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›.
hamiyet: gayret 
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti
ilim: bilgi, marifet
irad: söyleme 
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan
Maarif: e¤itim bakanl›¤›.
matbuat: bas›lm›fl fleyler, kitap-
lar, gazeteler, v.s.
meclis: toplant› 
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medar-› evham: 
mertebe-i ilim: ilim derecesi,
bilgi mertebesi
mesele: konu
mevzu: konu
muazzam: sayg›de¤er; çok
büyük, yüce
mücadele: bir gayeye ulafl-
mak için gösterilen ferdî veya
toplu çaba
mücahede: savaflma, müca-
dele

müdakkik: tetkik eden, ince-
den inceye araflt›ran
mühim: önemli, ehemmiyetli 
müspet: pozitif, do¤rulu¤u
delille ispatlanm›fl
müteallik: ait, alâkal›, ilgili
Naz›r: vekil, bakan 
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sual: soru 
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme 
talebe: ö¤renci
tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me
vas›ta: arac›l›k 
Vekil: bakan, baflkas›n›n yeri-
ne ve ad›na konuflan
vukuf: anlama, bilme, haber-
li olma.
zarurî: zorunlu



Üstat ve eserleri hakk›nda gençli¤e bir hitabede bulun-
mufl ve memleketine muvasalat›nda da beraberinde gö-
türdü¤ü Nur Külliyat›n›n, resmen üniversitede okutturul-
mas› ve Urducaya tercümesi için teflebbüse geçmifltir.
Pakistan’da münteflir Arapça ve ‹ngilizce gazete ve mec-
mualarda Üstat ve eserleri okuyuculara tan›t›lm›fl; Türki-
ye’deki ‹slâmî inkiflaf, Risale-i Nur faaliyetinin bir seme-
resi olarak belirtilmifl, Üstat Bediüzzaman âlem-i ‹slâm›n
manevî lideri olarak zikredilmifl ve “Hazret-i Bediüzza-
man Said Nursî” diye hakk›nda birçok makaleler yaz›l-
m›flt›r.

Bugün Risale-i Nur, ‹slâm âlemince, ‹slâmiyete yönel-
tilen hücumlar› k›ran bir sedd-i Kur’ânî olarak bilinmek-
te ve kabul edilmektedir.

Risale-i Nur Avrupa, Amerika ve Afrika’da da hüsn-i
teveccühe mazhar olmufl; baflta bahtiyar Almanya ve
Finlandiya olmak üzere, birçok memleketlerde okunma-
ya bafllanm›flt›r.

Bu cümleden olmak üzere, Almanya’da, Berlin Teknik
Üniversite Mescidine Risale-i Nur külliyat› konulmufl ve
fiarkiyat Üniversitesi ‹lâhiyat bölümünde Risale-i Nur
hakk›nda konferans tertip edilmifltir. Almanya’daki ‹slâ-
mî fütuhatta Risale-i Nur’un büyük rolü olmufltur.

Yunanistan’›n Gümülcine flehrinde Haf›z Ali Efendi ta-
raf›ndan aç›lan dershanede Risale-i Nur dersleri de okut-
turulmakta ve yüzlerce Risale-i Nur Talebesi yetiflmekte-
dir.

R‹SALE-‹ NUR VE HAR‹Ç MEMLEKETLER

sedd-i Kur’ânî: Kur’ân’a ait set,
Kur’ân’›n y›k›lmaz seddi, kalesi.
semere: meyve, güzel netice
fiarkiyat: do¤u ülkelerinin ve mil-
letlerinin din, dil, tarih, kültür, sa-
nat ve edebiyatlar›yla u¤raflan
ilim dallar›n›n genel ad›, do¤u bi-
limi, oryantalizm.
talebe: ö¤renci
tertip: düzenleme, düzene koy-
ma
teflebbüs: giriflim, bir ifli yapmak
için harekete geçme
zikir: anma, bildirme

âlem: dünya
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
bahtiyar: bahtl›, talihli, mutlu
cümleden: bütün, hep
fütuhat: zaferler, fetihler, ga-
libiyetler 
hitabe: bir toplulu¤a karfl›
coflturucu sözler söyleme,
nutuk
hücum: sald›rma
hüsn-i teveccüh: iyi karfl›lan-

mak ve alâka görmek 
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfo-
lunma; geliflme
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
eserlerinin tamam› 
manevî: manaya ait, maddî
olmayan
mazhar: nail olma, flereflen-
me
mecmua: toplan›p, biriktiril-

mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi
muvâsalat: vas›l olma, var-
ma, ulaflma; yetiflme.
münteflir: neflredilmifl, bas›l-
m›fl ve yay›lm›fl.
resmen: resmî olarak, resmî
bir flekilde
Risale-i Nur külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1105



Finlandiya’da ‹slâm Cemaati Reisi taraf›ndan Risale-i
Nur neflredilmekte ve bu sayede birçok Finli, Müslüman
olmaktad›r.

Japonya ve Kore’de de Risale-i Nur’un birçok okuyu-
cular› bulunmaktad›r. Kore Harbi münasebetiyle Türki-
ye’den Kore’ye giden müteaddit Nur Talebeleri taraf›n-
dan bütün külliyat oraya götürülmüfl; bu eserlerin bir k›s-
m› Japon üniversitelerine ve bir k›sm› da Kore kütüpha-
nelerine hediye edilmifltir. Bu vesile ile Japonya’daki ‹s-
lâm cemaati de Risale-i Nur’dan istifade etmeye baflla-
m›flt›r.

Hindistan ve Endonezya’daki Müslümanlar da Risale-i
Nur’dan mahrum kalmam›fllard›r. Hacca giden bir Nur
Talebesi tan›flt›¤› bir Hindli âlime Risale-i Nur külliyat›n›
hediye etmifl ve o âlim de eserleri Hindceye tercüme
edece¤ini ve bunun kendisi için büyük bir vazife oldu¤u-
na inand›¤›n› söylemifltir.

Amerika’daki Washington Camiine baz› risaleler hedi-
ye edilmifl ve buradaki Müslümanlar›n da bu eserlerden
istifadeleri sa¤lanm›flt›r. Irak’tan gönderilen Risale-i Nur
eserleri münasebetiyle, Washington ‹slâm Kültür Merke-
zi Genel Sekreteri taraf›ndan eserleri gönderen Nur Ta-
lebesine bir teflekkür mektubu yaz›lm›flt›r.

Mezkûr beyanat›m›z Risale-i Nur’un hariç memleket-
lerdeki inkiflaf›n›n malûmat›m›z çevresindeki birkaç nu-
munesidir.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam› 
beyanat: aç›klamalar, izahlar 
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u
hariç: d›fl memleket, yaflan›lan
ülkenin d›fl›ndaki ülke 
Harp: savafl
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme
istifade: faydalanma, yararlanma
külliyat: bir yazar›n bas›lm›fl
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eserlerinin tamam› 

mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun

malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler

Mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.

münasebet: vesile, -dan do-
lay›
müteaddit: çeflitli, bir çok
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
numune: örnek
Reis: baflkan

Risale-i Nur külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.

Talebe: ö¤renci

vazife: görev

vesile: bahane, sebep 



Yak›nda tab edilecek “Mu’cizeli Kur’ân”da, Haf›z Os-
man hatt› aynen muhafaza edilmekle beraber; Kur’ân’›n
lâfzî mu’cizeleri gösterilmifltir. Bu Kur’ân’›n, âlem-i ‹slâm
baflta olmak üzere bütün dünyaca ne büyük bir alâka ile
karfl›lanaca¤› flüphesizdir.

Bütün bunlar, Risale-i Nur’un dünya çap›nda muaz-
zam bir bofllu¤u doldurmakta oldu¤unun delil ve emare-
leri de¤il midir? Bütün befleriyet, Kur’ân’a ve dolay›s›yla
asr›m›zda onun manevî i’caz›n› ispat ve beyan eden Ri-
sale-i Nur’a muhtaçt›r.

‹flte bu k›s›mda, Üstat Bediüzzaman ve Risale-i Nur
hakk›nda hariç memleketlerde intiflar eden makalelerin
bir k›sm›n›, Üstada ve talebelerine gelen mektuplardan
baz›lar›n› afla¤›ya dercediyoruz.

„ò
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terme
lâfzî: lâf›z olarak, lâfza ait, lâf›zla
ilgili 
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan
muazzam: sayg›de¤er; çok bü-
yük, yüce
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley
muhafaza: koruma
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
tab: basma, bask›
talebe: ö¤renci

alâka: sevgi, sevme 
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
as›r: yüzy›l
befleriyet: beflerîlik, insanl›k 
beyan: aç›klama, bildirme,
izah

delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan

derç: toplama, bir araya ge-
tirme

emare: alâmet, belirti, niflan

hariç: d›fl memleket, yaflan›-
lan ülkenin d›fl›ndaki ülke 

hat: yaz›, el yaz›s› 

i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak

intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma

ispat: do¤ruyu delillerle gös-
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S‹ND ÜN‹VERS‹TES‹N‹N KIYMETL‹ DEKANI AL‹ EKBER fiAH’IN
ANKARA’DAK‹ B‹R NUR TALEBES‹NE YAZDI⁄I MEKTUP

1 $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
Aziz, s›dd›k kardeflim,

Çok zamandan beri size mektup yazmad›¤›m için özür
dilerim. ‹nflaallah bundan sonra s›k s›k yazaca¤›m. Ve
sizden de, s›k s›k yazman›z› rica ederim. Muhabbetimde
hiçbir azalma yok; belki bu muhabbet daha da art›yor.

Türkçe bilmiyorum, lâkin sizin Risale-i Nur’u görüyo-
rum ve çok be¤eniyorum.

Zeban-› yâr-› men Türkî ve men Türkî nemîdânem,
Çe hûflbûde e¤er bûde zebânefl der dehânem.

Bu ne kadar iyidir ki, külliyat›n›z›n ad› da Nurdur; ve
bu, Nurun dâîsidir. Aram›zda ruhanî rab›ta var. Allah’tan
bu ruhanî taallûkatlar›n› çok çok payidar etmesini dua
ederim. Türkiye’de iken dostlar›n›zla da görüflmüfltüm.
Onlar›n hallerini yaz›n ve hürmet ve selâmlar›m› tebli¤
ediniz; meflkûr olurum. Hazret-i Nur nas›ld›r? Onun hak-
k›nda yaz›n ve selâmlar›m› ve hulûslar›m›, hizmetinde ol-
du¤umuzu arz ediniz. Sabir ‹hsano¤lu ile görüfltüm ve
flimdilik onunla beraber oturup Türkiye’ye ait ve sizler
hakk›nda bahsetmekteyim. Bizler biraz daha çal›flaca¤›z
ve din hizmetinde olaca¤›z; Allah yard›m etsin.

arz: sunma
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n
dâî: davet eden, ça¤›ran
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
hulûs: samimiyet, samimîlik,
halis dostluk, içten davranma 
hürmet: sayg›
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua

meflkûr: teflekküre lây›k, te-
flekkür edilecek 
muhabbet: sevgi, sevme
payidar: iyice yerleflmifl, sü-
rekli, kal›c›, sabit, kaim, de-
vaml›.
rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme
taallûkat: ilgiler, iliflkiler.
Talebe: ö¤renci
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek

1. Allah’›n selâm› ve rahmeti üzerinize olsun.
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Mektuba son verirken, s›hhat için dua eder, Cenab-›
Hak’tan Müslümanlara emniyet vermesini yalvar›r›m.

Din Kardefliniz

Seyyid Ali Ekber fiah
Sind Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi Dekan›

Haydarabad, Bat› Pakistan

R‹SALE-‹ NUR VE HAR‹Ç MEMLEKETLER

dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
emniyet: eminlik, güvenlik,
korkusuzluk 
s›hhat: sa¤l›k, esenlik

Pakistan ‹slam Talebe Cemiyeti taraf›ndan
gönderilen mektup.
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PAK‹STAN ‹SLÂM TALEBE CEM‹YET‹ RE-
‹S‹NDEN ÜSTAT BED‹ÜZZAMAN HAZ-
RETLER‹NE GELEN B‹R MEKTUP

1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG
Pakistan Talebe Cemiyeti y›ll›k kongresi Pakistan’›n

payitaht› olan Karaçi’de Hicrî 14, 15, 16 Rebiülahir
1377, Milâdî 8, 9, 10 Aral›k 1957’de toplanaca¤›n› bil-
dirmekle flerefyab oluruz. ‹slâmiyet u¤runa çal›flan genç-
leri teflci etmek gayesiyle, bu kongre münasebetiyle me-
saj›n›z› göndermenizi rica ederiz.

Belki, semahatli Efendimiz, Pakistan’daki Müslüman
Talebe Cemiyetinin ‹slâmiyeti fliar edindi¤ini biliyorlar;
ve cihandaki müflkül meseleleri do¤ruca halledebilecek
ancak ‹slâm dininin oldu¤una da inanmaktad›r.

Bu cemiyet, Pakistan’da en kuvvetli bir cemiyet, en
sa¤lam bir içtimaî nizam olup, on seneden beri cihanflü-
mul ‹slâmiyet fikrini ve yüksek nizamlar›n› talebe önün-
de ve topluluklar›nda ispat etmeye çal›flmaktad›r.

Ayr›ca müsaadelerinizi ve lây›k oldu¤u flekilde bizim
sizde olan ümitlerimizi bofla ç›karmayaca¤›n›zdan emi-
niz. Çok teflekkürler ederiz. Selâmlar...

Din kardefliniz
‹bsar Alim

Pakistan ‹slâm Talebe Cemiyeti Reisi

berekât: bolluklar, ihsanlar,
iyilikler.
cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-
leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama
içtimaî: toplulu¤a ait, top-
lumla ilgili, toplumsal

ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme
mesele: önemli konu
münasebet: vesile, -dan do-
lay›
müflkül: güçlük, zorluk
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük
payitaht: baflkent, baflflehir.
Reis: baflkan
Selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-

met ve esenlik dileme
semahat: cömertlik, el aç›kl›-
¤›, iyilikseverlik.
flerefyâb: fleref bulan, fleref
kazanan.
fliar: ay›rt edici alâmet, sem-
bol 
talebe: ö¤renci
teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme 

1. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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R‹SALE-‹ NUR’UN PAK‹STAN’DA NEfiR‹YA-
TINI YAPARAK PEK ÇOK K‹MSELER‹N BU
ESERLERDEN ‹ST‹FADES‹N‹ SA⁄LAYAN KA-
RAÇ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TÜRK TAR‹H BÖLÜMÜ
AS‹STANI VE DÖRT BÜYÜK GAZETEN‹N MU-
HARR‹R‹ M. SAB‹R ‹HSANO⁄LU’NUN B‹R
MEKTUBU.

2 o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG 1@ o¬nfÉnërÑo°S /¬pªr°SÉpH
Muhterem din kardefllerimiz,

K›ymetli mektubunuzu ald›m; çok çok teflekkürler.

Hazret-i Üstad›m›z Said Nursî’nin hâl ve s›hhati nas›l-
d›r? Onu seven talebeler ve halk soruyor. Bana haber
göndermenizi rica ederim.

Bu ay içersinde Hindistan’da, ‹slâmiyetin ve Türklerin
hakikî düflman› olan siyonist ve k›z›l kâfirlere karfl› dört
makale neflrettim. Türk-Pakistan dostlu¤unun esas ve ta-
rihi hakk›nda da, Karaçi’de bir f›kra neflrettim, size de
gönderdim. ‹mam adl› ayl›k bir gazetede, “Rusya’da
Mazlum Müslüman” bafll›kl› bir makale yazd›m, bunu da
gönderdim ve baflka Urduca gazetelere de gönderdim.
Maksad›m, ‹slâmiyete hizmet, Türk edebiyat›n› tan›tmak
ve Türk düflmanlar›na karfl›, yazmak ve çal›flmakt›r...

Burada mühim bir kitap neflretmek istiyorum, bunun
için size yaz›yorum. Bu hususta Halkç›lar› tan›tt›r›yorum
ki, bunlar, Türklere karfl› çal›flm›fllar ve cumhuriyet ad›na
bütün milleti aldat›p dindarlar› zindanlara atm›fllard›.
Karaçi’de neflredilen bu makaleleri bir kitap hâlinde tab 
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Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik
siyonist: siyonizm yanl›s›, siyo-
nizm taraftar›.
tab: basma, bask›
talebe: ö¤renci
zindan: hapishane 

berekât: bolluklar, ihsanlar,
iyilikler.

cumhuriyet: siyasî mekaniz-
mas› seçimle kurulan, adalet
ve hukukun üstünlü¤üyle te-
mel hak ve hürriyetleri sa¤la-
may› amaçlayan idare flekli.

dindar: dinin emirlerini yeri-

ne getiren
f›kra: k›s›m, fas›l, bölüm 
hakikî: gerçek
istifade: faydalanma, yarar-
lanma
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kâr eden, dinsiz
Mazlum: zulüm görmüfl, hak-

s›zl›¤a u¤ram›fl
muharrir: gazete vs. yazar› 
Muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
mühim: önemli, ehemmiyetli 
neflr: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
neflriyat: yay›nlar 

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
Allah’›n selâm› ve rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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etmek istiyorum. Bize ne kadar materyal verirseniz, hep-
si burada neflrolacak.

Bu mektubumdan sonra, size mühim bir mektup ya-
zaca¤›m ve bunda, niçin Üstad›n ‹slâm dünyas›n›n en bü-
yük din flahsiyeti oldu¤u ve bunun gibi hiçbir adam, ne
Endonezya, ne Hind-Pak Yar›madas›, ne Arap ve ne de
Afrika’da ç›kmad›¤› gösterilecek.

Ey Nurcu dostlar›m! Türk-Pakistan dostlu¤u için çal›fl›-
n›z, komünistlerden âgâh olunuz. ‹ftihar ederiz ki, Türki-
ye ile Pakistan, Ba¤dat Pakt› muahedesinde fleriktir. Yo-
lumuz ‹slâmîdir; ne Arapç›l›k, ne ‹ranc›l›k...

Geçen ay, Seyyid Ali Ekber fiah beni ça¤›rd›. Bu zat
1950’de Üstad›m›z› görmüfl; bana çok iyi malûmat ver-
di. O, makalelerle de Üstad› tan›tm›fl ve Yahudîler aley-
hinde yazm›flt›r. Bu zat, Üstada selâmlar ve talebelere
dualar ediyor ve diyor ki: “Ben iki adam›n tesiri alt›nda
kald›m: Biri Mevlâna, di¤eri de Said Nursî.”

M. Sabir ‹hsano¤lu

è‚

M. SAB‹R ‹HSANO⁄LU’NUN D‹⁄ER B‹R MEKTUBU

Bir habere göre, Menderes hükûmeti, âlem-i ‹slâm›n
ve dünyan›n büyük mütefekkiri olan Hazret-i Üstat Said
Nursî’nin çok mühim ‹slâmî eserleri olan Risale-i Nur’un
neflri için emir vermifl. Bu haberden, Pakistanl› din yo-
lunda çal›flan adamlar büyük bir sevinç içinde kalm›flt›r.

agâh: bilgili, haberli, uyan›k 
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t 
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
iftihar: gurur, övünme
‹slâmî: ‹slâma uygun.
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
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düzen in mensubu olan kim-
se
malûmat: bilgi 
muahede: iki veya daha çok
devlet aras›nda akdedilen an-
laflma, antlaflma 
mühim: önemli, ehemmiyetli 
mütefekkir: insanl›¤›n ve
müslümanlar›n problemlerini
ve çarelerini çok düflünen

âlim kifli
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
Pakt: antlaflma.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme

flahsiyet: kiflilik

flerik: ortak

talebe: ö¤renci

zat: kifli, flah›s



Bu neflir münasebetiyle, Hazret-i Said Nursî’yi, talebele-
rini ve Türk din kardefllerimizi ruhucan›m›zla tebrik eder,
milleti zulüm ve istibdat ve dinsizlikten kurtaran baflta
Menderes olmak üzere bütün Demokratlara teflekkür
ederim.

Bu hareketten dolay›, Türk milleti aleyhinde yap›lan
haricî propagandalar k›r›lacak ve âlem-i ‹slâm›n Türki-
ye’ye olan eski muhabbeti yeniden vücut bulacakt›r. Ben
bir Pakistanl› Müslüman, Türkiye’ye hiç gitmedim, Said
Nursî’yi görmedim; lâkin ‹stanbul Üniversitesi Nur Tale-
belerinin neflrettikleri kitaplardan baz› parçalar› mütalâa
ederek, hakikî, ruhanî bir lezzet hissettim. Ve flimdi, bu
uzak diyarda bir Nur fiakirdi oldum.

Ana dilim Urduca’da yaz›lm›fl bu gibi eserler yok. Ve
Nursî gibi bir din kahraman›, Hindistan ve Pakistan’da
yok. Bu bir hakikattir. E¤er bu eserler Urduca’ya tercü-
me edilirse, büyük ‹slâmî hizmetler olaca¤›n› ümit ediyo-
ruz. Filhakika, komünizme karfl› neflriyat yoluyla müca-
dele çok zarurîdir. Ve Demokratlar tüzüklerinde buna yer
vermifltir. ‹nflaallah, bu gibi ‹slâmî faaliyetlerle, Türklere
karfl› çal›flan komünistler, farmasonlar ve baflkalar› mah-
volacak ve istikbalde Türkiye eski makam›na terakki ede-
cek... Âmin!

M. Sabir ‹hsano¤lu
Errabadl›

Pakistan’da bir Nur fiakirdi

‚è
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mahv: yok olma, ortadan kalk-
ma, batma
makam: büyük yer, mevki
muhabbet: sevgi, sevme
mücadele: bir gayeye ulaflmak
için gösterilen ferdî veya toplu
çaba
münasebet: vesile, -dan dolay›
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma
neflir: kitap basma, ç›karma; her-
kese duyurma, yayma
neflriyat: yay›nlar 
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.
ruh u cân: ruh ve can; ruh ve
canla.
ruhanî: 
flakirt: talebe, ö¤renci 
talebe: ö¤renci
terakki: yükselme, ilerleme
zarurî: zorunlu
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyh: karfl›, karfl›t 
Âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.
farmason: masonluk cemiye-
ti 
Filhakika: hakikatte, esas›n-
da, hakikaten, gerçekten,

do¤rusu.
hakikat: gerçek
hakikî: gerçek
harici: d›flar›ya ait
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait
istibdat: idarede görülen her
türlü kanun d›fl› tazyik, bask›.

istikbal: gelecek
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse
komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen 
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KARAÇ‹ NUR TALEBELER‹ ADINA YAZILAN B‹R MEKTUP

Karaçi Nur Talebeleri
Pakistan

M. Sabir ‹hsano¤lu, M.A. (Prev)
Department of Islamic 
History and Culture 

University of Karachi
Islamic Republic of Pakistan

Muhterem efendim,

Aziz ve büyük üstad›m›z olan Hazret-i Bediüzzaman
Said Nursî’nin mühim eserlerini ald›m. Baflka eserlerini
görmemifltim. Siz bana ilk defa olarak gönderdiniz.

‹mtihan›m çok yak›n. May›s’tan sonra Hazret-i Üstat
hakk›nda ve onun imanî ve Kur’ânî hizmetlerine ait ma-
kaleler yazaca¤›m. ‹nflaallah, sizlere burada neflrolunan
nüshalardan da gönderece¤im. Maddeten sizi tan›m›yor-
sam da, manen tan›r›m. Kur’ân-› Kerîm’e göre bütün
Müslümanlar hakikî bir kardefl gibi. Ben size, sizin ‹slâmî
birader ve bâhusus Türkiyeli Müslüman ve Nurcu olma-
n›z haysiyetiyle yaz›yorum. Ben bir Pakistanl›y›m, Türki-
yeli de¤ilim. Ana dilim Türkçe de¤il, fakat Nur Talebesi-
yim. Bediüzzaman Said Nursî’yi en büyük din ve fikir
adam› bilirim ve kendimi bir Nur Talebesi ilân ederim. Sa-
id Nursî Hazretleri, de¤il sizlerin, bütün ‹slâm gençli¤inin

Aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
bahusus: hususiyetle, en çok, he-
le.
birader: kardefl
hakikî: gerçek
haysiyet: itibar
ilân: yayma, duyurma, bildirme
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
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‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun,
Kur’ân’a ait
Maddeten: madde ve cisim

olarak 
manen: mana bak›m›ndan,
manaca
Muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
mühim: önemli, ehemmiyetli 
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma

Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

nüsha: birbirinin ayn› olan
suretlerin her biri

Talebe: ö¤renci



üstad›d›r. Maalesef memleketimizde Türkçe bilen yoktur;
bunun için Üstad›n hizmetlerine nâvâk›ft›rlar.

Pakistan’dan Risale-i Nur hakk›nda size malûmat veri-
yorum:

Üstat ve Türkiye hakk›nda malûmat çok azd›r. ‹ki y›l-
d›r biraz çal›fl›yorum. Pakistan, Bahara ve Birma gazete-
lerinde makaleler yazd›m. Çok takdir edilip, benden
Türkler ve Risale-i Nur hakk›nda yaz›lar rica ettiler. Be-
nim, evvelâ Üstat hakk›nda malûmat›m yoktu. Bu me-
yanda Salih Özcan adl› bir gence, Türkiye’ye dair kitap-
lar göndermesi için yazd›m, bana gönderdiler. Bunlar-
dan birisi Serdengeçti idi. Bunda, Risale-i Nur hakk›nda
bir makale gördüm. Okudum, istifade ettim ve Nur hak-
k›nda malûmat toplamaya bafllad›m. Ben onun eserleri-
ni okuyup yazmay› çok isterdim. O zamandan beri onun
yaz›lar›n› okudum, düflündüm; o nedir? Bana malûm ol-
du ki, ona karfl› ‹slâm düflmanlar› d›flar›da propaganda
yapm›fllar. Onun hakk›nda bugüne kadar on iki makale
yazd›m. Davet (Delhi), ‹stiklâl (Rangoon), Tasnim (Laho-
re), Elmünir (Layelpur), Asia (Lahore), Muslim (Dakka),
‹nk›lâp (Karachi), Anjam ve Ceng (Karachi) ve di¤er ba-
z› gazetelerde yazm›flt›m.

Üstat hakk›nda yaz›lan bu makaleler, di¤er dillere de
tercüme edilmifltir. Bugün onu binlerce, belki milyonlar-
ca Müslim ve gayrimüslim biliyor, benden, onun hakk›n-
da malûmat istiyorlar. Her gazete onun hakk›nda yaz-
mak istiyor. ‹nflaallah, üç ay sonra bu konuda bütün 

R‹SALE-‹ NUR VE HAR‹Ç MEMLEKETLER

dair: alâkal›, ilgili
evvelâ: birinci olarak, her
fleyden önce, ilk olarak
gayr-› müslim: Müslüman ol-
mayan, ‹slâmiyeti kabul et-
meyen.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua
istifade: faydalanma, yarar-

lanma
malûm: bilinen, bilinir olan
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler
navâk›f: tan›mayan, iyice bil-
meyen, vâk›f olmayan.
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.

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

takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme 
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enerjimle çal›flaca¤›m. Düflman-› ‹slâmdan korkmuyo-
rum. Karaçi’de Üstad›n kitaplar›n› ve baflka Türkçe ki-
taplar› toplad›m ve bir küçük kütüphane tesis ettim. Tür-
kiye’den gelen bütün kitaplar buradad›r.

Bu y›l “Türk-Pakistan Talebeler Birli¤i” adl› bir cemi-
yet kurmak niyetindeyiz. Nur dostlar›m›zdan rica ederim
ki, Türk-Pakistan dostlu¤unun ba¤lar›n› müstahkem ey-
lesinler; Urdu lisan› da okusunlar. Bu yar›madada yüz
otuz milyon Müslüman›n millî lisan› yaln›z Urducad›r.
Bizler, burada Türkçe için çal›fl›r›z. Türkçe bilen, Sibir-
ya’dan Arnavutlu¤a kadar altm›fl milyon Müslüman ve
Türkiye’deki yirmi befl milyon Türktür.

Nur Talebesi kardefllerime söylüyorum: “Nerede olur-
sa olsun siyonizme karfl› mücadele etsinler.” Komüniz-
min icatç›lar› yaln›z Yahudîlerdir. Bugüne kadar bu ko-
münistler, ‹dil-Ural, Kafkasya, Almanya, K›r›m, Azerbay-
can, Garbî Türkistan ve komflumuz Do¤u Türkistan’› is-
tilâ ettiler. Altm›fl milyon kardeflimizin hukuku payimal
oldu. Hindistan dahi bir emperyalisttir. Nehru ve baflka
Hindular, ‹slâmiyetin düflman›d›rlar. Maalesef, Müslü-
man devletler bunu bilmiyorlar. Nehru, Keflmirli Müslü-
manlar› öldürtüyor. Said Nursî’ye gidip Hindli Müslü-
manlar hakk›nda söyle ki, kendi memleketinde buna kar-
fl› yaz›ls›n. Said Nursî Hazretlerine burada çok hürmet
vard›r. Onu severiz, onun s›hhat ve uzun hayat› için dua
ederiz. ‹slâm dünyas›nda Said Nursî’nin efli yoktur. M›-
s›r’da bir Hasanü’l-Benna var idi, flehit edilmifltir. Yut-
miz’de ‹kbal var idi, vefat etmifltir; hâlen bir Mevdudî var,

cemiyet: manevî birlik teflkil
eden topluluk
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
Düflman-› ‹slam: ‹slam düflman›
emperyalist: bir milletin baflka
bir milleti siyasî, dini, kültürel ve
ekonomik egemenli¤i alt›na al-
mas› sömürgeci
Garbî: bat› ile ilgili, bat›’ya ait
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda 
Hindu: Hintli 
hürmet: sayg›
icat: meydana getirme, ortaya
koyma
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma
komünist: bütün mallar›n ortak-
lafla kullan›ld›¤› ve özel mülkiye-
tin olmad›¤› iddias›nda bulunan
düzen in mensubu olan kimse
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Komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen 
lisan: dil
millî: millete ait, ulusal
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga

müstahkem: kuvvetlendiril-
mifl, sa¤lamlaflt›r›lm›fl
payimal: ayak alt›nda kalm›fl,
ayak alt›na al›nm›fl, çi¤nen-
mifl.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik
siyonizm: 
flehit: Allah’›n ve yüce dininin

ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman 

talebe: ö¤renci

tesis: kurma, meydana getir-
me 

vefat: ölme



baflka büyük adamlar da vard›r. Lâkin Üstad›m›z gibi
yoktur. Üstat, ‹slâm dünyas›n›n cevheridir. Onun hakk›n-
da malûmat azd›r. Onun eserleri Farsça, ‹ngilizce ve
Urduca’ya tercüme edilmemifltir. Lâkin istikbalde olacak-
t›r. (HAfi‹YE)

Üstad›n k›ymetli hayat› hapishanede geçmifltir. Halk-
ç›lar ona çok mezalim reva gördü. Elhamdülillâh, bunla-
r›n devr-i istibdad› gitmifl, Demokratlar gelmifltir. Biz Pa-
kistanl›lar, bunun için Menderes hükûmetinin hâmisiyiz.
E¤er Demokratlar olmasayd›, ne Türk-Pakistan dostlu¤u
olurdu, ne de Ba¤dat Pakt› ve sizlerle taallûkat-› imani-
ye.

Kusura bakma, Üstad›m Hazretlerine çok çok selâm-
lar ve hürmetlerimi söyle. Nur dostlar›ma da selâm. Üs-
tad›n büyük ve iyi foto¤raf›n› gönder.

Yaflas›n ‹slâm kardeflli¤i ve Türk-Pakistan dostlu¤u!

Ev adresim:

Room No: 8 Elbâkî Hüvelbâkî
University Hostel, Pakistanl› Nur fiakirdi
Mission Rd. Errabadl›
Karachi M. Sabir ‹hsano¤lu

30.3.1957

‚è
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HAfi‹YE: Bu temenni tahakkuk etmifl ve k›sa bir zaman sonra eserler
tercümeye bafllanm›flt›r.

cevher: elmas, de¤erli tafl 
devr-i istibdat: zulüm ve zor-
bal›k dönemi.
elbâkî hüvelbâkî: bâkî (ebe-
dî) olan Allah’t›r.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, Allah’a flükür
hamî: himaye eden, koruyan,

gözeten
hafliye: dipnot
hürmet: sayg›
istikbal: gelecek zaman
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler
mezalim: zulümler, haks›zl›k-
lar, eziyet ve iflkenceler.

Pakt: antlaflma.

reva: uygun, lây›k, yerinde

selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme

flakirt: talebe, ö¤renci 

taallûkat-› imaniye: imanla
ilgili olanlar.



M. SAB‹R ‹HSANO⁄LU'NUN, TÜRK‹YE’DE
‹SLÂMÎ ‹NK‹fiAF MÜNASEBET‹YLE MEMNU-
N‹YET‹N‹ ‹ZHAR EDEN B‹R MEKTUBU
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Aziz, s›dd›k, muhterem kardefllerimiz,

Dört adet mühim mektubunuzu, foto¤raflar› ve Haz-
ret-i Üstad›n Sözler adl› eserini ald›m. O kadar memnun
oldum ki, beyân edemem. Mektubunuzda okudum ki,
Türkiye’de Risale-i Nur ve ‹slâmiyet inkiflaf ediyormufl;
buna çok memnun oldum. Maalesef, eski hükûmet Üs-
tada karfl› muar›z idi ve ona çok zulümler etti. Lâkin ha-
kikî Müslüman olan bu Menderes, ‹slâmiyeti bask›dan
kurtard›. Var olsun. ‹nflaallah Türkiye, yak›nda eski yük-
sek makam›n› alacakt›r. Üstat ve Risale-i Nur’u neflre-
denler gibi mühim din adamlar› Türkiye’de vard›r; hükû-
metiniz niçin bunlar› ‹slâmî toplant›ya göndermiyor. Se-
lâhiyetli adamlar Türkiye’de çoktur. Kanaat›m fludur ki:
Üstat gibi âlim dünyada yoktur. Memleketimizden, Haz-
ret-i Üstat gibi bir âlim ç›kmad›. Maalesef ki, k›z›l Rusya
ve kâfir Çin’den çok âlimler geliyorlar; ve konferanslar
vererek, gençleri yavafl yavafl fikren zehirlemektedirler.
E¤er Türk milleti büyük Türk âlimleri gönderirse, Pakis-
tan’da ve bütün ‹slâm dünyas›nda büyük tesirleri olacak-
t›r.

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam› 
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
berekât: bolluklar, ihsanlar, iyilik-
ler.
berekât: bolluklar, iyilikler, ihsan-
lar.
beyan: anlatma, aç›klama
fikren: fikir ile, düflünerek, zih-
nen.
hakikî: gerçek
inkiflaf: ortaya ç›kma, keflfolun-
ma; geliflme
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama ait
izhar: gösterme, aç›¤a vurma

k›z›l: komünist, inkârc›.
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-
kâr eden, dinsiz
kanaat: inanma, görüfl, fikir
makam: yer, mevki
memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.

muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
mühim: önemli, ehemmiyetli 
münasebet: vesile, -dan do-
lay›
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin

eserlerinin ad›.
s›dd›k: çok do¤ru, dürüst,
hakk› ve hakikati tereddütsüz
kabullenen
salâhiyet: dindarl›kta çok ile-
ri olma hâli, günahs›z ve te-
miz olufl.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksanl›ktan tenzih ederiz.
Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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Biz Pakistanl›lar Türkiye’yi ‹slâm dünyas›n›n lideri ola-
rak görmekteyiz.

Türkiye, ‹slâm dünyas›n›n garbî kalesidir. Türkiye’siz,
‹ttihad-› ‹slâm mümkün de¤ildir. Size, Üstada dair maka-
lelerimi gönderdim. Üstada dair makalemi ve “fiarkî Tür-
kistan’da Çin Emperyalizmi” adl› makalemi neflrettim.

Pakistan’da ne Türkçe okulu, ne kütüphanesi, ne ça-
l›flkan adamlar› ve sefaretinizde de Urduca bilen adam
yoktur. Onlar, Pakistan’›n gençleriyle temasta de¤ildirler,
Urduca neflriyatlar› da yoktur. E¤er baz›lar› onlar› davet
etseler ifltirak etmiyorlar. Press Atefleli¤inizde dine dair
malûmat ve kitap da yoktur.

Geçen günlerde, Lahor’da bir ‹slâmî müzakere oldu.
Türkiye’den meflhur zatlar gelmedi. Ankara Üniversite-
sinde ö¤retim görevlisi olan Dr. Rehber (Pakistanl›d›r) ‹s-
lâmiyetin aleyhinde konufltu. Bütün ‹slâmî dünya ona lâ-
netlediler... Lâkin, avam, gazetelerde okuyup onu Türk
bildiler ve çok hayret ettiler. Bu adam, dini ve Türkleri
tahkir etti; Sebilürreflad’a yaz›yorum.

Hazret-i Üstad›n müstakil adresi nedir? Hazret-i Üsta-
da bir adet Kur’ân-› Kerîm ve onun hakk›nda makaleler
neflrolunan mecmualar› takdim etmek istiyorum. Hakk›-
n›zda çok makaleler yazd›m. Onlar› toplay›p kitap flek-
linde basaca¤›m.
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aleyh: karfl›, karfl›t 
Atefle: elçiliklerde vazifeli uz-
man memur.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›
dair: alâkal›, ilgili
Emperyalizm: bir milletin
baflka bir milleti siyasî, dini,
kültürel ve ekonomik ege-
menli¤i alt›na alma faaliyeti,
sömürgecilik 
garbî: bat› ile ilgili, bat›’ya ait

‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait
ifltirak: kat›lma, ortak olma
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n
hepsi
müstakil: bafll› bafl›na, ba-
¤›ms›z
müzakere: bir ifl hakk›nda

konuflma, karfl›l›kl› fikir söyle-
me, dan›flma, görüflme 
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
neflriyat: yay›nlar 
sefaret: sefirlik, elçilik.
fiarkî: do¤u, flark ile ilgili 
tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme
takdim: arz etme, sunma 
zat: kifli, flah›s



Her zaman Pakistan’›n mühim zatlar› Hazret-i Üstada
ve s›hhatine dair malûmat sormaktad›rlar. Bizler, burada-
ki Nur Talebeleriyle, Hazret-i Üstad› buraya davet ederiz.

Elbâkî Hüvelbâkî Kardefliniz

M. Sabir ‹hsano¤lu

„ò
Pakistan’›n en büyük mecmuas›, “Student’s Voice”da
‹slâm Kongresi Reisi Zafer Afaq Ansar’›n “‹slâm›n Bü-
yük Rönesans›” adl› makalesinde Risale-i Nur’un muh-
terem ve muazzez müellifinden flöyle bahsediyor:

.........

Bu hareketlerin as›l merkezini, Said Nursî’nin fazla
miktarda talebesi bulunan üniversite ve kültür yerleri tefl-
kil eder. Bu talebeler, Risale-i Nur talebeleri ad›n› al›r. Bu
gençler, “Biz, Kur’ân’› kendimize düstur seçtik. Bizim
gàyemiz:

“Zevki Allah’›n yolunda aramak ve ‹slâmiyeti bütün
dünyaya yaymakt›r.

“Siyonizm, komünizm, Allahs›zl›k gibi ‹slâmiyete z›t
olan cereyanlara karfl› mücadele etmektir.

“‹slâmiyeti, bütün Türk gençli¤inin tam manas›yla be-
nimsemesine çal›flmakt›r.

“Türkiye’yi, her türlü tehlikeye karfl› müdafaa etmek-
tir.

“Irkî ve kavmî ayr›l›klar› bertaraf ederek, ‹slâm birli¤i-
ni meydana getirmektir.”

bertaraf: ortadan ç›km›fl, yok
edilmifl.
cereyan: ak›m, fikir, sanat veya
siyaset hareketi
dair: alâkal›, ilgili
düstur: kaide, esas, prensip
elbâkî hüvelbâkî: bâkî (ebedî)
olan Allah’t›r.
›rkî: ›rka ait, ›rkla ilgili
ibaret: meydana gelen, oluflan
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intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma
kavmi: milliyetle ilgili, ›rka ait
komünizm: bütün mallar›n
ortaklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen 
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler
mecmua: toplan›p, biriktiril-
mifl, düzenlenmifl yaz›lar›n

hepsi
muazzez: k›ymetli, muhte-
rem, sevgili, aziz 
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga
müdafaa: savunma.
müellif: eser telif eden, yazan
mühim: önemli, ehemmiyetli 

Reis: baflkan

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

s›hhat: sa¤l›k, esenlik

siyonizm: 

talebe: ö¤renciteflkil: olufl-
turma, flekillendirme

zat: kifli, flah›s



Hazret-i Üstad Nursî taraf›ndan yaz›lan ve 130 kitap
ve risaleden ibaret olan Risale-i Nur külliyat› bu talebeler
taraf›ndan yay›lmaktad›r.

„ò

PÂK‹STAN BASININDA R‹SALE-‹ NUR VE ÜS-
TAT SA‹D NURSÎ HAZRETLER‹ HAKKINDAK‹
NEfiR‹YATTAN ÖRNEKLER

31 Ocak 1958 tarihli Students’ Voice (Talebelerin Sesi)
gazetesi, Pâkistan ‹slâm Talebe Cemiyeti taraf›ndan 15
günde bir ç›kar›lan ve talebeleri (istikbâlin büyüklerini)
yüksek ‹slâmî esaslara göre haz›rlamay› gàye edinmifl bir
talebe cemiyetinin neflir organ›d›r. Bu gazetenin “Türk
Gençli¤i Uyan›yor” bafll›kl› makalesinden:

Bütün ‹slâm memleketlerinde ‹ttihâd-› ‹slâm için çal›-
flan ‹slâmî teflkilâtlar tâdâd edilip, Türkiye’de de Nur Ta-
lebeleri bu meyanda zikrediliyor ve en sonra, “‹ttihâd-›
‹slâm için çal›flan ve Pâkistan’›n en iyi dostlar› olan Nur
Talebelerini tan›d›k; Nur Talebelerinin Üstad› seksen befl
yafl›nda büyük bir âlim olan Üstad Said Nursî’dir. Haki-
kat-i ‹slâmiye için yapt›¤› mücadele, kendi ana vatan›n-
da-yani Türkiye’de-otuz sene iflkenceli bir hayat ve s›k
s›k hapiste yatmas›na sebep oldu ve 1952’de serbest b›-
rak›ld›. Fakat bu ihtiyar›n bak›fllar› hâlâ atefllidir. Otuz y›l-
l›k hapis ve iflkenceler onu ma¤lûp edemedi. Bu müca-
delesiyle, birbirine çok s›k› ba¤l› olan Nur Talebeleri kit-
lesini meydana getirdi. Üstad Said Nursî, Risale-i Nur
eserleri vâs›tas›yla Türk gençli¤ini ‹slâm ideolojisinin en
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otuz parça risaleden oluflan külli-
yat›.
siyonist: siyonizm yanl›s›, siyo-
nizm taraftar›.
tadat: sayma 
talebe: ö¤renci
teflkilât: yap›fllar, kurulufllar 
vas›ta: arac›l›k 
zikir: anma, bildirme

âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam› 
Baflvekil: baflbakan.
cemiyet: topluluk, birlik 
Hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiye-
te ait hakikat.
hilekâr: hileci, hilebaz.
ideoloji: toplumun düflünce
ve hareketlerine belirli bir is-
tikamet vererek siyasî ve sos-
yal bir doktrin meydana ge-

tirmek isteyen fikir sistemi
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait
istikbal: gelecek
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i,
Panislâmizm.
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse

ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl
mücadele: savaflma, çat›flma,
kavga
müsaade: izin
neflir: kitap basma, ç›karma;
herkese duyurma, yayma
neflir: yayma, yay›m
neflriyat: yay›nlar 
Risale-i Nur külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz



büyük düflmanlar› olan siyonist ve komünistlerin hilekâr
tuzaklar›na düflmekten kurtarm›flt›r. Türkiye Baflvekili
Adnan Menderes Risale-i Nur külliyat›n›n neflrine
müsaade etti¤i zaman, Türkiye’nin Pakistan elçisi Say›n
Selâhaddin Rifat Erbil vas›tas› ile bu büyük adama takdir
ve tebriklerimizi bildirmifltik ve bu vesileyle, Üstat Said
Nursî ve Nur Talebelerini de selâmlam›flt›k ve bu mektu-
bumuz Türkiye’de binlerle bas›larak da¤›t›lm›flt›. Bizim
program›m›z Türkçeye çevrildi. Biz de, birkaç önemli ri-
saleleri, Orducaya çevirdik.

“Pakistan ‹slâmî Talebe Cemiyetinin onuncu y›ldönü-
münde, Türkiye’deki ‹slâmî hareketi göstermek için,
Türklerin, ‹slâm Edebiyat› Sergisi de vard›. Bu sergide
‹lâhiyat Fakültesi, Diyanet ‹flleri Yay›nlar›, baz› Türkçeye
çevrilmifl ‹slâmî eserler ve on befl adet Risale-i Nur külli-
yat›ndan eserler vard›. Nur Talebelerinin faaliyeti bu ser-
gide harita ve foto¤raflarla ve grafikle izah edildi.”

ìÕ

30 Nisan 1958 tarihli Students’ Voice Gazetesi “‹slâm
Dünyas›ndaki Müsbet Uyan›kl›k” bafll›kl› makalede, her ‹s-
lâm memleketinde ‹slâmiyetin hâkimiyeti için yap›lan
övülmeye lây›k flerefli mücadeleler anlat›l›yor.

Ve Türkiye’de yap›lan mücadelelerin neticesi olarak
hükûmet, din hürriyetini s›kan ba¤lar› gevfletmifltir. Meh-
med Akif, materyalist milliyetçili¤i takbîh eden ve halk
aras›nda taze bir heyecan verecek olan Safahat isimli
eseri yazd›.

aleyh: karfl›, karfl›t 
aleyhtar: karfl› olan, ayn› fikirde
olmayan.
Cemiyet: topluluk, birlik 
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç
hakikat-› ‹slâmiye: ‹slâmiyete ait
hakikat.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama ait
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itham: suç isnat etme, suçla-
ma
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma
materyalist: materyalizmi
benimseyen, her fleyi madde-
de arayan, maddeci.
mücadele: bir gayeye ulafl-
mak için gösterilen ferdî veya
toplu çaba

Müspet: olumlu
neflriyat: yay›nlar 
Risale-i Nur külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme
fleref: onur, haysiyet 
takbih: çirkin görme, ay›pla-

ma, k›nama 
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme 
Talebe: ö¤renci
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma
vas›ta: arac›l›k 
vesile: arac›, vas›ta
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence



Hazret-i Said Nursî, y›lmadan hakikat-i ‹slâmiye için
mücadele etmektedir. Kendisi Türkiye’de en büyük cina-
yet telâkki edilen Atatürk aleyhtar› olmakla itham ve
aleyhinde neflriyat yap›lm›flsa da, bu zulümler, halk›
onun etraf›nda toplam›flt›r. 130 parça eserin sahibi olan
Üstat hapiste iken verilmifl olan zehirlerin tesiriyle ihti-
yarl›¤›n› geçirmekte olup, bu hâl —seksen yafl›n› geçti¤i
hâlde— hakikat-i ‹slâmiye ve ‹slâmlar›n saadeti için mü-
cadelesine mâni olamam›flt›r.

ìÕ
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hakikat-i ‹slâmiye: ‹slâmiyete ait
hakikat.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma
mâni: engel
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
mücadele: bir gayeye ulaflmak
için gösterilen ferdî veya toplu
çaba
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
saadet: mutluluk
tesir: etki

Pakistan’da Arapça ve Urduca olarak muhtelif gazete ve mecmualarda intiflar eden
Risale-i Nur’dan ‹ktisat Risale’sinin Ess›ddîk mecmuas›ndaki Arapça tercümesi.
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Pakistan’da Arapça ve Urduca olarak muhtelif gazete ve mecmualarda intiflar eden
Risale-i Nur’dan Hutuvat-› Sitte risalesinin Ess›ddîk mecmuas›ndaki Arapça tercümesi.



MED‹NE-‹ MÜNEVVERE’DE BULUNAN VE
NURUN HAK‹KAT‹N‹ TAM ANLAYAN VE
‹SLÂM‹YETE H‹ZMET EDEN B‹R ZATIN

MEKTUBUDUR

Gönüller fatihi pek muhterem ve mükerrem Üstad›-
m›z Hazretleri,

Mübarek ellerinizden öper, bütün aziz ve sadâkatli ta-
lebelerinizle beraber s›hhat ve selâmette daim olman›z›
Bârigâh-› Kibriya’dan niyaz eylerim.

Müslümanlar için en büyük bir bayram diye ancak va-
s›fland›r›labilen beraatiniz bütün Nurcular› flad ve handan
eyledi¤i gibi, bendenizi de dünyalar kadar memnun ve
mesrur eylemifltir. Nas›l memnun etmesin ki? Sizin, eser-
lerinizle birlikte beraatiniz demek, ruhun maddiyata, nu-
run zulmete, iman›n küfre, hakk›n bat›la, tevhidin flirke
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 mu’cizevî bir flekilde bütün setleri y›km›fl, mânile-
ri aflm›fl Nur ile bütün zulmetleri tarümar eylemifltir.

“Mu’cizevî harikalarla do¤an ‹lâhî tecellilerin 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, 
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tulur 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
lây›k, sayg›n
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 yakar-
ma
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî varl›k
s›hhat: sa¤l›k, esenlik
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma
set: mâni, perde, engel
flad: sevinçli, nefleli, memnun,
mutlu, bahtiyar.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma
talebe: ö¤renci
tarümar: karma kar›fl›k, da¤›n›k,
periflan.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me 
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme
Tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme
vas›f: s›fât.
Zat: kifli, flah›s
zulmet: karanl›k 

‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair 
acz: zay›fl›k, güçsüzlük 
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n
bârigâh-› kibriya: Cenab-› Al-
lah’›n azamet ve kudretinin
huzuru.
bat›l: bofl ve manas›z olan,
gerçe¤e uymayan, do¤ru ve
hakl› olmayan 
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma

cehil: cahillik, bilgisizlik
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
fatih: fetheden, açan 
hâk: do¤ruluk, gerçek, haki-
kat
Hakikat: gerçek
Hakikaten: hakikat olarak,
do¤rusu, gerçekten
handan: gülen, gülücü, nefle-
lenen, flen.
harika: ola¤anüstü vas›flar
tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran

ilham: belli bilgi vas›talar›na
baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana 
iman: inanç, itikat
irfan: yarat›l›fltan bilme, anla-
ma, Allah’›n s›r ve gerçekleri-
ni kavrama, kâinat›n s›rlar›n›
bilme kudreti 
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k
maddiyat: maddî ve cismanî
fleyler, gözle görülüp elle tu-



muhteflem bir “Nur mabedini” and›r›yor; civar›mdaki
herfley, her yer, derin vecd ve isti¤raklarla gaflyolmufl bir

hâlde. Her zerrede 
1 /√pórªnëpH oí`uÑ°nùoj s’pG mArÀnT 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-› Azam›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 serâpâ 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 

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gönül
verme
azîm: niyetli, kesin kararl›.
bilhassa: özellikle
Binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
derya: deniz
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli
emel: fliddet arzu, ümit
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z
fetih: zafer, galebe 
feyiz: bolluk, bereket, ihsan, ba-
¤›fl
gaflet: dikkatsizlik, endiflesizlik,
Allah’tan uzaklafl›p nefsin arzula-
r›na dalmak
gafly: kendinden geçme, bay›lma 
hâdise: olay
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›, ayr›l›k
ac›s› 
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep,
fayda
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› 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
mabet: ibadet edilen yer; mescit,
cami gibi ibadet yeri 
mes’ut: saadetli, bahtl›, mutlu
muhal: imkans›z
muhit: yöre, çevre
muhteflem: haflmetli, yüce
mücahit: cihad eden, savaflan
müthifl: dehflet veren, ürküten,

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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dehfletli, korkunç
neflriyat: yay›nlar 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
pürnur: nur dolu, nur içinde,
nurlu, ayd›nl›k.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
s›rr-› Sübhanî: Süphan olan
Allah’a ait s›r.
serâpâ: bafltan aya¤a kadar,

önden sona, tamam›yla, bü-
tünüyle, bütün, hep.
sükût: susma, sessiz kalma
flahane: mükemmel, muhte-
flem.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme 
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma 
vecd: kendini kaybedecek

flekilde hislenme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his
yeis: ümitsizlik 
zafer: düflman› ma¤lûp etme,
kesin olarak yenme 
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom
zulmet: karanl›k 



befleriyetin yak›n bir gelecekte uyanaca¤›n› müjdelemek-
tedir. Çünkü, din ihtiyac›, s›rf Müslümanlar›n de¤il, bilu-
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 âlemflümul bir bayrak al-
t›nda toplayacak olan yegâne kuvvet, ‹slâmd›r. Zîrâ 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 ka-
namakta 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 Rabbülâlemîn’den alan
ezelî ve ebedî “y›ld›z”›nd›r. O y›ld›z, dünyalar durdukça
duracak ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vura-
cakt›r.

Cihank›ymet Üstad›m,

Malûm-i faz›lâneleridir ki; son günlerde mukaddes da-
vaya hizmet eden baz› tenvir ve irflat hareketleri do¤-
mufl, fakat maalesef hiçbirisi Risale-i Nur külliyat›n›n 
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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 ko-
layl›¤›, hâli vakti yerinde olma, s›-
k›nt›s›z yaflama.
Risale-i Nur külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
saadet: mutluluk
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma 
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zarf›nda: süresince

âlemflümul: cihan› saran, bü-
tün dünyaya yay›lan.
as›r: yüzy›l
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakîmiyetin
bedbaht: bahts›z, talihsiz, za-
vall›
befleriyet: beflerîlik, insanl›k 
bilumum: bütün, tamam›,
hep, genel olarak.
bizzat: kendisi, flahsen
buhran: hastal›¤›n en a¤›r za-
man›, nöbet, kriz, ruhî buna-
l›m 

cemiyet: topluluk, birlik 
Cihank›ymet: dünya de¤erin-
de.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli
evvel: önce
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z
felâket: musibet, büyük dert,
belâ
feyiz: bolluk, bereket, ihsan,
ba¤›fl
harp: savafl
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›,

ayr›l›k ac›s› 
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
müstakbel: gelecek zaman
müflfik: flefkatli, merhametli,
sevgi ve ilgi gösteren



gördü¤ü mühim ifli görememifl ve ihraz etti¤i ‹lâhî zaferi
kazanamam›flt›r. Zira bu yol, peygamberlerin, velîlerin,
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 irflat
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 gönüldafllar›m›za arz etmek
flerefine nail olay›m. Çünkü, bu nurlu bahis o kadar de-
rin ve o derece mühimdir ki, böyle birkaç sahifelik mek-
tup ve makalelerle asla ifade edilemez.

‹man ve Kur’ân nuru ile tertemiz gönlünü fethetti¤iniz
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 tertemiz gençlik, iflte bu hak ve hakikatin ba¤r›
yan›k âfl›¤› olan gençliktir.

Nurlu davan›n kazanm›fl oldu¤u bu son zaferin verdi¤i
bütün vecd ile dolu bir ilhâmla yazd›¤›m flu manzumeyi
takdim ediyorum. Kabulünü rica ve istirham eylerim. 

arif: bilen, bilgide ileri olan, irfan
sahibi
arz: sunma, bildirme
asil: yüksek duygularla yap›lan
davran›fl, v.b.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
bahis: konu
bilhassa: özellikle
canan: sevgili, gönül verilmifl
cevher: elmas, de¤erli tafl 
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
feda: u¤runa verme, kurban ol-
ma
feragat: hakk›ndan isteyerek
vazgeçme 
gönüldafl: ayn› duygulara sahip
olan kiflilerden her biri 
hâk: do¤ruluk, gerçek, hakikat
hakikat: gerçek, do¤ruluk
harikulâde: ola¤anüstü
hitap: söz söyleme, toplulu¤a ve-
ya birisine karfl› konuflma
hususiyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik 
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma
ihraz: nail olma, eriflme 
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair 
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley 
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 
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma
istirham: rica etme.
mânia: meneden fley, engel,
özür, zorluk.
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: teçhiz edilmifl, cihaz-
land›r›lm›fl, donat›lm›fl
mühim: önemli, ehemmiyetli 
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z
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müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç
nail: kavuflan, ulaflan, eren
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
nurlu: ›fl›kl›, par›lt›l›
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebî 
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
sahife: sayfa
salih: dinin emir ve yasaklar›-

na uygun hareket eden, tak-
va sahibi, müttakî.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman 
fleref: onur, haysiyet 
fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, anlay›fl
takdim: arz etme, sunma 
tebli¤: dinî bir emrin kullara
bildirilmesi
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-
ma, ›fl›kland›rma 

teflkil: oluflturma, flekillendir-
me

usûl: metot, düzen

vecd: kendini kaybedecek
flekilde hislenme.

velî: Allah’›n sevgisine, hima-
yesine kavuflmufl, ermifl kim-
seler, Allah dostu, evliya.

vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his



Tekrar tekrar ellerinizden öper, k›ymetli dualaran›z› bek-
lerim, pek muhterem Üstad›m Hazretleri.

Manevî evlâtlar›n›zdan

Ali Ulvî

‚è

R‹SALE-‹ NUR’DAN GENÇL‹K REHBER‹’N‹N
‹STANBUL MAHKEMES‹NDE BERAAT‹

MÜNASEBET‹YLE BA⁄DAT’TAN GELEN TEBR‹K
TELGRAFI

Sebilürreflad Mecmuas›na,

‹STANBUL

Büyük ‹slâm âlimi Bediüzzaman Hazretlerinin beraat
karar›, bizleri sonsuz bir sevinç içerisinde b›rakt›. Bu se-
vincimize vesile olan bu âdil hükme istinaden, Türk Mah-
kemesine ve fahrî avukatlar›na teflekkürlerimizi, Üstat ve
kardefllerimize tebriklerimizi mecmuan›z vas›tas›yla bildi-
ririz.

Irak

Emced Zuhavi

ìÕ
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âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren 
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam› 
beraat: temize ç›kma; bir da-
van›n neticesinde suçsuz ol-
du¤u anlafl›lma
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
evlât: veletler, çocuklar 
fahrî: bir karfl›l›k beklenme-
den yaln›zca fleref ve onur

vesilesi olarak kabul edilen
ünvan, s›fât, ifl 
hüküm: bir davan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar 
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak
Manevî: manaya ait, maddî
olmayan
Mecmua: dergi 
mecmua: dergi 

muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n

Münasebet: vesile, -dan do-
lay›

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

vas›ta: arac›l›k 

vesile: arac›, vas›ta



PÂK‹STAN’DAK‹ NUR TALEBELER‹N‹N ÜSTAD
SA‹D NURSÎ’DEN ‹STED‹KLER‹ MESAJ 

MÜNÂSEBET‹YLE, IRAK’TAK‹ B‹R NUR 
TALEBES‹N‹N GÖNDERD‹⁄‹ MEKTUP

Bundan birkaç gün evvel, Pakistan’da talebeler konfe-
rans› vard›. Hazret-i Üstaddan bir mesaj istemifllerdi ve
bunun tarihî bir tesiri olacakt›. Haber ald›k ki; Salih, Nur
Talebeleri nam›na bir mesaj göndermifl. Sizlere de yaz-
m›fllar ki, acele Hazret-i Üstada bildirirsiniz. Konferans-
ta, Hazret-i Üstat ve Nurlar çok methedilmifl. Komünist-
ler taraf›ndan itirazlar edilmifl. Fakat, reis hepsini reddet-
mifl. Hazret-i Üstad›n foto¤raflar› teflhir edilmifl. Yak›nda
Nur ve Nura ait uzun ve resimli bir yaz› ile bir mecmua
ç›karacaklarm›fl. Sonsuz selâm ve dualar.

Ahmet Ramazan

‚è

BA⁄DAT’TA ÇIKAN EDD‹FA GAZETES‹N‹N MU-
HARR‹R‹ ‹SA ABDÜLKÀD‹R’‹N ARABÎ MAKALES‹-

N‹N TERCÜMES‹

Ba¤dat’ta Arabî ç›kan Eddifa gazetesi Risale-i Nur ta-
lebelerinden bahisle diyor ki:

“Türkiye’deki Nur Talebelerinin ‹hvan-› Müslimîn
Cemiyeti ile alâkalar› nedir, ne münasebeti var? Hem 

alâka: ilgi, iliflki. ba¤ 
Arabî: Arap diline ait
bahis: konu
cemiyet: topluluk, birlik 
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
evvel: önce
‹hvan-› Müslimîn: merkezi M›-
s›r’da bulunan ‹slam’a hizmeti ga-
ye edinen ‘Müslüman Kardefller’
ad›ndaki bir topluluk
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
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karfl› ç›kma
Komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse
mecmua: dergi 
medih: övme
Muharrir: gazete vs. yazar› 
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤
nam: ad

reis: baflkan

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

selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme

talebe: ö¤renci

tarihî: tarihe ait, tarihle ilgili

teflhir: gösterme, sergileme



farklar› nedir? Türkiye’deki Nur Talebeleri, M›s›r’da ve
bilâd-› Arapta ‹hvan-› Müslimîn nam›nda ittihad-› ‹slâma
çal›flan cemiyetler gibi müstakil cemiyet midirler? Ve on-
lar da onlardan m›d›r?

“Ben de cevap veriyorum ki:

“Nur Talebelerinin ve ‹hvan-› Müslimîn Cemiyetinin
gerçi maksatlar› hakaik-› Kur’âniye ve imaniyeye hizmet
ve ittihad-› ‹slâm dairesinde Müslümanlar›n saadet-i dün-
yeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir; fakat, Nur Ta-
lebelerinin befl alt› cihetle farklar› var:

“Birinci fark: Nur Talebeleri siyasetle ifltigal et-

mez, siyasetten kaç›yorlar. E¤er siyasete mecbur olsalar,
siyaseti dine alet yap›yorlar; tâ ki siyaseti dinsizli¤e alet
edenlere karfl› dinin kudsiyetini göstersinler. Siyasî bir
cemiyetleri asla mevcut de¤il.

“‹hvan-› Müslimîn ise, memleket ve vaziyet sebebiyle,
siyasetle din lehinde ifltigal ediyorlar ve siyasî cemiyet de
teflkil ediyorlar.

“‹kinci fark: Nurcular, üstatlar›yla içtima etmiyor-

lar ve etmeye de mecbur de¤iller. Kendilerini üstatlar›yla
içtimaa mecburiyet hissetmiyorlar. Ders almak için bera-
ber bulunmaya lüzum görmüyorlar. Belki, koca bir mem-
leket bir dershane hükmünde, Risale-i Nur kitaplar› on-
lar›n eline geçmekle, üstat yerine onlara bir ders verir;
herbir risale, bir Said hükmüne geçer. Hem, ellerinden 
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ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i, Pa-
nislâmizm.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik,
azizlik
leh: onun taraf›na, ondan yana,
birinin faydas› için yap›lan hare-
ket
maksat: gaye
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z
nam: ad
Nurcu: Bediüzzaman 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›.
saadet-i dünyeviye: dünya ile il-
gili saadet, dünya hayat›ndaki
mutluluk, dünya saadeti.
saadet-i uhreviye: ahiretle ilgili
saadet, ahiretteki mutluluk.
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete ait
Talebe: ö¤renci
teflkil: oluflturma, flekillendirme
vaziyet: durum

bilâd-› Arap: Arap beldeleri,
Arap memleketleri
cemiyet: topluluk, birlik 
cihet: yön
gerçi: her ne kadar...
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de
hükmüne: yerine, de¤erine
içtima: toplanma, bir araya
gelme
‹hvan-› Müslimîn: merkezi
M›s›r’da bulunan ‹slam’a hiz-
meti gaye edinen ‘Müslüman
Kardefller’ ad›ndaki bir toplu-
luk
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma



geldi¤i kadar ücretsiz istinsah ederler. Muhtaçlara muka-
belesiz (*) veriyorlar ki; okusunlar ve dinlesinler. Bu su-
retle büyük bir memleket, bir medrese hükmünde olu-
yor.

“‹hvan-› Müslimîn ise, umumî merkezlerde mürflit ve
reisleriyle görüflmek ve emirler ve dersler almak için zi-
yaretine giderler. Ve o umumî cemiyetin flubelerinde de
o büyük üstatla ve naipleriyle ve vekilleri hükmündeki
zatlarla yine görüflürler, ders al›rlar, emir al›rlar. Hem,
umumî merkezlerde ç›kan ceride ve mecellelerin fiyat›n›
verip al›p, onlardan ders al›yorlar.

“Üçüncü fark: Nur Talebeleri, aynen âlî bir med-

resenin ve bir üniversite dârülfünununun talebeleri gibi,
ilmî muhabere vas›tas›yla ders al›yorlar. Büyük bir vilâ-
yet, bir medrese hükmüne geçer. Birbirlerini görmedik-
leri, tan›mad›klar› ve uzak olduklar› hâlde, birbirine ders
veriyorlar ve beraber ders okuyorlar.

“Amma ‹hvan-› Müslimîn ise, memleketleri ve vaziyet-
leri iktizas›yla, mecelleleri ve kitaplar› ç›kar›yorlar, aktâr-›
âleme neflrediyorlar, onunla birbirini tan›y›p ders al›yor-
lar.

“Dördüncü fark: Nur Talebeleri, bu zamanda ve

bu günde ekser bilâd-› ‹slâmiyede intiflar etmifller ve çok-
lukla vard›rlar. Bu intiflarlar›nda, ayr› ayr› hükûmetlerde
bulunduklar› hâlde, hükûmetlerden izin almaya muhtaç 

(*) 25 sene müddetle el yazmas› ile Anadolu’da neflri bu flekilde olmufltur.

aktâr-› âlem: âlemin her taraf›,
âlemin dört bir yan›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
Amma: ama, lâkin, ancak
bilâd-› ‹slâmiye: ‹slâm beldeleri,
flehirleri, memleketleri.
cemiyet: topluluk, birlik 
ceride: gazete 
dârülfünun: üniversite.
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ekser: pek çok
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de
hükmüne: yerine, de¤erine
hükmüne: yerine, de¤erine
‹hvan-› Müslimîn: merkezi
M›s›r’da bulunan ‹slam’a hiz-
meti gaye edinen ‘Müslüman
Kardefller’ ad›ndaki bir toplu-
luk
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma
ilmî: ilim ile ilgili, ilme dair.
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-

ma, neflrolunma
istinsah: nüshas›n› yazma,
örne¤ini ç›karma, kopya et-
me
mecelle: kitap, mecmua, der-
gi, risale 
medrese: e¤itim ve ö¤retim
kurumu
muhabere: haberleflme
mukabele: karfl›l›k
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz 
naip: vekil, bir kimsenin yeri-
ni tutan, ifllerini yürüten kim-

se
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim
reis: baflkan
suret: biçim, flekil, tarz
Talebe: ö¤renci
tecemmu: toplanma
umumî: genel
vas›ta: arac›l›k 
vaziyet: durum
vekil: bakan, baflkas›n›n yeri-
ne ve ad›na konuflan
vilâyet: il.
zat: kifli, flah›s



olmuyorlar ki, tecemmu edip toplans›nlar ve çal›fls›nlar.
Çünkü, meslekleri siyaset ve cemiyet olmad›¤›ndan, hü-
kûmetlerden izin almaya kendilerini mecbur bilmiyorlar.

“Amma ‹hvan-› Müslimîn ise, vaziyetleri itibar›yla siya-
sete temas etmeye ve cemiyet teflkiline ve flubeler ve
merkezler açmaya muhtaç bulunduklar›ndan, bulunduk-
lar› yerlerdeki hükûmetten icazet ve ruhsat almaya muh-
taçt›rlar. Ve Nurcular gibi bilinmiyor de¤iller. Ve bu esas
üzerine, kendilerine umumî merkezleri olan M›s›r’da,
Suriye’de, Lübnan’da, Filistin’de, Ürdün’de, Sudan’da,
Ma¤rib’de ve Ba¤dat’ta çok flubeler açm›fllar.

“Beflinci fark: Nur Talebeleri içinde çok muhtelif

tabakalar var. Yedi-sekiz yafl›ndaki, camilerde Kur’ân
okumak için elifbây› ders almakta olan çocuklardan tut,
tâ seksen-doksan yafl›ndaki ihtiyarlara var›ncaya kadar
kad›n-erkek, hem bir köylü, hammal adamdan tut, tâ bü-
yük bir vekile kadar ve bir neferden büyük bir kumanda-
na kadar taifeler, Nurcularda var. Bütün Nurcular›n bu
çok taifelerinin umumen bütün maksatlar›, Kur’ân-› Me-
cîd’in hidayetinden ve hakaik-› imaniye ile nurlanmaktan
ibarettir. Bütün çal›flmalar› ilim ve irfan ve hakaik-› ima-
niyeyi neflretmektir. Bundan baflka bir fleyle ifltigal ettik-
leri bilinmiyor. Yirmi sekiz seneden beri dehfletli mahke-
meler, dessas ve k›skanç muar›zlar, bu kudsî hizmetten
baflka onlarda bir maksat bulamad›klar› için, onlar› mah-
kûm edemiyorlar ve da¤›tam›yorlar; ve Nurcular, müflte-
rileri ve kendilerine taraftarlar› aramaya kendilerini
mecbur bilmiyorlar. ‘Vazifemiz hizmettir, müflterileri 
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nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Nurcu: Bediüzzaman Said Nur-
sî’nin eserlerine ve fikirlerine ta-
raftar olan, Risale-i Nur’lar› oku-
yup neflreden kimse.
ruhsat: izin belgesi, ruhsatname 
tabaka: derece, kat
taife: tak›m, güruh
Talebe: ö¤renci
taraftar: tarafl›, bir taraf› destek-
leyen
teflkil: oluflturma, flekillendirme
umumen: umumî olarak, bütün
olarak
umumî: genel
Vazife: görev
vaziyet: durum
vekil: naz›r, bakan 

Amma: ama, lâkin, ancak
cemiyet: topluluk, birlik 
dehfletli: ürkütücü, korkunç
dessas: desise eden, aldat›c›,
oyuncu, hileci.
hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak
ibaret: meydana gelen, olu-
flan
icazet: izin, ruhsat, müsaade 
‹hvan-› Müslimîn: merkezi
M›s›r’da bulunan ‹slam’a hiz-

meti gaye edinen ‘Müslüman
Kardefller’ ad›ndaki bir toplu-
luk
ilim: bilgi, marifet
irfan: yarat›l›fltan bilme, anla-
ma, Allah’›n s›r ve gerçekleri-
ni kavrama, kâinat›n s›rlar›n›
bilme kudreti 
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma
kudsî: mukaddes, yüce
kumandan: komutan
Kur’ân-› Mecîd: azametli, fle-
refli, galip olan Kur’ân.

Ma¤rip: Kuzeybat› Afrika, ‹s-
panya, Portekiz, Fas, Tunus,
Cezayir .
mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü 
maksat: gaye
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli
nefer: asker, er
neflir: herkese duyurma, yay-
ma, tamim



müflterileri aramay›z; onlar gelsinler, bizi aras›nlar, bul-
sunlar’ diyorlar. Kemiyete ehemmiyet vermiyorlar. Haki-
kî ihlâs› tafl›yan bir adam›, yüz adama tercih ediyorlar.

“Amma ‹hvan-› Müslimîn ise, gerçi onlar da Nurcular
gibi ulûm-i ‹slâmiye ve marifet-i ‹slâmiye ve hakaik-› ima-
niyeye temessük etmek için insanlar› teflvik ve sevk edi-
yorlar; fakat, vaziyet, memleket ve siyasete temas iktiza-
s›yla, ziyadeleflmeye ve kemiyete ehemmiyet veriyorlar,
taraftarlar› ar›yorlar.

“Alt›nc› fark: Hakikî ihlâsl› Nurcular, menfaat-i

maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi; bir k›sm›, aza-
mî iktisat ve kanaatle ve fakirü’l-hâl olmalar›yla beraber,
sab›r ve insanlardan isti¤na ile ve hizmet-i Kur’âniyede
hakikî bir ihlâs ve fedakârl›kla; ve çok kesretli ve fliddet-
li ehl-i dalâlete karfl› ma¤lûp olmamak için ve muhtaçla-
r› hakikate ve ihlâsa davet etmekte bir flüphe b›rakma-
mak için r›za-i ‹lâhîden baflka o hizmet-i kudsiyeyi hiçbir
fleye alet etmemek için, bir cihette hayat-› içtimaiye fay-
dalar›ndan çekiniyorlar.

“Amma ‹hvan-› Müslimîn ise; onlar da hakikaten mak-
sat itibariyle ayn› mâhiyette olduklar› hâlde, mekân ve
mevzû ve bâz› esbab sebebiyle, Nur Talebeleri gibi dün-
yay› terk edemiyorlar. Âzamî fedakârl›¤a kendilerini
mecbur bilmiyorlar.

‹sa Abdülkàdir

‚è

Amma: ama, lâkin, ancak
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede 
cihet: yön
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
esbap: sebepler, vas›talar
faide: fayda
fakirülhâl: muhtaç ve fakirlik
içinde olma.
fedakâr: kendini veya flahsî men-
faatlerini hiçe sayan, feda eden.
gerçi: her ne kadar...
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›
hakikaten: hakikat olarak, do¤-
rusu, gerçekten
hakikî: gerçek
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›
hizmet-i kudsiye: mukaddes hiz-
met; kutsal hizmet.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân hiz-
meti
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma
‹hvan-› Müslimîn: merkezi M›-
s›r’da bulunan ‹slam’a hizmeti ga-
ye edinen ‘Müslüman Kardefller’
ad›ndaki bir topluluk
iktisat: tutum, lüzumundan fazla
veya eksik harcamalardan kaç›n-
ma
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›lma
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
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kanaat: h›rs göstermeden
k›smetine raz› olmak, elinde-
ki ile yetinmek
Kemiyet: az veya çok olufl.
kemiyet: bir fleyin adet, mik-
tar ve say› olarak ifade edile-
bilen durumu, nicelik 
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
ma¤lûp: yenilme, kendisine
galip gelinmifl
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
tabiat›, niteli¤i
maksat: gaye

marifet-i ‹slâmiye: ‹slâmî
ilim, ‹slâma ait e¤itim, terbi-
ye.
mekân: yer, mahal 
menfaat-i maddiye: maddî
menfaat
mevzu: konu
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.
r›za-y› ‹lâhî: Allah’›n r›zas›,
hoflnutlu¤u.

sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü

sevk: önüne kat›p sürme, yö-
neltme

Talebe: ö¤renci

taraftar: tarafl›, bir taraf› des-
tekleyen

temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutunma 

ulûm-i ‹slâmiye: ‹slâmî ilim-
ler.

vaziyet: durum

ziyade: Artma, ço¤alma 



BA⁄DAT’TA ÇIKAN EHEMM‹YETL‹, S‹YASÎ B‹R CERÎDE

OLAN EDD‹FA GAZETES‹N‹N MUHARR‹R‹

‹SA ABDÜLKAD‹R D‹YOR K‹:

Nur Talebelerinin mürflidi olan Bediüzzaman Said
Nursî hakk›nda Eddifa gazetesini okuyanlar benden so-
ruyorlar: “Tükiye’deki Nur Talebelerinden ve Üstatlar›
olan Said Nursî’den bize malûmat ver” diyorlar. Ben de
bunlar hakk›nda k›sa bir cevap verece¤im. Çünkü, Üsta-
d›n, Nurun ve Nur Talebelerinin Araplarda hakk› oldu¤u
için Araplar onlardan ciddî bahsetsinler. Zira, ‹slâmiyetin
madde-i esasiyesi olan Araplar Risale-i Nur’dan ziyade-
siyle fayda görmeye bafllam›fllar.

Bu Nur Talebeleri, Risale-i Nur’la, hem Türkiye’de,
hem bilâd-› Arapta komünistli¤e karfl› muhkem bir set
tesis ediyorlar.

...............

Bu yaz›, Demokratlar ç›kmadan evvelki zamana
bakar; onun için Nur Talebelerinin adedi hakk›nda müd-
deiumumînin dedi¤i gibi yaln›z befl yüz bin de¤il, belki
flimdi Türkiye’de milyonlar› aflm›fl bulunuyor ve her gün
de ziyadelefliyor.

...............

Risale-i Nur ise, öyle genifl bir mikyas ile intiflar ediyor
ki, de¤il yaln›z Türkiye’de ve bilâd-› ‹slâmiyede, hatta ec-
nebîlerde de ifltiyakla istenilir oluyor. Ve Nurun talebeleri-
nin flevklerini hiçbir fley k›ram›yor. ‹flte Nur Talebeleriyle 
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me 
ziyade: fazla, fazlas›yla

bahis: konu
bilâd-› ‹slâmiye: ‹slâm belde-
leri, flehirleri, memleketleri.
bilâd-› Arap: Arap beldeleri,
Arap memleketleri
ceride: gazete 
ciddî: gerçek olarak, hakika-
ten
ecnebi: yabanc›, baflka mil-
letten olan
ehemmiyetli: önemli
evvel: önce
faide: fayda
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-

ma, neflrolunma
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla
arzu etme 
komünist: bütün mallar›n or-
taklafla kullan›ld›¤› ve özel
mülkiyetin olmad›¤› iddias›n-
da bulunan düzen in mensu-
bu olan kimse
madde-i esasiye: esas mad-
de, as›l madde.
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler
mikyas: ölçek 
muharrir: gazete vs. yazar› 

muhkem: sa¤lam, dayan›kl›
müddeiumumî: savc›.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz 
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
set: mâni, perde, engel
siyasî: siyasetle ilgili, siyasete
ait
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves 
Talebe: ö¤renci
tesis: kurma, meydana getir-



Nur Risaleleri ve onlar›n bu büyük hizmet-i Kur’âniyele-
ri Demokrat Hükûmetinin bir büyük hasenesidir ki, mü-
barek âlem-i ‹slâmdaki hareket-i ‹slâmiye bu hükûmet-i
demokrasiyeyi takdir ve tahsinle karfl›l›yor. Bütün Irak
ahali-i Müslimesi ki, Arap, Türk, Kürt, ‹ran bu ‹slâmî hiz-
meti ve kudsî mücahedeyi kemal-i ferah ile karfl›l›yorlar.
Ve Türkiye’deki Türk kardefllerimiz, garb›n yanl›fl tesirat-
lar›na karfl› bunlarla mukavemet gösteriyorlar kanaatin-
dedirler.

‹sa Abdülkadir

‚è

GENÇL‹K REHBER‹’N‹N BERAAT‹
MÜNASEBET‹YLE CAM‹Ü’L-EZHER

ÜN‹VERS‹TES‹ TÜRK TALEBELER‹N‹N 
TEBR‹K MEKTUBU

Mektup: Kahire’den 13.4.1952

Muhterem Üstad›m›z Bediüzzaman Said Nursî Hazret-
lerine,

Kalplerdeki iman› nurland›ran ve umumî nizam›n dire-
¤i, ahiret yolunun hakikî pusulas› olan ve ilham›n›
Kur’ân-› Kerîm’den alan eserlerinizden Gençlik Rehberi
adl› risaleniz suç teflkil etti¤i iddias›yla devam eden mah-
kemenizin beraat karar›n› ölçülmez sevinçlerimizle 

ahali-i Müslime: Müslüman ahali,
Müslüman halk, Müslüman top-
lum.
ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
beraat: temize ç›kma; bir dava-
n›n neticesinde suçsuz oldu¤u
anlafl›lma
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garp: bat›, Bat›’da kalan böl-
geler
hakikî: gerçek
hareket-i ‹slamiye: ‹slamî
hareket
hasene: hay›rl› amel, Allah r›-
zas›na uygun ifl
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân
hizmeti
hükümet-i demokrasi: de-
mokrasiyi esas alan hükümet
ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönüle do¤an
fley 

iman: inanç, itikat
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹sla-
ma ait
kanaat: inanma, görüfl, fikir
kemal-i ferah: mükemmel
bir ferahl›k.
kudsî: mukaddes, yüce
Muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
mukavemet: karfl› koyma,
dayanma, direnme
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
mücahede: savaflma, müca-

dele
Münasebet: vesile, -dan do-
lay›
nizam: düzen 
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma 
takdir: be¤enme, be¤endi¤ini
belirtme 
Talebe: ö¤renci
tesirat: etkiler, tesirler.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me
umumî: genel



ö¤rendik. Siz mübarek üstad›m›z› ve demokrat Türk ad-
liyesinin âdil hâkimlerini candan tebrik ediyoruz.

Hayat›n› ‹slâmiyetin s›hhati için vakfeden, Türk mille-
tine hizmet etmeyi fleref addeden, asr›m›zda efline tesa-
düf edilmeyen bir din mücahidi bulunan Üstad›m›z,

Size, âlem-i ‹slâm ve insaniyet müteflekkirdir. Bizler,
ufak bir zerresini ifade için, hürmetlerimizi, teflekkürleri-
mizi bildiriyor, mübarek dualar›n›z› talep ediyoruz. Allah
sizden ve sizi sevenlerden raz› olsun.

Camiü’l-Ezher Üniversitesi 
Türk talebeleri nam›na

Hac› Ali K›l›ncalp
‚è

‹RANLI B‹R NUR TALEBES‹N‹N ÜSTAT 
BED‹ÜZZAMAN HAZRETLER‹NE B‹R MEKTUBU

[Türkiye Cumhuriyetine tâbi Isparta’n›n Barla
nahiyesinde mukim pek muhterem, faziletmeap
Bediüzzaman Hazretlerine takdim olunur.]

Pek muhterem, faziletmeap, Üstad-› Muhterem Bedi-
üzzaman Hazretlerine,

Her fleyden evvel selâm ve hürmet-i mahsusumu tak-
dim, s›hhat ve afiyette devam›n›z› Cenab-› Kadîr-i Mut-
lak Hazretlerinden temenni ve niyaz eylerim. Lütfen ah-
val-i âcizânem istifsar buyurulursa, lehülhamdü velmin-
ne, vücud-i fânîm, bâkî ‹ran’da, R›zaiye vilâyetine tâbî 
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kaza ile köy aras›ndaki kademe;
bucak.
nam: ad
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma
raz›: r›za gösteren, hoflnut olan
s›hhat: sa¤l›k, esenlik
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet ve
esenlik dileme
fleref: onur, haysiyet 
tâbi: bir yere ba¤l› olan, uyan
takdim: arz etme, sunma 
talebe: ö¤renci
talep: isteme, dileme
temenni: rica.
üstad-› muhterem: muhterem,
sayg›de¤er üstat
vilâyet: il.
vücud-i fânî: geçici, ölümlü vücut
zerre: en küçük parça, molekül,
atom

add: saymak
âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren 
afiyet: sa¤l›k, esenlik 
ahval-i âcizâne: âcizâne hâl-
ler, âciz olana yak›fl›r flekilde-
ki zay›f hâller.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi
as›r: yüzy›l
bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan

Cenab-› Kadîr-i Mutlak: niha-
yetsiz kuvvet ve kudret sahi-
bi, fleref ve azamet sahibi
olan Cenab-› Hak.
demokrat: demokrasi taraf-
tar›, demokrasiden yana olan.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
evvel: önce
faziletmeap: fazilet sahibi,
çok faziletli
hürmet: sayg›
hürmet-i mahsus: özel hür-
met, sayg›
istifsar: ifade isteme, aç›kla-

ma istiyerek sorma, sorup
anlama.
lehülhamdü velminne: min-
net ve hamd Onun (Allah)
içindir.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
mukim: ikamet eden, oturan
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
mücahit: cihad eden, sava-
flan
müteflekkir: teflekkür eden
nahiye: idarî teflkilâtlanmada



Mergivar mahallinde Dize karyesinde imrar-› hayat et-
mekte oldu¤umu arz eylerim.

Bu geçen k›rk y›l zarf›ndaki ink›lâb-› zaman dolay›s›y-
la müsta¤rak olarak uzaklara düflmüfl bulunmakl›¤›m ha-
sebiyle, s›hhat ve afiyetinizden bîhaber kalm›fl daima vü-
cud-i muhtereminizi soruflturmak, birinci emel ve arzula-
r›mdan idi. Cenab-› Hak Hazretlerine çok flükür, bu gün-
lerde muhterem kardeflimiz, subay Tayyib ‹ranl› vas›ta-
s›yla, s›hhat haberlerinizi ald›¤›mdan son derece mem-
nun ve mütehassis oldum. Kadîr-i Zülcelâl Din-i Mübin-i
‹slâm›n hizmet ve saadeti için sizi pek çok zaman lütuf ve
himayesinde masun ve mahfuz buyursun. Âmin.

K›ymettar telifat›n›zdan Nur’un ‹lk Kap›s›, Asa-y› Mû-
sa, Rehberü’fl-fiebâb ve di¤er kitaplar›n›z›n birço¤u,
muhterem kardeflimiz vas›tas›yla elime geçti ve son de-
rece memnun oldum. ‹nflaallah, bunlardan behreyab olu-
ruz. Bu ilk mektubum olmak dolay›s›yla fazla tasdi'den iç-
tinapla hatime verir, s›hhat ve afiyetinize mübeflfler, s›h-
hat ve vücud-i muhtereminizin devam›n› Hâl›k-› Mut-
lak’tan niyaz eylerim.

Lütufnamenizi alaca¤›ma ümitvar, Hazretlerinden te-
menni ve niyaz eylerim, efendim.

Merhum Seyyid 
Abdülkadirzade, Muhibbiniz

Seyyid Abdullah
‚è

afiyet: sa¤l›k, esenlik 
Âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
arz: sunma, bildirme
behreyâb: nasibi olan, hissesi
olan.
bîhaber: habersiz, bilgisiz 
din-i mübin-i ‹slâm: aflikâr, ap
aç›k olan ‹slâm dinî.
emel: fliddet arzu, ümit
Hâl›k-› Mutlak: mutlak yarat›c›
olan, Allah.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce 
hatime: son, nihayet
himaye: koruma, muhafaza et-
me
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma
imrar-› hayat: hayat geçirme.
ink›lâb-› zaman: zaman›n de¤ifl-
mesi
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
K›ymettar: k›ymetli, de¤erli
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
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lah.
karye: köy.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan
lütufnâme: lütuf listesi
mahal: yer
mahfuz: h›fz olunmufl, korun-
mufl
masun: korunmufl, koruma
alt›nda olan
Merhum: rahmete kavufl-
mufl, ölmüfl, ölü.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n

mübeflfler: müjdelenen
Mühîb: seven, sevgi besle-
yen, muhabbetli
müsta¤rak: kendinden geç-
mifl.
mütehass›s: hislenen, duygu-
lanan
niyaz: Allah’a yalvarma ve
yakarma
rehberü’fl-flebap: gençlik
rehberi.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik
saadet: mutluluk
flükür: Allah’›n nimetlerine

karfl› memnunluk gösterme,
gerek dil ile gerekse hâl ile
Allah’› hamd etme
tasdi: rahats›z etme, can s›k-
ma, bafl a¤r›tma
telifat: telifler, kaleme al›nan
eserler, yaz›lanlar
temenni: rica.
ümitvar: ümitli, umutlu,
uman, ümidi olan.
vas›ta: arac›l›k 
vücud-i muhterem: sayg›de-
¤er vücut
zarf›nda: süresince



SUR‹YEL‹ KÜÇÜK B‹R NUR TALEBES‹N‹N 
ÜSTAD BED‹ÜZZAMAN HAZRETLER‹NE 

GÖNDERD‹⁄‹ MEKTUP

22 fievvâl 1373

Fahrü’l-‹slâm üstâz-› azam Bediüzzaman Hazretlerine,

Kemal-i ihtiramla hâk-i pay-i zat-› âlîlerinize yüzümü
ve gözümü sürerek öperim. Alt› yafl›nday›m, ramazan-›
flerifin yirmi alt›nc› gününde Kur’ân-› Kerîm’i hatmettim.
Suriye’de en küçük bir Nur Talebesiyim. Arkadafllar›m-
dan on bir talebe daha Kur’ân-› Kerîm’i hatmettiler. He-
pimiz namaz k›l›yoruz. Bu mektupla foto¤raf›m› Urfa
Nur Talebeleri vas›tas›yla zat-› maâl-i s›fât-› âlîlerinize
gönderiyorum. Çok rica ederim, mübarek hatt-› flerifiniz-
le foto¤raf›n arka taraf›na bana bir-iki cümle dua yaz›n›z,
tekrar foto¤raf›m› iade buyurman›z› rica ederim. Pede-
rim Abdülhâdî, hâk-i pây-i âlîlerinizden öper, dualar›n›z›
talep eder.

Suriye
Derbasiye Nahiyesine
tâbi Âliye Köyünde 
Nur Talebelerinden

Hüseyin Abdülhâdî

‚è
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dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
Fahrü’l Islâm: ‹slam’›n övün-
cü
hâk-› pây-› âlî: yüce kimse-
nin ayak topra¤›
hâk-i pay-› zat-› âlî: yüce ki-
fliye ait olan aya¤›n topra¤›,
yüce kimsenin ayak topra¤›.
hatim: Kur’ân-› Kerîm’i bafl›n-
dan sonuna kadar okuyup bi-
tirme 
hatt-› flerif: flerefli, k›ymetli
hat, yaz›
iade: geri verme

Kemal-i ihtiram: sayg› ve
hürmetin son derecesi, tam
ve mükemmel hürmet gör-
me.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu
nahiye: idarî teflkilâtlanmada
kaza ile köy aras›ndaki kade-
me; bucak.
Peder: baba
Ramazan-› fierif: mübarek,
flerefli Ramazan ay›.
tâbi: bir yere ba¤l› olan, uyan
Talebe: ö¤renci

talep: isteme, dileme

üstad-› azam: en büyük usta

vas›ta: arac›l›k 

zat-› maâl-i s›fat-› âlî: 



Risale-i Nur, âlem-i ‹slâmda oldu¤u gibi, Avru-
pa’da da hüsn-ü kabule mazhar olmufltur. Risa-
le-i Nur’un hüsn-ü kabule mazhariyetine numu-
ne olarak Finlandiya’daki Tampereen Islâmila-
isen Seurakunnan ‹mam› Habiburrahman fia-
kir’in iki mektubunu derç ediyoruz.

Pek muhterem kardeflim,
1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªnMnQnh oΩnÓs°ùdG oºoµr«n∏nYnh

Hediye olarak gönderdi¤iniz pek k›ymetli eser, yani
El-Mesneviyyü’l-Arabî min Risaleti’n-Nur isimli kitab› al-
d›m. Bu münasebetle, cenâb›n›za teflekkürlerimi bildiri-
yorum, “Allah-› Kerîm, her dile¤inizi atâ eylesin” diye
dua ediyorum.

Benim için bu k›ymetli hediyeniz çok müfîd olacak ve
benim tebli¤ ifllerimde daha yard›m edecektir, inflaallah.
Size de daima ecir ve sevab› eriflip duraca¤›nda, sada-
ka-i cariye kabîlinden olaca¤›nda elbette flüphe yoktur.

Kitab›n müellifi Said Nursî Hazretlerini de bize tan›t-
man›z› rica ederim.

Hürmet ve selâmlar›mla...
Habiburrahman fiakir

‚è

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
Allah-› Kerîm: cömert ve kerîm
olan Allah
atâ: ba¤›fllama, bahflifl.
berekât: bolluklar, ihsanlar, iyilik-
ler.
cenap: taraf, yön, cihet.

1. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.
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derç: sokma, içine alma
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
ecir: sevap 
Hürmet: riayet, ihtiram, sayg›
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’
manas›nda kullan›lan bir dua
kabil: tür, gibi
mazhar: nail olma, flereflen-

me
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
müellif: eser telif eden, yazan
müfîd: faydal›, yarar.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›
numune: örnek
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.

sadaka-i cariye: köprü, yol,
okul, hastahane, çeflme gibi
sürekli hayra sebep olan ve
sevab› öldükten sonra da ya-
z›lmaya devam eden sadaka.

selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme

tebli¤: dinî bir emrin kullara
bildirilmesi



R‹SALE-‹ NUR’UN AVRUPA’DAK‹ ‹NT‹fiARI VE
HÜSN-Ü KABULE MAZHAR‹YET‹NE NUMUNE
OLARAK F‹NLAND‹YA’DAK‹ NUR TALEBES‹ HA-
B‹BURRAHMAN fiAK‹R’DEN GELEN D‹⁄ER B‹R
MEKTUP

Vellamonkatu 21, 12.2.1958

Çok muhterem kardefllerim,
1 o¬oJÉncnônHnh $G oánªnMnQnh oΩnÓs°ùdG oºoµr«n∏nYnh

Göndermifl oldu¤unuz inayetnamenizi ve dört tane ri-
sale, ‹hlâs, Zeylü’l-Hübab, Risale-i Nur Hakk›nda Müelli-
fine Gönderilen Bir Mektup, Risale-i Nur Hakk›nda Ve-
rilen Konferans’lar› ald›m. Teflekkürlerimi takdim ede-
rim, efendim.

Evet, büyük Üstat Said Nursî Hazretleri zaman›m›z›n
büyük dâhîlerinden ve Allah’›n en büyük sevgili bendele-
rinden oldu¤unda asla flüphemiz yoktur. Belki, bu zata
14. asr›n mücedditlerinden deyip itikat etsek bile müba-
lâ¤a etmifl olmayaca¤›z. Hamdler olsun Allah Hazretleri-
ne ki, Türk milleti hazinelerinden zuhur etmifl bu cevhe-
ri, ink›lâp dolaganlar›nda gark olup zayi olmas›ndan za-
man›m›za kadar saklad›, asr›m›z› bu zat›n vücudu ile ziy-
netledi. Mûsa Peygamberi, Firavun’un ete¤inde besledi-
¤i gibi, bu zat-› mübareki de dinsiz zalimler meyan›nda
cefalar içinde besledi. Geleceklerde de selâmetlik ile 
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Müellif: eser telif eden, yazan
numune: örnek
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma
takdim: arz etme, sunma 
Talebe: ö¤renci
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan
zat: kifli, flah›s
zat-› mübarek: mübarek kifli.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan
ziynet: süs
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma

as›r: yüzy›l
bende: birine ba¤l›, onun ta-
rafl›s›.
berekât: bolluklar, ihsanlar,
iyilikler.
cefa: eziyet, s›k›nt›, zulüm 
cevher: esas, maya, öz 
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi
gark: bo¤ma, bo¤ulma.
Hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

bildirme
hüsn-i kabul: iyi karfl›lamak,
güzellikle kabul etmek, be-
nimsemek.
inayetname: yard›m mektu-
bu
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme
intiflar: yay›lma, yayg›nlafl-
ma, neflrolunma
itikat: kesin inanma, iman
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme

meyan: orta, ara, miyan 
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
müceddit: hadis-i flerifle, her
as›r bafl›nda gelece¤i müjde-
lenen dinin yüksek hizmetkâ-
r›; dine yeni bir tarzla yakla-
flan, asr›n flartlar›na göre ve
ortaya at›lan yeni flüphe ve
taarruzlara karfl› dini yorum-
lay›p kuvvetlendiren büyük
âlim.

1. Allah’›n selâm›, rahmeti ve berekât› üzerinize olsun.

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1141



uzun seneler yaflamas›n› bir Allah’tan temenni ederiz.
Üstat Bediüzzaman hakk›nda bizim akidemiz budur.

Mümkün olursa, bizim taraf›m›zdan huzurlar›na arz-›
ihlâs›m›z›, gaibâne muhabbetimizi bildirseniz ve özünden
bizim için hay›r dualar›n› vekâleten rica etseniz diye rica-
da kal›yoruz. Hürmet ve selâmlar ile.

Muhlis dinî, millî kardefliniz

Habiburrahman fiakir

‚è

SORBON ÜN‹VERS‹TES‹ ‹SLÂM VE ROMA MU-
KAYESEL‹ HUKUK KÜRSÜSÜ PROFESÖRÜ VE
PAR‹S ‹SLÂM KÜLTÜR MERKEZ‹ FAHR‹ BAfiKA-
NININ ÜSTAT BED‹ÜZZAMAN HAZRETLER‹NE
YAZDI⁄I MEKTUP.

21 Cemaziyelahir 1377

‹SLÂMBOL

Allah yolunda mücahit Muhterem Hazret-i Üstat,

Allah size uzun ömür ihsan eylesin. Göndermifl oldu-
¤unuz k›ymetli hediyeniz olan kitab›n›z› ve selâm›n›z› ala-
rak teflekkür ettim. Allah size selâmet versin. K›ymetli
yüksek eserlerinizden istifadeye muvaffak k›ls›n.

Eskiden beri sizin yüksek vas›flar›n›z› ve büyük müca-
hedenizi iflitirdim ve daima da iflitmekteyim. Allah birbi-
rinden uzak olanlar› kavuflturucudur. Bizleri, sevgi ve 

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç 
arz-› ihlâs: ihlâs› arz etme, ihlâs
gösterme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz 
Fahrî: bir karfl›l›k beklenmeden
yaln›zca fleref ve onur vesilesi
olarak kabul edilen ünvan, s›fât,
ifl 

gaibâne: gizlice, görünme-
den.
Hürmet: riayet, ihtiram, sayg›
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf
istifade: faydalanma, yarar-
lanma
millî: millete ait, ulusal
muhabbet: sevgi, sevme

Muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan
Muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lây›k, sayg›n
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
mücahede: savaflma, müca-
dele
Mücahit: cihad eden, savaflan

selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme
selâmet: salimlik, eminlik,
kurtulufl, korku ve endifleden
uzak olma
temenni: rica.
vekâleten: vekâlet yoluyla,
birisine vekil olarak, baflkas›
ad›na.
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r›zas›n› kazanmakta muvaffak k›ls›n. Bu fakir ve zelil kul,
yüksek ve aziz olan siz Kur’an hadimine teflekkürlerini
arz eder.

Dr. Muhammed  Hamidullah

‚è

WASH‹NGTON’DAK‹ ‹SLÂM CEM‹YET‹N‹N VE ‹SLÂM

KÜLTÜR MERKEZ‹N‹N GENEL SEKRETER‹ DR. MU-

HAMMED HAB‹LULLAH’TAN, IRAK’TAK‹ NUR TA-

LEBES‹ AHMED RAMAZAN’A GELEN MEKTUP

Washington ‹slâm Kültür Merkezine hediye etmek lüt-
funda bulundu¤unuz Bediüzzaman Said Nursî’nin Hut-

betü’fl-fiâmiye ve Risale-i Nur Mizanlar› adl› kitaplara
mukabil halis teflekkürlerimin kabulünü rica ederim.

Tekrar tekrar teflekkürlerimi arz eder, iyi ve saadetli
günler dilerim.

‹slâm Kültür Merkezi
Genel Sekreteri

El-muhlis
Dr. Muhammed Hâbilullah

‚è
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arz: sunma, bildirme
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n
Cemiyet: topluluk, birlik 
hadim: hademe, hizmetçi
halis: samimî, her amelini
yaln›z Allah r›zas› için iflleyen
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan

mukabil: karfl›l›k
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
r›za: raz› olma, hoflnutluk
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet: mutluluk
Talebe: ö¤renci
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,

afla¤›lanm›fl



YUNAN‹STAN’DA R‹SALE-‹ NUR’UN NEfiR‹YA-
TINI YAPAN VE YÜZLERCE NUR TALEBES‹
YET‹fiT‹REN B‹R ZATIN TÜRK‹YE’DEK‹ NUR-
CU KARDEfiLER‹NE YAZDI⁄I MEKTUP

Din ve imana hadim (hizmet edici), flirk ve küfrü hâ-
dim (y›k›c›) pek aziz kardefllerim, Abdullah, Hüsnü, Ab-
dülkadir, Mehmed ve Süleyman Nurdafllar›m,

Evvelâ: Pek samimî ve halisâne yaz›lan mektubunuzu
alarak derecesiz memnun oldum. Muhlis beyânlar›n›z ve
derunî tebrikleriniz, hep coflkun dinî aflk›n›zdan ve has,
nura müsta¤rak ruhunuzdan do¤ma oldu¤undan, o Nu-
run elektrizasyonuyla münevver kalpleri tehyiç ve temev-
vüce düflürmemek mümkün de¤ildir. Onun için, selâm
ve muhabbetlerinize mukabil selâm ve meveddetlerimiz
bîpayan oldu¤u gibi, bu rab›ta ve ifltiyak ile de sizleri ku-
caklar ve ‹slâmî hasret ve saffetle gözlerinizden öperim.

Saniyen: Gönderilmesine lütfetti¤iniz Hutbe-i fiâmiye,
“fiekvâ” ve sair mahkeme karar› ile mektuplar melfufat›-
n› alarak fevkalhad memnun oldum. Bunun cevab›n› ver-
mek üzere iken, Kerkük’ten Ahmed Ramazan kardefli-
mizden gönderilen Sözler mecmuas›n› ald›m. Onun için
de bînihaye tahassüslerle meflhun-i mesar oldum. Ona da
flimdi sizinle beraber teflekkür bab›nda mektup yaz›yo-
rum. Bu memnuniyet ve teflekkürlere dahi cemaatimizin 
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aziz: izzetli, muhterem, sayg›n
beyan: aç›klama, bildirme, izah
bînihaye: sonsuz, nihayetsiz,
ebedî, tükenmez.
bîpayan: sonsuz, tükenmez.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u
derunî: içten, gönülden, kalpten,
iç tarafa ait, içle ilgili.
evvelâ: birinci olarak, her fleyden
önce, ilk olarak
fevkalhad: haddinden fazla, had-
dinin üstünde
hadim: hademe, hizmetçi
hadim: hademe, hizmetçi
halisâne: temiz kalplilikle, sami-
mî bir flekilde, s›rf Allah r›zas›n›
gözeterek
hasret: özlem
iman: inanç, itikat
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama ait
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme 
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi
melfufat: ilifltirilmifl fleyler, iliflik
yaz›lar, sar›l› evrak.
memnuniyet: memnunluk, se-
vinçli olufl
meflhun-› mesar: sevinçler ve
zevklerle dolu.
meveddet: sevgi, muhabbet,
sevme 
muhabbet: sevgi, sevme

Muhlis: ihlâsl›, samimî; bir ifli
hiç bir karfl›l›k beklemeden
s›rf Allah r›zas› için yapan
mukabil: karfl›l›k
münevver: nurlu, ›fl›kl›, par-
lak
müsta¤rak: kendinden geç-
mifl.
neflriyat: yay›nlar 
Nurcu: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerine ve fikirle-
rine taraftar olan, Risale-i
Nur’lar› okuyup neflreden
kimse.

rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k
saffet: safl›k, halislik, temizlik,
her türlü hile fleytanl›ktan
uzak olma
sair: di¤er, baflka, öteki
samimî: içten, candan, gönül-
den

Saniyen: ikinci olarak
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâ-
met ve esenlik dileme
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma
tahassüs: iyi bir haber duyup
memnun olma.
Talebe: ö¤renci
tehyiç: heyecanland›rma, he-
yecana getirme
temevvüç: dalgalanma, dalga
dalga olma, çalkalanma
zat: kifli, flah›s



bütün efrad› ifltirak ederek hepinizi selâmlar ve aziz Nur-
dafllar›yla kardafllan›rlar..........

Gerek ben ve gerekse bütün ihvan›m›z Üstat Hazret-
lerine ba¤l›l›¤› flöyle telâkki ediyoruz: Afak ve enfüsten
müstedlel âyât-› bînihayeyi en iyi tefsir edecek bir insan-›
kâmile her as›r muhtaçt›r. Asr›m›zda, fiark ve Garpta fa-
z›l ve muktedir çok ulema yok de¤ildir; fakat fânî menfa-
atlerden mütecerrit, s›rf Nur-i Bâkî ile mütenevvir ve mü-
telezziz gavs-› ferit makam›nda en ziyade bir mutemede
ihtiyaç vard›r. Bu evsaf-› mebhuse ile üstad-› kebir mut-
tas›f oldu¤undan, zaman›m›z›n kutbu mesabesindedir.
Ona tebaiyet, tam uyulmaya lây›k bir muktedabihe ikti-
da manas›ndad›r. Zaman›n müceddidi, imam-› kübras›
fetrete u¤rad›¤›na göre, böyle bir mürflid-i azama merbu-
tiyet vacip derecesine varm›flt›r. ‹flte bu saika, bizi ve on-
lar› düflünmeye bile sevk etmeden üstad-› kebire raptedi-
yor. Bunu yapan, onlardaki iman ba¤›n›n, kendisinde
mevcut bulunan nur-i aslînin, nur kayna¤›n›n merkez s›k-
letindeki cazibe kuvvetine incizap ve incilâb›d›r. Bunlar,
bu eserleri flimdi mütalâa ve müzakere etmekle, tahsille-
ri az zamanda baz›s›n›n derhal husuliye münkalip olmak-
tad›r. Yani, derhal Nur mevzuunu idrak kabiliyetiyle mü-
tefeyyiz oluyorlar.

2»uHnQ røpe lánªrMnQ Gnò'g 1@ »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g

Onun için, fazl ve rahmetine karfl› ne kadar hamdüse-
na edilse azd›r..........
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ma, çekilme 
insan-› kâmil: kâmil insan, olgun
insan, ideal insan, dünyaya gön-
derilifl maksad›n› anlam›fl, Cenab-
› Hakk›n emirlerine göre ve Onun
r›zas› dairesinde hareket eden
güzel ahlâk sahibi kimse 
ifltirak: kat›lma, ortak olma
kutup: evliyalar içerisinde zama-
n›n en büyük mürflidi olan
menfaat: fayda
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, eklilik.
mesabe: derece, menzile, rütbe 
mevzu: konu
muktedabih: önde bulunan, ken-
disine uyulan imam, reis v.b.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten
mutemet: itimat edilir, güvenilir
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan
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.
münkalip: ink›lâp etmifl, baflka
bir hale dönmüfl, dönüflmüfl, hâl
ve flekil de¤ifltirmifl.
mürflid-i azam: en büyük mürflit,
rehber, Hz. Muhammed (a.s.m.).
müstedlell: istidlâl olunmufl, bir
delil ile ispat edilmifl, delilli.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, dikkatli okuma
mütecerrit: tecerrüt eden, soyu-
nan
mütefeyyiz: feyizlenen, feyiz
alan 
mütelezziz: lezzet alan, tat hisse-
den, hazzeden, hofllanan.
mütenevvir: tenevvür eden, nur-
lanan, parlayan, par›ldayan.
müzakere: bir ifl hakk›nda ko-
nuflma, karfl›l›kl› fikir söyleme,
dan›flma, görüflme 
nur-u aslî: aslî nur, ›fl›k
Nur-u Bâkî: sonsuz nur.
rahmet: flefkat etmek, merha-
met etmek, esirgemek
rapt: ba¤lamak, bitifltirmek
s›klet: a¤›rl›k, yük 
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan
sevk: önüne kat›p sürme, yönelt-
me
tebaiyet: tâbîlik, tâbi olma, uy-
ma.
tefsir: aç›klama, izah
telâkki: anlama, kabul etme
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
Üstad-› Kebir: büyük üstat.
vacip: zorunlu.
ziyade: fazla, fazlas›yla

1. Bu, Rabbimin bir lütfudur. (Neml Suresi: 40)
2. Bu, Rabbimden bir rahmet eseridir. (Kehf Suresi: 98.)

afak: bütün dünya, gözle gö-
rülen âlem.
âyât-› bînihaye: sonsuz delil-
ler.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n
cazibe: çekim 
efrat: fertler
enfüs: nefisler, insan›n iç
dünyas›
evsaf-› mebhuse: sözü edi-

len, bahsi geçen özellikler.
faz›l: fazilet sahibi, ilim ve ir-
fan› üstün
fazl: alicenapl›k, ihsan, cö-
mertlik 
gavs-› ferit: ‹slam âleminde
ümmetin önemli bir bölümü-
nü ders dairesine al›p, harika
irflat ve kerametlerle manevî
terakki ettiren müflahedata
ve keflfiyata dayanan bir ma-

kamd›r
hamdüsena: flükür ve övgü.
husûliye: 
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti
ihvan: kardefller 
iktida: tâbi olma, uyma 
imam-› kübra: en büyük
imam
incilâp: celp edilme, çekilme 
incizap: cezp edilme, kap›l-



Bu hizmette muvaffak olmak için, sizin bin bir müflkü-
lâtla ikazkâr ve irflatkâr hareketleriniz gibi y›k›lmaz ve
sars›lmaz azim ve metanetler lâz›md›r. ‹nflaallah her
ufukta, her kuturda böyle çal›fl›lmas› ‹slâmiyetin halâs-›
umumîsini mucip ve müntiç olacakt›r.

Haf›z Ali

‚è

azîm: niyetli, kesin kararl›.
halâs-› umumî: umumî kurtulufl,
herkesin kurtulmas›.
ikazkâr: uyar›c›, dikkat çeken.
inflaallah: ‘Allah izin verirse’ ma-
nas›nda kullan›lan bir dua
irflatkâr: do¤ru yolu gösterici, ir-
flat edici.
kutur: bölük bölge 
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret
mucip: icap eden, gerektiren
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
müntic: netice veren, neticelen-
diren 
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar
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W
Yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ

Ferd, yâ Hayy, yâ Kayyum, yâ Hakem, yâ
Adl, yâ Kuddüs!

‹sm-i Azam›n hakk›na ve Kur’ân-› Mu’cizülbe-
yan’›n hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâ-
tü Vesselâm›n flerefine, bu mecmuay› bast›ran-
lar› ve mübarek yard›mc›lar›n› ve Risale-i Nur
talebelerini Cennetü’l-Firdevste saadet-i ebe-
diyeye mazhar eyle, âmin. Ve hizmet-i imaniye
ve Kur’âniyede daima muvaffak eyle, âmin. Ve
defter-i hasenatlar›na bu mecmuan›n her bir
harfine mukabil bin hasene yazd›r, âmin. Ve
Nurlar›n neflrinde sebat ve devam ve ihlâs ih-
san eyle, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn! Umum Risale-i Nur fia-
kirtlerini iki cihanda mes’ut eyle, âmin. ‹nsî ve
cinnî fleytanlar›n flerlerinden muhafaza eyle,
âmin. Ve bu âciz ve bîçare Said’in kusurat›n›
affeyle, âmin!

Umum Nur fiakirtleri
nam›na

Said Nursî
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kusurat: kusurlar, noksanl›klar,
eksiklikler, özürler
mazhar: nail olma, flereflenme
mecmua: toplan›p, biriktirilmifl,
düzenlenmifl yaz›lar›n hepsi
mes’ut: saadetli, bahtl›, mutlu
muhafaza: koruma
mukabil: karfl›l›k
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu
nam: ad
neflir: 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
yâ Erhamürrâhimîn: Ey merha-
metlilerin en merhametlisi
Ya Ferd: tek ve yekta olan Allah!
Ya Hakem: hakl› ile haks›z› ay›-
ran ve her ifli hikmete göre olan
Cenab-› Hak
Ya Hay: Ey gerçek hayat sahibi
olan, Allah!
Ya Kayyum: Ey varl›¤› ve dirili¤i
her an için olup gökleri ve yerleri
her an için tutan, daimî her fleye
her hususta iktidar› olan Allah!
Ya Kuddüs: Ey kusur, eksiklik ve
noksanl›ktan, temiz olan, fazilet
ve güzelliklerle övülen, noksanl›¤›
gerektirecek fleylerden son dere-
ce münezzeh olan, izzet ve kibri-
ya sahibi Allah!
Ya Rahîm: Ey merhamet eden,
çok merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Ya Rahman: Ey sonsuz merha-
met sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah!

âciz: zay›f, güçsüz
Adl: her fleyi adaletli bir flekil-
de idare eden Allah!
Aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua
Âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.
bîçare: çaresiz, zavall›
Cennetü’l-Firdevste: 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›-
zas›na uygun ifl
hizmet-i imaniye ve
Kur’âniye: iman ve Kur’ân
hakikatlerinin ikna edici ve il-
mî delillerle anlafl›lmas›na
hizmet etme
hürmet: fleref; sayg›
ihlâs: samimiyet, bir ameli

baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf
insî: insan cinsinden.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n
bin bir isminden en büyük ve
manaca di¤er isimleri kuflat-
m›fl olan›.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› ben-
zerlerini yapmaktan âciz b›ra-
kan Kur’ân



istifade: faydalanma, yararlanma
neflir: herkese duyurma, yayma,
tamim
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k
Risale-i Nur külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
Talebe: ö¤renci

1148 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎR‹SALE-‹ NUR VE HAR‹Ç MEMLEKETLER

R
isa

le
-i

Nu
r

Tü
rk

iye
’d

e
ol

du
¤u

gi
bi

Av
ru

pa
’d

a
ve

Am
er

ik
a’

da
da

ya
y›l

m›
fl

ve
bi

rç
ok

ok
u-

yu
cu

kü
tle

si
bu

lm
ufl

tu
r.

(T
ür

ki
ye

’d
e

ne
flr

ol
an

R
is

al
e-

iN
ur

kü
lli

ya
t›n

da
n

is
tif

ad
e

ed
er

ek
K

ur
’â

n
nu

ru
ile

nu
rla

na
n

A
vr

up
a’

da
ki

N
ur

Ta
le

be
le

ri
nd

en
bi

r
gr

up
ho

ca
la

r›
yl

a
bi

ra
ra

da
.)



TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1149 EKLER

Ekler
fiAHIS B‹LG‹LER‹

YER B‹LG‹LER‹

AYET VE ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

HAD‹S ‹NDEKS‹

fiAHIS ‹NDEKS‹

YER ‹NDEKS‹

GENEL ‹NDEKS

TAR‹HSEL GEL‹fi‹M VE OLAYLAR ‹Ç‹NDE BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ



1150 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎEKLER

®



TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1151 fiAHIS B‹LG‹LER‹

— A —

ABDULLAH CEVDET: (1869-1932) Jön Türk hareketini bafllatan son devir fikir ve siyaset
adam›. Arapkir’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini bitirdikten sonra Mekteb-i T›bbiye’ye kaydol-
du. Materyalist ve maddeci ak›mlar›n etkisinde kald›. 1904’te ‹çtihat mecmuas› ve yay›nevini
kurdu. 1905 y›l›nda ‹slâm düflman› R. Dozy’in kitab›n› Tarih-i ‹slâmiyet ad›yla tercüme edip ya-
y›nlad›. Hz. Peygambere hakaretlerle dolu olan bu kitab›n yay›nlanmas›, Abdullah Cevdet’in
din düflman› olarak tan›nmas›na sebep oldu ve söz konusu kitap aleyhine birçok tenkit kale-
me al›nd›.

ABDULLAH ÇAVUfi: As›l ismi Abdullah Yavafler’dir. ‹sparta’n›n E¤irdir ilçesine ba¤l› Barla
beldesinden olan bu zat, askerli¤ini çavufl rütbesi ile yapt›¤›ndan “Abdullah Çavufl” olarak ta-
n›nmaktad›r. Bediüzzaman Hazretlerinin sad›k talebelerinden ve hizmetkârlar›ndan olan Ab-
dullah Çavufl, Denizli Hapishanesinde Üstad Hazretleriyle birlikte bulunmufltu. Bu mahkeme
beraatle neticelenmifl ve di¤er arkadafllar›yla birlikte tahliye olmufllard›. Abdullah Yavafler,
1960 senesinde Hakk›n rahmetine kavuflmufltur. 

ABDULLAH ‹BN‹ ABBAS (Ö. 68)/M. 687-688): Hz. Peygamberin amcas› Abbas bin Abdül-
muttalip’in o¤ludur. Annesinin ad› ilk Müslüman kad›nlardan Ümmü’l-Fazl Lübaba’d›r. Mek-
ke’de do¤mufltur. Tefsir ve f›k›h ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler
aras›nda yer alan Sahabîdir. 1160 tane hadis rivayet etmifltir. Kur’ân-› Kerîm’in inceliklerini an-
lay›p yorumlamas› için Hz. Peygamberin özel olarak dua etti¤i Abdullah bin Abbas’›n tefsir il-
mindeki üstünlü¤ü daha ilk devirlerde, hemen herkes taraf›ndan kabul edilmifltir. Ayetlerin
nüzul sebeplerini, nasih ve mensuhunu çok iyi bildi¤i gibi Arap edebiyat›na olan vukufu da
mükemmeldi. Bu sebeple Ashap devrinden itibaren rü’l-umme, Tercümânü’l-Kur’ân” unvan›y-
la an›lagelmifltir. Eserleri: Tefsiru ibn Abbas, Garîbu’l-Kur’ân, Mesâilü’n-Nâfi b. el-Ezrak, el-Lugât
fi’l-Kur’ân, Kasîdetü’l-Medh.

ABDULLAH YE⁄‹N: 1926’da Kastamonu’nun Araç kazas›nda do¤du. Bediüzzaman’›
1942’de Kastamonu Lisesinde iken tan›d› ve eserlerini okumaya bafllad›. Said Nursî’ye, “Mual-
limlerimiz bize Allah’tan bahsetmiyor, bize Allah’› tan›tt›r” deyince, O da “Muallimleri de¤il,
okudu¤unuz fenleri dinleyiniz. Çünkü fenler Allah’› tan›tt›r›yorlar” demifltir.

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 üz-
müfltür. O kadar ki, Bediüzzaman onu unutamad›¤›n› risalelerde ifade etmifltir. Sonraki baz› ta-
lebelerini (Zübeyir Gündüzalp, Hulûsi Yahyagil gibi) onun ismi ile de yad ederek anm›flt›r. ‹kin-
ci 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 bah-
setmifltir.

Bu bahisler, özellikle Yirmi Alt›nc› Lem’an›n On ‹kinci Ricas›nda yer almaktad›r. Bediüzza-
man Hazretleri ile ye¤eni Abdurrahman aras›ndaki iliflki bu bölümde ayr›nt›l› bir flekilde anla-
t›lmaktad›r. Abdurrahman, Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said dönemindeki en yak›n talebe-
si olmakla birlikte, flahsî hizmetlerini de yapm›flt›r.

ABDURRAHMAN fiEREF LAÇ: 1908 y›l›nda do¤du. Uzun süre avukatl›k yapt›. 1952 y›l›nda
Gençlik Rehberi münasebetiyle yap›lan mahkemede Bediüzzaman Hazretlerini müdafa eden
üç avukattan birisidir. Bir dönem TBMM’de milletvekili olarak görev de yapan Abdurrahman
fieref Laç, 1982 y›l›nda Hakk›n rahmetine kavufltu.

TAR‹HÇE-‹ HAYAT fiAHIS B‹LG‹LER‹
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ABDURRAHMAN TA⁄Î (1831-1886): Abdurrahman, 1831 y›l›nda fiirvan’da do¤du. Babas›
Molla Mahmud Efendi, annesi Hz. Hüseyin (r.a.) soyundan geldi¤i nakledilen Meyâsin Han›md›r.
Hem annesi, hem de babas› mütedeyyin olup, Peygamber Efendimizin sünnetine son derece ba¤-
l› idiler. Daha küçük yafllardan itibaren anne ve babas›n›n dikkatini çeken Abdurrahman’›n yetifl-
mesi için büyük bir gayret gösterdiler. Bahusus dedesi Molla Muhammed de e¤itimine özel önem
vererek ilmî ve manevî yönden iyi yetiflmesini istedi. Torununa; ailemizde ilmin babadan o¤ula
geçmesine ra¤men, o¤ullar›ndan hiçbirisinin kendisindeki ilmi talep etmediklerini, ilmî aç›dan vâ-
risinin kendisi oldu¤unu ifade etmifltir. 

Abdurrahman, erken yafllarda e¤itime bafllad›. Özellikle hadis, f›k›h, tefsir gibi ilim dallar›nda iyi
bir e¤itim gördü. Ald›¤› terbiyenin etkisiyle akranlar› aras›ndan farkl›l›¤› ile dikkatleri üzerine çek-
ti. Yafl›tlar› oyun oynarken, kendisi bofl vakitlerini en güzel flekilde de¤erlendirmeye ve bofl fley-
lerle meflgul olmamaya çal›flt›. On yafl›nda iken annesi vefat etti. Bundan sonra babas›, kendisi ile
daha çok ilgilenmeye bafllad›. kendisine fiafiî f›kh› ve Arapça gramer dersleri verdi.

Abdurrahman, bölgenin önde gelen âlimlerinden olan Molla Abdüssamed’in yan›na giderek
kendisinden ders ald›. Bu hocas›n›n vefat› üzerine Molla Ziyaüddin Arvasî’nin yan›na gitti. Yörenin
ünlü âlimlerinden olan Arvasî’den ders al›p ona talebe oldu. Bu âlim zat›n hizmet ve sohbetinde
bulundu. K›sa zamanda hocas›n›n takdirini kazand› ve yan›ndan hiç ayr›lmad›. Aradaki ba¤a dik-
kat çeken hocas›, “Muhabbete denk olacak hiçbir fley yoktur” de¤erlendirmesinde bulundu. Ge-
rek bu hocas›ndan ve gerekse di¤er âlimlerden ald›¤› derslerle e¤itimini tamamlad› ve akabinde
mezun olup icazet ald›. Hocas›n›n vefat›ndan sonra, bir taraftan talebe yetifltirirken, di¤er taraftan
insanlar› Cenab-› Hakk›n emir ve yasaklar› hakk›nda ayd›nlatmaya çal›flt›.

Maddiyata fazla önem vermeyen Abdurrahman, talebelerine de bunu afl›lamaya çal›flt›. Al-
lah’›n r›zas›n› kazanmay› her fleyin üzerinde tuttu. Medresede talebelerine ders verirken, bazen
onlar› al›r, akarsu kenarlar›na ve çiçekli bahçelere, manzaras› güzel olan tepelere götürerek bura-
larda ders verdi. Cenab-› Hakk›n kâinattaki sanatlar› ve koymufl bulundu¤u kanunlar hakk›nda bil-
gi vererek tefekküre özel önem verdi. Cenab-› Hakk›n varl›¤›na ve birli¤ine iflaret eden kâinattaki
yans›malar› talebelerine izah etti.

‹limle u¤raflma ve talebe yetifltirmeye her fleyden daha çok de¤er veren Abdurrahman, dün-
yevî makam ve maddî gelire ehemmiyet vermedi. Bulundu¤u yerde nahiye müdürlü¤ü, kad›l›k ve
müderrislik verildi¤i halde bunlara iltifat etmedi. Bir ara fieyh Abdülbari Çarçahi’ye gidip talebe ol-
du. Hocas› kendisinden oruç tutmas›n›, az yemek yemesini ve daha az uyumas›n› isterken, s›k s›k
mezarl›klar› ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu. Bu yüzden baz› geceler bir iki saat mezarl›kta
kald›¤› oldu. Bunun yan›nda Tahi köyü mezarl›¤›nda aç›k bir mezarda sabahlad›¤› da olurdu.

Abdurrahman, yine bölgenin büyük âlimlerinden ve sevilen simalar›ndan olan S›bgatullah Ar-
vasî’nin yan›na gidip kendisinden ders ald›. Burada bir süre kald›ktan ve e¤itim gördükten sonra
hocas›n›n tavsiyesi ile ‹sparit’e (Ispahart) gidip buran›n kad›l›¤›n› yapmaya bafllad›. Bu görevi ifa
ederken insanlara güzel ahlâk ve hoflgörü ile yaklaflt›. Hocas› ile irtibat›n› devam ettirip arada bir
ziyareti ve sohbetine gitti. ‹ki y›l kad›l›k yapt›ktan sonra bu görevden ayr›l›p hocas›n›n yan›na ge-
ri döndü. Dokuz y›l boyunca hocas›n›n hizmetinde bulunduktan sonra, insanlara Cenab-› Hakk›n
emir ve yasaklar›n› anlatmak, do¤ru yola yönelmelerine vesile olma hususunda icazet ald›.

Bir ara hac farz›n› yerine getirmek üzere Hicaz’a gitti. Medine’yi ziyaret etti¤i s›rada burada bu-
lunan ‹mam Rabbanî Hazretlerinin torunlar›ndan olan Muhammed Mazhar ile görüflüp, sohbetin-
de bulundu. Hac dönüflü hocas›n›n da tavsiyesi ile Bitlis’in Nurflin nahiyesine yerleflerek burada
iman hizmetinde bulunmaya bafllad›.
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Abdurrahman Ta¤i, yaklafl›k yirmi y›l kald›¤› Nurflin’de, insanlar› hakka davet etmek için büyük
bir gayret gösterdi. Vefat›ndan evvel a¤›r bir hastal›k geçirdi. Buna ra¤men hiçbir sünnet namaz›-
n› ihmal etmeden hepsini ayakta k›ld›. Gece ibadetlerini de ihmal etmedi. 1886 y›l›nda Nurflin’de
vefat etti ve buraya defnedildi. 

ABDÜLMUHS‹N: Muhsin Alev 1944 senelerini takip eden y›llarda Konya’da Zübeyir Gündü-
zalp’in de içinde bulundu¤u bir gençlik gurubuyla beraber Risale-i Nur’lar› tan›yan bahtiyarlardan
biridir. Bediüzzaman Hazretleri ile ilk görüflmesi ise Afyon’da olmufltur. 1952 y›l›nda iki bin adet
Gençlik Rehberi risalesini bast›rmaktan dolay› suçland› ve Gençlik Rehberi mahkemesinde yarg›-
land›. Muhsin Alev mahkeme sebebiyle Istanbul’a gelen Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü ve
hizmetinde bulundu.

ABDÜLKAD‹R GEYLÂNÎ: Kadiriye tarikat›n›n 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 bilin-
mekle birlikte, devrin tan›nm›fl sufilerinden Ebu Abdullah Savmai’nin k›z› olan annesi Ümmü’l-Hayr
Emetü’l-Cebbar Fat›ma’n›n da kad›n velilerden oldu¤u kabul edilir. Küçük yaflta annesini kaybe-
den Abdülkadir, dedesi Savmaî’nin himayesinde büyür ve tahsiline devrin ilim ve kültür merkezi
olan Ba¤dat’ta devam eder. Orada, Ebu Galib bin Bak›llânî, Cafer es-Serrâc, Ebu Talib bin Yusuf gi-
bi âlimlerden hadis; Ebu Said Muharrimi, Ebu Hattab gibi hukukçulardan f›k›h, Zekeriya-i Tebrizî gi-
bi dilcilerden de dil ve edebiyat ö¤renimi görür. K›sa zamanda usul ve fürû ve mezhepler konu-
sunda genifl bilgi sahibi olur ve Ebu’l-Hayr 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 uy-
gun gelen Hanbeli mezhebine giren Abdülkadir-i Geylânî, hayat›n›n sonuna kadar her iki mezhe-
be göre fetva vermifl, ancak yaflad›¤› dönemde Hanbelilerin imam› olmufl ve bundan dolay› ken-
disine “Muhyiddin” (dini ihya eden) ünvan› verilmifltir. 

ABDÜLKAH‹R-‹ CÜRCANÎ: (ö.471/1078-79) Arap dil bilgini ve edebiyat nazariyatç›s›. Ortaça¤›n
önemli kültür merkezlerinden biri olan Cürcan’da do¤an Cürcanî, Arap dil bilgisini, meflhur âlim
Ebu Ali Farisi’nin ye¤eni ve talebesi Ebü’l-Hüseyin Muhammed bin Hasanü’l-Farisi’den okudu. Di-
lin bütün inceliklerine vak›f olan Cürcanî, dili özellikle nahvî bir “Arap mant›¤›” niteli¤inde ele al-
mas› sebebiyle flöhret buldu. Bu özelli¤iyle “‹mamü’n-nühat” (büyük dil bilgini) diye tan›n›r ve “Be-
lâgat fieyhi” ünvan›yla an›l›r. Cürcanî’nin belâgat konusundaki görüflleri, Kur’ân’›n i’caz› etraf›nda
gelifltirilen tart›flmalara dayan›r. O, kelâm ilminin önemli konular›ndan biri olan nübüvvet bahsini
do¤rudan ilgilendiren i’caz meselesi ile naz›m görüflünü dil aç›s›ndan ele al›p incelemifltir. Eserle-
ri: Esrarü’l-Belâgat; Delâilü’l-‹’caz; Risaletü’fl-fiafiye; Avamilü’l-Mi’e; Kitabül-Müktesid fi fierhi’l-‹zah;
Tetimme fi’n-Nahv; Kitab-› Tasrif.

ABDÜLMEC‹D NURSÎ: Abdülmecid Ünlükul (Nursî) 1884-1967. Bediüzzaman’›n kardefli, ‹flara-
tü’l-‹’caz ve Mesnevî-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye çeviren mütercim.

Abdülmecid, 1884 y›l›nda Bitlis’in Hizan kazas›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l› Nurs köyünde do¤-
du. ‹lk e¤itimini burada ald›. Nurs köyünden sonra Arvas’ta e¤itimine devam etti. Buradan ayr›l-
d›ktan sonra (1900) Van’a gitti. Van’da kald›¤› on dört y›l, e¤itim sürecinde ayr› bir öneme sahip-
tir. Buradaki Horhor Medresesinde a¤abeyinin nezaretinde iki yüzü aflk›n talebe ile birlikte e¤iti-
mine devam etti. Özellikle Arap dili ve edebiyat› dal›nda çok büyük bir aflama katetti. Nitekim bu
sebepten dolay›d›r ki, Bediüzzaman ‹flaratü’l-‹’caz ve Mesnevî-i Nuriye eserlerinin Arapçadan ter-
cüme edilmesi iflini ona vermifltir.

Abdülmecid, Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas› üzerine Bediüzzaman’›n idaresinde savafla ka-
t›ld›. Abdülmecid, Ruslar›n hücumundan ve istilâs›ndan kurtulan baz› akrabalar› ile birlikte Van’-
dan ayr›larak Diyarbak›r üzerinden fiam’a gitti. Üç y›l burada kald›ktan sonra 1917 y›l›nda Diyar-
bak›r’a geri döndü.
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Abdülmecid Diyarbak›r’da bulunan Askeri Rüfltiyede Arapça ö¤retmenli¤ini yapt› ve tekrar
(1920) Van’a döndü. Van’da da ö¤retmenli¤e devam etti. Bu kez yedi y›l burada kald› (1920-27).
fieyh Said Hadisesi ile ö¤retmenlik görevinden al›n›nca Van’dan Ergani’ye geçti. Ergani’de bir ma-
nifatura dükkân› açarak hayat›n› devam ettirdi. 1936 y›l›na kadar Ergani’de yaflad›ktan sonra ço-
cuklar›n›n e¤itimi sebebiyle Malatya’ya göç etti. Burada Cumhuriyet Çarfl›s›nda (Eski ad› Kürtler
Çarfl›s›) manifaturac›l›k yapt›. Örnek bir ticarî ahlâka sahip olmas› k›sa zamanda çevresinin dikka-
tini çekti. Siftah ettikten sonra gelen müflterilerini henüz siftah yapmam›fl komflu esnafa gönder-
mek suretiyle ticarî ahlâka katk›da bulundu. Bu davran›fl› ço¤u kez tekrarlad›. Hiçbir komflusunu
incitmemesi, sempatik oluflu ve sürekli bir flekilde sohbetlerinde imanî konulara a¤›rl›k vermesi,
etraf›ndaki sevgi çemberinin giderek büyümesine sebep oldu. Malatya’da dört y›l kald›ktan son-
ra Ürgüp’e müftü olarak tayin edildi (1940).

Ürgüp’te on iki y›l müftülük yapt›. Burada ac›-tatl› çok say›da hadiseye tan›k oldu. Bediüzza-
man’›n kendisine tevdi etti¤i eserlerinden ‹flaratü’l-‹’caz ile Mesnevi-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçe-
ye tercüme etti. Bu eserlerden talebelerine dersler okuttu. Di¤er taraftan hayat›nda çok büyük iz
b›rakan evlât ac›s›n› burada tatt›. Üniversitede okuyan ve gelmesini dört gözle bekledi¤i o¤lu Fu-
at’›n vefat haberini burada ald›. 

Abdülmecid’in ac›larla dolu hayat› neredeyse vefat›na kadar devam etti. Bediüzzaman, karde-
flinin yaflad›¤› s›k›nt›l› halet-i ruhiyeye Mektubat isimli eserinde, Yirmi Sekizinci Mektubun Üçün-
cü Meselesinde yer vermifltir.

Abdülmecid, on iki y›l boyunca sürdürdü¤ü müftülük görevinden al›nmas›na ra¤men üç y›l da-
ha Ürgüp’te kald›. Gerek müftülü¤ü s›ras›nda ve gerekse görevden al›nd›ktan sonra iman hizme-
tini devam ettirdi. Çok say›da talebe yetifltirdi. Her f›rsatta imanî konularda çevresinde bulunan-
lar› ayd›nlatmaya gayret sarf etti. Mant›k adl› eseri yazd›¤› gibi, Haleb-i Sa¤ir ve Kaside-i Bürde fler-
hini de kaleme ald›. 

Abdülmecid, on befl y›l Ürgüp’te kald›ktan sonra 1955 y›l›nda Konya’ya gitti. Buraya geldikten
sonra büyük hasretini gidermek maksad›yla Isparta’ya giderek çok uzun zamandan beri ayr› düfl-
tü¤ü Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret edip, hasret giderdi. Bu ziyaret Bediüzzaman Hazretlerini
de son derece sevindirdi.

Abdülmecid, Konya’ya geldikten bir süre sonra, tekrar ö¤retmenli¤e bafllad›. Bu s›rada 74 ya-
fl›nda olmas›na ra¤men okula yaya olarak gidip geldi. Ö¤retmenlik görevini sürdürmeye devam
ederken sebepsiz yere tekrar görevden al›nd›. 

Bediüzzaman, vefat›ndan önce bir kez daha Konya’ya geldiyse de uzun süre görüflmeleri
mümkün olmad›. Zaten bu görüflme veda görüflmesi olup, evin önünde gerçekleflti. Bediüzzaman,
arabadan inmeden kap›n›n önünde kardefliyle vedalaflt› ve Urfa’ya do¤ru yola ç›kaca¤›n› söyledi.

Abdülmecid’i en çok sarsan olaylar›n bafl›nda kuflkusuz, Bediüzzaman’›n ebedî istirahatgâh›n-
da bile rahat b›rak›lmamas› gelir. Vefat›ndan birkaç ay geçtikten sonra, kendisine zorla imzalatt›-
r›lan bir yaz›ya dayan›larak Bediüzzaman’›n kabri aç›ld› ve naafl› bir gece Urfa’daki mezar›ndan
al›nd›. Abdülmecid’in, gözleri ba¤l› bir flekilde içinde bulundu¤u bir uçakla tafl›nan naafl, bilinme-
yen bir yere götürülerek defnedildi. Bediüzzaman’› hayatta iken rahat b›rakmayanlar, vefat›ndan
sonra da rahat b›rakmam›fllard›.

Abdülmecid, 1967 y›l› geldi¤inde herkes ile vedalaflmaya bafllad›. Ona göre ölüm vakti gelmifl-
ti. Çünkü Bediüzzaman son buluflmalar›nda kardefline, kendisinden yedi y›l sonra ölece¤ini söyle-
miflti. Abdülmecid, Bediüzzaman’›n her söyledi¤inin gerçekleflti¤ini müflahade edenlerden biri idi
ve buna bütün kalbi ile inan›yordu. Nitekim de öyle oldu. 11 Haziran 1967 Cuma günü vefat etti.
Kaderin garip bir cilvesidir ki, o¤lu Fuat da 23 y›l evvel 9 Haziran 1944 Cuma günü vefat etmiflti.
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Risale-i Nur’a gönülden ba¤l› olan Abdülmecid, Mesnevi-i Nuriye’yi Arapçadan Türkçeye çevir-
dikten sonraki duygular›n› “‹tizar” bafll›¤› alt›nda, ayn› kitapta ifade etmifltir. (Mesnevî-i Nuriye, s.
9.)

ÂDEM (A.S.): Cenab-› Allah’›n yaratt›¤› ilk insan ve insanl›¤›n atas›d›r. Allah, Hz. Adem (a.s.) ve
efli Hz. Havva’y› ilk önce Cennete koymufltur. Fakat, daha sonra onun ve neslinin f›tratlar›na yer-
lefltirilmifl olan bütün istidat ve kabiliyetlerinin aç›¤a ç›kabilmesi, Esma-i Hüsna’s›n›n tamam›n›
gösteren parlak birer ayna olabilmelerini temin etmek için vazifelendirerek imtihan dünyas›na in-
dirmifltir. Hz. Âdem (a.s.) ilk peygamber 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 in-
sanl›¤›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.

ADNAN MENDERES: Cumhuriyet tarihinin mümtaz baflbakanlar›ndan olmas›na ra¤men, öl-
dükten sonra k›ymeti anlafl›lan flahsiyetler aras›nda yerini ald›. Yapt›klar›ndan dolay› de¤il, yap-
mad›klar›ndan sorumlu tutularak, haks›z yere idam edildi. ‹dam›na ihtilâlciler karar vermifl ve onu
makam›ndan ettikleri günü resmî bayram ilân etmiflken, yine bir ihtilâlci grup taraf›ndan itibar›-
n›n iade edilmesi ve söz konusu bayrama son verilmesi kaderin garip bir cilvesi olarak tecelli et-
mifltir. Türkiye demokrasiyi onun döneminde tan›d› ve halk, demokrasinin nimetlerinden onun
döneminde istifade etmeye bafllad›.

Türk siyaset ve devlet adam› olan Menderes, 1899 y›l›nda Ayd›n’da do¤du. ‹zmir’de ‹ttihat ve
Terakki Okulu ile K›z›lçullu Amerikan Kolejini bitirdi. I. Dünya Savafl› s›ras›nda yedek subay olarak
askere al›nd›. ‹zmir’in Yunanl›lar taraf›ndan iflgal edilmesi üzerine, Ay-y›ld›z direnifl gurubunun ku-
rucular› aras›nda yer ald›. Fethi Okyar taraf›ndan kurulan Serbest Cumhuriyet F›rkas›’n›n Ayd›n’da
örgütlenmesi ve il baflkanl›¤›n› üstlendi (1930). Bu partinin kapat›lmas› üzerine CHP’ne geçerek,
1931 seçimlerinde Ayd›n milletvekili oldu. Milletvekilli¤i s›ras›nda e¤itimini de sürdürerek Ankara
Hukuk Fakültesini bitirdi. Toprak reformu çerçevesinde toprak mülkiyetine s›n›rlama getirilmesi
çal›flmalar› üzeri partisiyle ters düfltü.

Celâl Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Partiyi kurdu. 21 Temmuz’da ye-
nilenen seçimlerde Kütahya milletvekili seçildi (1946). Halka yönelik faaliyetleri, etkili konuflmala-
r› ve demokrasiyi tabana yayma çal›flmalar›n›n neticesinde partisi, 14 May›s 1950 seçimlerini ezi-
ci bir ço¤unlukla kazanarak iktidar› CHP’den devrald›. Celâl Bayar’›n cumhurbaflkan› seçilmesi üze-
rine, parti baflkan› ve baflbakan oldu (May›s 1950). Daha sonra yap›lan 1954 ve 1957 seçimlerini
de kazanarak iktidar›n› devam ettirdi. Ancak, vatandafl›n oyuyla oturdu¤u koltuktan 27 May›s
1960 ihtilâliyle indirildi ve ‹mral› Adas›na hapsedildi. Tutuklulu¤u süresince gayr-i insanî muame-
le görüp, adil olmayan bir muhakemenin neticesinde idam cezas›na çarpt›r›ld› ve cezas› infaz edil-
di (Eylül 1961).

Y›llar süren tart›flmalar sonucunda, bizzat ihtilâlciler taraf›ndan dahi savunulamayacak flekilde
ma¤duriyeti tarih önünde aflikâr olan Menderes’in itibar› iade edilerek, yap›lan devlet töreniyle
naafl› Topkap›’da yapt›r›lan an›tmezara nakledildi.

AHMET FEYZ‹: Bediüzzaman Hazretlerinin, “Nur’un as›l avukat›” olarak niteledi¤i Ahmet Feyzi
Kul’dur. Risalelerde ad› geçen Feyzi isimli üç Nur Talebesi vard›r. (Mehmet, Hasan, Ahmet) Bediüz-
zaman, Ahmet Feyzi için, ayr›ca, “Feyzilerin bir kahraman›” da der. Bu unvanlar›, Afyon Mahkeme-
sindeki savunmas›ndan ötürü kazanm›flt›r. Bu savunmalar Külliyat›n fiualar adl› eserinde mevcut-
tur. 

AHMET HAMD‹ AKSEK‹ (1887-1951): Son dönem ‹slâm âlimlerindendir. Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›na getirilen üçüncü flah›st›r. Saltanat, Meflrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini görüp yaflad›.
Görevde bulundu¤u zamanlar dahil, Kur’ân-› Kerîm’in Türkçe tercümesi ile namaz k›l›nmas› 
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yönündeki görüfllere fliddetle karfl› ç›kt›. Bat› emperyalizmine yol açacak tarzdaki Garpç›l›k ve mil-
liyetçilik ak›mlar›na karfl› mücadele verdi. Risale-i Nur ve Bediüzzaman’a karfl› samimî duygular
besledi¤i gibi, iste¤i üzerine Risale-i Nur’lar kendisine gönderildi.

Ahmet Hamdi, 1887 y›l›nda Akseki’ye ba¤l› Güzelsu (Sülles) nahiyesinde do¤du. Cami imam›
olan Mahmud Efendi ile Hatice Han›m›n ¤ludur. Küçük yaflta Kur’ân-› Kerîm’i okumaya ve nahiye-
de bulunan medresede e¤itim görmeye bafllad›. On dört yafl›na gelince babas› taraf›ndan Öde-
mifl’e götürüldü ve burada bulunan Karamanl› Süleyman Efendi Medresesine devam etmeye bafl-
lad›. Arapça, Farsça, akaid, tefsir, f›k›h ve hadis gibi temel ‹slâmi ilimlerin derslerini almaya baflla-
d›.

Akseki, 1905 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. 1914 y›l›nda Fatih dersiamlar›ndan olan Bay›nd›rl› Meh-
med fiükrü Efendiden icazet ald›. Bu arada tan›nm›fl âlimlerden muhtelif dersler ald›. ‹stiklâl Mar-
fl› fiairimiz Mehmed Akif’ten de özellikle “Muallâka-i Seb’a” olmak üzere Arap edebiyat› ile alâka-
l› dersler ald›. Bu arada Darülhilâfeti’l-Aliyye Medresesinden mezun oldu. Akabinde Medresetü’l-
Mütehassisin’e girerek felsefe, kelâm, hikmet-i ‹lâhiyye flubesinden birincilikle mezun oldu. Girdi-
¤i imtihan› da kazanarak dersiam unvan›n› ald›.

Akseki, bir taraftan ö¤renim hayat›na devam ederken, di¤er taraftan da yaz›lar yazmaya bafl-
lad›. Bir ara Sebilürreflad’›n Bulgaristan ve Romanya muhabirli¤ini de yapt›. Bu arada Bulgaristan’›
dolaflarak buradaki insanlar›n dinî aç›dan ayd›nlanmalar›na katk› sa¤lamaya çal›flt›. ‹zlenimlerini
“Bulgaristan Mektuplar›” ad› alt›nda, dergide neflretti. Heybeliada’daki mektepte, din felsefesi ve
ahlâk derslerinde hocal›k vazifesinde bulundu. 1916-18 y›llar›nda ‹stanbul’da muhtelif camilerde
kürsü fleyhliklerinde bulundu. Daha sonra iki ayr› medreseye önce tarih felsefesi, daha sonra ilm-
i nefs müderrisi olarak tayin edildi.

Akseki, Millî Mücadele boyunca Anadolu’nun muhtelif yerlerini dolaflt›. Vaaz ve konferanslar›y-
la Kuva-y› Milliye hareketini destekledi. 1924 y›l›nda ‹lâhiyat Fakültesi hadis ve hadis tarihi mü-
derrisli¤ine atand›. Daha sonra R›fat Börekçi’nin teklifi ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Müflavere
Hey’etine aza olarak tayin edildi. Tarikat-› Salâhiyye Cemiyetine üye oldu¤u iddias›yla 1925 y›l›n-
da Ankara ‹stiklâl Mahkemesinde yarg›land›. Mahkemede suçsuz bulunarak beraat etti. 1939 y›-
l›nda Diyanet ‹flleri Baflkan yard›mc›l›¤›na atand›. Bu görevini sürdürürken 1947 y›l›nda fierafettin
Yaltkaya’n›n vefat› üzerine de baflkanl›¤a getirildi. Akseki, dört y›l sürdürdü¤ü görevi devam eder-
ken 9 Ocak 1951 tarihinde Hakk›n rahmetine kavufltu. Naafl› Cebeci Asrî Mezarl›¤›na kald›r›larak
burada defnedildi.

Akseki Arapça, Farsça ve ‹ngilizce dillerini bilen, son derece zeki, ileri görüfllü ve zaman›n ge-
liflmelerini takip eden, kendini yenileyebilen bir din âlimidir. Yazarl›k hayat›na S›rat-› Müstakim ve
Sebilürreflad ekibi içinde yer alarak bafllad›. Osmanl› toplumunun geçirmekte oldu¤u kültürel de-
¤ifliklikler üzerinde durdu. Yaz›lar›nda Bat›l›laflma ve din konular› üzerinde durdu. Modernleflme-
ye taraftar olmakla beraber, mutlak Bat›l›laflmaya karfl› ç›kt›. ‹slâm dininin yeniliklere ve bilime
aç›k oldu¤unu savundu.

AHMET NAZ‹F: 1891-1964. Maruf ismi, “Risale-i Nur’un ‹nebolu kahraman› Nazif Çelebi”dir. ‹ne-
bolu’da dünyaya geldi. Bediüzzaman’la ilk defa, 1908’de ‹nebolu’da tan›flt›. Buna belki tan›flma bi-
le denemezdi. Çünkü sadece göz göze gelmifllerdi. Ama ona olan sevgisinin derinleflmesine, bu
bak›fl, yetmiflti. Bediüzzaman’a karfl› ilk sevgi tomurcuklar›, henüz 17 yafl›nda iken belirmiflti. Çün-
kü Bediüzzaman 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 duyunca, he-
men ziyaretine gitti. Denizli ve Afyon hapislerinde Üstad› ile birlikte bulundu. Nur’un hizmetine,
sadece kendini de¤il o¤lu Selâhattin Çelebiyi de adad›. Hatta Selâhattin Çelebi, Nurlar›n ilk defa 
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teksir makinesi ile ço¤alt›lmas›nda büyük pay sahibi olmufltu. Risale-i Nur’da “hanedan” olarak
bahsedilen iki aileden biri “Çelebi Hanedan›”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 Salâvat›n neflrini bi-
tirdikten sonra ne münasip ise neflredece¤im’ diye soruyor.

“Hakikaten, o kardeflimizin Cevflenü’l-Kebîr’i ve Hizb-i Nuriye’yi salâvat ile beraber neflri, Nur-
culara ve ehl-i imana büyük bir hizmettir. Cenab-› Hak her bir harfine mukabil ona ve yard›mc›-
lar›na bin sevap ihsan etsin. Âmin.” Mektuplar›, özellikle Kastamonu Lâhikas›nda yer al›r.

AHMET RAMAZAN: Bediüzzaman Said Nursî’ye Irak’tan mektup gönderen bir Nur Talebesidir.
1927 senesinde Malatya’da do¤du. 1947 senesinde askerli¤ini bitirdikten sonra intisap etmek için
bir mürflit ve fleyh aray›fl›na girdi. Bu aray›fl› yaklafl›k 3 y›l kadar süren Ahmet Ramazan Bediüz-
zaman Hazretlerinin ismini duydu ve 1950 senesinde Emirda¤’da ziyaret etti. Ziyaretinde Bediüz-
zaman Hazretleri kendisini “Zaman tarikat zaman› de¤il iman kurtarmak zaman›d›r” fleklinde ikaz
etti. Bunun üzerine Ahmet Ramazan Istanbula geçti ve Risale-i Nur’un neflriyle meflgul olan di¤er
Nur Talebeleriyle beraber hizmete bafllad›. Istanbul’da bir müddet kald›ktan ve hizmet ettikten
sonra Bediüzzaman Hazretlerinin iste¤i üzerine yurt d›fl›na gitti. Ürdün, Suriye, Irak, M›s›r’da kald›
ve buralarda Risale-i Nur’un neflrine çal›flarak iman hizmetinde bulundu. 1968 y›l›na kadar Ba¤-
dat’ta kalan Ahmet Ramazan 1987 senesinde Medine’ye yerleflti.

A‹fiE-‹ SIDDIKA (614-678): Hakk›nda ayet nazil olacak kadar fazilet sahibi, mü’minlerin anne-
si, S›dd›k-› Ekber’in ölüm döfle¤inde, “Senden daha sevimli servet b›rakm›yorum. Seni kaybetmek-
ten 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 büyük kazan›mlar s›¤d›ran mübarek bir insan.

Peygamber Efendimizin (a.s.m.) han›m› oldu¤u için “ümmü’l-mü’minin” ve Hz. Ebubekir’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. Kendi ismiyle tan›nmakta olup kün-
yesi, 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 Medine’ye hic-
ret 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¤ifliklikle-
re vesile oldu. Peygamber han›mlar› mü’minlerin anneleri ve baflkas›yla evlenemeyecekleri hak-
k›ndaki Kur’ânî hükümden (Ahzab Suresi, 33.) dolay› ümmü’l-mü’minin ünvan›yla an›lmaya bafl-
land›. Bunun yan›nda en önemli husus, Peygamber terbiyesi ile büyümesi ve en çok hadis riva-
yet eden Sahabeler aras›nda yer almas›d›r.

Yafl›n›n da elvermesiyle geliflme, yetiflme ve flahsiyetini Peygamberimizin evinde pekifltirdi. Ço-
cu¤u olmad›¤›ndan ve Araplarda han›mlar›n erkek evlâtlar›n›n isimlerini künye olarak almalar›n-
dan ötürü, Peygamber Efendimiz k›zkardefli Esma’n›n (r.a.) o¤lu Abdullah’a nispetle, Ümmü Abdul-
lah künyesini kendisine verdi. Peygamber Efendimiz onu çok sevdi¤ini saklama ihtiyac› duyma-
m›fl, baz› hadis ravileri Hz. Aifle’den yapt›klar› rivayetlerde, “Allah’›n sevgilisinin sevgilisi, semadan
inen ayetle temize ç›kan” (Mustafa Fayda; “Aifle” TDV. ‹A II. C. ‹stanbul, 1989, s. 202.) ifadelerine yer
vermifllerdir.

Hz. Aifle, Peygamber Efendimize nazlan›r ve onu çok k›skan›rd›. Hz. Muhammed de onunla soh-
bet etmekten, sorular›na cevap vermekten büyük mutluluk duyard›. Sevgi ve sayg› üzerine kuru-
lu bir aile hayatlar› vard›. Davetlere onunla beraber gider, seyahatlerde onunla sohbet etmekten
hofllan›rd›. Zeki, haf›zas› güçlü, konuflmas› düzgün ve Kur’ân-› Kerîm ile Peygamberi çok iyi anlard›.
Ailesinde ald›¤› terbiyeyi Peygamber oca¤›nda ald›klar›yla mezc ederek mükemmel bir seviyeye 
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getirdi. Bilmediklerini ve anlayamad›klar›n› sormaktan çekinmeyerek her türlü cevab› kayna¤›n-
dan ö¤renme flans›na sahip olmas›, olgunlafl›p derinleflmesini netice verdi. Peygamber Efendimi-
ze soru sorar ve onunla müzakere ederdi.

Peygamber Efendimizin Hz. Aifle’yi çok sevmesinin hikmetleri vard›r. Hz. Hatice’den (r.a.) sonra
en çok onu sevdi¤ini izhar etmesi sebepsiz de¤ildir. Bunun en güzel cevab›, “han›mlar› aras›nda
sadece Hz. Aifle’nin yan›nda bulundu¤u zaman vahiy geldi¤i” ifadelerinde yer almaktad›r. Bu ifa-
de ayn› zamanda Hz. Aifle’nin di¤erlerinden daha faziletli oldu¤unu da göstermektedir. Kendisi de
Hz. Muhammed’i çok sever ve emirlerine uymada büyük titizlik gösterirdi. Onunla beraber ibadet
eder, gece namazlar›n› onunla beraber k›lard›. Günlerinin ço¤unu oruçla geçirirdi. Kimsenin aley-
hinde konuflmaz, mütevazi ve cömert idi. Bir çok köle ve cariyeyi azat etti.

Hazreti Muhammed, kendisine çok de¤er verir kimseye söylemedi¤i fleyi Hz. Aifle’ye anlatt›¤›
olurdu. Meselâ, Mekke seferi haz›rl›klar› yap›l›rken sefer yap›lacak yeri gizli tuttu ve bunu sadece
Hz. Aifle’ye anlatt›. Hz. Ebubekir seferin Mekke üzerine oldu¤unu k›z›ndan ö¤rendi. Hz. Aifle muh-
telif seferlere kat›ld›. Bu seferlerden bir tanesi Beni Mustalik seferidir. Sefer dönüflü gerdanl›¤›n›
kaybetti¤inin fark›na varan Hz. Aifle, bunu aramaya ç›k›nca ordunun hareket etti¤ini gördü. Çün-
kü, konak yerinden ayr›ld›ktan sonra kafileden ayr›ld›¤›ndan haberdar olunmad›¤› gibi, hareket
esnas›nda kafile ile beraber oldu¤u san›l›yordu. Kendisini almaya gelmelerini beklerken orduyu
geriden takip etmekle vazifeli Safvan b. Muattal onu devesine bindirip orduya yetifltirdi.

Bu olay, savafla kat›lm›fl bulunan münaf›klar›n lideri Abdullah b. Selül taraf›ndan bir iftira flek-
linde kullan›larak çeflitli dedikodular ortaya at›ld›. Bu iftiraya fark›nda olmadan baz› Müslümanla-
r›n da alet olmas› neticesinde Hz. Aifle ve ailesi büyük s›k›nt› çektiler. Nazil olan Nur Suresinin on
bir ve on ikinci ayetleriyle Hz. Aifle’nin masumiyeti bizzat Cenab-› Hak taraf›ndan bildirilmifl oldu.
Hz. Aifle’nin üstün flahsiyetiyle ilgili baflka bir olay; kardefli Esma’dan ödünç ald›¤› gerdanl›¤› kay-
betmesi s›ras›nda cereyan eder. Bulunulan yerde arama yap›l›rken suyun olmamas›ndan dolay›
namaz›n geçme tehlikesi karfl›s›nda Hz. Ebubekir ve baz› Müslümanlar›n Hz. Aifle’ye k›zmalar› son-
ras›nda yafland›. ‹flte bu s›rada teyemmüm ayetinin nazil olmas› üzerine kendisine k›zanlar›n, ha-
y›rl› bir ifle sebep olmas›ndan ötürü kendisine dua etmeleriyle neticelendi. Bu iki zor olayda
Kur’ân-› Kerîm’in onu zor durumdan kurtarmas› üzerinde büyük bir önemle durulmas› gerekti¤i-
ni tüm Müslümanlara gösterdi.

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 olarak 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 alicenap bir kiflili¤e sahipti.

Peygamber Efendimizin vefat› s›ras›nda henüz on sekiz yafl›nda olmas›na ra¤men kendisini çok
iyi yetifltirmifl ve çok önemli bilgilere sahip olmufltu. Ayn› zamanda hitabeti de çok güzel olup
Arap dili ve edebiyat›na da vak›f idi. Arapçay› çok iyi kullan›rd›. Dolay›s›yla çok etkileyici konufl-
ma yapan bir hatipti. Babas›n›n vefat›ndan sonra kabri bafl›nda yapt›¤› dua ile Cemel olay›nda
yapt›¤› konuflma hatipli¤inin önemli örneklerini teflkil eder. Di¤er yandan, Arap tarihi, cahiliye dö-
neminin sosyal durumu, örf ve âdetler konusunda da önemli bilgilere sahipti.

‹lme afl›r› merak› önemli bilgilere sahip olmas›n› sa¤lad›. Peygamber Efendimizden ald›¤› feyzin
de etkisiyle ‹slâmî esaslar›n ö¤renilmesinde dikkate de¤er bir mevkiye sahip oldu. Kur’ân-› Kerîm’i
hem tefsir etti, hem de daha iyi anlafl›lmas› gayesiyle flerh etti. ‹çtihat ve fetvalar›yla müçtehit ve
bir fakih olarak kabul edildi. Çok say›da fetva veren yedi Sahabe aras›nda yer ald›. ‹slâm hukuku
dal›nda yetifltirdi¤i talebeleri vas›tas›yla, bu alandaki görüflleri ümmetin aras›nda yay›lm›fl oldu.
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Gerek Sahabe, gerek Tabiin döneminde ‹slâm âlimleri görüfllerine baflvurmufl ve aç›klamalar›
üzerinde ehemmiyetle durulmufltur. Sahabelerin ileri gelenleri farzlarla ilgili konularda ço¤u za-
man bilgisine baflvururlard›. Hukukçular bilgisinden istifade etmek maksad›yla görüfllerine baflvu-
rarak istiflarelerde bulunurlard›.

Sünnet-i seniye konusunda baflvurulacak kiflilerin en önemlileri aras›nda ilk s›ralarda gelir. Çok
güçlü bir haf›zaya sahip olmas› ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) her hareketini titizlikle takip et-
mesinden ötürü verdi¤i bilgiler çok önemlidir. 2210 hadis rivayet etmifltir. Böylece en çok hadis
rivayet edenlerin aras›nda dördüncü s›rada yer al›r. Rivayet etti¤i hadislerin ilgili konular› da çok
önemlidir. Meselâ; Peygamber Efendimizin aile hayat›, günlük hal ve hareketleri, ahlâk›, Veda Hac-
c›, cahiliye dönemi tarihi, kad›nlarla alâkal› hükümler, ibadetler, v.s.dir.

Hz. Aifle, Peygamber Efendimizin vefat›ndan sonra evini ve Medine’yi ilim irfan yuvas› haline
getirdi. Y›llar boyunca devam eden e¤itim-ö¤retim sayesinde Medine ilim merkezi haline geldi.
Buradan kad›n, erkek, çocuk her yafl ve kademeden insanlar istifade ettiler. Di¤er yandan hac için
Mekke’ye gitti¤inde çok say›da insan çad›rda ziyaretine gelerek soru sorar ve kendisi de bunlara
cevap verirdi.

Siyasî alanda da önemli etkileri olan Hz. Aifle, ilk iki halife zaman›nda siyasetle ilgilenmedi. Hz.
Osman (r.a.) zaman›nda özellikle baz› devlet kademelerine, valiliklere yap›lan tayinler konusunda
kendisine çok say›da flikâyetin geldi¤i görüldü. Hz. Osman’›n flehit edildi¤i s›ralarda Medine d›fl›n-
da olup yolda ö¤rendi. Yine Hz. Ali’nin halifeli¤ini de bu flekilde ö¤rendi. Bundan sonraki ve özel-
likle Cemel olay› ile ilgili olarak meydana gelen geliflmeler ‹slâm dünyas›nda önemli izler b›rakt›.

Hz. Aifle’nin bulundu¤u taraf ile Hz. Ali taraftarlar› aras›nda cereyan eden bu savaflla ilgili ola-
rak, muhtelif de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r. Ehl-i Sünnet âlimleri, bu konu hakk›nda konuflmaktan
sürekli çekinmifllerdir. Ahiret âlemine intikal edip ceza veya mükâfatla karfl› karfl›ya olan insanlar
hakk›nda ileri geri konuflmay› do¤ru bulmam›fllard›r. Bediüzzaman Said Nursî, Cemel Savafl›n› aç›k-
larken, savafl›n nedenini içtihat fark›na ba¤lar. Emirda¤ Lâhikas›ndaki bir mektubunda konuyu
flöyle aç›klar: “Ehl-i Sünnet Velcemaat, Sahabeler zaman›ndaki fitnelerden bahis açmay› menet-
mifller. Çünkü Vak›a-i Cemelde Aflere-i Mübeflflereden Zübeyir ve Talha ve Aifle-i S›ddika (r.a.) bu-
lunmas›yla Ehl-i Sünnet Velcemaat, o harbi, içtihad neticesi deyip, Hazret-i Ali (r.a.) hakl›, öteki ta-
raf haks›z; fakat içtihad neticesi oldu¤u cihetle affedilir.” (Emirda¤ Lâhikas›, s. 178.)

Bilahare, Hz. Aifle’nin bu hadiselere kar›flt›¤› için çok muzdarip oldu¤u ve günlerce a¤lad›¤› bi-
linmektedir. Hattâ, bu ac› olaylar› yaflamaktansa ölmeyi tercih etti¤ini beyan etmifltir. Daha son-
ralar› Hz. Hasan’›n Peygamber Efendimizin yan›na defnedilmesini istemedi¤i ve engel oldu¤u id-
dias› do¤ru de¤ildir. Halbuki, kendisi izin verdi¤i halde, baflta Medine Valisi Mervan b. Hakem ol-
mak üzere, Emevî idarecilerinin bu iste¤in yerine getirilmesine mani olduklar› bilinmektedir.

AKÎL: Bak›n›z UKAYL

AL‹ (R.A.): Hz. Ali (r.a.). Hz. Peygamberin damad›, Hulefa-i Raflidîn’in dördüncüsüdür. Hicretten
yaklafl›k yirmi iki y›l önce (m. 600) do¤du¤u rivayet edilen Hz. Ali’nin babas› Hz. Peygamberin am-
cas› 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 Mekke’de kalm›fl, geceyi Hz. Peygamberin yata¤›n-
da geçirerek onun evde oldu¤u kanaatini 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 Gül-
süm adl› çocuklar› olmufltur. (Muhsin adl› çocuklar› ise henüz bebekken ölmüfltür.) Esedullah (Al-
lah’›n aslan›) ünvan›yla an›lm›flt›r. Hz. Peygambere kâtiplik de yapan Hz. Ali, Hudeybiye Anlaflma-
s›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 
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Cemel Vakas› (Hz. Aifle önderli¤indeki ordu ile yap›lan savafl) ile Hz. Muaviye ile yap›lan S›ffin sa-
vafllar› meydana geldi. Hicrî 19 veya 21 Ramazan’da (26 veya 28 Ocak 661’de) Kûfe’de, Haricî Ab-
durrahman b. Mülcem taraf›ndan zehirli bir hançerle flehit edildi. Hz. Ali Kufe’ye (Necef) defnedil-
mifltir. Hz. Ali’nin, kendisine Hz. Peygamber (a.s.m.) taraf›ndan verilen “Ebu Turab” lakab›ndan bafl-
ka “el-Murtaza” 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‹ EKBER fiAH: 1950-52 y›llar› aras›nda Türkiye’ye gelen Pakistan Milli E¤itim Bakan Vekilidir.
Kendi iste¤i üzerine Bediüzzaman Hazretleriyle Emirda¤’da görüflmüfltür. Görüflmesinde Bediüzza-
man Hazretlerinden Risale-i Nur hizmeti ve Islâm dünyas›n›n durumu hakk›nda bilgi alm›flt›r. Gö-
rüflmeleri esnas›nda Bediüzzaman Hazretleri taraf›ndan talebeli¤e kabul edilen Ali Ekber fiah
memleketine döndükten sonra çeflitli gazete ve dergilerde makaleler yazarak Bediüzzaman Haz-
retlerini, risaleleri ve Türkiye’deki Islâmî inkiflaf› anlatm›flt›r.

AL‹ RIZA (MAHKEME RE‹S‹): Mu¤lal› olan Ali R›za Balaban, 1943 senesinde Bediüzzaman Sa-
id Nursî’nin talebeleriyle birlikte yarg›land›¤› Denizli mahkemesinin reisi idi. Mahkeme süresince
adaletten ayr›lmad›. Risale-i Nur’un hizmet tarihinde mühim bir dönüm noktas› olan Denizli mah-
kemesinin ilk beraat karar›n› vermiflti. Bu karar üzerine Üstat Bediüzzaman Hakim Ali R›za Bala-
ban ve adaletten ayr›lmayan di¤er hakimler hakk›nda flöyle demiflti: “Hakim-i adil ile beraber, ha-
kikî adalete çal›flan zatlar, de¤il yaln›z bizi, belki Anadolu’yu ve Âlem-i ‹slâm› manen minnettar
eylemifller.”

AL‹ RIZA EFEND‹ (FETVA EM‹N‹): ‹stanbul’un eski fetva eminlerinden olan Ali R›za Efendi, ‹s-
tanbul ulemas›n›n önde gelen isimlerinden biridir. Risalelerde kendisinden “‹stanbul ulemas›n›n
en büyü¤ü ve en müdakkiki ve çok zaman müftiü’l-enam olan eski fetva emini meflhur Ali R›za
Efendi” fleklinde bahsedilmektedir.

Ali R›za Efendi, medrese mensuplar›n›n ve resmî vazifede bulunan hocalar›n Risale-i Nur aley-
hinde bulundu¤u zamanlarda onlar›n aksine Risale-i Nur’a taraftar olmufltur. Risale-i Nur ve Bedi-
üzzaman Hazretleri hakk›nda takdirkâr ifadeler içeren mektuplar› bulunmaktad›r. Mektuplar›nda
risalelerin ifade tarz›n›n hiçbir eserde bulunmad›¤›n›, eserlerin müceddid-i din olup tam do¤ru ol-
du¤unu, zor flartlar alt›nda bu eserleri meydana getiren Bediüzzaman Hazretlerinin ‹slâm dinine
büyük hizmet etti¤ini beyan etmifltir. 

AL‹ SUAV‹: Yola ve uykusuzlu¤a dayan›kl› anlam›na gelen Suavi lakab›n› kullanan Ali, gerçek-
lefltirdi¤i Ç›ra¤an bask›n›yla tarihimize “Sar›kl› ‹htilâlci” olarak geçer. Ali Suavi, 1255 y›l›n›n Rama-
zan Bayram›nda (8 Aral›k 1839) ‹stanbul’da do¤du. Tahsil görmemesine karfl›l›k; ilme ve ilim adam-
lar›na hürmetkâr bir baba, efline ders verecek kadar e¤itimli bir annenin çocu¤udur. Ali, Davutpa-
fla ‹skelesi Rüfltiye mektebini bitirdikten sonra memuriyet hayat›na at›ld›. 17-18 yafllar›nda hacca
gitti. Hacca gitti¤i s›rada âlimlerle temasa geçerek hadis konusunda bilgisini artt›rmaya çal›flt›. Da-
ha önceden Arapça ve Farsçay› ö¤renmifl bu yöndeki çal›flmalar›na katk› yapm›flt›r. Ö¤retmen aç›-
¤›n› kapatmak maksad›yla yap›lan s›navda büyük baflar› gösterince Bursa Rüfltiyesine muallim-i
evvel olarak tayin edildi. (1858) Ali, burada bir taraftan ö¤retmenlik yaparken di¤er taraftan da
Bursa Ulu Camiinde vaazlar vermeye bafllad›. Bat›l› tarzda aç›lm›fl bulunan bir okulda görev yap-
mas›na ra¤men sar›kl›yd›. Sadrazam Ali Paflan›n daveti üzerine 1861 y›l›nda ‹stanbul’a geldi.
1864’te Sofya Ticaret Mahkemesi reisli¤i,1865-66 y›llar›nda Filibe tahrirat müdürlü¤ü yapt›. 1866
y›l›nda tekrar ‹stanbul’a gelerek fiehzade Camiinde ders ve vaazlar vermeye bafllad›. 1867 y›l›nda
Muhbir gazetesindeki yaz›lar›yla gazetecili¤e ilk ad›m›n› att›. Gazetenin kapat›lmas›ndan sonra
Kastamonu’ya sürüldü. (1867) Musatafa Faz›l Paflan›n daveti üzerine ayn› y›l Paris’e kaçt›. Sultan
Abdülaziz’in Fransa’ya yapaca¤› ziyareti üzerine ancak bir ay kalabildikleri Paris’ten arkadafllar›yla
birlikte Londra’ya geçti. Yurda dönüfl için müracaat edip Sultan Abdülhamid taraf›ndan kendisine 
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izin verilince, 9 y›l 5 ay sonra ‹stanbul’a döndü (1876). Padiflah›n emriyle 1 fiubat 1877’de Galata-
saray Lisesi Müdürlü¤üne atand›. Göreve bafllar bafllamaz ö¤renci, ö¤retmen ve görevli say›s›n›
Müslümanlar lehine dönüfltürmesi, programda olmas›na ra¤men okutulmayan din derslerini okut-
maya çal›flmas›; burada söz sahibi olan baflta Fransa olmak üzere, ‹ngiltere ve Osmanl› vatandafl›
gayr› müsimlerin tepkisine sebep oldu. Bir y›l› dahi dolmadan görevden al›nd›. (1878) Ali Suavi, V.
Murad’› tahta geçirmek maksad›yla, birkaç yüz muhacirle gerçeklefltirdi¤i Ç›ra¤an Bask›n› s›ras›n-
da, Befliktafl Zab›ta Amiri Hasan Paflan›n kafas›na vurdu¤u sopa darbesiyle hayat›n› kaybetti. (20
May›s 1878)

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›l-
d›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-› Haktan isteyen Kurucu’ya,
yazd›¤› fliirlerinden dolay› II. Akif denmektedir. 1938 y›l›nda ailesiyle birlikte Medine’ye göç eder-
ler. Çocuklar›n› okutmak için Türkiye’den gitmek zorunda olan ‹brahim Efendi, Ali Ulvi’yi haf›z yap-
t›ktan sonra Kahire Ezher Üniversitesine gönderir. Bitirdikten sonra da Medine’de önce Evkaf Da-
iresinin inflaat ve sicilat emini olarak çal›fl›r. Daha sonra Sultan Mahmud’un yapt›rd›¤› Mahmudiye
Kütüphanesi’nde çal›flan Ali Ulvi Kurucu, emekli oluncaya kadar da Arif Hikmet Kütüphanesinde
çal›flt›. 

ANTERE (?-614): ‹slâm öncesi Arap kültürünün önemli sembollerinden olan Antere, Kâbe du-
var›na as›lan fliirinden dolay› “Muallâka fiairi” olarak an›lm›flt›r. fiairli¤i yan›nda kahramanl›¤› ve ce-
saretiyle de k›ssalara konu olmufl bir halk kahraman›d›r. Risale-i Nur’da Antere; “Zilletle içilen âb-
› hayat, t›pk› Cehennem gibidir; izzetle Cehennem ise, benim için iftihar etti¤im bir menzildir”
mealindeki beyiti münasebetiyle geçmektedir. Künyesi Antere bin fieddad bin Amr bin Muaviye
el-Absî fleklindedir.

Antere’nin do¤um tarihi hakk›nda kesin bilgi mevcut de¤ildir. Babas›, Abs kabilesinin ileri ge-
lenlerinden olan fieddad, annesi ise Habeflli bir cariyedir. Abs, Necid bölgesinde yaflayan bir kabi-
ledir. Bir cariyenin o¤lu olmas›ndan dolay› zaman›n anlay›fl›na göre hür say›lmay›p köle muame-
lesi gördü. Bu durumuyla ba¤lant›l› olarak gençli¤inde sevdi¤i ve istedi¤i amcas›n›n k›z› kendisine
verilmedi. Kölelikten kurtulup hürriyetine kavuflmas› epey zaman ald›.

Antere, ilk önce fliirleriyle meflhur oldu. Di¤er taraftan çok iyi binici olup, zamanla kahraman-
l›¤›n› gösterecek f›rsatlar da önüne ç›kt›. Mensubu bulundu¤u Abs kabilesi baflka kabilelerin sal-
d›r›s›na u¤rad›, mallar› ya¤maland› ve amcas›n›n k›z› da bu sald›r› s›ras›nda kaç›r›ld›. Bunun üzeri-
ne harekete geçerek ya¤malanan mallar› düflmanlar›n›n elinden ald›¤› gibi amcas›n›n k›z›n› da
kurtard›. Bu kahramanl›¤› sonras›nda özgürlü¤üne kavufltu ve kölelikten azat edildi. Bu geliflme-
lerden sonra amcas›n›n k›z› ile evlenmesine engel teflkil eden durum ortadan kalkm›fl oldu ve sev-
di¤ine kavufltu.

Antere, bir zamanlar Arap Kargalar› anlam›na gelen “A¤ribetü’l-Arab” olarak adland›r›l›p kendi-
leriyle alay edilirken, daha sonra flairli¤inin yan›nda cesareti, atikli¤i, güzel huyu, hoflsohbeti ve
özellikle zulme asla boyun e¤meyen kabilesinin medar-› iftihar› oldu. Kabilesinin kat›ld›¤› Dahis ve
Gabra Savafl›nda dillere destan olacak kahramanl›klar gösterdi. Araplar›n en çok sevdi¤i insanlar
aras›nda yer ald›.

‹slâmiyetten önce Araplar, flairlere büyük de¤er verirlerdi. Belli aral›klarla düzenlenen fliir ya-
r›flmalar›nda ön s›ralarda yer alan flairlerin fliirleri Kabe duvarlar›na as›l›r ve uzun süre burada as›-
l› kal›rd›. Muallâka fiairleri denilen bu flairlerin en ünlüleri aras›nda Antere ayr› bir öneme sahipti.
Melez olanlarla alay edilip hakir görülmelerine ra¤men kendisi melez oldu¤unu Muallâka’s›nda
belirtmekten çekinmedi. Yazm›fl bulundu¤u fliirleri parça parça nakledilmifl olmas›na ra¤men Mu-
allâka’s› tam olarak muhafaza edilip nakledilmifltir.



1162 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎfiAHIS B‹LG‹LER‹

Antere’nin güzelli¤iyle meflhur olmas›ndan ötürü “El-Müzehhebe” olarak da flöhret bulan Mu-
allâka’s›, 86 beyitten oluflmaktad›r. Eserin ilk k›s›mlar›nda aflk, sevgi ile alâkal› hat›ralar yer al›r-
ken, ikinci k›s›mda cesaret, kahramanl›k, cömertlik ve iffet ile ilgili konular ifllenmektedir. Eserin
çok say›da nüshas›n›n yay›nlanmas›n›n yan›nda bir çok flerhi de yap›lm›flt›r. Türkçeye de tercüme
edilen eser, di¤er muallâka fliirleri ile birlikte 1943 y›l›nda ‹stanbul’da yay›nlanm›flt›r.

Antere, kahramanl›k ve cesaretini ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Nitekim ilerlemifl yafl›na
ra¤men kabilesi ile Tay kabilesi aras›nda meydana gelen savafla kat›ld› ve bu savafl s›ras›nda öl-
dürüldü. Kesin olmamakla birlikte ölüm tarihinin 614 y›l› oldu¤u san›lmaktad›r. fiiirleri dilden dile
dolaflt›¤› gibi kahramanl›¤› da Araplar aras›nda yay›ld›. Destanlara konu oldu. Hayat› ile ilgili ola-
rak çok say›da monografiler yaz›ld›. Ayr›ca tiyatro ve sinema eserlerine de konu oldu.

ASIM: Risalelerde ad› As›m Bey ya da Binbafl› As›m Bey olarak geçen Ahmet As›m Önerdem,
1877 senesinde ‹zmit’te dünyaya geldi. Trablusgarp, fiam, Mu¤la ve Manisa gibi çeflitli yerlerde su-
bay olarak görev yapt›. El yaz›s› güzel olan As›m Bey Burdur’a geldi¤inde Bediüzzaman Hazretle-
riyle tan›flt› ve risaleleri yazmaya bafllad›. 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 flekil-
dedir:

Emniyetin s›k› tedbirler ald›¤› Bediüzzaman Hazretlerinin ve talebelerinin takip edildi¤i 1934 ve
1935’li y›llarda bir gün As›m Bey evinde arkadafllar›yla risaleleri okurken polisler bask›n yapar ve
evinde baz› risaleleri bulur. Bu hadise üzerine As›m Bey Isparta’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 ifl-
lere bulaflt›rmayan As›m Bey, Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle “istikamet flehidi” olur. As›m Be-
yin cenazesi efli Nigâr Han›m taraf›ndan y›kan›r ve korkudan ancak yedi sekiz kiflinin kat›ld›¤› ce-
naze namaz›ndan sonra Isparta’n›n Alâaddin Mezarl›¤›na defnedilir.

ASHAB-I KEHF: Bir ma¤arada y›llarca uyuduktan sonra tekrar uyand›klar› Kur’ân-› Kerîm’de
haber verilen arkadafl grubu. Ölümden sonra diriliflin bir örne¤i olan bu olay Kur’ân-› Kerîm’in Kehf
Suresinde anlat›lmaktad›r. Kehf kelimesi ma¤ara anlam›na gelir. Bu surede bildirildi¤ine göre, put-
perest bir kavim içinde yaflayan ve Allah’›n varl›¤›na inanan bir k›s›m genç, kendi inançlar›ndan
zorla vazgeçirilmeye çal›fl›lmas›ndan ötürü bir ma¤araya s›¤›nm›fllar ve yanlar›ndaki köpekle bir-
likte muhtemelen 309 y›l uyuyakalm›fllar ve sonra uyanm›fllard›r. Ma¤arada bir kaç gün kadar
uyuduklar›n› sanan gençler içlerinden birisine para vererek flehre gönderirler. Böylece onlar›n du-
rumlar›ndan haberdar olanlar Allah’›n vaadinin hak oldu¤unu ve k›yametin mutlaka gelece¤ini an-
larlar ve ma¤aran›n bulundu¤u yere mescit yapmaya karar verirler. Kur’ân-› Kerîm’de anlat›lan
“Ashab-› Kehf” k›ssas›nda ma¤aradaki gençlerin say›s› ve nerede yaflad›klar› konusunda kesin bir
bilgi verilmemifltir.

AS‹YE HANIM: ‹smi ve hizmetleri Risale-i Nur’da geçen Asiye Han›m 1885’de Afyon’da do¤du.
Babas› Mehmet Bahaüddin Mevlâna Halid-i Ba¤dadî’nin hizmetinde bulunan ve Mevlâna Hazretle-
rinin kendisine bir cübbe hediye etti¤i Küçük Âfl›k’›n torunudur. Mevlâna Hazretlerinin hediye et-
ti¤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 Hapis-
hanesine müdür olarak atanmas›ndan sonra ailece Kastamonu’ya yerleflmifllerdir. Asiye Han›m
Üstad› bu sayede tan›m›fl ve cübbeyi Üstada vermifltir.
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ATIF: ‹smi risalelerde At›f, Kürt At›f, Ayd›nl› Hasan, Ayd›nl› Hasan At›f olarak da geçmektedir.
Aslen Sinopludur. Birinci Dünya Savafl› vatan savunmas›na kat›lan Hasan At›f Sinop’ta tahrirat kâ-
tipli¤inde görevliydi. Daha sonra telgrafç›l›¤a bafllad› ve bu büyük savaflta telgrafç›l›k yaparak as-
kerlik görevini tamamlad›. 

Hasan At›f risalelerle tan›flt›ktan sonra güzel el yaz›s›yla yazmaya bafllad›. Onun bu flekilde ri-
saleleri yaz›p ço¤altmas›n› be¤enen ve takdir eden Bediüzzaman Hazretleri yazd›¤› bir risalenin
alt›na flu notu düflmüfltü: “Hadsiz barekâllah, hadsiz maflaallah, hadsiz es’adekümullah.”

Üstat ve talebelerinin 1943 y›l›nda Denizli Hapsine sevk edildikleri günlerde, Hasan At›f Sand›k-
l›’da on yedi gün hapiste kald›. Daha sonra Dazk›r›, Çivril, Isparta; oradan da Denizli’ye götürüldü.
Bir gün sonra da Bediüzzaman Hazretlerini getirmifllerdi. Hapishaneden mahkemeye Üstatla bir-
likte gidip geliyorlard›. Risalelerde kendisinden Kürt At›f olarak bahsedilmesini ise Son fiahitler’in
ikinci cildinde flu flekilde anlat›r: “1933’den evvel hastalanm›fl, 45 kiloya düflmüfl, kendime s›cak
bir yer ar›yordum. Sand›kl›’ya, daha sonra ise Nazilli’ye gelmifltim. Sand›kl›’n›n K›z›lören köyündey-
dim. Çivril kaymakam› bizimle alâkadar olmufl, Ankara’ya aleyhimize telgraf çekmifl, bu telgrafta
‘Bir kürt varken, bafl›m›za bir kürt daha ç›kt›’ diye benden ‘Kürt’ diye bahsetmiflti. Bu sebepten
Kastamonu Lâhikas›nda ‘Kürt At›f’ diye geçmektedir.”

AZRA‹L (A.S.): Dört büyük melekten biri olup Cenab-› Hak taraf›ndan insanlar›n ruhlar›n› al-
makla görevlendirilmifltir. Ölüm mele¤i de denilmektidir.

— B —

BEK‹R (BARLALI HACI BEK‹R): Risalelerde pek çok yerde kendisinden Bekir Bey, Bekir Efen-
di olarak bahsedilen Barlal› Hac› Bekir’in as›l ismi Bekir Dikmen’dir. Barlal› bir tüccar olan Bekir Dik-
men 1898 senesinde Barla’da do¤mufl, 1954 senesinde ‹stanbul’da vefat etmifltir. Mezar› Edirne-
kap› fiehitli¤indedir.

Bekir Bey Bediüzzaman Hazretlerinin talimat› üzerine Haflir Risalesini (Onuncu Söz) matbaada
bast›rarak risalelerin ilk defa matbaada bast›r›lmas›na vesile olmufltur.

Hizmette kusur eden Nur Talebelerinin yedikleri flefkat tokatlar›n›n zikredildi¤i Onuncu Lem’a-
da Bekir Beyin yedi¤i bir flefkat tokad›ndan da bahsedilir. Bediüzzaman Hazretleri Bekir Beye ye-
ni harfler ç›kmadan önce matbaada bas›lmas› için Yirmi Beflinci Sözü gönderir. Matbaa fiyat›n›n
daha sonra gönderilece¤i söylenmesine ra¤men fiyat›n yüksek oluflu, Bediüzzaman’›n fakr-› ha-
linden dolay› bu fiyat› ödeyemeyece¤i, kendisi bu fiyat› ödese Bediüzzaman’›n buna raz› olmaya-
ca¤› gibi düflüncelerle Bekir Bey risaleyi bast›rmaz. Daha sonra harf inkilâb› olur ve risalenin bas›l-
mas›n›n gecikmesinden dolay› Kur’ân hizmetine mühim bir zarar olur. Bekir Beyin bu hatas›ndan
iki ay sonra bast›r›lmayan risalenin fiyat›n›n yaklafl›k iki kat› paras› çal›n›r. Bu durumun bir “flefkat
tokad›” oldu¤unu belirten Bediüzzaman Hazretleri çal›nan paras›n›n sadaka hükmüne geçti¤ini
belirterek Bekir Beyi teselli eder.

BERGSON (HENRY BERGSON): Musevî bir ailenin çocu¤u olan Bergson Paris’te 1859’da do¤-
du 1941 senesinde öldü. Lisan yetene¤i kuvvetli, canl› ifadeleri seven, genifl bir hayal gücüne sa-
hip, ilim adam› kafas›nda flair ruhu tafl›yan bir insand›. Son ça¤›n en önemli filozoflar›ndan olan
Bergson önceleri zaman›nda geçerli olan materyalist (maddeci) görüfllerin etkisinde kald› ve ate-
ist (tanr› tan›maz) olarak tan›nd›. Daha sonralar› flüpheci olan Bergson bir süre sonra onu da terk
ederek sezgicili¤e yöneldi. Ak›l yerine sezgiyi ön plâna ç›kard›. Dikkatleri ruhçulu¤a çekerek me-
tafizi¤i güçlendirmeye çal›flt› ve materyalizme karfl› ç›kt›. Bergson, sezgicili¤e yöneldikten sonra
ömrünün sonuna kadar pozitivizm ve komünizmle mücadele etmifltir.
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B‹SMARCK: Bismarck, ordudan ayr›l›p toprakla u¤raflan Prusyal› eski bir subay›n o¤lu olarak
dünyaya geldi (1815). Alt›-on iki yafl aras›n› s›k› bir e¤itim ve disiplinin uyguland›¤› yat›l› okulda
geçirdi. 1835 y›l›nda hukuk e¤itimini tamamlad›. 1839 y›l›nda annesinin ölümü üzerine Pomeran-
ya’ya yerleflti. 1847 y›l›nda Prusya eyalet meclisine seçildi. Daha sonra Frankfurt diyet meclisinde
Prusya’y› temsil etti. Bir ara Petersburg ve Paris’te büyükelçilik yapt›.

Berlin’e geri ça¤r›ld›ktan sonra devlet bakan›, ard›ndan baflbakan oldu. D›fliflleri bakanl›¤›n› da
beraber yürüttü. Alman imparatoru I. Wilhem ile uyumlu çal›flarak çok say›da reform yapt›. Prus-
ya ordusunu çok güçlü hale getirdi. ‹mparator ile bafllayan etkili iflbirli¤i yirmi alt› y›l sürdü (1862-
1888). Alman birli¤inin kurulmas›ndaki en büyük rolü Otto von Bismarck üstlenmifltir. Önce Avus-
turya’y› sonra da Fransa’y› yenen Prusya ordular›, Paris’e girdikten sonra Almanya’n›n imparator-
luk oldu¤u ilân edilmifl ve Versailles Saray›’nda düzenlenen bir törenle Wilhelm, “Kayzerlik tac›”n›
giymifltir.

Alman siyasî tarihi 1803’den beri bu devletin daima genifllemeye çal›flt›¤›n› göstermekle bera-
ber, Bismarck devri büyük Alman Birli¤inin güçlü temeller üzerine kuruldu¤u dönemdir. Bis-
marck’›n yönetimden ayr›lmas›ndan sonra, ›rkç›l›k kendini göstermeye bafllad›. Bismarck dönemi
milletleraras› dengelerin çok titiz bir flekilde göz önüne al›nmas›na ra¤men, ondan sonra yay›lma-
c›l›k siyasetinin izlenmesi, Almanya’ya pahal›ya mal oldu ve bu süreç Birinci Dünya Savafl› ile son
buldu.

— C —

CARLYLE: Avrupa’n›n dahi muhakkiklerindendir. ‹skoç as›ll› tarihçi, yazar ve elefltirmen. 4 Ara-
l›k 1795 tarihinde Ecclefechan’da (Dumfriesshire, ‹skoçya) do¤du. Kalabal›k bir aile çocu¤u olup,
annesi ve sekiz kardefline olan afl›r› ba¤l›l›¤›n› ömrü boyunca devam ettirdi. Köy okulunu bitirdik-
ten sonra Annan Akademisine gönderildi (1805). Bu okuldan sonra Edinburg Üniversitesine gitti
(1809). Bu s›rada belli bir konu üzerinde yo¤unlaflmamakla beraber çok say›da eser okudu. Baba-
s› papaz olmas›n› istediyse de buna ilgi göstermedi. Matematik e¤itimi alarak 1814’te bu dersi ver-
meye bafllad›.

Ö¤retmenli¤i b›rakarak, 1819’da hukuk e¤itimi almak üzere geri döndü. Bu tarihlerden itibaren
inanç dünyas›nda önemli de¤ifliklikler ve geliflmeler oldu. Bu durumu 1836 y›l›nda kaleme ald›¤›
“Bay Teufelsdröckh’ün Yaflam› ve Düflünceleri” adl› eserinde yazd›. Bu arada Alman edebiyat›na
ve özellikle Goethe’ye ilgi duydu. 1826 y›l›nda evlendi. Bu dönemde ve evlili¤i boyunca maddî s›-
k›nt› çekti.

Geçimini yazd›¤› yaz›larla sa¤lamaya çal›fl›yor, ancak gerekli deste¤i görmüyordu. Buna ra¤-
men fikirlerinden ödün vermedi¤i gibi, büyük bir tarih eserini yazmaya bafllad›. Büyük maddî s›-
k›nt› yaflamas›na ra¤men böyle bir giriflimde bulunmas› dikkat çekicidir. Bu eserle beraber yo¤un
tarih araflt›rmalar›na giriflti. 1837 y›l›nda eserini tamamlay›nca çok büyük alâka görerek halk›n
sevgisini kazand›. Bundan sonra çok say›da konferans ça¤r›s› ald›. Dolay›s›yla maddî durumu da
önemli ölçüde düzeldi.

Maddecili¤e ve rasyonalizme karfl›yd›. Siyasî ve kültürel tarihin ak›fl›n› ancak ola¤anüstü kiflile-
rin de¤ifltirebilece¤ini savundu. ‹lâhî ayd›nl›¤› hedef ald›. Bir duvarc›n›n o¤lu olup yoksulluk içinde
yaflad›¤› zamanlar çoktur.

1837 y›l›nda “Frans›z Devrimi” adl› büyük eserini kaleme ald›. Yaln›zca giysilere ve d›fl görünü-
fle önem verilen, riyakâr bir toplumda yaflamaktan müthifl bir derecede rahats›z oldu. Frans›z Dev-
rimi sonras› saray mensubu ve soylular›n ç›lg›nl›k ve bencilliklerini elefltirdi. Bu durum onu mane-
vî de¤erler üzerinde daha fazla yo¤unlaflmas›n› netice verdi.
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Gittikçe müthifl bir derecede kök salan ve toplumda fliddetli bölünmelere, s›n›flar aras›ndaki
fark›n zenginden yana geliflmeyi netice veren, kapitalist sisteme fliddetle karfl› ç›kt›. Chartism
(1840), Kahramanlar (1841), Geçmifl ve Bugün (1843) adl› eserlerinde, “b›rak›n yaps›nlar” yaklafl›m›-
n› elefltirdi Burjuva s›n›f›n›n vurdumduymazl›¤› ile rejim karmaflas›na elefltiriler yöneltti. Gelenek-
sel iktisadî sisteme karfl› ç›kt›. Bozulan ve gittikçe yok olan de¤erler üzerine e¤ilerek, bunlar›n ya-
flat›lmas› veya yeniden topluma kazand›r›lmas› gere¤i üzerinde durdu. O, ‹slâm dünyas› ve Alman-
ya’da, eski de¤erler üzerinde kurulacak yeni bir düzenle inkiflaf edilece¤ine inand›.

Ömrü boyunca aray›fl içinde olan ve çok say›da eser okuyan Carlyle, kiliseyi ve H›ristiyanl›¤›
elefltirdi¤i gibi Hz. Muhammed’e olan hayranl›¤›n› da aç›klamaktan ve eserlerinde belirtmekten
çekinmedi. Hakka taraftar olup, ‹slâm Peygamberinin faziletlerini dile getirdi ve övgüler ya¤d›rd›.
Dinî taassubun hüküm sürdü¤ü ve ‹slâm beldelerinin tek tek iflgal edildi¤i bir dönemde bir üni-
versite rektörünün Hz. Muhammed (a.s.m.), Kur’ân-› Kerîm ve ‹slâmiyet hakk›ndaki övücü sözleri
dikkate de¤erdir Türkçe olarak yay›nland›¤›n› belirtti¤imiz eserinin ilgili bölümlerinden bir k›sm›-
n› Bediüzzaman Hazretleri de baz› eserlerine alm›fl ve övücü ifadeler kullanm›flt›r.

Ülke çap›nda bir üne kavuflup maddî s›k›nt›lar› aflt›¤›, feraha ulaflt›¤› bir anda eflinin ölümü, ha-
yat› üzerinde çok etkili oldu. Bundan sonra geçen on befl y›l boyunca kendini toparlayamad›.1881
y›l›nda Londra’da öldü.

CEBRA‹L (C‹BR‹L) (A.S.): Dört büyük melekten, Cibril, Cibril-i Emin, Ruhü’l-Emin, Ruhü’l-Kudüs
isimleriyle de bilinen vahiy mele¤i. Allah taraf›ndan peygamberlere vahiy götürmekle vazifeli me-
lek.

CELÂLEDD‹N HARZEMfiAH (?-1231): Harzemflahlar devletinin son hükümdar›d›r (1220-1231).
As›l ad› Megübirti’dir. Celâleddin, devrin geleneklerine uyularak ona verilen lakapt›r. Mo¤ollar›n
1220 de Harizm’i iflgal etmelerinden ve Sultan Alâaddin Muhammed’in ölümünden sonra tahta ge-
çen Celâleddin, Türk devletlerinin devaml›l›k ve bütünlük arz etti¤ine inan›yor ve kendisini Büyük
Selçuklular›n mirasç›s› olarak kabul ediyordu. Türk-‹slâm tarihinin en cesur hükümdarlar›ndan bi-
ri olan Celâleddin Harzemflah Mo¤ollara karfl› mücadelesiyle büyük flöhrete kavufltu ve ‹slâmiye-
ti savunan bir kahraman olarak tarihe geçti. Mo¤ollar› bir çok kez ma¤lûp eden Celâleddin Har-
zemflah vefat etti¤inde halk, onun ölümüne inanamam›fl, hakk›nda efsaneler yay›lm›flt›. Bu yüz-
den, ölümünden y›llarca sonra bile Mo¤allar endifle duymufllard›.

CEMALEDD‹N EFGANÎ: (1838. 1897) ‹slâmî uyan›fl› etkileyen 19. yüzy›l fikir ve siyaset adamla-
r›ndand›r. 1839’da do¤an Efgani, 18 yafl›na kadar Kabil’de kald› ve ilkö¤renimini âlim bir kifli olan
babas› Safdar’dan yapt›. Ülkenin meflhur bilginlerinden dil, tarih, din, felsefe, matematik, t›p ve si-
yaset alan›nda dersler ald›. Çeflitli seyahatleriyle tahsilini artt›ran, özellikle Hindistan’da Avrupa bi-
lim ve edebiyatla tan›flarak kafas›ndaki ›slahat düflüncelerini netlefltiren Efgani, Afganistan’a dö-
nüflünde Muhammed Han’›n ve onun yerine geçen Muhammed Azam’›n baflvezirli¤ini yapt›.
1870’te ‹stanbul’a gelen Efgani fikirleriyle birçok fikir ve siyaset adam›n› etkiledi. 1871’de ‹stan-
bul’dan ayr›larak Kahire’ye gitti ve burada da 8 y›l kalarak derin izler b›rakt›. Talebesi ve dostu
olan Muhammed Abduh ile birlikte, daha önce yine kendi yönlendirmesiyle gizlice kurulan “Urve-
tü’l-Vüska” adl› cemiyetin ve yine ayn› ad› tafl›yan bir gazetenin bafl›na geçti ve bu yolla Müslü-
manlar›n uyanmas›na, sömürgecilerden kurtulmas›na ve ‹slâm ülkelerinde ça¤›n gerektirdi¤i ›sla-
hat›n yap›lmas›na çal›flt›. ‹lk say›s› 13 Mart 1883’te yay›nlanan Urvetü’l-Vüska çeflitli iç ve d›fl bas-
k›lardan dolay› ancak 18 say› ç›kabilmifltir. Efgani ömrünün son y›llar›nda Abdülhamid’in daveti ile
‹stanbul’a geldi ve k›sa zamanda yeni bir çevre edinerek Osmanl› fikir hayat›n› derinden etkiledi.
9 Mart 1897’de ‹stanbul’da vefat etti ve Maçka’da fleyhler mezarl›¤›na defnedildi. 1944 y›l›nda Af-
ganistan hükümetine nakledilmifltir.
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CERC‹S ALEYH‹SSELAM: Cercis Aleyhisselâm›n fiam civarlar›nda ve Filistin’de yaflad›¤› ve Hz.
‹sa’dan sonra geldi¤i için, onun dininin hükümlerini devam ettirdi¤i rivayet edilmifltir. Vazifesini ifa
ederken birçok kifli ona tâbi olmufltur. H›ristiyanlar taraf›ndan St. Georges ismiyle an›lan Hz. Cer-
cis’in Filistin’in Remle kasabas›nda do¤du¤u ifade edilmektedir. Gerek Taberi tarihinde, gerekse ki-
lise kaynaklar›nda, ‹sa Aleyhisselâmdan sonra geldi¤i kaydedilmektedir.

Cercis Aleyhisselâm›n yaflad›¤› bölge, putperestlerin elinde olup Dad›yan ad›nda zalim bir hü-
kümdarlar› vard›. Cercis Aleyhisselâm, flehirleri dolaflarak ticaretle meflgul oluyor ve kazanc›n›n
bütününü fakirlere da¤›t›yordu. ‹darecileri ikaz ederek halka zulmetmelerini önlemeye çal›fl›rd›.
Yine bir defas›nda, kral› hidayete davet ederek, zulümden vazgeçirmek maksad›yla Musul’a gider.
Yan›na da de¤erli hediyeler al›r. Kral, büyük bir atefl yak›p halk› etraf›na toplam›fl, kendilerinin
yapt›¤› “eflun” adl› puta tapmalar›n› istiyordu. Kral bu iste¤ini yerine getirmeyenleri atefle at›yor-
du. ‹flte bu s›rada Cercis Aleyhisselâm gelir. Bu feci durumu görünce, önce bütün mal›n› mü’min-
lere da¤›tt› ve daha sonra da krala giderek; hiddet ve k›zg›nl›¤› b›rakmas›n›, zulmü terk etmesini,
kendisinin emin bir nasihatçi oldu¤unu, kendisine inanmas›n› söyler. Hem kendisinin, hem de zul-
metti¤i insanlar›n Allah’›n kulu olduklar›n›, yoktan var etmenin sadece Allah’a mahsus oldu¤unu,
kendisi dahil tüm insanlar›n Allah’›n aciz kullar› olduklar›n›, secde ve ibadetin sadece Allah’a ya-
p›labilece¤ini, r›zk› verenin Allah oldu¤unu tebli¤ eder. ‹nsanlar› puta tapmaya zorlamaktan vaz-
geçmesini, onu k›rmas›n›, Allah’a iman etmesini ister.

Hazreti Cercis’›n daveti kabul edilmedi¤i gibi, puta tapmas› istenir, reddedince de uzun süre-
cek olan iflkencelere maruz kal›r. Kral, Cercis Aleyhisselâm› bir a¤aca ba¤latarak mübarek vücu-
dunu demir taraklarla tarat›r. Demir taraklarla tarand›kça etleri lime lime olur. Etleri iplik iplik dö-
küldü¤ü halde ölmeyen Hz. Cercis’in üzerine keskin sirke ve tuz döktürür. Büyük bir demiri önce
ateflte iyice k›zart›p bafl›n›n üzerine koyarlar. Cenab-› Hak, onu tekrar eski haline getirir. Bu du-
rum karfl›s›nda kral ve adamlar› ne yapacaklar›n› flafl›r›rlar ve yeni çareler ararlar.

Büyük bir kazan kurdurup alt›nda atefl yakt›ktan sonra, Cercis Aleyhisselâm› içine at›p kapa¤›-
n› kapat›rlar. Kazan›n kapa¤› uzun bir süre kapal› tutulduktan sonra, ölmüfl oldu¤una hükmedile-
rek kapa¤› açt›klar›nda hayrete düflerler. Çünkü, yine ona bir fley olmam›flt›r. Krall›¤›n› kaybet-
mekten korkmaya bafllayan hükümdar, Cercis Aleyhisselâm›n zindana hapsedilmesini emreder.

Zindana hapsedilen Cercis Aleyhisselâm, zindanda da rahat b›rak›lmaz. Baflkalar›yla görüflüp
onlar› hidayete davet etmesin diye el ve ayaklar› çivilendi¤i gibi, büyük bir mermer tafl› da üze-
rine yaslarlar. Ancak, Cenab-› Hak bir melek göndererek kurtar›r ve kendisine yap›lan iflkencele-
re sabrederek vazifesine devam etmesini emreder. Kâfirler taraf›ndan dört kez flehit edilece¤i, her
seferinde tekrar diriltilerek yüksek mertebelere nail olaca¤› kendisine vahyedilir. Bu durum ken-
disini ziyadesiyle sevindirir.

Onu tekrar karfl›lar›nca görünce, yakalat›p ikiye ayr›flt›r›lan bir a¤ac›n aras›na koyup s›k›ca ba¤-
land›klar› gibi vücudundan et kopararak insan eti yiyen aslanlar›n önüne atarlar. Cercis Aleyhisse-
lâm tekrar kral ve adamlar›n›n karfl›s›na ç›kar. Bu adam Cercis’e (Aleyhisselâm) ne kadar çok ben-
ziyor demeye bafllad›lar. Düfltükleri acziyetten kurtulamayan kral›n adamlar›, bu adam çok iyi bir
sihirbazd›r, kendini bir ölü bir diri gösteriyor, dediler. Sihirbaz oldu¤u için de karfl›s›na iyi bir sihir-
baz ç›karmaya karar verirler. Zaten kendi ülkelerinde çok say›da sihirbaz da mevcuttu.

Sihirbazlar›n üstad›n› bularak kral›n karfl›s›na ç›kar›rlar. Sihirbaz bir kap içindeki suya çeflitli si-
hirler yap›p üstüne okuduktan sonra Cercis Aleyhisselâma içirmelerini ister. Cercis Aleyhisselâm
getirilen suya hiç itiraz etmeden “Bismillahirrahmanirrahim” deyip içer. Durumu gören sihirbaz, bu
ancak Allah’›n ifli olabilir, yoksa kesinlikle ölürdü, deyip iman eder. Kral, hiddetlenerek sihirbaza
“Ne çabuk da aldand›n?” diyerek tepki gösterir. Sihirbaz ise, aldanmad›¤›n›, her fleye kudreti ye-
ten âlemlerin Rabbi olan Allah’a iman etti¤ini söyler.
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Sihirbaz›n iman etti¤ini kimseye söylememesi ve halk›n iman etmesini önlemek için dilini ke-
serler. Ancak, olay halk aras›nda yay›ld›¤› gibi bir çok kifli de iman eder. Zalim kral, bütün mü’min-
leri toplat›p hepsini flehit ettikten sonra Cercis Aleyhisselâm› da flehit ettirir. Daha sonra bu kavim
ateflle helâk edilir. Bediüzzaman Hazretleri, müspet hareketi anlat›rken ve müspet hareket et-
mekle mükellefiz dedikten sonra, Hz. Cercis’i (a.s.) örnek göstermesi çok dikkat çekicidir. Cercis
Aleyhisselâm›n maruz kald›¤› iflkenceler, insano¤lunun takat›n›n üstünde olmas›na ra¤men Ce-
nab-› Hakk›n inayetiyle mahfuz kalm›flken, bu kadar iflkencenin yap›lmas›na kader-i ‹lâhinin mü-
saade etmesi, bir taraftan hizmetin kutsiyetini, di¤er taraftan da teklif vazifesinin mükemmel bir
flekilde ifa edildi¤ini göstermektedir. Cercis Aleyhisselâm, bütün menfîliklere ra¤men telâfl etme-
mifl, perde arkas›ndaki neticeleri, rahmet ve inayetin tecellisini, kader ve k›smetin adaletle hük-
metti¤ini, kullar›n flefkatle terbiye edildi¤ini bilerek ve düflünerek hareket etmifltir.

CEVAT RIFAT AT‹LHAN: 1892 y›l›nda ‹stanbul’da Vefa’da dünyaya geldi. 1967 y›l›nda geçirdi-
¤i kalp krizi sonucunda vefat etti. Babas› Hasan R›za Pafla fiam mutasarr›f› oldu¤u için çocuklu¤u-
nun ilk y›llar› fiam’da geçti. Ilkokula ‹stanbul’da bafllad›. Ilkokuldan sonra Kuleli Askeri Lisesine
kaydoldu. Buradan mezun olduktan sonra ilk önce Balkan Savafl›nda görev ald›. Arnavutluk hare-
kât›na kat›ld›. Edirne kuflat›ld›¤›nda esir düfltü ve iki sene Bulgar esareti yaflad›. Daha sonra Birin-
ci Dünya Savafl›nda Filistin ve Sina Cephelerine gönderildi. Savafl›n Osmanl› devleti aleyhine sonuç-
lanmas›n›n ard›ndan Konya’ya gelerek Milli Cephenin kurulufluna katk› sa¤lad›. Ard›ndan 1919 y›-
l›nda Zonguldak’a gelerek Kurtulufl Savafl›na kat›ld›. Zonguldak ve civar›nda milis kuvvetleri topla-
d› ve Frans›zlara karfl› mücadele etti. Kurtulufl Savafl›n›n kazan›lmas›ndan sonra ordudan ayr›larak
bas›n hayat›na at›ld› ve vefat›na kadar devam etti. 

Cevat R›fat Atilhan 1942 y›l›nda darbe haz›rl›¤›nda bulunmaktan,1952 y›l›nda da Ahmet Emin
Yalman suikastinde sorumlu oldu¤u gerekçesiyle iki kez tutukland› ve 11’er ay hapis yatt›.

1964 y›l›nda Somali’de toplanan ‹slâm Devletleri Kongresine davet edilerek Kongrenin ‹cra Ko-
mitesi baflkanl›¤›na seçildi. 

CEVDET BEY: Bediüzzaman’›n dostu ve arkadafl› olan Van eski valisi Cevdet Bey (Pafla) yine
uzun y›llar Van’da valilik yapan Tahir Pafla’n›n o¤ludur. 

Osmanl›-Rus savafl› devam etti¤i s›rada Van valisi olan Cevdet bey Van ve çevresinde Ruslara
ve Ermenilere karfl› vatan savunmas›nda bulunmufltur.

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 Üstada hem manevî bir evlât, hem
de bir talebe oldu. Üstatla beraber 1948 y›l›nda Afyon hapsine girdi. Üstat, Ceylân Çal›flkan için öv-
gülerle 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 uhre-
vîdir. 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.

— D —

DAVUD (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen, ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine kutsal ki-
taplar›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¤ütlerden ibarettir. Hz. Davut (a.s.) ayn› zamanda
‹srailo¤ullar›n›n devlet baflkan›yd›. Kendi zaman›nda Kudüs’ü baflflehir yapm›fl ve iktidar› merke-
zîlefltirmifltir. Hz. Davud (a.s.) nübüvvet ve saltanat› flahs›nda birlefltiren ilk peygamber olmufltur.
Hz. Davud (a.s.) zaman›nda ‹srailo¤ullar›n›n hükümranl›¤› F›rat Nehrinden K›z›ldeniz k›y›lar›na 



1168 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎfiAHIS B‹LG‹LER‹

kadar yay›lm›flt›r. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra etmifltir ve davalara bizzat ba-
karak 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 verilmifltir. Bununla birlikte Hz.
Davud, (a.s.) kendisine ihsan edilen güzel ve etkili sesiyle de bilinmektedir. O, Zebur-› fierif’i okur-
ken bütün mahlûkat›n onunla birlikte Cenab-› Hakk› tesbihe bafllayacak derecede kendinden geç-
ti¤i rivayetler aras›ndad›r. Hz. Davud’un (a.s.) m.ö.1010 tarihinde vefat etti¤i nakledilir. Kendisinden
sonra maddî ve manevî 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 se-
bep olaca¤› belirtilen din düflman› flah›st›r. K›yametin büyük alâmetlerinden olan Deccal, kendisi-
ne tâbi olanlarla birlikte bütün semavî dinlere karfl› mücadele ederek 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.

DOKTOR DUZ‹ (1820-1883)(RE‹NHART P‹ETER ANNE DOZY): Ülkemizde Doktor Duzi olarak
tan›nan, Risale-i Nur’da, ‹slâmiyet ve Kur’ân aleyhindeki yaz›lar›ndan dolay› ismi an›lan, Hollanda-
l› flarkiyatç›, Güney Fransa’dan Leiden’e göç eden, Protestan mezhebine mensup bir ailenin çocu-
¤udur. ‹slâm tarihi ve Kur’ân-› Kerîm hakk›nda yazm›fl bulundu¤u kitaplar›ndaki hakaretlerinden
ötürü, ‹slâm dünyas›nda hakl› bir infiale ve öfkeye sebep olan ve Müslümanlar›n nefretini celp
eden kimli¤iyle tan›nmaktad›r.

— E —

EBU BEK‹R (R.A.): ‹lk Müslümanlardan olup, Hulefa-i Raflidîn’in birincisidir. Ad›, Ebu Bekir Ab-
dullah bin Ebî Kuhafe Osman b.amir el-Kureyfli et-Teymî’dir. Fil Vakas›ndan 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. Peygamber 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 etmeden kabul etti¤i için bizzat Resul-i Ekrem taraf›ndan verilmifl ve onunla flöhret bul-
mufltur. Mekke’de ilk dönemde onun vas›tas›yla birçok kimse Müslüman olmufltur. Ticaretle u¤-
raflan Ebu Bekir Mekke döneminde Kureyflli müflriklerin iflkencelerine maruz kalan birçok Müslü-
man› büyük bedeller ödeyerek hürriyetine kavuflturmufltur. Hicrette Hz. Peygambere arkadafll›k
etmifl, birlikte Medine’ye hicret etmifllerdir. Hz. Peygamberin kumandanl›¤›n› yapt›¤› bütün savafl-
lara kat›lm›fl, Hudeybiye ve Veda Hacc›nda bulunmufltur. Resulullah›n vefat›ndan sonra Müslü-
manlarca halifeli¤e seçilerek ‹slâm tarihinin ilk halifesi olmufltur. ‹ki y›l kadar bu makamda Müs-
lümanlar›n bafl›nda kalm›fl ve Hicrî 13 y›l›nda Medine’de vefat etmifltir. Hz. Ebu Bekir, Resul-i Ek-
rem’in yan›na defnedilmifltir. 

EBU CEHIL: “Cehalet babas›” demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (a.s.m.) zaman›n-
da, mu’cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm› gördü¤ü halde iman etme-
yen din düflman› puta tapan gururlu bir müflrikin lakab›d›r. Bedir Gazas›nda öldürüldü.

EBU DAVUD: Büyük hadis âlimidir. Kütüb-u Sitte’den biri olan “Sünen”in müellifidir. Hadisleri
toplarken çok titiz davranm›flt›r. ‹lim ö¤renmek maksad›yla çok say›da flehir ve memleketi dola-
flarak muhtelif âlimlerin ilminden istifa etme yoluna gitmifltir. Bilgisini sa¤lamlaflt›rmak için bulun-
du¤u flehirlerde uzun süre ikamet etmifltir. Ahmed bin Hanbel’in de ilim meclislerine kat›larak on-
dan istifade etmifltir. Elefltirilen kiflilerle ilgili olarak sa¤lam deliller istedi¤i gibi, yanl›fl›n› gördü¤ü
kiflileri de yüzlerine karfl› elefltirmekten çekinmemifltir. Hadis ilminde otorite olup, Risale-i Nur’da,
“sad›k imam” olarak vas›fland›r›lmakta ve eserine ald›¤› baz› hadislerden nakiller yap›lmaktad›r.
Künyesi Ebu Davud Süleyman bin el-Efl’as bin ‹shak es-Sicistanî el-Ezdî fleklindedir.
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Ebu Davud, alt› büyük hadis külliyat›ndan biri olan ‘Sünen’ini vücuda getirirken titiz davrand›.
Rivayet edilen hadislerden zay›f ve sa¤lam olanlar› ay›rt etme konusunda büyük maharet ve ilim
sahibi bir âlim olarak tan›nd›. Hadisleri rivayet edenleri tenkit ederken, kendileri hakk›nda yeter-
li bilgiye sahip bulunmad›¤› flah›slar hakk›nda görüfl ve hüküm bildirmekten özellikle sak›nd›. Ba-
z› raviler hakk›nda söylenen ve tahkike dayanmayan “güvenilir de¤il” tarz› ifade ve görüfllere iti-
bar etmedi. Neden güvenilir olmad›klar› hususunun aç›klanmas›n›, flayet nakillerinde yalanlanm›fl-
lar ise bunun aç›k bir flekilde dile getirilmesini istedi. Ayn›, zamanda yetersiz ve liyakati olmayan
kiflileri de yüzlerine karfl› elefltirmekten çekinmedi. Bu flah›slar akrabalar› aras›nda yer alsalar bi-
le, tavr›n› ve do¤ruyu söyleme tarz›n› de¤ifltirmedi.

Ebu Davud, hadis ilminde ulaflt›¤› birikimi sayesinde bir anda yüz bin hadis hakk›nda müzake-
re yapabilecek bir seviyeye ulaflt›. Bu ilminin sayesinde ele al›nan hadislerle ilgili olarak, sa¤lam
veya zay›f yönlerini en ince teferruat›na kadar ortaya koyacak bir duruma geldi. Son derece tak-
va sahibi olmas›, rivayet edenler hakk›ndaki genifl bilgisi, ona olan güveni artt›rd›. Ayr›ca bunda
çok güçlü bir haf›zaya sahip olmas› da etkili oldu. Ebu Davud, ilim ile yo¤rulan ve büyük hizmet-
lere vesile olan ömrünü 889 y›l›nda tamamlad›. Bu y›l›n 21 fiubat’›nda Basra’da vefat etti.

EFLÂTUN (ÖL. M.Ö. 347): ‹slâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan filozofla-
r›ndan biridir. Kendisine omzunun veya aln›n›n geniflli¤inden dolay› Platon denmifl ve tarih boyun-
ca hep bu adla an›lm›flt›r. Arapçada “p” sessizinin bulunmamas› ve yan yana iki sessiz harfin te-
lâffuzundaki güçlük sebebiyle ad›, ‹slâmî literatürde Felâtun veya daha yayg›n olan Eflâtun flekli-
ni alm›flt›r. Hocas› Sokrat’›n demokrasi ad›na idam edilmesinin ›zt›rab›n› yaflayan Eflâtun’un felse-
fesini, bu sebeple sosyal düzen ve insan›n saadeti meseleleri teflkil eder. Eflâtun’un en önemli ho-
cas› Sokrat olmakla beraber, Kritilos, Timaios, Arkitas, flair Homeros ve Hesiodos gibi flahsiyetler
onun fikir ve ilham kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Tarihe “Akademi” olarak geçen okulun da kurucu-
su olan Eflâtun’un en ünlü talebesi Aristo’dur. Eflâtun m.ö. 347 y›l›nda, seksen yafllar›nda iken öl-
müfl ve Akademi’nin bahçesine defnedilmifltir. Eserleri: Devlet, Devlet Adam› ve Kanunlar.

ELMALILI HAMD‹ (1878-1942): Elmal›l› Muhammed Hamdi, “Hak Dini Kur’ân Dili” adl› tefsiriy-
le tan›nan son devrin din âlimlerindendir. Antalya’n›n Elmal› ilçesinde do¤an M.Hamdi, haf›zl›¤›n›
burada tamamlayarak tahsiline devam etmek üzere ‹stanbul’a gitti. ‹stanbul’da Küçük Ayasofya
Medresesine yerleflerek, Beyaz›t Camiindeki derslerine devam etti¤i Kayserili Mahmud Hamdi
Efendiden icazet ald›. Bundan sonra hocas› Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye an›lmaya
baflland› ve yaz›lar›nda da bu imzay› kulland›. Soyad› kanunuyla birlikte Yaz›r soyad›n› ald›ysa da
do¤um yerine nisbetle Elmal›l› diye meflhur oldu. Mekteb-i Nüvvab’› birincilikle bitiren M. Hamdi,
bir taraftan da kendi gayretleriyle edebiyat, felsefe ve musiki ö¤rendi. Meflrutiyet idaresini savu-
nan M.Hamdi, ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin ilmiye flubesine üye oldu. Avrupai tarzda bir meflru-
tiyet yerine fleriata uygun bir meflrutiyet modeli gelifltirmek için çal›flmalar yapan M. Hamdi,
II.Meflrutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak girdi. Mekteb-i Nüvvab ve Mekteb-i Kudatta
f›k›h, Medresetü’l-Mütehass›sin’de usul-i f›k›h, Süleymaniye Medresesinde mant›k, Mülkiye Mmek-
tebinde vak›f hukuku okutan M. Hamdi Yaz›r, 1918’de Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye azal›¤›na, bir müd-
det sonra da bu kurumun reisli¤ine tayin edildi. Evkaf naz›r› olarak da görev yapan Hamdi Yaz›r
1919’da Ayan Hey’eti üyeli¤ine tayin edildi. ‹lmi rütbesi de Süleymaniye Medresesi Müderrisli¤ine
yükseltildi. Cumhuriyetin ilan›yla memurluk yapt›¤› kurumlar la¤vedilince aç›kta kalan Hamdi Ya-
z›r’a, milli mücadele s›ras›nda ‹stanbul hükümetlerinde görev yapt›¤› gerekçesiyle ‹stiklal Mahke-
mesince g›yab›nda idama mahkum edildi ve daha sonra serbest b›rak›ld›. TBMM’de Türkçe tefsir
haz›rlat›lmas› karar› al›n›nca, bu, Hamdi Yaz›r’a teklif edildi. Teklifi kabul eden H. Yaz›r “Hak Dini
Kur’ân Dili” ad›n› verdi¤i tefsiri vefat›ndan önce tamamlamaya muvaffak oldu. 27 May›s 1942’de
vefat eden M. Hamdi Yaz›r Sahra-y› Cedid Mezarl›¤›na defnedildi.
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EM‹N (ÇAYCI EM‹N): Aslen Vanl› olan Çayc› Emin’in ismi Yemen Beydir; fakat Bediüzzaman
Hazretleri bu ismi Emin Bey olarak de¤ifltirmifltir. Soyad› kanunundan sonra Çay›rl› soyad›n› alm›fl-
t›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 bey-
lerinden bir tanesidir. Kastamonu’ya sürgün edildikten sonra Nasrullah Camiinin flad›rvan›nda bir
çay oca¤› iflletmeye bafllad›. 1936 y›l›nda çay oca¤›n› iflletmeye devam etti¤i günlerde, yeni sür-
gün edilmifl olan ve sad›rvana su almaya gelen Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü. ‹lk görüflme-
sinde Bediüzzaman’›n, “Beni takip 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 vesilelerle görüflmeye muvaffak oldu. Emin Bey Kastamonu’da kald›¤› müddetçe uzun sü-
re Bediüzzaman Hazretlerine hizmet etmifltir. 1943 senesinde Bediüzzaman ve di¤er Nur Talebe-
leriyle beraber sevk edildikleri Denizli Mahkemesinde yarg›land› ve 9 ay hapis yatt›. 1967 sene-
sinde Van’da geçirdi¤i bir trafik kazas› s›ras›nda yanarak flehit oldu.

ENVER PAfiA (1881-1922): ‹ttihat ve Terakki’nin en aktif üç paflas›ndan biri olan ve Alman-
lar›n yan›nda savafla girilmesinin tek sorumlusu olarak gösterilen Enver Paflan›n as›l ad› ‹smail En-
ver’dir. 1881 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Daha üç yafl›nda iken afl›r› iste¤i üzerine iptidai mektebi-
ne yaz›ld›. Babas›n›n Manast›r’a tayininin ç›kmas› üzerine burada okumaya devam edip askeri rüfl-
tiye (ortaokul) ve askeri idadiyi (lise) bitirerek Harp Okuluna girdi. Bundan sonra da Erkan-› Harp
Okuluna girdi. Bu okuldan yüzbafl› rütbesiyle mezun oldu ve Manast›r’daki 13. Seyyar Topçu Ala-
y›na tayin edildi.(1903) 7 Mart 1905’te kola¤as› oldu. Bu görevi s›ras›nda Rum ve Arnavut çetele-
rine karfl› giriflilen harekatta gösterdi¤i baflar›dan dolay› alt›n liyakat madalyas› ile ödüllendirildi.
13 Eylül 1906’da binbafl›l›¤a yükseltildi. ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin en aktif üyelerinden biri
olan Enver Pafla, birçok görevlerde bulunduktan sonra 5 Mart 1909 tarihinde Berlin askeri atafle-
li¤ine atand›. Yaklafl›k iki y›l bu görevi sürdürdü. ‹talya’n›n Trablusgarb’a sald›rmas› ve savafl›n bafl-
lamas›ndan sonra, ‹talyanlara karfl› gerilla savafl takti¤i uygulamak üzere 22 Ekim 1911’de Binga-
zi’ye hareket etti. 24 Ocak 1912’de Bingazi M›nt›kas› Kumandanl›¤›na atand›. Buna ek olarak bu-
ran›n mutasarr›fl›¤›na da getirildi. ‹talyanlara karfl› baflar›l› mücadeleler verdiyse de Balkan Harbi-
nin ç›kmas› üzerine ‹stanbul’a geri döndü ve akabinde, Onuncu Erkan-› Harbiye Reisli¤ine atand›.(1
Ocak 1913) Daha sonra da miralay (15 Aral›k 1913) ve mirliva oldu. (3 Ocak 1914) Ayn› y›l Harbiye
Naz›rl›¤›na getirildi. Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla beraber, askeri harekat›n yönetimini de
üstlendi. Ordunun bafl›nda Ruslara karfl› giriflti¤i Sar›kam›fl Harekat›yla 90.000 mevcutlu ordunun
büyük bir bölümünün, a¤›r k›fl flartlar›nda Allahuekber Da¤lar›nda donarak ölmeleri üzerine geri
çekilmek zorunda kal›nd›¤› gibi Enver Pafla da cepheden ‹stanbul’a döndü. Savafl›n kaybedilmesi
ve Talat Pafla Kabinesinin istifas› ile Enver Paflan›n da bakanl›¤› sona erdi (14 Ekim 1918). K›sa bir
süre sonra ‹ttihat ve Terakkinin ileri gelenleriyle beraber Almanya’ya kaçt›. 1 Ocak 1919 tarihli ira-
de ile ordudan at›ld›. Berlin’e vard›ktan sonra, ‹ttihat ve Terakkinin yeniden toparlanma faaliyet-
lerinde rol oynad›. Almanya’da bulundu¤u s›ralarda birkaç kez de¤iflik isimlerle Rusya’ya gidip gel-
di. Bu yolculuklar›ndan birinde Litvanya’da tutukland› ve iki ay hapis yatt›. (15 Ekim 1919) 1-8 Ey-
lül 1920 tarihlerinde Bakü’de gerçeklefltirilen Do¤u Halklar› Kongresine Libya, Tunus, Cezayir ve
Fas’› temsilen kat›ld›. fiubat 1922’de Ruslara karfl› savaflan Basmac›lar’› teflkilatland›rmak maksa-
d›yla Duflanbe’ye gitti. Son olarak Belcuvan bölgesindeki Ab›darya köyünde karargah kurdu (4
A¤ustos 1922). Burada Kurban Bayram›n› kutlad›klar› s›rada Ruslar›n sald›r›s› sonucu meydana ge-
len çarp›flmada ön saflarda savafl›rken flehit düfltü.

EfiREF ED‹P (FERGAN): II. Meflrutiyet ve Cumhuriyet döneminin tan›nm›fl dergilerinden Sebi-
lürreflad’› yay›nlayan gazeteci-yazar. Türkistan muhacirelerinden bir ailenin çocu¤u olarak Se-
rez’de dünyaya geldi. Sibyan mektebini ve rüfltiyeyi Serez’de okudu. Bu arada haf›zl›¤›n› tamam-
lad›. Daha sonra ‹stanbul’a gelerek hukuk mektebine kaydoldu. Ayn› zamanda Çemberlitafl’taki 
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Atik Ali Pafla Camiinde medrese derslerine devam etti. Dönemin meflhur vaizlerinin vaazlar›yla hu-
kuk mektebindeki hocalar›n›n ders takrirlerinden derledi¤i risaleleri bast›rmak suretiyle yay›n ha-
yat›na girdi. Hukuk mektebine devam ederken Mehmet Akif, Musa Kâz›m gibi isimlerin deste¤iy-
le “S›rat-› Mustakim” adl› dergiyi ç›kard›. 1912’den sonra derginin ad› “Sebilürreflad” olarak de¤ifl-
ti. Bu arada hukuk mektebini bitirdi. Eflref Edip, ‹stanbul’un iflgali üzerine Anadolu’ya geçerek mil-
li mücadeleyi destekledi. Milli mücadelenin kazan›lmas›ndan sonra tekrar ‹stanbul’a dönerek ya-
y›n faaliyetine burada devam etti. Sebilürreflad’›n yay›n›n› 1966’ya kadar 362 say› devam ettiren
Eflref Edip, bundan sonra Tevhid-i Efkâr, Yeni Asya, Yeni ‹stiklâl, Bugün, Sabah, ‹ttihad gibi dergi ve
gazetelerde yaz›lar yazd›. 1971’de vefat eden Eflref Edip, Edirnekap› fiehitli¤ine defnedildi.

- F -

FAT‹H SULTAN MEHMET: Yedinci Osmanl› padiflah›d›r. II. Murat’›n o¤ludur. Devrin meflhur
âlimleri Molla Güranî ve Molla Hüsrev’den dersler ald›. Bursa’da s›k› bir e¤itim gördü. ‹slâm ilimle-
rinin yan› s›ra Rumca ve Latince’yi de ö¤rendi. Babas› II. Murat’›n vefat› üzerine 1451’de 19 yafl›n-
da iken tahta ç›kt›. 29 May›s 1453 tarihinde ‹stanbul’u fethederek Fatih ünvan›n› ald›. Fatih Sultan
Mehmet, güçlü bir asker ve devlet adam› olmas›n›n yan›nda, felsefe, güzel sanatlar, tarih, edebi-
yat, matematik ve astronomiye önem vermesiyle de tan›n›r. Avni mahlas›yla yazd›¤› fliirlerini bir
divanda toplam›flt›r. Çok say›da cami, medrese, saray, hastahane ve imaret yapt›rm›fl, ‹stanbul’u
bir Osmanl› flehri haline getirmifltir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanl› Devleti güçlü bir im-
paratorluk haline gelmifltir. Fatih, 1481 bahar›nda do¤uya yapaca¤› bir sefer haz›rl›¤› içerisindey-
ken rahats›zlanarak vefat etmifl ve Fatih Külliyesindeki türbesine defnedildi.

FEVZ‹ ÇAKMAK: (1876-1950) As›l ad› Mustafa olan Fevzi Pafla, müflir Fevzi, Mareflal Fevzi Çak-
mak olarak bilinir. Tasavvufla ilgilenmesini sa¤layan dedesi taraf›ndan kendisine Fevzi lakab› ve-
rilen Fevzi Çakmak, Harbiyedeki üstün zekas›yla hocalar›n›n dikkatini çekti ve bu flekilde erkan-›
harp s›n›f›na al›nd›. 1898’de kurmay yüzbafl›, 1901’de kola¤as›, 1902’de binbafl›, 1907’de 37 yafl›n-
da miralay oldu. Balkan savafllar› s›ras›nda çeflitli görevlerde bulunan Fevzi Çakmak, savafltan son-
ra 1913’te Ankara’da bulunan Beflinci Kolordu Kumandanl›¤›na tayin edildi. 1915’te mirliva rütbe-
sine terfi ederek kolordusuyla birlikte Çanakkale savafllar›na kat›ld›. Çanakkale savafllar›ndan son-
ra do¤u cephesinde Kafkas Kolordusu Kumandanl›¤› ve ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤› yapan Fevzi
Çakmak, Halep’teki Yedinci Ordu Kumandanl›¤› s›ras›nda, Filistin ve fieria’da ‹ngilizlere karfl› girifl-
ti¤i savafllardaki baflar›lar›ndan dolay› ferik rütbesine yükseltildi. Mondros Mütarekesinden sonra
1918’de Erkan-› Harbiye-i Umumiye reisli¤ine getirilen Fevzi Çakmak, Anadolu’daki millî mücade-
le hareketine destek verdi. Erkân-› Harbiye-i Umumiye reisli¤i görevinden azledildikten sonra çe-
flitli görevlerde bulundu ve ‹stanbul’un da iflgal edilmesi üzerine 1920’de Ankara’ya geçti. Fevzi
Çakmak Kozan milletvekili olarak kat›ld›¤› TBMM taraf›ndan kurulan icra vekilleri hey’etine müda-
fa-i milliye vekili (milli savunma bakan›) seçildi. Bu görevi esnas›nda düzenli ordunun kurulmas›n-
da büyük hizmetleri oldu. Millî mücadelenin kazan›lmas›nda önemli rol oynayan Fevzi Paflaya
TBMM taraf›ndan 1922’de mareflallik rütbesi verildi. Atatürk’le uyumlu bir flekilde çal›flan Fevzi
Çakmak, Atatürk’ün ölümünden sonra ‹smet ‹nönü’nün cumhurbaflkan› seçilmesinde büyük rol
oynad›. 1946’da Demokrat Partisi miletvekili olarak meclise giren Fevzi Çakmak 10 Nisan 1950’de
öldü ve Eyüp Sultan Mezarl›¤›na defnedildi.

F‹RAVUN: Eski M›s›r’da krallara verilen ünvand›r. Fakat bu unvan ‹slâmî kaynaklarda Hz. Mû-
sa 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 yeryüzün-
deki temsilcileri say›l›yor ve ibadetler onlar ad›na yap›l›yordu. Hazret-i Mûsa ile mücadele eden
Firavun da ayn› flekilde ilahl›k iddia eden, zalim, kibirli, ve inatç› bir kifliydi. Kendi halk›n› eziyor
özellikle ‹srailo¤ullar›na büyük zulümler yap›yordu. Cenab-› Hak ilâhl›k davas›ndan ve yapt›¤› 



1172 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎfiAHIS B‹LG‹LER‹

zulümlerden vazgeçmesi ve ‹srailo¤ullar›n› serbest b›rakmas› için ona Hz. Mûsa’y› ve kardefli Hz.
Harun’u gönderdi. Kendisinden istenilenleri kabul etmeyen Firavun, kendi zulmünden kurtulmak
için M›s›r’dan ç›kan Hz. Mûsa ve ‹srailo¤ullar›n› kovalarken ordusu ve taraftarlar›yla birlikte K›z›l-
deniz’de bo¤uldu.

— G —

GANDH‹: (1869. 1948) 1869’da do¤an Mahatma Gandhi Londra’da hukuk okuduktan sonra
Bombay ve Rackot’ta avukatl›k yapt›. 1893-1914 aras›nda belirli aral›klarla kald›¤› Güney Afrika’da
›rk ayr›m›na hedef olan Hint toplulu¤unu savundu. 1913’te Güney Afrika yönetiminin bafl› Sumuts
ile adeletsizliklere son veren Smuts-Gandhi Antlaflmas›n› imzalad›. 1906’da fliddetle baflvurmaks›-
z›n gerçe¤e hizmet etmeyi amaçlayan eylemini düzenledi. Gandhi, Hindistan’daki 1917’de gerçek-
leflti¤i ilk eylemiyle siyasal bir kiflilik olarak tan›nmas›n› sa¤lad›. Hindistan’› s›k›yönetim boyundu-
ru¤una alan yasaklara karfl› bafllatt›¤› fliddetsiz eylemleriyle ulusçu hareketin en önemli lideri ol-
du. 1920’de Milliyetçi Partinin bafl›nageçen Gandhi, 1922’de alt› y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld› ve
1924’te serbest b›rak›ld›. Bundan sonraki hayat›n› tüm gücüyle halk› e¤itmeye adayan Gandhi,
1932’de tekrar tutukland›. Ölüm oruçlar›yla hem Kalküta’da, hem de Delhi’de Müslümanlarla Hin-
dular aras›ndaki dinî çat›flmalara son vermeyi baflaran Gandhi, 1948’de fanatik bir Hindu taraf›n-
dan öldürüldü.

GAVS-I AZAM (K.S.): Bak›n›z ABDÜLKAD‹R-‹ GEYLÂNÎ.

GAZALÎ: Bak›n›z ‹MAM-I GAZALÎ

— H —

HACCAC-I ZAL‹M (661-714): Haccac, 661 y›l›nda Taif’de do¤du. Hem anne hem baba taraf›n-
dan Sakif kabilesinin Ahlaf koluna mensuptur. Muaviye’nin halifeli¤i s›ras›nda do¤du¤u için Eme-
viler döneminde yetiflti. Kabilesi ile Emeviler aras›nda mevcut olan s›k› ba¤l›l›k ve iliflkiler bu dö-
nemde de devam etti. Haccac’›n kabilesi, çok k›sa süren II. Muaviye’nin halifeli¤inden sonra Mer-
van bin Hakem’in seçiminde etkili oldu.

Haccac, halifeli¤ini ilân ettikten sonra Hicaz bölgesinde bunu devam ettiren Abdullah bin Zü-
beyr’in üzerine gönderilen iki bin kiflilik ordunun bafl›na kumandan olarak tayin edildi. Karargâh›-
n› Taif’te kurdu ve ilk etapta Mekke’ye giden yollar› keserek flehri dolayl› yoldan abluka alt›na al-
d›. fiehre g›da sevkiyat›n›n yap›lmas›n› önledi. Bir süre sonra bekledi¤i befl bin kiflilik destek ordu-
sunun gelmesinden sonra Mekke’yi kuflatt›. Kuflatma alt› aydan fazla sürdü. Kuflatma devam
ederken Abdullah ‹bn Zübeyr bir huruç hareketi neticesinde flehit oldu. Bu olay neticesinde do-
kuz y›ld›r sürdürmüfl oldu¤u halifeli¤i de son bulmufl, di¤er taraftan Emeviler, Hicaz bölgesinde de
hakimiyetlerini sa¤lam›fl oldular. Akabinde Haccac Hicaz, Yemen ve Yemame’ye vali olarak atan-
d›.

Haccac, burada üç y›l valilik yapt›ktan sonra Irak’a tayin edildi. Daha önce bu bölgede Hazret-
i Ali taraftarlar› ve Hariciler s›k s›k Emevîler’e karfl› isyan ediyorlard›. Emevîler bu isyanlardan ötü-
rü büyük s›k›nt›lar çekmekte olup, ordular› da ma¤lup olmaktayd›. Haccac, çok sert tedbirlere
baflvurarak kontrolü sa¤lamaya çal›flt›. Muhaliflere destek ç›kan Hicaz valisi Ömer bin Abdülaziz’in
görevden al›nmas›n› sa¤lad›. Daha sonra yetkileri ve valilik yapt›¤› alan geniflletildi. Yirmi y›l bo-
yunca Irak ve do¤u illerinin valili¤ini yapt›.

Haccac, ömrü boyunca Emevî saltanat› için çal›flt›. Bütün gücünü devletin düzeni için harcad›.
Ayn› zamanda kendisi de Emevîler’in “Mervanî” kolunun büyük deste¤ini gördü ve onlar taraf›n-
dan kolland›. Gerek Ehl-i Beyt ile mücadelelerinde, gerekse iç isyanlarda hep Emevîler’e sad›k kal-
d›. Hattâ hiçbir zaman onlar›n sözünden d›flar› ç›kmad›¤›ndan ve onlara afl›r› ba¤l›l›¤›ndan dolay›, 
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köpek yavrusu anlam›na gelen “Küleyb” lakab›yla an›ld› (‹rfan Aycan; “Haccac b. Yûsuf es-Sekafî”,
TDV‹A., 14. C., s. 427). Aralar›nda Enes bin Malik’in de bulundu¤u çok say›da kifliye zulmetti. Çok
say›da kifliyi katletti. Zor kullanarak kendisine biat› sa¤lad›¤› gibi, bundan vazgeçenlere de dinden
ç›km›fl gibi muamelede bulundu.

Emevîler’in büyük hatalar›ndan birisi Müslüman olduklar› halde Araplarla di¤er milletler aras›n-
da ay›r›m gözetmeleridir. Müslüman olduklar› halde Arap olmayan ve di¤er milletlere mensup bu-
lunanlar “Mevali” olarak adland›r›ld›. ‹flte Haccac, Müslüman olduklar› halde, Araplardan al›nmayan
cizye ve harac› bunlardan ald›. Bu durum Müslümanlar aras›nda büyük hoflnutsuzluklara sebebi-
yet verdi.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadis-i flerifinde; “Sakif kabilesinden biri dava-y› nübüvvet
edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek” (Mektubat, s. 106.) fleklinde gaybî bir iflarette bulun-
du. Bediüzzaman Hazretleri, hadiste geçen, “hunhar zalim” tabiri ile Haccac’›n kastedildi¤ini belirt-
mektedir. Çok say›da mü’minin kan›n› ak›tan Haccac Sakif kabilesine mensuptu. Nitekim büyük
bir ‹slâm kahraman› olan Abdullah ibn Zübeyr’in flehit edilmesinden sonra Haccac’›n yan›na giden
Esma bint Ebubekir; “Resul-i Ekrem Sakif’ten bir yalanc›n›n, bir de bozguncunun ç›kaca¤›n› haber
vermiflti; gördük ki, yalanc› Muhtar es-Sekafi imifl, bozguncu da sensin” dedi.

Haccac, yönetimi s›ras›nda çok sert tedbirlere baflvurup insanlar› öldürürken, âlimlere karfl› da
ayn› tavr› tak›nd›. Nitekim meflhur hadis ve tefsir âlimi olan Said bin Cübeyr’i bile öldürmekten çe-
kinmedi. Ömrünün sonuna do¤ru büyük ruhî bunal›m yaflayan Haccac, ölümünü isteyecek kadar
büyük s›k›nt›lar›n içine düfltü. Dayan›lmas› güç hastal›¤a duçar oldu. Özellikle fliddetli mide a¤r›la-
r› çekti. Bu elem ve ›zd›raplar içinde öldü (714). Ölümünü haber alan ‹slâm âlimleri kendisi için rah-
met dile¤inde bulunmad›lar. Ölümüne sevinenler oldu¤u gibi, hal ve hareketlerinin kendisinden
sonrakiler taraf›ndan devam ettirilmemesi ve son bulmas› için dua ettiler. Mezar›n›n tahrip edil-
mesinden çekinildi¤i için, ulafl›lmas› güç ve sarp bir yere gömüldü.

Haccac’›n küçük yaflta Kur’ân-› Kerîm’i ezberledi¤i ve kardefli ile birlikte Taif’te bulunduklar› ta-
rihlerde çocuklara Kur’ân-› Kerîm’i ö¤rettikleri rivayet edilmektedir. Zalim, cebbar, kan dökücü s›-
fatlarla an›lan Haccac’›n Kur’ân-› Kerîm’in harekelenmesi ve noktalanmas› faaliyetleriyle de ilgilen-
di¤i nakledilmektedir. Önemli vas›flar›ndan bir tanesi de iyi bir hatip olmas›d›r. Irak’a vali tayin
edildikten sonra okudu¤u hutbe Arap edebiyat›n›n örnek metinleri aras›nda say›lmaktad›r. Ancak,
müspet faaliyetleri kötü flöhretinin çok çok gerisinde kalm›fl, inanc›n› hal ve hareketine yans›tma-
d›¤›ndan ötürü ümmetin nazar›nda itibar görmemifltir.

HACI AL‹ KILINCALP: Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine, Camiü’l-Ezher Üniversitesi Türk ta-
lebeleri nam›na mektup yazan kiflidir.

K›l›ncalp 1922’de Emirda¤’da dünyaya geldi. ‹lk tahsilini Emirda¤’da yapt›. 1946 y›l›nda Bediüz-
zaman Hazretleriyle görüfltü. 1950’da tahsil için M›s›r’a gitti. 1959 y›l›nda el-Ezher üniversitesinde-
ki tahsilini tamamlad› ve Emirda¤’a döndü. Emirda¤’a döndükten sonra vaizlik vesikas› alan K›l›n-
çalp bu tarihten sonra ticaretle u¤raflmaya fahrî vaizlik yapmaya bafllad›.

HACI ‹BRAHIM (1861-1945): Hac› ‹brahim Refet Beyin kay›npederidir. Seydiflehir’de do¤mufl
ve Isparta’da vefat etmifltir.

HAFIZ AL‹: 1898’de ‹slâmköy’de dünyaya geldi 17 Mart 1944’de Denizli’de vefat etti. 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. Bediüzzaman Hazretleri Nurlar›n en çok
yaz›l›p ço¤alt›ld›¤› yerlerden bir tanesi olan ‹slâmköy’ü Nur Fabrikas› olarak vas›fland›rm›fl, Haf›z
Ali’nin de ihlâs ve hizmetlerinden dolay› o fabrikan›n sahibi oldu¤unu belirtmifltir.



1174 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎfiAHIS B‹LG‹LER‹

Bediüzzaman Hazretlerinin “Benim bedelime flehit oldu” dedi¤i Haf›z Ali’nin vafat› ise flu flekil-
dedir. 1943’de Bediüzzaman Hazretlerinin bulundu¤u Denizli Hapsine sevk edilen talebeler aras›n-
da 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 ey-
ledi” demifltir. 

Risale-i Nur’da birçok yerde ismi geçen Haf›z Ali’nin Emirda¤, Kastamonu ve Barla Lâhikalar›n-
da pekçok mektubu bulunmaktad›r

HAFIZ HAL‹D: 1891’de Barla’da do¤du. Risale-i Nur’un ilk talebelerindendir. 1946 senesinde ‹s-
tanbul’da vefat etti. Karacaahmet Mezarl›¤›nda medfundur.

HAFIZ MUSTAFA: As›l ad› Hac› Haf›z Mustafa Üstün’dür. “Hac› Aziz, Haf›z Mustafa, fieyh Mus-
tafa, Aziz’in Mustafa” olarak da bahsedilmektedir. 1890 y›l›nda E¤irdir’de dünyaya geldi ve yine
ayn› yerde 1959 y›l›nda vefat etti. Haf›z Mustafa alt› yafl›nda haf›z oldu. ‹stiklâl Harbinde vatan sa-
vunmas›na kat›ld›. Gazi olan Haf›z Mustafa savafltan sonra kendisine ba¤lanmak istenen gazi ma-
afl›n› almay› kabul etmedi.

Risale-i Nur’da bir çok yerde kendisinden ve hizmetlerinden bahsedilir. Haf›z Mustafa vefat et-
ti¤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 gitti¤ini belir-
tir.

HAFIZ OSMAN: Osmanl›n›n meflhur hattatlar›ndand›r. 1642’de ‹stanbul’da do¤du, 3 Aral›k 1698
tarihinde vefat etti. Kabri Sümbül Efendi Dergâh› haziresindedir

Haseki Sultan Camii müezzinl›k yapan Ali Efendi’nin o¤lu Haf›z Osman küçük yaflta haf›z oldu.
Tahsil ve terbiye gördü¤ü y›llarda hat sanat›na ilgi duydu ve On sekiz yafl›nda icazet ald›. Sultan
II. Mustafa’ya ve fiehzadeli¤i s›ras›nda da III. Ahmet’e hat hocal›¤› yapt›. Haf›z Osman kendine has
tarz›n› 1679’dan itibaren bulmufltur. En be¤enilen dönemi ise 1679-1689 y›llar› aras›ndaki on y›l-
d›r. Haf›z Osman k›rk y›l süren sanat hayat›nda devaml› eser vermifl ve Arap yaz›s›na estetik ba-
k›mdan en olgun biçimini kazand›rm›flt›r. Kendisinden sonra yetiflen hattatlar›n hepsi Haf›z Os-
man’› takip etmifllerdir.

HASAN FEHM‹ BEY (1866-1909): II. Meflrutiyet’in ilân›nda sonra ‹stanbul’da yay›nlan›n Ser-
bestî gazetesinde baflyazarl›k yapan Hasan Fehmi Bey, Meclis-i Mebusan’da ço¤unlu¤u elinde tu-
tan ‹ttihat ve Terakki’nin bask›c› uygulamalar›na karfl› ç›kt›. Serbestî’de ‹ttihatç›lara karfl› sert ma-
kaleler kaleme ald›. Galata Köprüsünden ‹ttihatç› militanlar taraf›ndan öldürüldü.

HASAN FEYZI: 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 etti. 

Melâmi tarikati fleyhlerinden olan Hasan Feyzi Yüre¤il ayn› zamanda Denizli’nin Çivril kazas›n›n
Güveçli köyünde muallim olarak imana ve Kur’ân’a hizmet eden bir hakikat adam› idi. Bediüzza-
man Hazretleriyle 1943 y›l›nda Denizli’de tan›flm›flt›r. Tan›flt›ktan sonra vefat›na kadar yaklafl›k 2,5
y›la yak›n bir süre Risale-i Nur hizmetinde bulunmufltur. Bediüzzaman Hazretlerinin “Benim bede-
lime flehit oldu” dedi¤i talebelerinden 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 olma-
y› istemifl ve olmufltur. 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 mektubunda de-
di¤i gibi ‘Dahi nezrim bu ki, can›m sana kurban olacak!’ dedi¤ini tasdiken Üstad’›na bedel, flehit
kardefli büyük Haf›z Ali’nin yan›na gitmifl. Bu zat-› zülcenaheyn, ehl-i kalp ve gayet yüksek bir 
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ehl-i ilim ve hakikat, otuz sene muallimlik perdesi alt›nda imana hizmet etmifl ve on seneden be-
ri Risale-i Nur’u elde edip, gizli perde alt›nda çal›flm›fl. Sonra da iki sene zarf›nda do¤rudan do¤ru-
ya Risale-i Nur’un yüksek hikmetlerini ve kemâlat›n› çekinmeyerek ruh-u caniyle herkese ilân et-
mifltir.”

HASANÜ’L-BENNA (1906-1949): ‹hvan-› Müslimin hareketinin kurucusudur. M›s›r’da do¤up
büyümüfl, burada hizmet etmifl ve burada ölmüfltür. Hizmetinde tebli¤ metodunu esas alm›fl ve
çevresinde bulunanlara her f›rsatta fikirlerini anlatmaya çal›flm›flt›r. ‹slâmiyetin tüm yönleriyle ha-
kim olmas› için yönetimi ele geçirmeyi hedefleyerek faaliyette bulunmufltur. M›s›r baflta olmak
üzere, birçok yerde etkili olmufl, fikirleri de¤iflik bölgelerde taraftar bulmufltur. Hedefine ulaflmak
için, s›n›rl› da olsa kuvvet kullanmay› kabul etmesi, hükümetin sert tedbirleriyle karfl›laflm›fl, ha-
reketin birçok etkili ismi ortadan kald›r›lm›flt›r. Risale-i Nur’da, Pakistan’dan gönderilen bir mek-
tup vesilesiyle ismi zikredilmektedir. Künyesi Hasan Ahmed Abdurrahman El-Benna fleklindedir.

HIFZI: ‹smi Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde Berber H›fz›, H›fz› Efendi, H›fz› Bayram fleklinde geç-
mektedir. Safranbolu’da berber dükkan› iflleten H›fz› Afyon Hapishanesinde kalan Nur Talebeleri
aras›ndayd›. Risale-i Nur’a sadece kendisi de¤il, efli ve çocuklar›yla birlikte hizmet etti. Bediüzza-
man Hazretleri Risale-i Nur’un çeflitli yerlerinde H›fz› ve ailesi hakk›nda övgü dolu ifadeler kullan-
m›flt›r. H›fz› Bayram, yine Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkârlar›ndan olan Hüsnü Bayramo¤-
lu’nun da babas›d›r.

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 fieyh-
lerin Hilmi, gibi isimlerle de bahsedilmektedir. 

Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu’da kald›¤› 1936-1941 y›llar› aras›nda onun hizmetinde
bulundu. O y›llarda, bahar ve yaz mevsimlerinde Bediüzzaman Hazretleri Karada¤’a ve Hac› ‹bra-
him Da¤lar›na ç›karken Hilmi Bey de yanlar›nda bulunur, talebelik ve hizmet ederdi.

1943 y›l›nda sevk edildikleri Denizli Hapsinde de yine Bediüzzaman Hazretleriyle beraber kal-
m›fl ve ona hizmet etmifltir. Hilmi Bey Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle han›m› ve evlâd›yla
sekiz sene Risale-i Nur’un hizmetinde bulunmufl ve birçok insan›n Risale-i Nur’u tan›mas›na vesi-
le olmufltur.

HÛD (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de Âd Kavmine gönderildi¤i bildirilen bir peygamberdir. Âd Kavmi
Hz. Nuh’un torunlar›ndan Âd’a dayan›r. Âd ve çocuklar› Yemen ve Hadramud civar›nda Ahkaf de-
nilen yere yerleflmifl ve zamanla ço¤alarak dedeleri Âd’a nispetle Âd Kavmi olarak an›lm›flt›r. Za-
manla Âd Kavmi tevhid inanc›ndan uzaklaflarak putlara tapmaya bafllam›fllard›r. Hz. Hud ise bu
kavmi irflad için peygamber olarak görevlendirilmifl ve ne kadar onlar› hak dine davet etmiflse de
bir sonuç alamam›flt›r. Cenab-› Allah bu azg›n kavmi kuvvetli bir kum f›rt›nas› sonucunda helak
etmifltir. Hz. Hud kavminin helak edilhmesinden sonra gitti¤i yer konusunda çeflitli rivayetler bu-
lunmaktad›r. 150 sene yaflayan Hz. Hud’un Yemen’den ayr›ld›ktan sonra kendine inananlarla be-
raber Mekke’ye giti¤i ve hayat›n›n sonuna kadar orada yaflad›¤› rivayet edilmektedir.

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 ‹mam› Sar› Haf›z’dan ald›. 

Hulûsi Beyin Babas› Yahyazâdelerden Mehmet Efendi, alayl› bir zabit idi. Kendisi ise askerî e¤i-
timine Elaz›¤ ve Erzincan’da bafllad›, Kuleli Askeri Okulunda devam etti. Ard›ndan Harbiye Mekte-
bine geçti. Burada okurken Birinci Dünya Savafl› ç›k›nca, k›sa bir talim ve terbiyeden sonra,
1915’de Çanakkale’deki 3. Kolorduya göreve gönderildi. Hulûsi Bey yar›m kalan e¤itimini tamam-
lamak üzere 1925 y›l›nda Harbiye Mektebine tekrar dönmüfl ve buradan mezun olmufltur.
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Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flmas› ise 1929 y›l›n›n bir bahar ay›ndad›r. Bediüzzaman Hazret-
lerini ilk duydu¤unda fleyh zanneden Hulûsi Bey ona intisap etmek niyetiyle birkaç arkadafl›yla
beraber ziyaretine gitti. Bediüzzaman Hazretlerinin “Uzakl›¤›n alâmeti olan mektuplaflmak âdetim
de¤ildir. Fakat sen yaz” demesi üzerine kendisine mektuplar yazmaya bafllad›. Bu mektuplar›n ço-
¤u Mektubat isimli eserde yer almaktad›r.

Hulûsi Bey 1944 y›l›nda albayl›¤a terfi etti ve 1950’de Denizli Askerlik fiubesinden albay rütbe-
siyle emekli oldu.

Hulûsi Bey, 1929’daki görüflmenin üstünden yaklafl›k yirmi y›l geçtikten sonra, 1950’de Bediüz-
zaman Hazretlerini Emirda¤’da ziyaret etti. Bu görüflmeleri yirmi dakika sürdü. Bediüzzaman Haz-
retleriyle en son görüflmesi ise 1957’de, yine Emirda¤’da olmufltur.

Hizmetle dolu bir ömür geçiren Hulûsi Bey bir ders sonras› rahats›zlanarak vefat etti. Kabri Har-
put’taki aile mezarl›¤›ndad›r. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un birinci talebesi olan Hulûsi
Bey hakk›nda, “Nurun eskiden beri hiç sars›lmayan muhlis bir kahraman›, elbette dünyan›n geçi-
ci, k›ymetsiz, fâni vaziyetleri karfl›s›nda telâfl etmez, ma¤lûp olmaz inflaallah” buyurmaktad›r.

HÜSREV ALTINBAfiAK: 1899’de Isparta’da do¤du. 1977’de ‹stanbul’da vefat eti. Bediüzza-
man’la birlikte, Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapislerinde beraber bulundu. Isparta kahramanlar›n-
dan, Risale-i Nur’un hizmetkârlar›ndan idi. En müflkül ve karanl›k günlerde Nur Risalelerine hizmet
etmiflti. Yüzlerce Risaleyi bir matbaa gibi ço¤altm›flt›. Güzel bir hatta sahipti. Tevafuklu Kur’ân-›
Kerîm’i ilk defa yazanlardand›r.

— ‹ —

‹BN‹ S‹NA: Ebu Ali el Hüseyin bin Abdullah (980-1037). Garp Orta Ça¤›nda Avicenna diye tan›-
nan ‹bni Sina, ilk tahsilini Buhara’da gördü ve on yafl›nda iken Kur’ân’› ezberledi. De¤iflik hocalar-
dan hesap, f›k›h ve kelâm tahsil ettikten sonra Nâtili adl› bir âlimden mant›k ve felsefe ö¤rendi.
Felsefî bilgilerinin temellerini Farabî’ye borçlu olan ‹bni Sina, metafizi¤i Farabî’nin el-‹bâna adl› ese-
rinden ö¤renir. Aristo’yu ancak Farabî’yi okuduktan sonra anlayabildi¤ini ifade eden ‹bni Sina’n›n
fikir inkiflaf›nda müdürlü¤ünü yapt›¤› fiivan el-Hikma ad›ndaki Samano¤ullar› saray kütüphanesi-
nin büyük rolü olmufltur. Samanî hükümdar›n›n vefat›ndan sonra, memlekette meydana gelen si-
yasî kar›fl›kl›klar yüzünden Buhara’dan ç›kmaya mecbur olan ‹bni Sina, s›ras›yla Harizm, Irak-›
Acem, Cürcan ve Rey’e gitmeye mecbur oldu. 

Büyük bir filozof oldu¤u kadar ünlü bir hekim de olan ‹bni Sina, t›p alan›ndaki eserleriyle ‹slâm
dünyas›n›n yan› s›ra, Avrupa’daki t›p ilmini de derinden etkiledi. Eserleri Avrupa üniversitelerinde
600 sene temel kitap olarak okutulan ‹bni Sina’n›n t›p, mant›k, felsefe, fizik, tabiiyat, psikoloji ve
birçok ilme dair 270 kadar eseri vard›r. 1037 y›l›nda vefat etmifltir ve kabri ‹ran’›n Hemedan fleh-
rindedir.

‹BRAH‹M (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› çokça geçen bir peygamberdir. Onun dini, Kur’ân-› Ke-
rîm’de ad› Hanif olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. ‹brahim’e (a.s.) 10 sayfal›k kitap nazil olmufltur. Hz. Pey-
gamber Efendimizin de atas›d›r. Urfa’da do¤du¤u rivayet edilmektedir. Hz ‹brahim, zaman›n›n kra-
l› Nemrut’u tevhit inanc›na davet etmifltir. Kabul etmeyen Nemrut, Hz. ‹brahim’i atefle att›rm›fl, fa-
kat mu’cize olarak atefl onu yakmam›flt›r. Her zaman Allah’›n dostlu¤unu istemesi ve sadece on-
dan medet beklemesi sebebiyle kendisine Habibullah veya Halilürrahman denilmifltir. Hz. ‹brahim,
yafl› bir hayli 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›rada Hz. ‹bra-
him, 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 med-
fundur.
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‹BNÜ’T-TEYM‹YE: Ahmet Tak›yyüddin Ebu’l Abbas. ‹bni Teymiyye Hicrî 661 y›l›nda Harran’da
do¤mufltur. Ad›, Ahmet Tak›yyüddin Ebu’l Abbas bin fiihabüddin Abdulhalim’dir. Ailesine nisbetle
‹bni Teymiyye diye an›l›r. ‹bni Teymiyye’nin ailesi fiam’a gelerek oraya yerleflen ilim ehli bir aile-
dir. Teymiyye’nin babas› Harrani diye an›lan büyük bir âlimdir. Sükkeriye’deki Darü’l-Hadis’in
fleyhli¤ini de üzerine alan babas›, ‹bni Teymiye’nin yetiflmesinde önemli rol oynam›flt›r. ‹bni Tey-
miye kuvvetli bir haf›zaya sahipti. Çocuklu¤undan itibaren Kur’ân ve hadis ö¤renerek ilme yönel-
mifltir. ‹bni Teymiye dinî ilimlerde oldu¤u kadar matematik, felsefe ve mant›k ilimlerinde de ileri
seviyede bilgi sahibiydi. Babas›n›n ölümünden sonra onun yerine ders vermeye bafllam›flt›r. ‹bni
Teymiyye, M›s›r emirinin M›s›r’a davet etmesi üzerine M›s›r’a gitmifl, fakat iki kere Kahire’deki bir
zindana at›lm›fl, orada bir müddet kald›ktan sonra b›rak›lm›flt›r. M›s›r’da kald›ktan bir müddet son-
ra. fiam’a geri dönmüfl fakat orada da aral›klarla iki defa hapse at›lm›fl, 728 y›l›nda hapisteyken
hastalanm›fl ve daha sonra vefat etmifltir. ‹bni Teymiye Hanbeli mezhebine ba¤l› olmakla birlikte,
dört mezhebin görüflüne uygun görüfller ortaya koyar veya Ahmet bin Hanbel’in görüflünü daha
öne al›p tercih ederdi. Kendisinin dört mezhep d›fl›nda farkl› görüfller ortaya koydu¤u da bilinmek-
tedir. Farkl› görüflleri ortaya koymas› ve sünni görüfle muhalif görüflleri de olmas›, onun muhalif-
lerini kendine karfl› harekete geçmesine sebep olmufltur.

‹BNÜ’L KAYYIM-‹ CEVZ‹ (1292-1350): Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan, fliddetli münekkit-
muhakkik olarak tarif edilen, ‹slâm ilimlerinin bir çok dal›nda eser veren ve Hanbeli mezhebinin
meflhur âlimlerinden olan ‹bn Kayyim, 1292 y›l›nda D›maflk’ta do¤du. ‹bn Kayyim lakab›yla mefl-
hur oldu. D›maflk’taki Cevziyye medresesinin kayyimi (medrese ve cami hizmetini gören kimseler
için kullan›lan isim) olan babas› Ebu Bekir’in bu özelli¤inden dolay›, kendisi “‹bn Kayyim” olarak
tan›nd›. Künyesi, Ebu Abdullah fiemseddin Muhammed bin Ebu Bekir bin Eyyüb ez-Zürai ed-D›-
maflki el-Hanbeli fleklindedir.

‹lk derslerini babas›ndan ald›. Arap dili ve edebiyat› alan›nda Mecdüddin Ebu Bekir bin Muham-
med et-Tunisi ve Muhammed bin Ebü’l-Feth el-Balebekki’den kelam ve usul alan›nda, fiafii usul
âlimi Safiyüddin el-Hindi’den f›k›h alan›nda, Mecdüddin ‹smail bin Muhammed el-Harrani ve Tak›-
yüddin ‹bn Teymiyye’den çeflitli ‹slâmi ilimler alan›nda ders ald›.

‹bn Kayyim, 1336 y›l›ndan itibaren imaml›k ve hatiplik yapt›. ‹bn Teymiyye’nin vefat›ndan son-
ra Sadriyye Medresesinde ders vermeye bafllad›. Bu hocal›k vazifesini vefat›na kadar sürdürdü ve
çok say›da talebe yetifltirdi. Yetifltirdi¤i talebeleri kendisinden sonra söz konusu medresede ders
verdiler.

Memluk idaresinin, hocas› ‹bn Teymiyye’ye uygulad›klar› bask›dan ‹bn Kayyim de nasibini al-
d›. Hazreti ‹brahim’in kabrinin ziyareti için yap›lan yolculu¤a karfl› ç›kmas›, hapse at›lmas›na se-
bep oldu. Bunun d›fl›nda hocas› ile beraber D›maflk Kalesinde hapsedildi ve ‹bn Teymiyye’nin ve-
fat›ndan sonra serbest b›rak›ld›. Bir çok kifliden ders ald›¤› halde en fazla etkilendi¤i kifli olan ‹bn
Teymiyye’den hiç ayr›lmad›. Bu sebepledir ki, ço¤u zaman isimleri beraber an›ld›.

Kitaba olan merak›ndan dolay› çok say›da eser toplayarak zengin bir kütüphane vücuda getir-
di¤i rivayet edilmektedir. Hac farizas› için birkaç kez Mekke’ye seyahat etti. Bunun d›fl›nda Kahi-
re, Kudüs ve Nablus gibi flehirleri de ziyaret etti. 1350 y›l›nda memleketi D›maflk’ta vefat etti. Ce-
nazesi Babüssagir Mezarl›¤›na, annesinin yan›na defnedildi

‹bn Kayyim, genel olarak usulde Hanbeli mezhebi çerçevesinde hareket etti. ‹bn Teymiyye ile
birlikte Selefiyye ekolünün ileri gelenlerinden biri olarak kabul edilir. Hocas›n›n fikirlerini en fazla
yayanlardand›r. Çal›flmalar›nda adalet ve toplum yarar› için dini ve sosyal ›slah projeleri üzerinde
fikirlerini beyan etti. fieriat›n ruhunu anlayarak, toplumsal olaylar› bu çerçevede de¤erlendirme-
ye çal›flt›. Taklidin sebep oldu¤u fikri durgunlukla mücadele etti.
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‹bn Kayyim, bir kabrin özel bir sebeple ziyaret edilemeyece¤ini savundu. Çok teferruatl› ve çok
yönlü bir âlim olmakla birlikte, ifrata kaçt›¤› durumlar da oldu. Vehhabilerin büyük imamlar›ndan
olup, Muhyiddin-i Arabi (k.s.) gibi büyük zatlara karfl› fazla hücumda bulundu. ‹bn Teymiyye ile
beraber fiialara karfl› Ehl-i Sünnetin görüfllerini ifadede gösterdikleri tutum tenkit edildi. Bu ekol
mensuplar›, Hazreti Ebubekir’in (r.a.) Hazreti Ali’den üstünlü¤ünü müdafaa edelim derken, Hazre-
ti Ali’nin k›ymetini düflürdüler. Harika faziletlerini s›radan hale indirgediler. Bir çok evliyay› inkâr
ve tekfir ettiler. (Mektubat, s. 353.)

‹frata kaçan fikirlerinin yan›nda, Risale-i Nur’da, tahkik ve tenkit yönlerine de dikkat çekildi¤i-
ni görüyoruz. Meselâ; hadislerin çok ince bir çal›flman›n sonucu olarak tetkik edilip, sahih olanla
olmayan›n birbirinden ay›rt edilmesinde önemli katk›larda bulundu. Bu meyanda flu tespitin ya-
p›ld›¤›n› görüyoruz; “‹bn Cevzî gibi fliddetli binler münekkitler ç›k›p, baz› mülhidlerin veya fikirsiz
veya h›fzs›z veya nâdanlar›n kar›flt›rd›klar› mevzu ehadisi tefrik ettiler, gösterdiler.” Yine hadis ko-
nusunda, tetkik ve incelemenin boyutlar›n›n da afl›ld›¤› gözlenmifltir. Bediüzzaman Hazretleri bu
konuda da flu ifadelere yer vermektedir: “‹bn-i Cevzî gibi baz› muhakkikler, tenkitte ifrat edip, ba-
z› ehadis-i sahihaya da mevzu demifller. Fakat her mevzu fleyin manas› yanl›flt›r demek de¤ildir;
belki ‘Bu söz hadis de¤ildir’ demektir.

Hadis alan›nda yapt›¤› çal›flmalar› de¤erlendirilirken ise; “meflhur allâmelerden ve tashihte çok
müflkülpesent, hattâ çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen ‹bn Cevzî” (Mektubat, s. 125.) ifa-
deleri kullan›lm›flt›r. Hattâ baz› hadislere mevzu demesi taaccüple karfl›lanm›flt›r. Dikkat edilmesi
gereken husus, her zay›f veya mevzu hadisin manas›n›n yanl›fl olmad›¤›d›r. Bir hadisin ananevî se-
nedi ve sahihli¤i kesin olmayabilir, ancak manas› hak ve hakikat olabilir. (fiualar, s. 364.)

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gazzalî’dir. Efl’ari
kelâmc›s›, fiafii fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle tan›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 zaman›nda ‹slâma yöneltilen itirazlara cevap vererek iti-
raz edenleri susturdu¤u için de “Hüccetü’l-‹slâm” denilmifltir. Kelâm, f›k›h, hadis, felsefe, tasavvuf,
mant›k gibi ilimlerde yüksek bir mevkiye sahiptir. Bu sahalarda birçok önemli eserleri bulunmak-
tad›r. Hicrî 505’te (1111) Tus’da vefat eden ve oraya defnedilen Gazali’nin eserlerinden baz›lar› flun-
lard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet; Tehafütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹MAM-I RABBANÎ: Hindistanl› büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin y›l›n›n bafl›nda gelen (mü-
ceddid-i elf-i sani) ünvan›na sahiptir. ‹nanç ve fikir aç›s›ndan büyük kar›fl›kl›klar›n oldu¤u bir dö-
nemde 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.) dayand›¤›ndan Farukî, memleketinden dolay›
Sirhindî lâkaplar›yla tan›nmaktad›r. ‹lk e¤itimini din âlimi olan babas› Abdülehad’den alm›flt›r. Da-
ha sonra Silyaküt flehrine giderek kad› Badehflani’den f›k›h, kelâm ve tefsir dersleri alarak e¤itimi-
ni 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 döne-
minde zararl› düflünce ve fikirler tarikat yoluyla verildi¤inden onun mücadelesi de bu yolla olmufl-
tur. Hayat› boyunca tekke ve medrese ehlini birlefltirmek için büyük gayret sarf etmifltir. Tarikat-
lar› ve özellikle de Nakflî tarikat›n›, iman hakikatlerinin anlafl›lmas›na vas›ta yapmak suretiyle ger-
çek kimli¤ine büründürmüfltür. Eski zamanda büyük zatlar taraf›ndan rivayet edilen, “Mütekelli-
minden ve ilm-i kelâm ulemas›ndan birisi gelecek, bütün iman ve ‹slâm hakikatlerini akl› ikna
edecek bir tarzda ayan beyan ispat edecek” s›rr›n› kendisiyle gerçekleflmesini istedi¤ini ifade et-
mifltir. Bu s›r içindir 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 takdi-
rini kazanmas› itibar›yla ‹mam-› Rabbanî lakab›yla an›lm›flt›r. Cihangir fiah döneminde hapse at›l-
m›fl; fakat, orada da hizmet ve irflad›na devam etmifltir. ‹mam-› Rabbanî döneminin hastal›klar›n› 
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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 Rabbanî 1624 y›l›nda 63 yafl›nda iken memleketi Serhend’de vefat et-
mifltir.

‹MAM-I fiAF‹Î: (ö. 820) fiafiî mezhebinin kurucusudur. Hicrî 150 (767) y›l›nda Gazze’de do¤an
fiafii, Mekke’de Müslim el-Zinci ve Sufyan bin Uyeyne’den hadis ve f›k›h tahsil etti. 20 yafllar›nda
Medine’ye Malik bin Enes’in yan›na giderek onun ölümüne kadar orada kald›. Malik bin Enes’in
Muvatta adl› eserini ezbere bilen fiafii, 195’ten itibaren Ba¤dat’ta hocal›¤a bafllad›. ‹mam-› fiafii Hic-
rî 204’te (820) Fustat’ta vefat etti. ‹mam-› fiafii sadece mevcut bütün f›k›h malzemesini elden ge-
çirmekle kalmam›fl, f›k›h ilminin usullerini ve temellerini araflt›rarak usul-i f›kh›n kurucusu addo-
lunmufltur. ‹mam-› fiafii’nin talebeleri aras›nda Zafarani, Ebu Savr, Ahmet bin Hanbel, Karabisi gibi
tan›nm›fl âlimler de vard›r. fiafii mezhebi bugün Güney Arabistan’da, Bahreyn’de, Malaya Adalar›n-
da, Da¤›stan’da, Tangonyika’da ve baz› Orta Asya bölgelerinde hakimdir. Eserleri: Kitabü’l-Umm;
Kitap-› F›khü’l-Ekber; Kitabü Vasiyyetü’fl-fiafii.

‹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 edilmifltir. 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-› Kerîm’de onun meziyetlerinden bahsedilmekte ve gösterdi¤i mucizelerden
haber verilmektedir. Dört büyük semavî kitaptan biri olan ‹ncil, kendisiniden sonra havariler tara-
f›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 Peygamberi-
mizin gelece¤inden haber verilmektedir. Düflmanlar› ve kendisine inanmayanlar taraf›ndan öldü-
rülmek istenen Hz. ‹sa Cenab-› Hak taraf›ndan gö¤e yükseltilmifl, kendisini öldürmek isteyenler ise
yanl›fll›kla Hz ‹sa’ya çok benzeyen Yuda isminde birini çarm›ha germifllerdir.

‹SMET ‹NÖNÜ: 1884’te izmir’de do¤du, 25 aral›k 1973’te öldü ve Bakanlar Kurulu karar›yla
An›tkabir’e gömüldü.

‹nönü ilk ve orta tahsilini Sivas’ta yapt›. Daha sonra askerî bir lise olan Mühendishane ‹dadisi-
ne kaydoldu. Buray› bitirdikten sonra s›ras›yla Kara Harp Okulundan ve Harp Akademisinden me-
zun olarak ordunun çeflitli kademelerinde görev yapt›. 

1910 y›l›nda bafllayan ve yaklafl›k 3 y›l süren Yemen isyan›n› bast›rmak için bafllat›lan hareka-
ta kat›ld›. Bu görevin ard›ndan Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas› üzerine Kafkas Cephesinde Ko-
lordu Komutan› olarak atand›. Suriye Cephesinde savaflt›; Millî Mücadele s›ras›nda Mustafa Kemal
ile beraber çal›flt›. Edirne milletvekilligi ve bakanl›k yapt›. O zamanlar albay rütbesinde olan ‹smet
‹nönü milletvekilli¤i ve bakanl›k görevlerini b›rakmadan Garp Cephesi Komutanl›¤›na getirildi. 25
Ekim 1920’den sonra Bat› Cephesi Komutan› olarak Çerkez Ethem kuvvetleriyle çat›flt›. Birinci ve
ikinci ‹nönü Savafllar›n› yönetti. Tuggeneral rütbesine yükseldi. 

Sakarya Meydan Savafl› ve Büyük Taarruz’dan sonra kazan›lan zafer üzerine Mudanya Mütare-
kesine Büyük Millet Meclisini temsilen kat›ld›. 

D›fliflleri Bakan› ve Türk hey’eti baflkan› olarak Lozan Bar›fl Konferans›nda bulundu ve 24 Tem-
muz 1923’te Lozan Antlaflmas›n› imzalad›. 

Cumhuriyetin ilân›ndan sonra 1923-1924 y›llar›nda ilk hükûmette Baflbakan olarak görev yap-
t›, 1924-1937 y›llar› aras›nda bu görevini sürdürdü. Mustafa Kemal’in ölümünden sonra, 1938 y›-
l›nda, TBMM taraf›ndan Türkiye’nin ikinci cumhurbaflkan› seçildi. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda
cumhurbaflkan›yd›. 1950 senesinde yap›lan seçimleri kaybettikten sonra, 1960 y›l›na kadar ana
muhalefet partisi baflkan› olarak siyasî hayat›n› sürdürdü. 27 May›s 1960’ta yap›lan ihtilâlin ard›n-
dan Kurucu Meclis üyeli¤ine seçildi ve 10 Kas›m 1961 tarihinde de Baflbakanl›¤a atand›.
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1965 senesinde bu görevden ayr›ld›ktan sonra milletvekili olarak siyasî hayat›na devam etti,
1972’de parti genel baflkanl›¤› ve milletvekilli¤inden istifa ederek; ölünceye kadar (Aral›k 1975)
Anayasa gere¤ince Cumhuriyet Senatosu tabiî üyeli¤i görevinde bulundu.

‹SRAF‹L (A.S.): Melâike-i Kiram olarak adland›r›lan dört büyük melekten bir tanesidir. K›yamet
günü “Sur”u üfürmekle vazifelidir. Hz. ‹srafil suru iki kez üfleyecektir. ‹lk üflemesiyle k›yamet ko-
pacak, ikinci üflemesinden sonra ise k›yamette ölenler diriltilecek ve haflir meydan›na ça¤r›lacak-
t›r.

— K —

KARASSO (EMANUEL KARASSO): Siyasetçi ve din adam› olan Karasso Selânikli bir Yahudidir.
‹stanbul Hahambafl›l›¤› ve Selânik mebuslu¤u yapm›flt›r. Macedonia Risorta adl› Mason locas›n›n
üstad-› azam› olmufltur. ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin Selânik flubesine girmifltir. ‹kinci Meflrutiye-
tin ilân›ndan sonra iki dönem Selânik’ten mebus seçilerek Meclis-i Mebusan’da bulunmufltur.

KÂZIM KARABEK‹R (1882-1948): Karabekir, 1882 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Babas›, Kara-
manl› Mehmed Emin Efendi, K›r›m gazisidir. Annesi, Havva Han›md›r. ‹lkö¤renimine ‹stanbul Zey-
rek’te bafllad›. Babas›n›n seyahatlerinden ötürü orta ö¤renimini Van, Harput ve Mekke’de devam
ettirdi. Fatih Askerî Rüfldiyesi ve Kuleli Askeri ‹dadisini tamamlad›ktan sonra Kara Harp Okuluna,
buray› bitirdikten sonra (1902) Harp Akademisine girdi. Okulunu birincilikle bitirdi. Kurmay yüzba-
fl› olarak mezun oldu ve staj›n› Manast›r’da yapt›.

Manast›r’da bulundu¤u süre zarf›nda Rum ve Bulgar komitecileriyle yapt›¤› mücadelelerde
önemli baflar›lar elde etti. 1907 y›l›nda “önyüzbafl›” rütbesi ile Harbiye Mektebine tayin edildi. Bu
arada ‹ttihad ve Terakki Cemiyeti içinde aktif görevlerde bulundu. 31 Mart Olay› sonras›nda Hare-
ket Ordusu bünyesinde ‹stanbul’a geldi. Y›ld›z Saray›’n›n iflgaline kat›ld›. Bir süre sonra Edirne’ye
“binbafl›” rütbesi ile döndü. Balkan Savafllar›na kat›ld›. Savafltan sonra bir Alman hey’etinde görev
alarak Avrupa’ya gitti.

Birinci Dünya Savafl› boyunca çeflitli cephelerde bulundu. Önce ‹ran harekât›na memur edildi.
Daha sonra ‹stanbul’a ça¤r›ld› ve Kartal’daki 14. F›rka Kumandanl›¤›na tayin edildi. Çanakkale Sa-
vafllar›na kat›ld›. Bunlar›n d›fl›nda; Irak’taki Alt›nc› Ordu Kurmaybaflkanl›¤›, Kutü’l-Ammare Muha-
rebesi, Erzincan’daki Birinci Kafkas Kolordu Komutanl›¤› gibi görevlerde bulundu. Do¤udaki katli-
âmlar›n önüne geçmek için muhtelif giriflimlerde bulundu. Bilâhare tu¤generalli¤e terfi etti.

Karabekir’in en önemli baflar›lar› Mondros Mütarekesinden sonras›na rastlar. Yurdun iflgaline
paralel olarak mücadeleye Anadolu’dan bafllan›lmas› gerekti¤ine inanan ve Anadolu’ya bu amaç-
la geçen ilk komutan oldu. Kendisine Genelkurmay Baflkanl›¤› teklif edildi¤i halde kabul etmedi.
Anadolu’ya geçmeden önce Sultan Vahdettin ile görüfltü ve Anadolu’da millî mücadelenin baflla-
t›lmas› ile görevlendirildi. Önce Tekirda¤’daki 14. daha sonra Erzurum’daki 15. Kolordu Komutan-
l›¤›na tayin edildi.

Göreve bafllad›ktan sonra ‹tilâf Devletlerinin tüm bask› ve tehditlerine ra¤men Erzurum Kon-
gresini toplamaktan vazgeçmedi. Daha önceden kimlerin kongreye kat›laca¤› belirlenmiflti. Son-
radan gelen M. Kemal’in kat›lmas›na karfl› ç›k›lmas› üzerine Karabekir devreye girdi. ‹stifa ettirilen
iki delegenin yerine M. Kemal ve Rauf Beyin kat›lmalar›n› sa¤lad›. Millî Mücadelenin önemli temel
tafllar›ndan olan Erzurum Kongresi ve kararlar›nda, büyük gayret ve emek sahibi oldu. Do¤udaki
Ermeni iflgaline karfl› büyük bir mücadeleye giriflti. Ermeni ordusunu Sar›kam›fl da¤lar›nda ve Kars
Kalesinde ma¤lûp ederek büyük bir baflar› kazand›. Bu zafer sonras›nda “Elviye-i Selase” olarak ta-
bir edilen Kars, Ardahan ve Artvin’in düflman iflgalinden kurtar›lmas›n› sa¤lad›.
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Do¤uda kazan›lan zafer ve imzalanan Gümrü Anlaflmas› (1920) Millî Mücadelenin ilk milletlera-
ras› antlaflmas›d›r. Bilâhare Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan temsilcileriyle
yap›lan görüflmelere Türk hey’etinin baflkan› olarak kat›ld›. 13 Ekim 1921 y›l›nda imzalanan Kars
Antlaflmas› ile bu günkü Türkiye-Rusya s›n›r› çizilmifl oldu. Buradaki savafl›n büyük bir baflar› ve
antlaflma ile neticelenmesinden sonra, askerî malzeme ve personel Bat› cephesine kayd›r›ld›.

Millî Mücadele s›ras›nda gösterdi¤i kahramanl›k ve baflar›lar› konusunda ‹nönü; Birinci Cihan
Harbinin felâketli neticesinin ilk gününden bafllayarak meydana at›ld›¤›n›, Bat› cephesinde gerçek-
ten bunald›¤›m›z bir zamanda imdada yetiflti¤ini belirtmektedir. Mustafa Kemal’in tutuklan›p ‹s-
tanbul’a gönderilmesini talep eden ‹tilâf Devletlerinin iste¤ini yerine getirmedi¤i bilinmektedir. Bu
konuda Rauf Orbay, “Karabekir hiçbir fley için olmasa bile, sadece bunun için dahi Millî Mücade-
lenin temelidir, dire¤idir” ifadelerine yer vermektedir.

Meclisin aç›lmas› ile birlikte Edirne mebusu seçildi. 1923 y›l›ndaki seçimlerde ise ikinci devre ‹s-
tanbul milletvekili seçildi. Tek parti iktidar›n›n kurulmas›ndan sonra Cumhuriyet tarihimizin ilk
muhalefet partisini kurdu. Karabekir’in baflkanl›¤›nda Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Ca-
fer Tayyar E¤ilmez ve di¤er baz› mebuslar taraf›ndan Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› kuruldu
(1924). fieyh Said olay› ile ba¤lant›s› oldu¤u ileri sürülerek bu parti kapat›ld›. Parti ileri gelenleri ‹s-
tiklâl Mahkemesinde yarg›land›.

Çeflitli iftiralara u¤rayan Karabekir’in, anti-demokratik uygulamalara karfl› ç›kmas›ndan dolay›
saf d›fl› b›rak›lmak maksad›yla, düzmece senaryolar ve suikast giriflimleri ile ba¤lant›s› oldu¤u ile-
ri sürülerek uzun bir süre Meclis d›fl›nda kalmas› sa¤land›. 1927 y›l›nda ordudan emekliye sevk
edildi. Bunun üzerine ‹stanbul’a gidip yerleflti ve 1938 y›l›na kadar burada kald›.

1938 y›l›nda ‹stanbul milletvekili olarak tekrar Meclise girdi. 1946 y›l›nda Meclis Baflkanl›¤›na
seçildi. Baflkanl›k görevi devam ederken 26 Ocak 1948 tarihinde geçirdi¤i kalp krizi sonucu vefat
etti. Naafl› Ankara fiehitli¤ine defnedildi.

Bediüzzaman ve Karabekir aras›ndaki münasebetler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi olmamakla birlik-
te, aralar›nda bir dostlu¤un oldu¤u tahmin edilmektedir. Karabekir, Bediüzzaman’›n Ruslara karfl›
talebeleriyle birlikte savaflt›¤›ndan haberdard›r. Aziz Tayyar’›n hat›ralar›nda; Karabekir’in Bediüz-
zaman’a hayranl›¤›ndan, Ruslara karfl› yapt›¤› savafl› takdir etti¤inden ve onu görmek istedi¤inden
söz edilmektedir. (Son fiahitler, C. II, s. 79-80.) Bediüzzaman’›n davet üzerine Ankara’ya gelip, özel-
likle namaz konusuna a¤›rl›k veren bir beyannameyi neflretmesi ve bu beyannamenin Karabekir
Pafla taraf›ndan M. Kemal’e götürülüp okunmas›, daha önceden bir dostlu¤un oldu¤una delil ola-
bilir.

Emirda¤ Lâhikas›’nda yer alan (s. 156) bir mektubundan anlad›¤›m›za göre Bediüzzaman’›n ba-
z› dostlar›, o dönemde Meclis Baflkan› olan Karabekir’den Nur Talebelerinin s›k›nt›lar›n› gidermek
için yard›m talebinde bulunmay› düflünmüfllerdir. Fakat Bediüzzaman, istirahati için flikâyet ve ri-
cada bulunmayaca¤›n›, kendisine verilen s›k›nt›lara, “Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.” (Ali ‹m-
ran, 173.) ayetini okuyup tahammül etti¤ini belirtmektedir. Akabinde, Karabekir ile eskiden dost
olduklar›n›, hâlâ merdane mesle¤ini muhafaza edip etmedi¤ini sormakta, eskiden oldu¤u gibi
Nurlara zarar› olmay›p faydas› varsa selâm›n›n kendisine iletilmesini ister. Ancak, ahiret hayatlar›
için Nurlara müracaat etmeye tenezzül etmeyenlere karfl›l›k, ahiret hayat›n›n yan›nda hiçbir öne-
mi olmayan dünya hayat› için de siyasetçilere tenezzül edilemeyece¤ini sözlerine eklemektedir.
Yine bir baflka mektubunda da (Emirda¤ Lâhikas›, s. 170.) Karabekir’den iyilik istemedi¤ini, sade-
ce seleflerinin yapm›fl olduklar› tayzik ve zulme meydan vermemesinin yeterli olaca¤›n› belirt-
mektedir.
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KEL AL‹: Kel Ali olarak bilinen Ali Çetinkaya 1878 senesinde Afyon’da dünyaya geldi, 1949 se-
nesinde ‹stanbulda öldü. Mezar› Afyon’dad›r. Babas› bir demirci ustas› olan Ahmet Efendidir. 

‹lk ve orta tahsilini Afyon’da gören Kel Ali daha sonra s›ras›yla Bursa Askerî ‹dadisinde ve Harp
Okulunda okudu. Harp Okulundan mezun olduktan sonra Trablusgarp Savafl›nda görev ald›. Birin-
ci Dünya Savafl›nda Irak, Kafkasya ve Makedonya cephelerinde bulundu. Mondoros ateflkes ant-
laflmas›ndan sonra Ayval›k’taki 72. Alay Komutanl›¤›na getirildi ve burada Ayval›k’› iflgal eden Yu-
nan kuvvetlerine karfl› direnifli bafllatt›.

‹ttihat ve Terakki üyesi olan ve son Osmanl› Mebuslar Meclisine milletvekili olarak kat›lan Kel
Ali ‹stanbul iflgal edilince Malta’ya sürgüne gönderildi. 1921 senesinde serbest b›rak›ld› ve vatana
dönüp Afyon milletvekili olarak yeni kurulan TBMM’ye kat›ld›.1925 y›l›nda meydana gelen fieyh
Said ayaklanmas›ndan sonra kurulan Istiklal Mahkemelerinde baflkanl›k görevinde bulundu 

1934-39 y›llar› aras›nda bay›nd›rl›k bakanl›¤› yapan Kel Ali ayn› zamanda Türkiye’nin ilk ulafl-
t›rma bakan›d›r. Kel Ali, 1916 y›l›nda bafllayan Rus taarruzu sonras›nda Bediüzzaman Hazretleriy-
le ayn› cephede (Bitlis-Van-Mufl) bulunmufltur.

KÜÇÜK 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. Risa-
le-i Nur’lar›n elle yaz›ld›¤› zamanlarda risaleleri yazarak ço¤altan kahramanlardand›r. Bediüzza-
man Hazretleri risalelerde kendisinden “büyük ruhlu küçük Ali” fleklinde bahsetmektedir. Barla
Lâhikas›’nda Bediüzaman Hazretlerine yazd›¤› bir mektubu bulunmaktad›r.

— L —

LAMART‹NE (1790-1869): Lamartine, 21 Ekim 1790 tarihinde Macon’da do¤du. Do¤umundan
bir y›l evvel gerçekleflmifl olan Frans›z ‹htilâlinden dört y›l sonra, Milly yak›nlar›nda bulunan bir
çiftli¤e tafl›nan ailesiyle birlikte mütevaz› bir hayat yaflad›. Bir süre e¤itim gördükten sonra genç-
lik y›llar›nda ‹talya’ya gitti. H›ristiyanl›k dininde karfl›laflt›¤› tezatlar dininden so¤umas›na, uzaklafl-
mas›na ve felsefî bir ak›ma kap›lmas›na sebep oldu. Görünüflte kaliteli olma ve kalp temizli¤ini
esas alan transandantalizm felsefesine ba¤land›.

Lamartine, ilk fliir derlemesiyle ün kazanmas›na ve genç romantik kuflak taraf›ndan üstat ilân
edilmesine ra¤men, tercihini baflka bir alanda kulland›. Diplomatik kariyer yapmak gayesiyle po-
litikaya at›ld›. Bunda savurgan bir hayat yaflamas› ve daha çok para kazanma iste¤i de etkili ol-
du. 1820 y›l›ndaki evlili¤inden k›sa bir süre sonra Napoli’deki elçilik katipli¤ine atand›. Burada bu-
lundu¤u s›rada, “fiairce Düflünceler” adl› eserini yay›nlad›. Bu eser ayn› zamanda onun ilk büyük
eseridir. Akabinde, “Sokrat’›n Ölümü” ve “fiairce Dinî Ahenkler” isimli eserleri baflta olmak üzere
baflka eserler de yay›nlad›.

Lamartine, kral taht›na Louis Philippe’in geçmesinden sonra diplomatik görevlerinden istifa et-
ti. Napoli’den ailesiyle birlikte ayr›larak Do¤u seyahatine ç›kt›. S›ras›yla Marsilya üzerinden Malta,
Yunanistan’›n baflkenti Nauplion ve Atina’ya u¤rad›ktan sonra Beyrut’a gitti, Suriye ve Lübnan’›
dolaflt›, Filistin’i gezdi. Bu gezi s›ras›nda milletvekili seçildi¤ini ö¤renince tekrar ‹stanbul üzerinden
Fransa’ya dönmeye karar verdi. 20 May›s 1833 tarihinde ‹stanbul’a geldi. Bu s›rada tahtta bulunan
Osmanl› padiflah› Abdülmecid taraf›ndan iyi karfl›land›. Kendisine Ayd›n’dan bir çiftlik hediye edil-
di.

Lamartine, ‹stanbul’un bir çok yerini gezdi. Beyo¤lu’nda kald›¤› süre zarf›nda s›k s›k binalar›n
çat›s›na ç›karak ‹stanbul’u seyretti. Padiflah saray›n› gezme ve görme imkân›n› da buldu. Bir süre
Frans›z elçili¤inin Tarabya’daki yazl›¤›nda kald›. 23 Temmuz 1833 tarihinde karayoluyla ‹stan-
bul’dan ayr›ld›. Edirne, Sofya, Nifl, Belgrat ve oradan da Viyana’ya geçti. Yapm›fl oldu¤u seyahat ile
ilgili hat›ralar›n› 4 cilt halinde 1835 y›l›nda bast›rd›.
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Lamartine, 1848 devriminden sonra cumhuriyetin ilk geçici hükümetini kurdu. Liberal fikirle-
rinden ötürü büyük sermaye grubuyla anlaflamay›nca tedricî olarak siyasî hayat›n d›fl›na itildi. Bu
arada ekonomik s›k›nt›ya düfltü. Bu geliflmeler üzerine tekrar Do¤uya yöneldi. Marsilya’dan yola
ç›kt›ktan sonra 1 Temmuz 1850 y›l›nda ‹stanbul’a vard›. Bu geliflinde Mustafa Reflit ve Âli Paflala-
r›n yard›m›yla padiflahla görüflebilece¤ini ö¤rendi. Görüflmeye giderken henüz inflaat› devam
eden Dolmabahçe saray›n› gördü. Ihlamur Kasr›nda Sultan Abdülmecid ile görüfltü. Akabinde Sul-
tan ile birlikte Harbiye K›fllas›ndaki harbiye ö¤rencilerinin imtihanlar›na kat›ld›.

Lamartine’in, bu ikinci geliflindeki maksatlar›ndan bir tanesi ‹zmir’de bir çiftlik iflletmekti. Yak-
lafl›k on befl gün ‹stanbul’da kald›ktan sonra ‹zmir’e gitti. Ancak, çiftlik iflletme iflinde baflar›l› ola-
may›nca tekrar memleketine dönmeye karar verdi. Herhangi bir gelir kayna¤› olmad›¤›ndan, se-
yahatinden sonra kaleme ald›¤›, yolculu¤unun konu edildi¤i eserini yay›nlayarak (1852) geçimini
sa¤lamaya çal›flt›. Daha sonra da Türkiye Tarihi adl› eseri kaleme ald›.

Lamartine, gerçeklefltirdi¤i iki Do¤u seyahatinden sonra ‹slâmiyeti ve Müslümanlar› daha ya-
k›ndan görme ve tan›ma imkân›n› buldu. Siyasî ve dinî konular üzerinde araflt›rmalar yapt›. H›ris-
tiyanl›¤a oranla ‹slâmiyetin daha ileri ve mükemmel bir din oldu¤unu bizzat görüp ö¤rendi. Ö¤-
rendi¤i bu yeni bilgilerden sonra H›ristiyanl›ktan daha da uzaklaflmaya ve tenkide bafllad›. Bu ko-
nulardaki düflünce ve fikirlerini “Türkiye Tarihi” (Histoire de la Turquie) adl› eserinde yaz›ya dök-
tü. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ve ‹slâmiyet hakk›ndaki görüfllerini dile getirdi.

Lamartine, ‹slâm tarihini okuyup inceledikten sonra, Hazreti Muhammed’in yalanc› bir pey-
gamber oldu¤unun düflünülemeyece¤ini belirtti. Yalanc›l›¤›n ayn› zamanda iki yüzlülük oldu¤unu,
yalanda do¤runun kudretinin bulunmad›¤›n› ve iki yüzlülü¤ünde inand›rma kuvvetinden yoksun
oldu¤unu belirtti. Mekanikten örnek vererek, bir cismin at›l›rken varabilece¤i yerin f›rlatma gücü
ile orant›l› oldu¤unu hat›rlatt›. Buna göre manevî ilham›n gücünün de meydana getirebildi¤i eser-
lerle orant›l› oldu¤unu yazd›. Buradan hareketle, çok say›da eser vücuda getiren, çok uzak bölge-
lere kadar yay›lan, uzun zamandan beri ayn› kudretini muhafaza eden ‹slâmiyetin yalan olama-
yaca¤›n› belirtti. Bu kadar faaliyet ve geliflmenin vücuda gelebilmesi için söz konusu manevî gü-
cün samimî ve çok inand›r›c› olmas› gerekti¤ini ilâve etti.

Lamartine, Hazreti Muhammed’in hayat›na dikkati çekerek; mücadelelerini, hurafe ve putlara
karfl› kahramanca karfl› duruflunu ve nihayetinde onlar› parçalamas›n›, putperestlerin tüm hiddet-
lerine karfl› koyuflunu, kendisine sald›r›lmas›na ra¤men on üç y›l gibi uzun bir süre Mekke’de ka-
larak dayanmas›n›, her türlü hallere tahammülünü, Medine’ye hicretini, kendisinden çok güçlü
düflman ordular›yla savaflmas›n›, en büyük felâketin karfl›s›nda bile duydu¤u insanüstü güvence,
sab›r ve tevekkülünü, sonsuz ibadeti, vefat›ndan sonra da devam eden flan ve flerefini hat›rlata-
rak, böyle bir insan›n asla yalanc› bir peygamber olamayaca¤›n›, aksine bütün bunlar›n, büyük bir
iman sahibi oldu¤unu gösterdi¤ini sözlerine ekledi.

LEB‹D: ‹slâmiyet öncesi, cahiliye devrinde “Muallâka fiairleri”nden meflhur bir flair olan Lebid,
genç yaflta kabilesi içinde ehemmiyetli bir konum elde etti. Muallâkat-› Seb’a’da (Yedi Ask›) ya-
y›nlanan kasidesi ile ün kazand› ve meflhur Arap flairlerinden birisi olarak tarihe geçti. Hicretten
sonra Müslüman olup Hz. Peygamberden (a.s.m.) ilgi ve destek gördü. Kasidede oldu¤u kadar, hic-
viye ve mersiyede de baflar›l› kabul edilen Lebid, canl› ve güçlü tasvirleriyle bilinmektedir.

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. Lokman, Hz. Davud’a yetifl-
mifl ve ondan ilim ö¤renmifltir. Halk aras›nda daha çok, bir hekim (doktor) olarak tan›nd›¤› için He-
kim-i Lokman olarak yad edilmifltir. Hekim oldu¤u hususunda âlimlerin ittifak etti¤i Hz. Lokman’›n
Allah’›n izniyle ölüm hariç her türlü hastal›¤› iyilefltirdi¤i rivayet edilmektedir. Lokman Suresinin
12-19. ayetlerinde Lokman Hekim’in o¤luna yapt›¤› tavsiyeler bulunmaktad›r.
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LÜTF‹: Tam ismi Abdullah Lütfi Özerdem’dir. 1881 y›l›nda do¤du 1974 y›l›nda ‹zmir’de vefat et-
ti. Bediüzzaman Hazretlerinin Ispartal› ilk talebelerinde olan Lütfi, Nurlar› elle yaz›p ço¤altarak bü-
yük hizmetlerde bulunmufltur. 1935 y›l›nda Eskiflehir Mahkemesine sevk edilen Nur Talebeleri
aras›nda bulunan Lütfi, Eskiflehir Hapishanesinde Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte yaklafl›k bir
y›la yak›n tutuklu kalm›flt›r. Hapishane kay›tlar›nda ad› “Cami-i Atik Mahallesinden Saatçi Lütfi”
fleklinde geçmektedir.

— M —

MEHDÎ: Kelime anlam› olarak “Hidayete eren, do¤ru yolu tutan, hidayete vesile olan” anlam›n-
da kullan›l›r. Hadislere göre ahir zamanda tevhidi esas alarak iman› muhafaza edip ‹slâmiyeti hu-
rafelerden ve bid’alardan ar›nd›rarak zaman›n anlay›fl›na göre yenileyecek olan âlim ve önder zat-
t›r. Yine baz› hadislere göre k›yamet yaklafl›nca zulmü ve flirki ortadan kald›rarak inananlara saa-
det ve adaleti getirecek. Ehl-i Beytin neslinden gelen imamd›r.

MEHMET AK‹F (ERSOY) (1873-1936): ‹stiklâl Marfl› flairi Mehmet Akif Ersoy Fatih’te do¤du.
Halkal› Ziraat ve Baytar Mektebini birincilikle bitiren Mehmet Akif dört y›l kadar Rumeli, Anadolu,
Arnavutluk ve Arabistan’› görevli olarak dolaflt›. Arkadafl› Eflref Edip’le birlikte S›rat-› Müstakim ve
Sebilürreflad adl› dergileri ç›karan Mehmet Akif, fliirlerini, makale ve tercümelerini de bu dergiler-
de neflretti. Birinci Mecliste Burdur milletvekili olan Mehmet Akif, Maarif Vekâletinin (Millî E¤itim
Bakanl›¤›) açt›¤› ‹stiklâl Marfl› Yar›flmas›n› kazand› ve 12 Mart 1921’de T.B.M.M.’nde oy çoklu¤u ile
kabul edildi. 500 liral›k ödülü kabul etmeyerek paran›n tamam›n› Dârü’l-Mesâî adl› hay›r kurumu-
na ba¤›fllad›. Hayat›n›n son y›llar›n› M›s›r’da geçiren Mehmet Akif 1936’da ‹stanbul’da öldü ve Edir-
nekap›’ya defnedildi. fiiirlerini Safahat adl› yedi bölümden oluflan eserinde toplam›flt›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›. Al-
t› 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 ta-
lebesine benzeterek, “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 Afyon (1948)
hapishanelerinde Üstatla beraber tutuklu kald›. Nur Talebeleri aras›nda ehl-i ilim bir zat olan Meh-
met Feyzi, 1990 y›l›nda Kastamonu’da vefat etti.

MEVDUDÎ (1903 - 1979): Ebü’l-Alâ el-Mevdudî, 1903 y›l›nda Haydarabad eyaletine ba¤l› Ev-
rengabad kasabas›nda do¤du. ‹lk e¤itimini avukat olan babas› Seyyit Ahmed Hasan’dan ald›. E¤i-
timi s›ras›nda Farsça, Arapça, Urduca dillerinin yan› s›ra mant›k, hadis ve f›k›h ilimleri dal›nda da
dersler ald›. 1915 y›l›nda ailesinin Haydarabad’a tafl›nmas› üzerine e¤itimine burada devam etti.
Henüz e¤itimini tamamlamam›flken, babas›n›n rahats›zl›¤› sebebiyle, okulundan ayr›l›p çal›flmaya
bafllad›. Bundan sonra e¤itimini okul d›fl›ndan tekmil etmeye çal›flt›. 1918 y›l›nda Delhi’ye giden
Mevdudî, burada çeflitli dergilerde yaz›lar yazmaya bafllad›. 1920 y›l›nda yazm›fl bulundu¤u yaz›s›
dolay›s›yla gazete kapand›. Bu yaz›s›nda sömürge yönetimini elefltirmiflti. Bir süre sonra Cemiyet-
i Ulema-i Hind taraf›ndan neflredilen Müslim adl› gazetede editörlük yapmaya bafllad›. Burada yaz-
d›¤› yaz›lar› daha sonra kitap haline getirildi. 

Yaz›lar›nda Müslümanlar›n içinde bulundu¤u s›k›nt› ve zorluklar› ele ald›. Bu arada, Hindularla
Müslümanlar aras›nda meydana gelen çat›flmalar fikir hayat› üzerinde büyük etkiler b›rakt›. Bir
ara, sömürge halinde olan memleketinin insanlar›n›n Afganistan’a göç etmeleri gerekti¤ini savu-
nan bir hareketin içinde yer ald›.
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Mevdudî, 1928 y›l›nda Haydarabad’a döndü. Burada Tercümanü’l-Kur’ân adl› dergiyi ç›karmaya
bafllad›. Muhammed ‹kbal’›n daveti üzerine, 1938 y›l›nda Do¤u Pencap’a gidip Darü’l-‹slâm’›n ku-
ruluflunda görev ald›. Bu kurum, e¤itim ve araflt›rma amaçl› olarak düflünülmüfltü. Ancak, kendisi
siyasî çal›flmalar da yapmak isteyince di¤er baz› kurucularla aras›nda ihtilâf ç›kt›. Bu ihtilâftan son-
ra buradan ayr›larak Lahor’a geçti. 

Muhammed Ali Cinnah’›n öncüsü oldu¤u Hindistan Müslümanlar› Birli¤i’ne karfl› mesafeli dur-
du. Ona göre, bu cemiyet ‹slâmî esaslara yeterince hassasiyet göstermemekteydi. Di¤er taraftan
‹ngiliz sömürgesinden kurtulma amac›yla mücadele veren Cemiyet-i Ulema-i Hind’e de karfl› ç›k-
m›fl ve milliyetçilik hususundaki tavr›n› elefltirmiflti. Zaman›n iki önemli birli¤i ile ters düfltükten
sonra, kendisi gibi düflünenleri bir araya toplayarak A¤ustos 1941’de Cemaat-i ‹slâmî adl› teflkilâ-
t› kurdu. 

Mevdudî, 1947 y›l›nda Pakistan’›n kurulmas›ndan sonra Lahor’a yerleflti. Burada bulunan Cema-
at-i ‹slâmî teflkilât›n›n liderli¤ini yapt›. Bu tarihten sonra, Pakistan’da ‹slâm esaslar›n›n geçerli ol-
mas› için çal›flt›. 1948 y›l›ndan itibaren radyo programlar› yapt›. Ayr›ca, Lahor Hukuk Fakültesinde
‹slâm hukuku üzerinde konuflmalar yapt›. ‹slâm esaslar›na a¤›rl›k veren bir anayasan›n uygulan-
mas› talebiyle baz› faaliyetlerde bulundu. Pakistan hükümetinin; Allah’›n iradesi ve emirlerine uy-
mas›, hukuk sisteminin ‹slâm hukukuna dayanmas›, ‹slâm hukukuna ayk›r› olan her fleyin hüküm-
süz hale getirilmesi gerekti¤ini savundu. Faaliyetleri hükümetin hofluna gitmeyince aralar› aç›ld›.
Hükümetin politikalar›n› elefltirmesi üzerine 1948 y›l›nda tutukland›. Kamuoyunun büyük tepkisi
üzerine 1950 y›l›nda serbest b›rak›ld›. 

1951 y›l›nda farkl› fikirlere sahip olan guruplar›n temsilcilerini Karaçi’de toplayan Mevdudî, ‹s-
lâm devletinin ilkeleri konusunda anlaflt›klar›n› ilân etti. ‹ki y›l sonra benzer bir toplant› daha yap-
t› ve ayn› yönde karar ald›rd›. Di¤er taraftan, 1 A¤ustos 1951 tarihinde Hindistan’da toplanan bir
ulema hey’eti, Mevdudî’nin kurmufl bulundu¤u teflkilâtla Müslümanlar› ayr› bir yola sevk etti¤ine
karar verdikleri gibi, yazd›klar› kitap ve gazetelerde de ayn› düflünceye yer verdiler. Pakistan’da-
ki baz› âlimler de benzer ifadelerle Mevdudî’nin kitaplar›n›n zararl› oldu¤unu bildirdiler. 

Mevdudî, Pakistan’da giderek yay›lan Kadiyanilik hareketine karfl› ç›kt›. Bu hareketin aleyhin-
de bir risale kaleme ald›. Pencap’ta bunlara karfl› bir gösteri düzenledi. Gösteri ve yaz›lar›yla k›fl-
k›rt›c› hareketlerde bulundu¤u gerekçe gösterilerek askerî mahkeme taraf›ndan tutukland› ve
ölüm cezas›na çarpt›r›ld›. Ancak, dünya çap›nda yap›lan bask›lar üzerine bu kez sivil bir mahke-
me taraf›ndan yarg›land›. Cezas› ömür boyu hapse çevrildi. Yüksek mahkeme ise beraat›na hük-
metti. 

1956 y›l› bafl›ndan itibaren seri konferanslar vermeye bafllayan Mevdudî, daha çok ‹slâm Ana-
yasas› konulu konuflmalar yapt›. Baz› flehirleri dolaflt›. Yapt›¤› konuflma ve düzenledi¤i konferans-
larla, hukukî alanda baz› düzenlemelerin yap›lmas›nda büyük etkisi oldu. 1958 y›l›nda darbe ya-
pan Eyüp Han anayasay› yürürlükten kald›rd›¤› gibi, siyasî partileri de kapatt›. Bu arada Cemaat-i
‹slâmî’nin faaliyetlerine de son verildi. 

Mevdudî, Pakistan d›fl›na da ç›karak Beyrut ve fiam’› ziyaret etti. Buralarda ‹hvan-› Müslimin’in
ileri gelenleriyle görüflmelerde bulundu. Daha sonra Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün ve M›s›r’a da
giderek seyahatlerde bulundu. Bir süre Suudi Arabistan’da üniversitenin kurulufl çal›flmalar› ve il-
mî heyetinde bulundu. Siyasî faaliyetlere konan yasaklar›n kald›r›lmas› üzerine ülkesine döndü.
1963 y›l›nda Lahor’da Cemaat-i ‹slâmî’nin toplant›s› s›ras›nda suikasta u¤rad›. Ancak, yara alma-
dan kurtuldu. Darbe yönetimi taraf›ndan haz›rlanan anayasaya karfl› ç›kmas› üzerine 1964 y›l›nda
yeniden tutukland›. Dokuz ay hapis yatt›ktan sonra serbest kald›.
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1970 y›l›nda yap›lan genel seçimlere partisi Cemaat-i ‹slâmî de kat›ld›. Ancak, bu seçimde mil-
letvekili ç›kar›lamad›. Bir süre sonra sa¤l›¤›n›n bozulmas› üzerine cemaatin liderli¤ini b›rakt›. 1975
y›l›nda Cemaatin siyasetten çekilmesini tavsiye ettiyse de flûrada bu tavsiyesi kabul edilmedi. Da-
ha sonraki dönemde Zülfikâr Ali Butto’nun yönetimini fliddetle tenkit etti. Butto iktidar›na karfl›
darbe yapan Ziyaülhak yönetimine destek verdi. Tedavi için gitti¤i Amerika’da 1979 y›l›nda vefat
etti. Cenazesi Pakistan’a getirilerek Lahor’daki evinin bahçesine defnedildi. 

Mevdudî ile ilgili Risale-i Nur?da herhangi bir bilgi ve de¤erlendirme yer almamaktad›r. Gerek
Bediüzzaman ve gerekse talebeleri taraf›ndan yaz›lan mektuplarda da ismi geçmemektedir. Sa-
dece, Pakistan’dan mektup gönderen M. Sabir ‹hsano¤lu’nun bir mektubunda ismi geçmektedir.

MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Celâleddin Muhammed Rumî. Hicrî 604, Milâdî 1207’de Ho-
rasan’›n Belh flehrinde do¤du. Ünvan› Mevlâna’d›r. Babas› “Sultanü’l-Ulema” olarak bilinen Muham-
med Bahaeddin-i Veled’dir. Anadolu’ya hicret etti¤inde “Rumî” diye an›ld›. Konya’ya ailesiyle bir-
likte yerleflti. Hicrî 672 y›l›nda Konya’da vefat etti. Eserlerinden baz›lar›: Mesnevi, Divan-› Kebir; Fi-
hi 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¤da-
dî 1778’de Ba¤dat’›n kuzeyinde bulunan Zur flehrinde dünyaya geldi. Soyu baba taraf›ndan Hz. Os-
man, 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 ezberle-
mifltir. Asr›ndaki bütün âlimlerden daha üstün bir ilme sahip ve Kur’ân-› Kerîm’in esrar›na vak›ft›.
1799 hocas› Seyyid Abdulkerim 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 talebesiy-
le Hindistan’a gitmeye karar verdi. Çeflitli flehirlere u¤raya u¤raya bir sene süren yolculuk sonun-
da Irak’›n Süleymaniye flehrine geldi. Ve oradan Ba¤dat’a giderek ders vermeye bafllad›. Burada
yetifltirdi¤i dört bin talebesine ilimde ve tasavvufta icazet verdi. Mevlâna Halit talebeleriyle Ba¤-
dat’dan fiam’a gelerek orada derslerine devam etti. 1826’da fiam’da vebadan vefat etti. De¤iflik
ilimlerde yazd›¤› birçok eseri vard›r. En önemlisi flunlard›r: ‹rade-i Cüz’iyye Risalesi; Caliyetü’l Ek-
dar; Divan; mektuplar›ndan oluflan Mektubat; ‹tikadname.

M‹HR‹ HELÂV: Aslen Kerküklü olan Mihri Helav Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said dönemin-
deki talebelerinden biridir. Bediüzzaman Hazretlerinden Horhor Medresesinde ders alm›flt›r. Avu-
kat olan Mihri Helav 1952 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lan Gençlik Rehberi mahkemesinde Bediüzza-
man Hazretlerini savunan üç avukattan birisidir. 1957 y›l›nda vefat etmifltir.

M‹RZA: Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin babas›d›r. Do¤um tarihi bilinmemektedir. Halk
aras›nda kendisine Sofî Mirza ismiyle hitap edilmekteydi. Mezar tafl›nda Mirze yaz›l›d›r. 1920 y›l›n-
da vefat etmifltir. 

Mirza Efendinin yedi çocu¤u vard›. Bunlar›n yafl s›ras›na göre isimleri Dürriye, Alime (Han›m),
Abdullah, Said, Mehmed, Abdülmecid ve Mercan’d›r. Mirza Efendi çocuklar›n›n hepsini okutmufl ve
âlim olarak yetifltirmifltir.

Sofi Mirza haram-helâl konusunda son derece hassas bir insand›. Evinden bir hayli uzakta olan
tarlas›na gidip gelirken komflu tarlalar›n mahsülünden yememesi, mal›na ve çocuklar›n›n r›zk›na
haram kar›flt›rmamas› için hayvanlar›n›n a¤z›na torba ba¤lam›flt›. Bediüzzaman Hazretleri 9 yafl›-
na kadar ailesinin yan›nda kalm›fl hikmet ve intizam dersini babas› Mirza Efendiden alm›flt›r.

MOLLA ABDULLAH: Molla Abdullah Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin büyük biraderi ve
ilk ders hocas›d›r. Kendisinden Risale-i Nur’da çeflitli yerlerde bahsedilmekte ve hay›rla yadedil-
mektedir.
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MOLLA AHMET HAN‹: Molla Ahmet Hani Kürtlerin edip dâhîlerinden biridir. fieyh Ahmed-i Ha-
ni olarak da bilinmektedir. 1651 y›l›nda do¤du. Dinî ilimleri ve Arapçay› tahsil etti. Bir süre Cizre’de
yaflad›. Daha sonra Do¤ubeyaz›t’a gitti ve orada 1707 y›l›nda vefat etti. Molla Ahmed Hani Kürtçe
olarak kaleme ald›¤› eserlerinde ulûhiyet ve varl›k âlemindeki kanunlar baflta olmak üzere ahlâ-
kî, kültürel ve sosyal meseleleri iflledi.

MOLLA FETHULLAH: Siirt’te medresesi bulunan devrin âlimlerindendir. Siirt’in meflhur âlimle-
rinden Halid’in torunudur. Kabri Siirt’tedir. Bediüzzaman için, “Bizim medreseye gayet genç bir ta-
lebe geldi. Her ne sual ettimse bilâ-tevakkuf cevap verdi. Bu yaflta zekâs›na ve ilmine ve fazl›na
hayran kald›m” diyerek pek çok metheder.

MOLLA HAB‹B: Do¤ubeyaz›t’ta do¤mufltur. Üstat Bediüzzaman Pasinler Cephesinde kendisine
katiplik yapan Molla Habib’ten flöyle bahsetmektedir. “Meselâ, harp içinde, avc› hatt›nda düflma-
n›n top gülleleri aras›nda Kur’ân-› Hakim’in tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini ter-
cih ederek, o gülleler içinde Habib katibine ‘Defteri ç›kar!’ diyerek at üstünde o nükteyi yazd›rm›fl.
Demek Kur’ân’›n bir harfinin, bir nüktesini; düflman›n güllelerine karfl› terk etmemifl; ruhunun kur-
tulmas›na tercih etmifltir.” Molla Habib I. Dünya Savafl›nda flehit olmufltur.

MUHAMMED (A.S.M.): Fahr-i Âlem, Hâtemü’l-Enbiya, ‹mamü’s-Sakaleyn, Muhammedü’l-Emîn,
Rahmeten-li’l âlemîn, Seyyidü’l-Kevneyn gibi ünvanlarla an›lan son peygamber Hz. Muhammed
(a.s.m.) Milâdî 571 y›l›nda, Nisan ay›n›n yirmisinde, Kamerî aylardan Rebiülevvel ay›n›n on ikinci
gecesinde Mekke’de dünyaya geldi. 

Hz. Muhammed daha do¤madan babas›n›, 6 yafl›nda iken de annesini kaybetmifltir. Annesi
ölünce dedesi Abdülmuttalib onu himayesi alt›na ald›. Dedesi de ölünce, bu sefer amcas› Ebu Ta-
lib onun bak›m›n› üstlendi. Hz. Muhammed (a.s.m.) 25 yafl›nda iken kendisinden 15 yafl büyük
olan Hz. Hatice ile evlendi. Evlilikleri Milâdî 595 y›l›na rastlamaktad›r. Daha sonra Hz. Peygamberin
Hz. Hatice’den s›rayla Kas›m, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah ad›nda alt› ço-
cu¤u oldu. Hz. Muhammed, Hatice-i Kübra dedi¤i zevcesi hayatta oldu¤u müddetçe bir baflka ka-
d›nla evlenmedi. Daha gençli¤inde dürüstlük ve do¤rulu¤u ile kendisine El-Emîn (güvenilir kimse)
dedirten Hz. Muhammed her yönüyle örnek bir insan kiflili¤ini sergiliyordu. Hz. Muhammed k›rk
yafl›nda iken, Milâdî 610 y›l›nda Hira Da¤›nda kendisine peygamberlik vazifesi verildi. Kendisine ilk
inananlar ise efli Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, hür erkeklerden Hz. Ebu Bekir, azatl› kölelerden
Hz. Zeyd, kölelerden Hz. Bilâl-i Habefli (r.a.) oldu. Daha sonralar› Hz. Osman, Talha bin Ubeydullah,
Halid bin Said, Sa’d bin Ebi Vakkas Müslüman oldular. Bunlara en son Hz. Ömer eklendi. Hicretten
bir buçuk sene önce, Recep ay›n›n 27. gecesinde ‹sra ve Miraç mucizesi meydana geldi. 621 y›l›n-
da Akabe mevkiinde Medinelilerle I. Akabe Biat› yap›ld›. 622 y›l›nda ise II. Akabe Biat› yap›ld›. Mek-
keli müflriklerin zulümlerinin artmas› üzerine 622 y›l›nda Mekke’den Medine’ye hicret edildi. Hic-
retin 2. 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. Mek-
ke’nin çevresi ve Kabe putlardan temizlendi. Peygamberimiz ömrünün son y›l›nda Arafat’ta
120.000 Sahabeye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk insan haklar› bildirisi olarak kabul edilir. Hz.
Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Rebiülevvel ay›n›n on ikisi, Pazartesi günü (Milâdî 8 Hazi-
ran 632) ruhunu Rahmana teslim etti.

MUHAMMED ABDUH (1845-1905): ‹slâm düflüncesinin yeniden canlanmas›nda önemli kat-
k›larda bulunan, M›s›r’›n tan›nm›fl âlimlerinden, Bediüzzaman Hazretlerinin, ‹ttihad-› ‹slâmda selef-
lerim dedi¤i kifliler aras›nda ismi zikredilen (Divan-› Harb-i Örfî, s. 29) Muhammed Abduh, 1845 y›-
l›nda Afla¤› M›s›r’da, Bahire ilinin Mahalletü’n-Nasr köyünde do¤du. Zengin olmalar›na ra¤men, fe-
dakârl›ktan hiçbir zaman kaç›nmayan, adil, dürüst olarak tan›nan bir baban›n; iffet ve takvas› ile
meflhur bir annenin çocu¤uydu. Küçük yaflta Kur’ân-› Kerîm’i h›fzetti. Tanta’daki e¤itimi s›ras›nda 
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zaman›n flartlar›na uygun e¤itim vermedikleri gerekçesiyle okuldan bir süre ayr›ld›. Fakat çok geç-
meden yeniden okula döndü. Amcas› fieyh Dervifl, genifl ufkuyla Abduh’un dini ilimlere karfl› sev-
gi beslemesini sa¤lad›. 1866’da ‹slâmî ilimlerin merkezi kabul edilen Ezher Üniversitesine kaydol-
du. Ancak, üniversitenin o s›ralardaki e¤itim metodu kendisini tatmin etmedi. Bir ara dünyadan
tamamen elini-ete¤ini çekip tasavvufa a¤›rl›k verdi. Ancak, amcas› inzivaya çekilerek tasavvufa
yönelmesine müsaade etmedi.

Amcas› d›fl›nda, hayat seyri üzerinde etkili olan bir baflka kifli Cemaleddin Afganî’dir. Onunla ta-
n›flmas› (1872) hayat›nda âdeta bir dönüm noktas› teflkil eder. Afganî’nin etkisinde kalman›n öte-
sinde, en önemli talebesi olarak tan›nd›. Afganî’nin de, Abduh’un münzevi bir hayat yaflamay› terk
ettirip aktif hale gelmesinde önemli etkisi oldu. 1877 y›l›nda okulunu tamamlayarak “âlim” unva-
n›n› ald› ve mezun oldu. Bir süre özel ders verdikten sonra Darü’l-Ulum’a müderris olarak atand›
(1879). Bu görevi devam ederken Afganî’nin tesiriyle yay›nc›l›k ifline de giriflti. Müderrisli¤i bir y›l-
dan k›sa sürdü ve vazifeden al›narak do¤du¤u mahalde ikamete mecbur edildi. Ancak, bir bakan
taraf›ndan geri ça¤r›larak el-Vaka’-i M›sriye isimli gazetenin baflyazarl›¤›na getirildi (1880).

‹ngiliz iflgaline karfl› ç›kan ve ordu komutanl›¤›n› yapan Arabî’yi (Urabi) destekledi¤i gerekçesiy-
le sürgüne gönderildi. Evvela Suriye’ye yerlefltiyse de Afgani’nin daveti üzerine Paris’e gitti. Bura-
da, “el-Urvetü’l-Vuska” adl› dergide, ‹slâmî uyanmaya dair yaz›lar yazd›. Halk›, ‹ngiliz iflgaline kar-
fl› mücadele vererek, millî fluuru uyand›rmaya çal›flt›. ‹ngilizler, derginin ‹slâm ülkelerine giriflini ya-
saklayarak yay›n› engellediler. Bir süre sonra derginin yay›n› durdu.

Abduh, 1885 y›l›nda Beyrut’a gelerek e¤itimle meflgul oldu. 1889 y›l›nda Kahire’ye döndü. K›sa
bir süre sonra da asliye hukuk mahkemesine hakim olarak atand›. Daha sonra temyiz mahkeme-
sinde müflavir olarak çal›flt›. Bu arada fleriat mahkemelerinin ›slah›na dair eserini yazd› (1900). El-
Ezher’in idare meclisine seçildi. Ezher’in geliflmesine katk›da bulundu¤u gibi genifl bir muhite hi-
tap edecek hale getirilmesinde de önemli katk›larda bulundu. Daha önce okutulmayan tarih, co¤-
rafya, matematik ve felsefe gibi müspet bilimlerin okutulmalar›n› sa¤lad›. M›s›r’da en yüksek dinî
makam olan müftülü¤e atand›ktan (1899) sonra vefat›na kadar bu görevde kald›. Görev yapt›¤›
süre boyunca bu makama büyük bir sayg›nl›k kazand›rd›. Müftülü¤ü s›ras›nda; Müslümanlar›n fa-
iz ve kârdan hisse alma, gayr-› Müslim ülkelerde Müslüman olmayanlar taraf›ndan kesilen hay-
vanlar›n etlerini yeme, geleneksel k›yafetler d›fl›ndaki k›yafetlerle örtünme gibi konularda ruhsat
vermesi çok ciddî tart›flmalara neden oldu.

Son dönemlerinde muhtelif eserler kaleme ald›. En büyük eseri olan Risaletü’t-Tevhid’i yazd›.
Baz› müsteflriklerin ‹slâma yönelttikleri ithamlara karfl› müdafaa maksad›yla, “El-‹slâm ve’l-Nasra-
niyye Ma’a’l-‹lm ve’l-Medeniyye” adl› eserini neflretti. Çok önem verdi¤i Kur’ân-› Kerîm tefsirini ta-
mamlamak kendisine nasip olmad›. Baz› k›s›mlar›n› neflretmifl, vefat›ndan sonra ünlü talebesi Ra-
flid R›za taraf›ndan tamamlanarak yay›nlanm›flt›r. Henüz tasarlad›¤› çal›flmalar› tamamlayamadan,
1905 Temmuz’unda vefat etti. Cenazesi, hükümet yetkililerinin de haz›r bulundu¤u, büyük bir ka-
labal›k kitle taraf›ndan kald›r›larak, Kahire’deki El-Afifi mezarl›¤›na defnedildi.

MÛSA (A.S.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan Tevrat indirilen
büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifltir. Hz. Mûsa M›s›r’da
dünyaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim’e dayan›r. Kardefli Hz. Harun kendisine yard›mc› olarak pey-
gamber olarak görevlendirilerek Firavuna gönderilmifl ve Firavunu tevhide davet etmifl, fakat ka-
bul edilmeyince kendine iman eden ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r’dan mukaddes topraklara gel-
mifl ve orada kendisine Tevrat 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 gö-
zünden su ç›karmas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evlenen Hz. Mûsa mukaddes topraklara
varamadan vefat etmifltir.
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MUSTAFA SABR‹ EFEND‹ (1869-1954): Son dönem ‹slâm âlimlerindendir. Osmanl› fleyhü’l-‹s-
lâmlar›n›n yüz yirmi yedincisidir. ‹ttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif oup, Beyanü’l-Hak dergi-
sinde bafl yazarl›k yapt›. Çok zor bir dönemde fieyhü’l-‹slâml›k yapt›. 1922 y›l›ndan sonra Kahire’ye
giderek yerleflti ve Camiü’l-Ezher’de müderrislik yapt›. Bediüzzaman ile samimî dostluklar› olup,
Risale-i Nur’un Ezher’de okunup yay›lmas›na yard›mc› oldu.

Mustafa Sabri Efendi, 1869 y›l›nda Tokat’ta do¤du. ‹lk e¤itimini memleketinde yapt›ktan sonra
Kayseri’ye giderek medrese e¤itimi ald›. Buradan ‹stanbul’a geçti. Padiflah›n ders hocalar›ndan
olan As›m Efendi’den ilim tahsil ederek medrese e¤itimini tamamlad›. Yirmi iki yafl›nda Fatih Ca-
miinde ders vermeye bafllad›. Çok say›da talebe yetifltirdi. Bir ara Sultan Abdülhamid’in kitapç›l›¤›
görevinde de bulundu. Bu dönemlerde çeflitli niflan ve rütbeler ald›.

1908 y›l›nda Tokat mebusu olarak meclise girdi. Cemiyet-i ‹lmiye-i ‹slâmiye’nin yay›n organ›
olan “Beyanü’l-Hak” adl› derginin baflyazarl›¤›n› yapt›. ‹kinci Meflrutiyetin ilân›ndaki katk› ve çaba-
lar›ndan dolay› ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ile orduya teflekkür yaz›lar›n› kaleme ald›. Ancak, istib-
dada karfl› yola ç›kan yeni idarenin eski dönemi aratmas› ve muhalefete hayat hakk› tan›mama-
s› üzerine muhalifler saf›nda yer ald›. Önce Ahali F›rkas› ve daha sonra Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas›’n›n
kurucular› aras›nda yer ald›.

1913 Bab-› Âli bask›n›, giderek sertleflen iktidar›n tutumu ve ald›¤› tehditler üzerine önce M›-
s›r’a, oradan da Romanya’ya gitti. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Osmanl› ordusunun Romanya’ya
girmesi üzerine Bursa’ya gönderilerek mecburî ikamete tabi tutuldu. 1918 y›l›nda tekrar siyasî ha-
yat›n içine girdi. Ayn› y›l Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye azal›¤›na seçildi. Bir y›l sonra fieyhü’l-‹slâm oldu.
K›sa bir süre sonra bu görevden ayr›ld›ysa da 1920 y›l›nda tekrar bu göreve atand›. Ancak, kabi-
ne üyeleriyle anlaflamad›¤›ndan bu görevi de k›sa süreli oldu ve istifa etti. Ayn› y›l teflkil edilen
“Mutedil Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas›” kurucular› aras›nda yer ald›. 

Damat Ferit Pafla kabinesinde yer almas›, Kuva-y› Milliyecilere karfl› tutumu gibi sebeplerden
dolay› tekrar yurttan ayr›lmak zorunda kald› (1922). Önce Romanya’ya giderek fiehzade Nizamet-
tin Efendinin yan›nda bulundu. 150’likler listesinde yer ald›¤› için art›k dönmesi mümkün de¤ildi.
Bir süre o¤lu ile birlikte Yunanistan’da “Yar›n” gazetesini ç›kard›. Baz› eserlerini tefrika olarak ga-
zetesinde neflretti. Daha sonra Hicaz’a ve oradan da M›s›r’a giderek Kahire’ye yerleflti. Ezher Üni-
versitesinde müderrislik yapt›. 1954 y›l›nda burada vefat etti.

— N —

NAMIK KEMAL: (1842. 1888) Nam›k Kemal Tekirda¤’da do¤du. Köklü bir aileye mensuptur. ‹ki
yafl›nda annesinin ölümü üzerine çocuklu¤u dedesi Abdüllâtif Paflan›n yan›nda, Kars ve Sofya’da
geçti. Özel ö¤renim gördü. ‹stanbul’a geldikten sonra Tercüme Odas›na memur olarak girdi. (1857)
Burada Frans›zcas›n› ilerletti. Bu arada divan tarz›nda fliirler yazd› ve Encümen-i fiuara toplant›la-
r›na kat›ld›. fiinasi ile tan›flmas› hayat›nda bir dönüm noktas›d›r. 1862’den sonra Tasvir-i Efkâr’da
yaz›lar› yay›nlanmaya bafllad›. fiinasi Paris’e gidince gazeteyi kendisi ç›kard›. Arkadafllar›yla Yeni
Osmanl›lar Cemiyetini kurunca, hükümet onu ‹stanbul’dan uzaklaflt›rmak için Erzurum vali yar-
d›mc›l›¤›na tayin etti. Bu göreve gitmek istemedi; Mustafa Faz›l Paflan›n davetine uyarak, Ziya Pa-
fla ile Paris’e gitti (1867). Oradan Londra’ya geçti ve Ziya Pafla ile Hürriyet gazetesini ç›karmaya bafl-
lad›. 1870’de ›srarlar üzerine yurda döndü ve arkadafllar›yla ‹bret gazetesini ç›kard›. Bir süre son-
ra da mutasarr›f olarak Gelibolu’ya gönderildi. Edebiyat çal›flmalar›na orada devam etti. ‹bret ve
Hadika’ya de¤iflik imzalarla yaz›lar yazd›. Evrak-› Periflan ve Vatan yahut Silistre’yi burada tamam-
lad›. Bu görevden azledilince ‹stanbul’a döndü; ‹bret’in bafl›na geçti. Nam›k Kemal, Vatan yahut Si-
listre piyesinin temsili s›ras›nda meydana gelen olaylar yüzünden 5 Nisan 1873’te Mogosa’ya sür-
gün edildi. ‹bret’te yazan arkadafllar› da Rodos ve Akka’ya gönderildi. Sultan Abdülhamid’in 1877
Türk-Rus Harbini bahane ederek Meclis-i Mebusan› kapatmas› üzerine Meflrutiyeti savunanlar 
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‹stanbul’dan uzaklaflt›r›ld›. Nam›k Kemal Midilli’de ikamete memur edildi. Daha sonra buraya mu-
tasarruf oldu. 1884’te Rumlar›n flikâyeti üzerine önce Rodos Mutasarr›fl›¤›na atand›. Burada vefat
etti.

NEHRU: Jawaharlal Nehru. Keflmirli varl›kl› bir brahman ailenin çocu¤udur. 1889’da Allaha-
bad’da do¤du 1964’te Yeni Delhi’de ofisinde geçirdi¤i bir kalp krizi sonucunda öldü.

Nehru Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤› için yaklafl›k 28 sene mücadele etti. Bu süre boyunca bir çok
kere tutukland› ve hapse girdi. 1947 y›l›nda Hindistan ‹ngilizlerden ba¤›ms›zl›¤›n› kazan›nca bafl-
bakan oldu ve 1964 y›l›na kadar görevde kald›.

Nehru, Hindistan›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› 1947’li y›llarda Hindistan s›n›rlar› dahilinde bulunu-
nan ve ‹ngilizlerin sömürgesi olan Pakistan’›n Hindistan topraklar›ndan ayr›lmas›n› ve ba¤›ms›z bir
devlet olmas›n› istememifltir. Ancak Pakistan’›n ba¤›ms›zl›¤› için u¤raflan Muhammad Ali Cinnah’›n
çabalar›ndan dolay› bu iste¤i gerçekleflmemifltir. 1947 y›l›nda Nehru’nun bütün çabalar›na ra¤men
Hindistan ve Pakistan iki ayr› ba¤›ms›z ülke haline gelmifl, baflta Keflmir flehri olmak üzere bir çok
flehirde on binlerce ölüme sebep olan ve günümüze kadar süren s›n›r savafllar› bafllam›flt›r. 

NEMRUT: Hz. ‹brahim’in peygamber olarak gönderildi¤i bölgede saltanat sürdü¤ü rivayet edi-
len Babil’in kurucusu ve hükümdar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir taslayarak isyan eden ve Hz. ‹bra-
him’i atefle att›ran kâfir hükümdar.

N‹KOLAY N‹KOLAYEV‹Ç (1856-1929): Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Rus ordular›na baflku-
mandanl›k yapm›fl olan bir generaldir. Muhtelif görevlerde bulunduktan sonra 1914 y›l›nda Rus or-
dular› baflkumandanl›¤›na getirilmifltir. Savafl boyunca baz› cephelerde baflar›l› olurken, baz› böl-
gelerde de Ruslar›n yenilmesine mâni olamam›flt›r. Ordunun savafl yorgunu oldu¤u ve Bolflevik ih-
tilalinin öncesine rastlayan kar›fl›k bir dönemde baflkomutanl›k yapm›flt›r. Savafl›n sonlar›na do¤-
ru baflkomutanl›ktan al›narak Kafkas cephesine gönderilmifltir. Esir kamp›n› teftifli s›ras›nda, aya-
¤a kalkmad›¤› için Bediüzzaman’› idam cezas›yla yarg›lanmak üzere mahkemeye veren Rus ko-
mutand›r.

N‹YAZ‹-‹ MISRÎ: (1618-1694) Türk sûfî ve flairlerinden olup, Halveti tarikat›n›n Niyaziye veya
M›sr›ye flubesini kurmufltur. Bu flube mensuplar›nca pir olarak tan›n›r. 8 fiubat 1618’de Malatya’da
do¤an Niyazi, M›s›r’da Camiü’l-Ezher’de tahsil gördü. 1646’da ‹stanbul’a gelen Niyazi, Sokullu Meh-
met Pafla Medresesinde bir hücrede irflada bafllad›. Niyazi-i M›srî, 1105’te (16 Mart 1694) vefat et-
ti. Hemen hemen bütün manzumeleri tasavvufi mahiyette olan Niyazi, Niyazi ve M›srî mahlasla-
r›n› da kullanm›flt›r. 

NUH (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’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 görevlendirilmifl-
tir. Ancak kavminden çok az kimse iman etmifltir. Kavminin ço¤unlu¤unun kendini dinlememesi
ve sap›kl›klar›n›n daha da artmas› üzerine Nuh Tufan› olarak bilinen hadise meydana gelmifl, dün-
yay› 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,
yeryüzündeki hayvanlardan da birer çift alm›flt›r. Hz. Nuh’un 1050 sene yaflad›¤› ve 950 sene pey-
gamberlik yapt›¤› rivayet edilmektedir

NUR‹YE: Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin annesidir. Do¤um tarihi bilinmemektedir. Nurs
köyünden üç saatlik uzakl›kta bulunan Bilkan köyünde dünyaya gelmifltir. Birinci Dünya Savafl›
y›llar›nda vefat etti¤i bildirilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri annesi Nuriye Han›m›n evlâd-› Re-
sul’den oldu¤unu ve soyunun Hazret-i Hasan’a dayand›¤›n› belirtmifltir.
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‹nsan›n en birinci mualliminin validesi oldu¤unu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri küçükken
validesi Nuriye Han›mdan ald›¤› telkinat›n ve manevî derslerin çekirdekler hükmünde f›trat›nda
ve ruhunda yerleflti¤ini, ald›¤› sair derslerin o çekirdekler üzerine bina edildi¤ini belirterek flunla-
r› der: 

“Meslek ve meflrebimin dört esas›ndan en mühimi olan flefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en
büyük hakikati olan ac›mak ve merhamet etmeyi, o validemin flefkatli fiil ve halinden ve o ma-
nevî derslerinden ald›¤›m› yakinen görüyorum” (24. Lem’a.)

— O —

OSMAN (R.A.): ‹lk ‹slâma girenlerden olan Hz. Osman, Peygamberimizin damad› ve üçüncü ha-
lifedir. 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 bü-
tün savafllarda bulunan Hz. Osman, Hz. Peygamberin vahiy katiplerindendir. Hz. Ömer’in ölümün-
den 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, halifeli¤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 ‹stanbul’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 bâ-
t›l› birbirinden ay›rt eden manas›na gelen “Faruk” ünvan›n› verdi. Hz. Ömer, Allah ve Resullullah
sevgisinde, cömertlikte, tevazuda, idarecilikte, ilimde, ibadette, hülâsa bütün güzel hasletlerde zir-
vede 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 ‹slâm devleti onun devrinde büyük bir devlet oldu. 

Hz. Ömer idaresinin temelinde adalet vard›. O devletin temeline adaleti yerlefltirdi. Memurlar›-
n› ve valilerini halktan sorufltururdu. 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 —

RECEP BEY (PEKER) (1888-1950): Kuleli Askerî Rüfltiyesi’nden ve Harbiye’den mezun olan
Recep Peker, bir dönem Genelkurmay ‹stihbarat Dairesi Baflkanl›¤› yapt›. Daha sonra 1923’te Halk
Partisi genel sekreteri oldu. 1935-1942 y›llar› aras›nda ‹çiflleri Bakanl›¤› yapt›. 1946 y›l›ndan 1947
y›l›na kadar baflbakanl›k yapan Recep Peker, 1950 y›l›nda öldü.

REFET BEY (REFET BARUTÇU, YÜZBAfiI REFET BEY): 1886 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Yüzba-
fl› rutbesiyle orduda görev yapt›. Said Nursî Hazretlerini Barla’da ziyaret edip onun hizmetçisi ol-
du. Üstatla beraber Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde tutuklu kald›. Sormufl oldu¤u il-
me 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› Re-
fet Bey 1975 y›l›nda doksan yafl›nda iken Hakk›n rahmetine kavufltu.
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— S —

SA’D-I TAFTAZANÎ (SAADEDD‹N-‹ TAFTAZANÎ): (1322-1395) Belâgat, mant›k, matematik, ke-
lâm, f›k›h ve di¤er ilimlerde tan›nm›fl bir âlim olup fiark ve ‹slâm dünyas› medreselerinde okunan
birçok kitab›n müellefidir. Hicrî 722’de (1332) Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da do¤-
du. Hicrî 797 (1395) y›l›nda vefat etti. Taftazanî hem fiafii, hem de Hanefi f›kh› hakk›nda eserler ver-
mifltir. Eserleri: fierhü’l-Tasrifü’l-‹zzi. (Sa’diya) 2. ‹rflad; Mutavval; Muhtasarü’l-Maani; fierhü’l K›s›m el-
Salis mine’l-Miftah; fierhü’l-fiemsiya; Makasid; Tahzibü’l-Mant›k ve’l-Kelam; fierhü’l-Akaid el-Nasa-
fiya; Talvih ila Keflf hakaikü’l-Tankih; Miftah.

SABR‹ ARSEVEN (SANTRAL SABR‹): 1893 y›l›nda dünyaya gelmifltir. E¤irdir’e ba¤l› Bedre kö-
yünün 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 bölgelerdeki insanlara ulaflt›rma görevini hakk›yla yap-
m›fl, çevre köylere Nurlar› yaym›flt›r. Barla’da bulunan Üstatla bir santral gibi irtibat kurmufltur.
Sabri Efendi Said Nursî’ye talebe 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
kanamas› geçirmifl ve vefat etmifltir. 

SA‹D NURSÎ: Bediüzzaman Said Nursî, yüzy›l›m›z›n yetifltirdi¤i önde gelen ‹slâm mütefekkirle-
rinden biridir. 1878’de Bitlis’in Hizan kazas›na ba¤l› ‹sparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya gel-
mifl, 23 Mart 1960’da fianl›urfa’da Hakk›n rahmetine kavuflmufltur. Keskin zekas›, harikulade haf›-
zas› ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yafllardan itibaren dikkatleri üzerinde toplayan Said Nur-
sî, normal flartlar alt›nda y›llar süren klasik medrese e¤itimini üç ay gibi k›sa bir zamanda tamam-
lam›flt›r. Gençlik y›llar›n› alabildi¤ine hareketli bir tahsil hayat› ile de¤erlendirmifl; ilimdeki üstün-
lü¤ünü, devrinin ulemas›yla çeflitli zeminlerde yapt›¤› münazaralarda fiilen ispatlam›flt›r. Bu mezi-
yetleriyle ilim çevresine kendisini kabul ettirerek, “Bediüzzaman,” yani “ça¤›n eflsiz güzelli¤i” laka-
b› ile an›lmaya bafllam›flt›r. Said Nursî medrese e¤itimiyle dini ilimlerde kazand›¤› ihtisas›, çeflitli
fenlerde yapt›¤› tetkiklerle tamamlam›fl; bu arada devrinin gazetelerini takip ederek ülkedeki ve
dünyadaki geliflmelerle ilgilenmifltir. Di¤er taraftan, do¤up büyüdü¤ü fiark topraklar›n›n s›k›nt› ve
problemlerini bizzat yaflayarak gören Said Nursî, en zarurî ihtiyac›n e¤itim oldu¤u kanaatine var-
m›fl; bunun için de fiarkta din ve fen ilimlerinin birlikte okutulaca¤› bir üniversite kurulmas›n› te-
min için yard›m istemek maksad›yla 1907’de ‹stanbul’a gelmifltir. ‹stanbul’da da ilim dünyas›na
kendisini k›sa sürede kabul ettiren Bediüzzaman, çeflitli gazetelerde yazd›¤› makalelerle, o gün-
lerde Osmanl›y› ve ‹stanbul’u çalkalayan hürriyet ve meflrutiyet tart›flmalar›na kat›lm›fl; meflruti-
yete ‹slâm nam›na sahip ç›km›flt›r.

Eski Said döneminde (1878-1926) daha çok siyasal ve sosyal konular üzerinde yo¤unlafl›r. Siya-
sal ve sosyal faaliyetlerde bulunan birçok cemiyet ve derneklerle iliflki içerisinde olur. Bu dönem-
de; Nutuk, ‹ki Mekteb-i Musibetin fiehadetnamesi yahut Divan-› Harbi Örfî, Muhakemat, Hutbe-i
fiamiye, ‹flârâtü’l-‹caz, Hutuvat-› Sitte, Hakikat Çekirdekleri, Sünuhat, Rumuz, K›z›l ‹caz, Lemeat, Tu-
luat, ‹flarat, Hubab adl› eserlerini kaleme al›r. Eski Said’den Yeni Said’e geçifl sürecinde kaleme al-
d›¤› eseri ise Mesnevî-i Nuriye’dir. Yeni Said diye isimlendirdi¤i dönem de, 1926 y›l›nda Barla’ya
sürülmesiyle bafllar ve 1950 y›l›na kadar devam eder. Bu dönemde Üstat Bediüzzaman daha çok
ruhî ve kalbî tefekkürü ve bunun neticesi olan manevî irflat misyonunu üstlenir. ‹manî meseleler
üzerinde yo¤unlaflarak, bir Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur’u kaleme al›r. Bütün mesaisini Kur’ân’›n
kutsall›¤›na çevirmek, iman› korumak ve güçlendirmek için sarf eder. Bu dönem Risale-i Nur’u
yazd›¤› dönemdir. Sözler, Mektubat, Lem’alar, fiualar, Asa-y› Mûsa, Sikke-i Tasdik-i Gaybî ve Nurun
ilk Kap›s› adl› eserler bu dönemde telif edilir. Kastamonu Lâhikas›, Barla Lâhikas›, Emirda¤ Lâhika-
s› da bu dönemde teflekkül eder.
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SAL‹H (A.S.): fiam ile Hicaz bölgesi aras›nda Hicr bölgesinde yaflayan Semud Kavmine peygam-
ber olarak gönderilmifltir. Semud Kavmi, hak dine inan›rken zamanla ondan uzaklaflarak putlara
tapmaya bafllam›fllar ve türlü azg›nl›klarda bulunmufllard›r. Hz. Salih (a.s.), Semud Kavmini hak di-
ne davet etmifl, fakat ço¤u inanmam›flt›r. ‹nanmayanlar Hz. Salih’e ve ona inananlara çeflitli ezi-
yet ve iflkencelerde bulunmufllard›r. Hz. Salih (a.s.), mu’cize olarak onlar›n istedi¤i flekilde kayalar-
dan difli bir deve ç›karm›fl fakat ona inanmayanlar Hz. Salih’in (a.s.) uyarmas›na ra¤men deveyi öl-
dürmüfllerdir. Semud Kavminin iyice yoldan ç›kmas› üzerine Allah bu kavim üzerine gazab›n› in-
dirmifltir. Semud Kavmi, büyük bir ses ile yerle bir olan flehirlerinin içinde helak olmufllard›r. Riva-
yetlere göre Hz. Salih (a.s.) kendisine inananlarla birlikte fiam taraf›na giderek Remle’ye yerleflmifl-
tir. Kavmiyle 20 sene daha yaflayan Hz. Salih (a.s.) 158 yafl›nda vefat etmifltir.

SAL‹H ÖZCAN: 1929’da Urfa’n›n Akçakale ilçesinde do¤du. ‹slâm dünyas›n› gezdi. 1949 y›l›nda
Üstad› Emirda¤’da ziyaret etti. Daha sonraki y›llarda Hilâl dergisini ç›kard› ve Hilâl Yay›nlar›n› yö-
netti. Risale-i Nur’lar› ‹slâm dünyas›na tan›tma hususunda büyük gayretler gösterdi. 1977’de po-
litikaya at›lan Salih Özcan, ayn› y›l Milli Selamet Partisinden Urfa milletvekili seçildi. Türkiye’de özel
finans kurumlar›ndan ilki olan Faisal Finans’›n da kurucusudur.

SEKKAKÎ (1160-1299): Tan›nm›fl bir dil ve belâgat âlimi olup 555’te (1160) Harizm’de do¤du.
Sekkakî lâkab›n› son derece güzel hakkakl›k yapmas›ndan dolay› alm›flt›r. Sekkakî, Hanefî fakih-
leri aras›nda yer al›r ve bu sahada iki hocas› Hayati ve Harisî vard›r. Sekkakî 626 (1299) y›l›nda öl-
dü. Sekkakî’nin en önemli eseri, Miftahü’l-Ulum’dur.

SELAHADD‹N (ÇELEB‹): 1913’te Kastamonu’nun ‹nebolu ilçesinde do¤du. 1938’de Babas› Ah-
met Nazif vas›tas›yla Üstat Bediüzzaman’la tan›flan Selâhaddin Çelebi, Risale-i Nur’u ilk kez teksir
makinesiyle ço¤altan kiflilerdendir. Denizli ve Afyon hapislerinde Üstatla birlikte bulunmufltur.
1977’de Hakk›n rahmetine kavufltu.

SELAHADD‹N EYYUBÎ: (1138. 1193) Eyyubiler Henadan›n›n ve devletinin kurucusu olup h.
532’de (1138) do¤du. Baalbek valili¤i yapt›. Fat›mî halifesi Adit’in Melikü’n-Nas›r ünvan›yla vezirli-
¤ini yapan Salahaddin, Haçl›lar›n Bizans donanmas›n›n yard›m›yla Dimyat’a yapt›klar› sald›r›y› ba-
flar›yla püskürttü. Ard›ndan sald›r›ya geçerek Gazze ve Aila’y› ele geçirdi. Halife Adit ölünce dev-
letin bafl›na geçerek Fat›mî egemenli¤ine son verdi. Böylece Eyyubî devletinin ilk hükümdar› ola-
rak Fat›mî yönetiminin izlerini kald›rd›. Hutbelerde kendisininki yan›s›ra Abbasî halifesinin de ad›-
n› okutturmakla, ‹slâm dünyas›nda sünnî ve flii iki halife bulunmas› durumuna son verdi. Haçl›la-
ra karfl› zafer kazanan Selâhaddin, 1187’de Kudüs’ü ald› ve Mescid-i Aksa’y› 80 y›l sonra ibadete
açt›. Kudüs’ün Müslümanlar›n eline geçmesiyle gerçekleflen III. Haçl› Seferine karfl› koydu. ‹ngilte-
re Kral› Richard, Selâhaddin’le bar›fl anlaflmas› yapmak zorunda kald›. Selâhaddin Eyyubî h. 589
(1193) y›l›nda vefat etti.

SEN‹YYÜDD‹N BAfiAK: Baz› üniversiteli gençler, gençli¤in iman ve ahlâk›na hizmet maksad›y-
la Gençlik Rehberi’ni ‹stanbul’da bast›rd›lar. Bunun üzerine, müddeiumumilik taraf›ndan, 163’ün-
cü maddeye istinaden eser, laikli¤e ayk›r› olarak, devletin temel nizamlar›n› dinî esaslara uydur-
mak maksad›yla yaz›ld›¤›, propaganda ve telkin mahiyetinde oldu¤u iddias›yla, Üstat, ‹stanbul I.
A¤›r Ceza Mahkemesine sevk olunmufltu. 22 Ocak 1952 muhakeme günü olmak itibar›yla, Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin müdafaas›n› ‹stanbul avukatlar›ndan Seniyyüddin Baflak, Mihri Helav ve
Abdurrahman fieref Laç deruhte etmifllerdir.

SEYY‹D NUR MUHAMMED: Hizan fleyhlerinden “gavs” diye bilinen Seyyid S›bgatullah’›n o¤-
ludur. ‹lmini ve feyzini ‹mam-› Rabbanî’nin torunu olan Muhammed Seyfüddin-i Farukî’den ald›.
Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetiflti ve icazet ald›. “Silsele-i Aliyye” denilen büyük âlim ve
velilerin yirmi alt›nc›s›d›r. Kabri Hindistan’›n Delhi flehrindedir.



1194 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎfiAHIS B‹LG‹LER‹

SEYY‹D SAADETT‹N PAfiA: ‹smi fierif Saadettin Pafla olarak da geçmektedir. Mekkede do¤-
mufltur. Mekke emiri fierif Abdülmuttalip Efenidinin torunudur. Osmanl›n›n son dönem âlimlerin-
den olan Saadettin Pafla ayn› zamanda Darü’l-Hikmet azalar›ndan biridir. 1919 y›l›nda Darü’l-Hik-
met azal›¤›na tayin edilen Saadettin Pafla burada bir müddet hizmet etmifl, fakat yakaland›¤› has-
tal›ktan kurtulamayarak 1921 y›l›nda Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.

SEYY‹D fiER‹F (CÜRCANÎ): Arap dili, kelâm ve f›k›h âlimidir. Ad› Ebül-Hasan Ali bin Muhammed
bin Ali es Seyyid efl-fierif el-Curcanî’dir. 1340 y›l›nda Cürcan yak›nlar›nda bulunan Takü’de do¤-
mufltur. ‹lk tahsilini memleketinde yapt›ktan sonra önce Herat, sonra da M›s›r’a gidip on y›l kala-
rak aklî ilimleri Mübarek fiah’dan, naklî ilimleri de Ekmeleddin el-Babeti’den okudu. Tahsilini ta-
mamlad›ktan sonra ülkesine döndü. fiiraz’da Darüflflifa Medresesi müderrisli¤ine getirildi. On y›l
kald›¤› bu medresede ö¤retim faaliyetleri yan›nda telif çal›flmalar›n› da yürüttü. Timur’un fiiraz’›
almas› üzerine Semerkant’a götürüldü ve orada on sekiz y›l baflmüderrislik yapt›. ‹lmî münazara-
larda gösterdi¤i baflar›s›yla tasavvufa karfl› ilgi duyarak Nakflibendi tarikat›na girdi. Timur’un ölü-
münden sonra fiiraz’a geri dönerek ilmî faaliyetlerine devam etti. 1413 y›l›nda fiiraz’da vefat etti.
Cürcanî yaflad›¤› döneme kendi damgas›n› vuran ve sonraki yüzy›llarda etkisini devam ettiren çok
yönlü âlimlerden biridir. Çok genifl bir sahada telif, flerh ve hafliye türünde eserler vermifltir. Arap
dili, feraiz ve kelâmla ilgili eserleri medreselerde yüzy›llar içinde el kitab› haline gelmifltir. Kelâm
tasavvuf, felsefe, Arap dili, mant›k, astronomi, aritmetik, sarf , nahiv, belâgat, tefsir, hadis, f›k›h gi-
bi de¤iflik ilimlere dair 100 civar›nda eser yazm›flt›r. Bunlar›n belli bafl›lar› flunlard›r:fierhu’l-Meva-
k›f, Risale fi’l Mant›k, et-Tarifat, fievkiyye ala fierhi Muhtasari’l-Münteha, fievkiyye, el-Hafliye ale’l
Keflflaf, Tercümanü’l Kur’ân.

SOCRATES (SOKRAT): Günümüzden yaklafl›k iki bin befl yüz y›l önce yaflam›fl olmas›na ra¤-
men, günümüze kadar fikirleri ve düflünceleri ulaflm›fl filozoflar›n ileri gelenlerinden birisidir. Sok-
rat, m. ö. 470 (Baz› kaynaklar da 469, 468 tarihlerini gösterirler) y›l›nda do¤du. Hayat› boyunca sa-
dece üç kez Atina’dan ayr›ld›. Her s›n›ftan insanla rahatça dost olur, her konuyu aç›k bir flekilde
tart›fl›rd›. Devletin yanl›fl politikalar›n› elefltirmekten çekinmezdi. Her zaman aç›k yüreklilikle bilgi-
sinin yetersizli¤ini ifade ederdi. Yaz›l› eser b›rakmad›, ancak baflta Eflâtun (Platon) olmak üzere ta-
lebeleri taraf›ndan fikirleri kayda geçirilerek günümüze kadar ulaflmas›n› sa¤lad›lar. Dolay›s›yla bi-
linen ve tan›nan Sokrat, Eflâtun’un yazd›¤› ve bildirdi¤i Sokrat’t›r. Kendisi yaz› yazmaktan çok ko-
nuflmay› seven ve yazmay› pek sevmeyen bir kiflili¤e sahipti. Sokrat önceleri tabiatla, canl›lar›n
ço¤alma ve ölümleriyle ilgilendi. Bununla beraber matematikle de ilgilendi. Bu arada insanlar›n
inançlar›yla ilgilenip bunlar› sorgulamaya bafllad›. Yanl›fl olarak gördü¤ü fleyleri elefltirdi. Bilâhare
bu davran›fl› idam edilifline kadar sürüp gidecek bir serüveni de bafllatm›fl oldu. Bilim ve bilgi ko-
nusunda insanlar›n eksik taraflar›n› göstermeye ve sahip olduklar›n› zannettikleri bilgilerin yeter-
sizli¤i ve eksikli¤ini göstermeye çal›flt›. Yazma yerine konuflmay› tercih eden Sokrat, bu ifli yaln›z
de¤il de insanlarla birlikte ve onlar› düflünmeye yönlendirerek yapmaya çal›flt›. Karfl›s›ndakine so-
rular sormak suretiyle konuflturmaya çal›flt›. ‹nsan›n kendisini tan›mas› üzerinde kafa yordu. Bil-
ginin amac›n›n pratik bir yaflama sanat› oldu¤una ve ahiret hayat›n›n varl›¤›na inand›. Sokrat, in-
sanlar› farkl› inançlara yöneltmek, geleneklere karfl› gelip sarsmak, gençli¤i yoldan sapt›rmak flek-
lindeki ithamlarla yarg›lanarak idama mahkûm edildi. (m.ö. 400 veya 399.)

SULTAN ABDÜLHAM‹T: Sultan II. Abdülhamit. Osmanl› padiflah›. (1842-1918) Babas› Abdülme-
cit, 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›nda 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 sempati toplad›. Osmanl› devletinin ilk anayasas› olan “kanun-i
esasî” Abdülhamit zaman›nda ilân edildi. (23 Aral›k 1876). Buna göre seçimler yap›larak 141 üye-
den oluflan ilk Türk parlamentosu 19 Mart 1877’de padiflah taraf›ndan seçildi. ‹ngiltere’nin 
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teflebbüsüyle toplanan Londra Konferans›nda Ruslar›n teklifini kapsayan Londra Protokolünü im-
zalayarak Meclise sundu. Protokolün reddedilmesi üzerine Rusya ile Osmanl› aras›nda 24 Nisan
1877’de savafl bafllad›. Bu savafl süresince Abdülhamit yetkisini kullanarak 17 fiubat 1878’te Mec-
lis-i Mebusan› süresiz olarak tatil etti ve 3 Mart 1878’de Rusya ile Ayastefanos Anlaflmas›n› imza-
lad›. Milletler aras› politikada devletin ba¤›ms›zl›k ve toprak bütünlü¤ünü savunmay› hayati bir
görev sayan II. Abdülhamit, iç ve d›fl entrikalar› ortaya ç›karmak maksad›yla kuvvetli bir hafiye
teflkilat› kurdu. Ayr›ca dünyadaki politik geliflmeleri takip etmek üzere sarayda bilgi merkezleri
kurdurdu. ‹slâmc›l›k (ittihad-› ‹slâm) politikas›n› güden Abdülhamit, bununla ‹ngiliz ajanlar›n›n Arap
milliyetçili¤ini yaymak konusundaki gayretini bofla ç›kard›. fiam’dan Mekke’ye kadar uzanan Hi-
caz Demiryolunu infla ettiren Abdülhamit döneminde içte de e¤itim, bay›nd›rl›k ve tar›m alan›n-
da 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 âma mektepleri, fen-edebiyat fakültelerinden oluflan da-
rülfünun hep Abdülhamit döneminde aç›lm›flt›r. 23 Temmuz 1908’de II. Meflrutiyeti ilan ederek
Anayasay›, tekrar yürürlü¤e koyan II. Abdülhamit, tarihte “31 Mart Vak’as›” olarak bilinen ‹stan-
bul’daki ayaklanmaya maruz kald› ve bu olay neticesinde tahttan indirilerek Beylerbeyi Saray›na
yerlefltirildi. 10 fiubat 1918 Pazar günü hayata veda eden Abdülhamit muazzam bir törenle Divan-
yolu’ndaki II. Mahmut türbesine defnedildi.

SULTAN REfiAD: V. Mehmet Reflad. (‹stanbul 1844-1918.) Osmanl› padiflahlar›n›n otuz beflinci-
sidir. Sultan Abdülmecit’in o¤ludur. A¤abeyi III. Abdülhamit’in yerine padiflah oldu¤unda 65 yafl›n-
da idi (1909). Meflrutî bir hükümdar olarak 9 y›l süren saltanat›nda devlet güç koflullar alt›nda var-
l›¤›n› koruma ve sürdürme kavgas› vermifltir. Onun döneminde I. Dünya Savafl›na girilmifltir. 4 y›l
süren bu savafl sonunda Sevr Antlaflmas› imzaland› ve ülkenin dört bir yan› iflgal edildi. Mehmet
Reflad, a¤abeyi Abdülhamit’in vefat›ndan bir süre sonra vefat etti.

SUNGUR (MUSTAFA SUNGUR): 1929 y›l›nda Eflâni’de do¤du. ‹lkokuldan sonra dine karfl› ta-
k›nd›¤› tav›rla bilinen Kastamonu Gölköy Enstitüsüne kaydoldu. Çal›flkan bir talebe olan Mustafa
Sungur küçükken ald›¤› dinî e¤itimin sayesinde enstitüdeki menfi ortamdan fazla etkilenmedi.

1945 senesinde, 16 yafl›nda iken evlendi. Mustafa Sungur Risale-i Nur’lar› 1946 senesinde Ke-
çeci Mehmet Efendi ve Ahmet Fuat Efendi vas›tas›yla tan›d›. Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flt›k-
tan sonra ona mektuplar yazmaya bafllad›. Mektuplar›nda ço¤unlukla Köy Enstitüsünde edindi¤i
izlenimlerden bahsediyordu. 1947 y›l›nda Emirda¤’›nda Üstad›yla ilk kez bizzat görüfltü. 

1948 y›l›nda Afyon davas› sebebiyle tutuklanan Bediüzzaman Hazretlerini Afyon’da tekrar zi-
yaret etti. Bu ziyaretten sonra Üstad›na gönderdi¤i bir mektuptan dolay› mahkemede yarg›land›
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 flekilde-
dir: Mustafa Sungur Afyon’da Bediüzzaman Hazretleri ile beraberken, ‹zmir taraflar›nda imaml›k
yapan babas› Mehmet Efendi o¤lunu flikâyet maksad›yla Bediüzzaman Hazretlerine gelir. Bunun
üzerine Bediüzzaman Hazretleri Sungur’un babas›yla konuflur ve onu ikna eder. Mustafa Sungur
bu hadiseden sonra devaml› olarak Nur hizmetinde bulunmaya bafllar. Bediüzzaman Hazretleri-
nin vefat›ndan sonra da kendisini tamamen Risale-i Nur hizmetine vakfeder. 

Bediüzzaman Hazretlerinin farkl› y›llarda yazd›¤› vasiyetnamelerde ismi bulunan Mustafa Sun-
gur 1954 y›l›ndan itibaren Bediüzzaman Hazretlerinin vefat etti¤i 1960 y›l›na kadar do¤rudan hiz-
metinde bulundu ve Risale-i Nur’u ve hizmet prensiplerini bizzat kendisinden ders ald›. Hizmette-
ki meflakkatlerden y›lmayan ve sars›lmayan Nur Talebelerinden olan Mustafa Sungur Kur’ân ve
iman hizmeti u¤runda bir çok defa tutukland›.
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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 (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Süleyman, ‹srailo-
¤ullar›na peygamber olarak gönderilmifltir. Hz. Davut’un o¤lu olup onun saltanat ve peygamber-
li¤ine vâris k›l›nm›flt›r. Hz. Süleyman k›rk sene hem peygamberlik 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 etmifltir.

SÜLEYMAN (SIDDIK): S›dd›k Süleyman Kervanc› 1898 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›l›nda Bar-
la’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Üstat 1926 y›l›nda Barla’ya sürgün edildi¤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› yazd›. Risale-i Nur’dan 28. Söz olan “Cennet Bah-
si” onun bahçesinde yaz›ld›. Bu bahçe Risale-i Nur’da Cennet Bahçesi diye geçer. S›dd›k Süley-
man’›n Risale-i Nur’da fikir ve hislerine ait birçok mektubu bulunmaktad›r.

SÜYUTÎ (CELÂLEDD‹N SÜYUTÎ): (h. 849/911, m. 1445/1505) Arap dilinde en fazla eser veren
müelliflerinden biridir. Süyutî, h. 849’da (1445) M›s›r’›n Suyut flehrinde do¤mufltur. As›l ad› Abdur-
rahman bin Ebu Bekir Muhammed’dir. Babas› Kemaleddin Ebu Bekir, fiafii fakihlerindendir. Baba-
s›ndan ve devrin çeflitli âlimlerinden ilimler tahsil eden Süyutî’nin hocalar› aras›nda Askalânî, Cilâ-
nî, Kudsî gibi flahsiyetler vard›r. Henüz 17 yafl›nda iken ilk eserini yazan Süyutî, baflta tefsir, hadis
ve f›k›h olmak üzere, nahiv, maani, bedi’, beyan gibi ilimlere de vâk›ft›r. Hadisteki derin ilmi sebe-
biyle fieyhü’l-Hadis ismiyle de bilinir. Süyutî Hicrî 911’de (1505) de vefat etti.

— fi —

fiAH-I GEYLÂNÎ: Bak›n›z ABDÜLKAD‹R-‹ GEYLÂNÎ

fiAH-I NAKfi‹BEND: As›l ad› Bahaeddin Muhammed B. Muhammed’ül Buharî’dir. fiah-› Nakfli-
bend olarak meflhur olan Bahaeddin’e bu ünvan›n ne zaman verildi¤i bilinmemekle beraber, de-
vaml› olarak yap›lan gizli zikrin kalplerde vücuda getirdi¤i “nakfl”a izafeten verildi¤i genel kabul
görmüfltür.

Muharrem 718’de (1318) Buhara yak›nlar›ndaki Kasr›arifan (Kasr›hindüvan) köyünde do¤du. Üç
günlük bebek iken dedesinin 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¤u-
mundan bir as›r evvel vefat etmifl olan Abdülhalik-› Gücdüvani’yi görür ve onun manevî flahsiye-
tine intisap eder. Evvelâ tasavvufu ö¤renip bilahare ilmî e¤itimini tamamlam›fl oldu¤undan, “Üvey-
sî” lakab›yla an›lmaya bafllan›r. Mezarl›¤› dolafl›rken yak›n zamanda vefat eden fieyhi Semmasi ve
di¤er büyük zatlar› mana âleminde müflahede eder. Bu s›rada Gücdüvani Hazretlerinin kendisine,
“Dinin 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 (fetva yerine takvay› ) esas al›p, ceh-
rî zikirden hafî zikre yönelir.

Mutat olarak devam ettirilen ve gizli zikirle sesli zikri bir arada icra eden müritlerin aksine Ba-
haeddin’in tamamen gizli zikirleri icra etmesi dikkat çeker, yanl›fl yapt›¤› düflüncesiyle fleyhe fli-
kâyet edilir. Bunun üzerine Seyyid Külal; ona dokunmamalar›n›, memur oldu¤u fleyi yapt›¤›n› 
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söyleyerek ikaz eder. Bilâhare art›k Bahaeddin’e verebilece¤i bir fleyinin kalmad›¤›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 rah-
metine kavufltu.

Buhara ile fiah-› Nakflibend aras›nda büyük bir ba¤ oluflmufl, Buharal›lar onu “belây› defeden
hace” (hace-i belâ-gerdan) olarak an›p flehirlerinin manevî koruyucusu olarak saym›fllard›r. Onun
manevî varl›¤›n›n etkisiyle Buhara, bütün Orta Asya Müslümanlar› nezdinde ilim ve maneviyat
merkezi addedilmeye bafllanm›flt›r.

Baba taraf›ndan nesebi ‹mam-› Cafer-i S›dd›k Hazretlerine dayanan fiah-› Nakflibend; keramet-
lerin fazla bir de¤er tafl›mad›¤›n›, bir tarikata ba¤lanman›n yeterli olmad›¤›n› ifade ederek, tekke-
lerde fazla oturmamas›yla geleneksel sûfîlikten farkl› hareket etmifltir. Bahaeddin, ilim adamlar›-
na de¤er verdi¤i gibi onlar da kendisine hürmet etmifllerdir. O, “Bilmiyorsan›z zikir ehline sorunuz.”
(Enbiya Suresi, 7.) ayet-i kerimesini, ilim adamlar›na dan›flmay› emretti¤i fleklinde tefsir etmifltir.
(TDV ‹slâm Ansiklopedisi, c. IV, s. 458-459.)

fiah-› Nakflibend ile büyük kuvvet bulan tarikat›, Orta Asya, Horasan ve çevresinin Sünnileflme-
sinde çok etkili olmufltur. Kerametlerin aç›klanmas›na karfl› olup, özellikle bu konuda talebelerini
ikaz etmifltir. Bu sebepledir ki, Nakflî tarikat›nda “kerameti gizlemek, göstermekten daha büyük
keramettir” düsturu esas al›nm›flt›r. Kendisinde kerametin görülmemesinin sebebini soran birine,
fiah-› Nakflibend, “S›rt›m›zda bunca günah kamburu varken, halâ ayakta kalmam›zdan daha bü-
yük keramet olur mu?” fleklinde karfl›l›k vermifltir. Tarikat›n önemli bir özelli¤ini teflkil eden gizli
zikir ile kalbin fethi, benlik ve enaniyet mikrobunun öldürülmesi, kötülü¤ü emreden nefsin öldü-
rülmesi amaçlanm›flt›r. (Mesnevî-i Nuriye, s. 89.)

fiEDDAT: Yemen’deki Âd Kavminin hükümdarlar›ndand›r. Nemrut ve Firavun gibi ilâhl›k dava-
s›nda bulunan zalim bir hükümdard›r. Cennete benzetmek amac›yla “‹rem Ba¤lar›” denilen bir ba¤
yapt›rm›fl ve görkemli binalar infla ettirmifltir. Hz. Hud’un peygamberli¤ine inanmay›p, azg›nl›kta
çok ileri gitti¤i için Allah’›n gazab›na u¤ram›fl ve kavmiyle birlikte yok edilmifltir.

fiEF‹K: Kendisinden Seyyid fiefik, Seyyid fiefik Efendi, Seyyid Mehmet fiefik, Seyyid fiefik Arva-
sî, Mehmet fiefik Eryuvas› fleklinde de bahsedilmektedir. 1884 y›l›nda Bitlis’in Hizan kazas›n›n Ar-
vas köyünde dünyaya geldi.

Bediüzzaman Hazretlerinin eski dost ve talebelerinden olan Seyyid fiefik, Van’daki Horhor Med-
resesinde Bediüzzaman Hazretlerinden ders alan talebeleri aras›ndad›r. Birinci Dünya Savafl› y›lla-
r›nda ‹flaratü’l-‹caz yaz›l›rken kâtiplik yapm›flt›r, 1943 y›l›ndaki Denizli Hapsinde Bediüzzaman Haz-
retleriyle birlikte kalan talebeler aras›ndad›r.

Seyyid fiefik uzun y›llar Mushaflar› Tetkik Heyeti baflkanl›¤›nda bulundu. On yedi y›l Sultan Ah-
met Camiinde imaml›k, k›rk y›l da Eyüp Camiinde vaizlik yapt›. Peygamber Efendimizden Hutbe-
ler ve Sohbetler isimli bir eseri yay›mland›. Vefat edinceye kadar Eyüp Sultan semtinde kalan fiey-
yid fiefik 1970 y›l›nda vefat ettikten sonra Edirnekap› fiehitli¤ine defnedildil.

fiEKER A⁄A: Do¤udaki afliret reislerinden biridir. Miran Reisi Mustafa Paflayla aralar›nda uzun
zamandan beri devam eden anlaflmazl›klar bulunmaktad›r. Devletin dahi bar›flt›ramad›¤› iki reisi
Üstat Bediüzzaman bar›flt›rm›flt›r.

fiEYH BAH‹D EFEND‹ (1854-1935): M›s›r’›n ve ‹slâm dünyas›n›n tan›nm›fl âlimlerindendir. Ez-
her Üniversitesi mezunudur. Ayn› zamanda Ezher Üniversitesinde ders veren hocalardand›r. M›s›r
Baflmüftülü¤ünde bulunmufltur. ‹slâm dünyas›n›n ve Müslümanlar›n güncel meseleleriyle ilgilene-
rek eserler kaleme alan bir âlimdir. Risale-i Nur’da kendisinden, “Câmiü’l-Ezher’in Reis-i Ulemas› 
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olan fieyh Bahid Hazretleri (r.a.)” (Emirda¤ Lâhikas›, s. 345.) olarak söz edilmektedir. As›l ad› Mu-
hammed Bahit’tir. Künyesi Muhammed Bahit bin Hüseyin el-Mutiî (Matiî) fleklindedir.

Muhammed Bahit, 1854 y›l›nda M›s›r’›n Asyut eyaletine ba¤l› Mutia (Matia) köyünde do¤du.
Muhtelif âlimlerden f›k›h, usul-› f›k›h, hadis, tefsir, mant›k, belâgat ve Arap dili alanlar›nda dersler
ald›. Ezher Üniversitesinde okuyarak 1875 y›l›nda mezun oldu. Akabinde mezun oldu¤u üniversi-
tede müderris olarak görev yapmaya bafllad›. Bu görevini befl y›l devam ettirdi. 1880 tarihinde Kal-
yubiye eyaleti kad›l›¤›na tayin edildi. Böylece hocal›k görevinden sonra adlî görev alm›fl oldu.

Muhammed Bahit, Kalyubiye kad›l›¤›ndan sonra Minye, Asyut, ‹skenderiye, Port Said kad›l›kla-
r›nda da bulundu. Kad›l›k görevini sürdürürken di¤er taraftan da Adalet bakanl›¤›nda müftülük ve
müfettifllik yüksek devlet memurluklar› ile Türk kad›s› Nesib Efendinin yerine vekâleten M›s›r bafl-
kad›l›¤› da yapt›. Bu muhtelif görevlerden sonra, 1914 y›l›nda M›s›r Baflmüftülü¤üne tayin edildi.

Baflmüftülük görevini yaklafl›k yedi y›l sürdüren Muhammed Bahit, 1921 y›l›nda emekli oldu.
Ancak, bundan sonra da bofl durmayarak evinde ilmî çal›flmalar›na devam etti. E¤itim-ö¤retimle
meflgul oldu¤u gibi, kendisine dan›fl›lan konularda fetvalar verdi. ‹slâm dünyas›nda önemli bir ko-
num ve sayg›nl›¤a ulaflm›fl olmas› itibar›yla muhtelif konular› içeren ve farkl› yerlerden kendisine
gönderilen say›s›z mektuplara muhatap oldu. Daha çok f›k›h konular›yla ilgili meseleleri içeren
mektuplar al›rken, ayn› zamanda evi de fetva soranlarla dolup taflard›.

Muhammed Bahit, çal›flmalar›n› sürdürürken yazm›fl bulundu¤u fetvalar› farkl› bölgelerinde
bulunan talebelerine gönderebilmek ve kendisine sorulan sorular› cevaplayabilmek maksad›yla
özel kâtipler tuttu. Bu hizmetler için gereken masraflar› bizzat kendisi karfl›lad›. Kâtiplerine maafl
verdi¤i gibi mektup ve kitaplar›n›n posta masraflar›n› da kendisi üstlendi.

Çok yönlü bir âlim olan Muhammed Bahit, Risale-i Nur’da kendisinden söz edilen önemli flah-
siyetlerdendir. Bediüzzaman ile görüflüp tan›flmas› ‹kinci Meflrutiyet’in ilân›n›n ilk y›l›na rastlamak-
tad›r. Daha çok genç yaflta ‹stanbul’a gelip kendisine sorulan her soruya ikna edici cevaplar veren
Said Nursî, uleman›n ve özellikle Meflihat dairesindeki âlimlerin dikkatini çekti. Vermifl oldu¤u ce-
vaplar nedeniyle kendisiyle fikrî tart›flmalara girmenin hiç de kolay olmad›¤› görülmekteydi. Be-
diüzzaman ile tart›flmalara girmekten çekinen baz› flah›slar, bir seyahat vesilesiyle ‹stanbul’da bu-
lunan M›s›r’›n ve Ezher’in ünlü âlimlerinden fieyh Muhammed Bahit Efendiye durumu bildirdikten
sonra kendisiyle görüflüp ilzam etmesini isterler. Yani Bediüzzaman’› cevap veremez hale getirip,
susturmas›n› isterler.

Muhammed Bahit, Bediüzzaman ile görüflmek ve yak›ndan tan›mak gayesiyle uygun bir f›rsa-
t› kollamaya bafllad›. Ayasofya’da k›l›nan bir namaz sonras›nda bir çayhanede oturarak görüflme-
ye bafllad›lar. Aralar›nda çok önemli bir diyalog cereyan etti. Her iki âlim de Müslümanlar›n mu-
kadderatlar› ile yak›ndan ilgilendiklerinden karfl›l›kl› soru-cevapta da bu konu gündeme geldi. Be-
diüzzaman’›n ilmî durumunu tartmak ve ayn› zamanda Müslümanlar›n gelece¤i hakk›ndaki dü-
flüncelerini ö¤renmek maksad›yla kendisine, “Osmanl› hükümetindeki hürriyete ne diyorsun ve
Avrupa hakk›nda fikrin nedir?” diye sordu. Bediüzzaman, kendisine sorulan soruya karfl›l›k fieyh
Muhammed Bahit’e flu cevab› verdi:

“Osmanl› hükümeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükümeti do¤uracak. Avrupa da ‹slâ-
miyete hâmiledir; o da bir ‹slâm devleti do¤uracak.” (Emirda¤ Lâhikas›, s. 345.) Bu cevap karfl›s›n-
da hayranl›¤›n› gizlemeyen fieyh Muhammed Bahit, kendisiyle ayn› kanaatte oldu¤unu bildirdi.
Kendisi de ayn› düflünceye sahip olmakla beraber, Bediüzzaman’›n bu kadar veciz ve keskin be-
yan tarz›na hayran oldu¤unu belirtti. “Bu gençle münazara edilmez” (Tarihçe-i Hayat, s. 50.) dedi.
Akabinde, bu kadar veciz ve beli¤ane bir tarzda ifade etmenin ancak Bediüzzaman’a has oldu¤u-
nu ifadelerine ekledi.

fieyh Muhammed Bahit’in soru sormaktaki amac› Bediüzzaman’› cevap veremez duruma dü-
flürüp susturmak de¤ildi. Bediüzzaman ile ilgili sözler duyduktan sonra kendisiyle görüflüp müthifl
zekâs›n› tecrübe etmek ve gelecek hakk›ndaki fikirlerini ö¤renmek istedi. Bir bak›ma sordu¤u 
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soru ile ufkunu ve siyaset âlemindeki cereyanlar› ne flekilde ihata edip gördü¤ünü ölçtü. Ald›¤› ce-
vaptan sonra kulland›¤› ifadeler, kendisinin hakflinas biri oldu¤unu ve ayn› zamanda memnun kal-
d›¤›n› göstermektedir.

fieyh Muhammed Bahit ve Bediüzzaman aras›nda güzel bir sohbet ile bafllayan samimî dost-
lu¤un daha sonra da devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. M›s›r’a dönen fieyh’in çevresindekilere Bediüz-
zaman’› anlatmas› ve yay›n faaliyetleri, Bediüzzaman ve dolay›s›yla sonraki y›llarda Risale-i Nur’un
M›s›r’da yay›lmas›na önemli katk› yapt›. Bediüzzaman’›n lehinde muhtelif zamanlarda övücü ma-
kaleler yaz›ld›. Özellikle Abdullah Çavifl’in El-Ahram gazetesindeki makalesi büyük övgüleri dile ge-
tirdi. (Tarihçe-i Hayat, s. 613; Abdulkadir Bad›ll›; Bediüzzaman Said-i Nursî Mufassal Tarihçe-i Haya-
t›, s. 272.)

Muhammed Bahit, uzun ve bereketli bir ömür sürdü ve 18 Ekim 1935 tarihinde Kahire’de ve-
fat etti. Muhtelif konularla ilgili olarak eserler yazm›fl olmas›, güncel meselelerle ilgili yak›ndan il-
gilendi¤ini göstermektedir. Nitekim Bediüzzaman’a sordu¤u soru da ilginç ve ayn› zamanda gün-
celdir. Yazd›¤› eserlerde; Kur’ân-› Kerîm’in tercümesi ile ilgili tart›flmalara kat›ld›, günün meselele-
ri ile ilgili ilmî ve aktif bir flekilde düflüncelerini sergiledi, ‹slâmda hükümetin flekli, din ve sosyal
hayatta kad›n›n yeri, ‹slâm›n ilim ve teknolojiye bak›fl› gibi muhtelif konularda düflüncelerini dile
getirdi.

fiEYH FEH‹M: Osmanl›n›n son dönemlerinde yaflam›fl do¤unun büyük âlimlerindendir. 1825 y›-
l›nda Arvas’ta do¤mufl 1895 y›l›nda Hakk›n rahmetine kavuflmufltur. Do¤um yerine izafeten Arva-
sî lakab›yla an›lmaktad›r. Soyu Hz. Hüseyin Efendimize ulaflmaktad›r. Babas› Abdulhamid Arva-
sî’dir.

Küçük yaflta babas›n› kaybeden fieyh Fehim, ilk e¤itimini kendi ecdad›n›n tesis etti¤i Arvas ve
Hasan Veli medreselerinde gördü ve bu medreselerde ilim ö¤rendi. Daha sonra Cizreye giderek
Mevlana Halid-i Ba¤dadî’nin talebelerinden fieyh Halid-i Cezerî’nin derslerine kat›ld›. Dinî ilimlerin
yan›nda zaman›n fen ve siyaset ilimlerini de tahsil etti. 

Tasavvufta ise büyük âlim ve velilerden olan Seyyid Taha-y› Hakkarî Hazretlerinin terbiyesin-
den geçerek icazet ald›. Hocas› vefat edince talebelere ders vermek ve insanlar› irflat etmek üze-
re hocas›n›n yerine geçti. Van ve çevresindeki herkes taraf›ndan tan›nan ve sevilen fieyh Fehim,
hayat› boyunca medresesinde pek çok talebe yetifltirmifl, sohbet ve dersleriyle pek çok insan›n
do¤ru yolu bulmas›na vesile olmufltur. Vefat›ndan sonra Arvas köyüne defnedilmifltir.

fiEYH SA‹D: Nakflibendi fieyhi Mehmed Said Palevî. 1865’de Palu’da do¤du. Medrese e¤itimi
gördü ve babas› fieyh Mahmud’un ölümü üzerine fleyh oldu. Palu’dan ayr›larak Erzurum’un H›n›s
kasabas›na yerleflen fieyh Said, do¤uda ününü ve sayg›nl›¤›n› art›rarak Zaza Kürtlerinin lideri du-
rumuna geldi. 1925’te kendi ad›yla an›lan ayaklanma bafllatt›. 

Bediüzzaman, kendisinden destek isteyen fieyh Said’e, böyle bir hareketten vazgeçmesini
ö¤ütlemifl, Müslüman› Müslümana k›rd›rma gibi vahim bir neticeyi do¤urucak bu hareketin Allah
indinde mesuliyeti mucip oldu¤unu hat›rlatm›flt›. 

fieyh Said, fiark ‹stiklâl Mahkemesi taraf›ndan idama mahkûm edildi. 29 Haziran 1925’de Diyar-
bak›r’da as›larak idam edildi.

fiEYH SÜNUSÎ (AHMET ES-SÜNUSÎ): M. 1873’te Ca¤lub’da do¤du. Sünusîlik hareketinin lideri
ve ‹slâm birlik ve kardeflli¤inin mükemmel bir temsilcisi ve asr›m›z›n önde gelen âlimlerinden bi-
ridir. Soyu Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hasan’a (r.a.) kadar uzanmaktad›r. Dedesi Muham-
med bin Ali es Sünusî, Kuzey Afrika’da ‹talyan ve Frans›z istilâ hareketlerine karfl› ‹slâm dünyas›-
n›n birlik ve beraberli¤ini sa¤lamak amac›yla Sünusilik hareketini bafllatt›. K›sa zamanda genifl bir
ilgi toplayarak yay›ld›. Sünusilik hareketinin bafl›na geçti. ‹talyanlar›n Trablusgarb’› iflgali üzerine 
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Türk ordular›n›n yan›nda yer ald›; ordular çekilme mecburiyetinde kal›nca, kendi ordusuyla ülke-
yi müdafaaya devam etti. Birinci Dünya Savafl›n›n sonlar›nda Sultan Mehmet Reflat’›n iste¤i üzeri-
ne ‹stanbul’a geldi. Sultan Reflat’›n vefat› üzerine Vahdettin’in cülus merasiminde “k›l›ç kuflanma
töreni” Ahmed Sünusî taraf›ndan yerine getirildi. Mondros Mütarekesinden sonra Sultan Vahdet-
tin’in iste¤i üzerine önce Bursa’y›, sonra da Kurtulufl Savafl›na kat›lmak üzere Do¤u ve Güneydo-
¤u vilâyetlerini dolaflarak halk› birli¤e ça¤›rd›. Kurtulufl Savafl›n›n sonlar›na do¤ru Ankara’dan ay-
r›larak önce fiam’a, sonra Filistin, Mekke ve sonunda Asir bölgesine geçerek hizmetlerine devam
etti. 1933 y›l›nda burada vefat etti.

fiEYHÜL‹SLÂM MUSTAFA SABR‹ EFEND‹: Bak›n›z MUSTAFA SABR‹ EFEND‹.

fiÜKRÜ KAYA (1883-1959): “Tek parti dönemi”nde uzun süre milletvekilli¤i ve bakanl›k yap-
t›. ‹çiflleri bakan› iken yap›lan seçimlerde kendi partisinin seçimi kazanmas› için her yola baflvur-
du. Bakanl›¤› boyunca muhalefete göz açt›rmad›. Uygulad›¤› bask› Meclis gündemine getirilerek
sert elefltirilere konu oldu. Baflta Bediüzzaman olmak üzere, mütedeyyin insanlar aleyhine karar-
lar ald›rmak için mahkemelere müdahale edecek kadar bask› kurma yoluna gitti.

Kaya, 1883 y›l›nda ‹stanköy Adas›nda do¤du. Midilli ‹dadisini bitirdikten sonra Galatasaray Lise-
sine girdi. Daha sonra Paris’e giderek hukuk okudu. Yurda döndükten sonra D›fliflleri Bakanl›¤›nda
çal›flmaya bafllad›. K›sa bir süre sonra ‹çiflleri Bakanl›¤›na geçerek mülkiye müfettiflli¤i görevinde
bulundu. Balkan Savafl› sonras›nda Bulgarlarla oluflturulan Mübadele Komisyonunda görev ald›.
1916 y›l›nda ‹skân-› Muhacirin ve Aflayir Müdürlü¤üne atand›ysa da bu görevi k›sa sürdü.

Bir süre Anadolu ve Irak’ta mülkiye müfettiflli¤i yapt›ktan sonra görevinden istifa etti. Akabin-
de ‹zmir’e giderek burada ve Buca’da ö¤retmenlik yapt›. Mondros Mütarekesinden sonra, iflgalle-
re karfl› kurulan ‹zmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine girdi. Bir ara tutuklanarak ‹stanbul’a getirildi
ve bilâhare Malta’ya sürüldü. K›sa bir sürgün hayat›ndan sonra yurda döndü. Lozan görüflmeleri
s›ras›nda dan›flmanl›k yapt›.

Kaya, 1923-27 y›llar›nda ‹zmir Belediye Baflkanl›¤› yapt›. Akabinde Mu¤la milletvekili olarak
meclise girdi. Bu tarihten itibaren uzun süre muhtelif bakanl›klarda bulundu. ‹smet ‹nönü, Fethi
Okyar ve Celâl Bayar taraf›ndan kurulan hükümetlerde bakan olarak yer ald›. Tar›m, d›fliflleri ve
içiflleri bakanl›klar›nda bulundu. Bunlar›n d›fl›nda 1936-38 y›llar›nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Sekreterli¤i de yapt›.

Kaya, ‹smet ‹nönü’nün cumhurbaflkan› olmas›na karfl› ç›k›nca, siyasî hayat› kararmaya bafllad›
ve 1939 seçimlerinde aday bile gösterilmedi. Bu tarihten itibaren siyasî hayat› sona erdi. 1959 y›-
l›nda ‹stanbul’da öldü.

— T —

TAH‹R PAfiA: Aslen Arnavut olan Tahir Pafla, eski ismi Pogoritza Potgoriça olan Titograt fleh-
rinde do¤du. Hac› Ali Efendinin alt› o¤lundan biridir.

Tahir Pafla yirmi dokuz yafl›nda iken devlet hizmetine girdi. 1800’lü y›llar›n sonu ile 2. Meflruti-
yet y›llar›nda Musul, Van ve Bitlis’te valilik yapt›. Özellikle Van’da uzun y›llar valilik görevinde kal-
d›. Van’da kald›¤› y›llarda guatr hastal›¤›na yakaland›. Tahir Pafla Hastal›¤›ndan ve ihtiyarl›¤›ndan
dolay› görevden ayr›lmak istedi; fakat kendisini çok seven ve takdir eden Abdülhamit 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 sonra, 1913’te, Hakk›n rahmetine kavufltu. Mezar› ‹stanbul’da Sahra-y› Cedit semtindedir.

Tahir Paflan›n Bediüzzaman Hazretleriyle görüfltü¤ü y›llar, Van ve Bitlis’te görev yapt›¤› y›llar-
d›r. O zamanlar Tahir Pafla altm›fl yafllar›nda, Bediüzzaman Hazretleri ise 25-30 yafllar›nda bulunu-
yordu.
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Görüfltükleri y›llarda Bediüzzaman Hazretlerinin ilmini, faziletini ve dehas›n› tespit ve takdir
eden Tahir Paflan›n Bediüzzaman Hazretleriyle ilgili olarak, Sultan Abdülhamit Hana yazd›¤› bir
mektubu bulunmaktad›r. Bu mektup ‹stanbul Baflvekalet Arflivinde Sultan II. Abdülhamit’e ait Y›l-
d›z evrak›ndad›r. 

Ayr›ca Bediüzzaman Hazretlerinin Tahir Pafla ile ilgili hat›ralar› Bediüzzaman Hazretlerinin ye-
¤eni Abdurrahman’›n yazd›¤› “Bediüzzaman’›n Tarihçe-i Hayat›” isimli kitapta yer almaktad›r.

TAHS‹N BEY (TAHS‹N UZER): 1879’da Selanik’te do¤du. Van, Erzurum, fiam ve ‹zmir’de valilik
görevinde bulundu. I. Dönem ‹zmir milletvekili seçildi. Risalelerde kendisinden daha çok Van va-
lisi olarak bahsetilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, ‹zmir milletvekili olarak meclise giren Tahsin
Bey taraf›ndan Ankara’ya davet edilmifltir.

TALHA (TALHA B‹N UBEYDULLAH) (?-656): Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yüce davetine
uyarak ‹slâmiyeti kabul edenlerin ilklerindendir. En önemli vas›flar›ndan ikisi cömertlik ve kahra-
manl›¤›d›r. Cennetle müjdelenen on güzide Sahabeden biridir. 

Dindarl›¤› ile meflhur o¤lu Muhammed, Kur’ân-› Kerîm’i h›fzedip usul ve kaidesine uygun oku-
yan ve “Kurra Haf›zlar›” olarak adland›r›lan ilk haf›zlardand›r. Bu o¤luna atfen Ebu Muhammed la-
kab›yla an›ld›. Künyesi, Talha bin Ubeydullah bin Osman bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Teym bin
Murre fleklindedir.

Soyu Peygamber Efendimizin mübarek fleceresiyle birleflip akraba olan Talha, Hicretten tahmi-
nen yirmi dört y›l önce (598) Mekke’de do¤du. Ticaretle u¤raflt›¤›ndan s›k s›k seyahatlerde bulun-
du. ‹slâmiyetle müflerref olmas›nda, bir seyahati s›ras›nda karfl›laflt›¤› olay etkili oldu:

Ticaret maksad›yla gittikleri Busra’da, Mekke’den birilerini arayan ve kendisiyle karfl›laflan bir
H›ristiyan rahiple görüfltü. Rahip, “Ahmed zuhur etti mi?” diye sorunca, “Ahmed kimdir?” diye kar-
fl›l›k verdi. Rahip, “Abdullah bin Abdülmuttalib’in o¤ludur. O, peygamberlerin sonuncusudur. Mek-
ke onun peygamberli¤ini ilan edece¤i yerdir. Sonra oradan hicret edecektir” diye cevaplad›.

Bu sözlerin etkisinde kalan Talha, Mekke’ye döner dönmez, kendisi yokken herhangi bir ola-
y›n olup olmad›¤›n› sordu. “Abdullah’›n o¤lu Muhammed nebilik iddias›yla ortaya ç›kt›” dediler.
Peygamberli¤in ilân edildi¤ini ö¤renince büyük bir sevinçle Hazret-i Ebubekir’in yan›na kofltu.
Duyduklar›n› ona da sordu, do¤ru oldu¤u cevab›n› al›nca kendisini Peygamber Efendimize (a.s.m.)
götürmesini istedi ve huzurunda kelime-i flahadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olduktan sonra çok a¤›r iflkencelere maruz kald›. Onu iple ba¤layarak, eski dinine
dönmesi için iflkence yapt›lar. Bütün iflkencelere ra¤men, “Beni öldürseniz de dinimden dönmem”
diyerek iflkencelere dayand›. Müslümanlar Medine’ye hicret ettikleri s›rada fiam’da bulunuyordu.
Yolda hicret haberini al›nca, bütün mallar›n› ve kazanc›n› b›rakarak Medine’ye göç etti. Bilâhare
ailesini de yan›na ald›.

Bedir Savafl› bafllamadan önce müflrikleri takip etmekle görevlendirilenler aras›nda oldu¤un-
dan bu savafla kat›lamad›. Uhud Savafl›nda bulundu. Çarp›flman›n ve düflman sald›r›s›n›n en flid-
detli oldu¤u s›rada vücudunu Peygamber Efendimize (a.s.m.) siper ederek korumaya çal›flt›. Gelen
darbelerden birine kolunu siper etti¤inden büyük bir yara ald›. Sahabeler onun bu kahramanl›¤›-
na hayran kald›lar. Bizzat Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onu tebrik etti. Hazret-i Ebubekir (r.a.), “Tal-
ha bin Ubeydullah, bir Uhud kahraman›d›r” derken, Hazreti Ömer (r.a.), “Uhud gününün en büyük
kahraman›d›r” ifadelerini kulland›.

TEVF‹K (fiAMLI HAFIZ TEVF‹K, fiAMLI TEVF‹K): As›l ismi Tevfik Göksü olan fiaml› Haf›z Tev-
fik 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›” lâkab›yla an›lm›flt›r. Üsta-
d›n, fiam’da Emeviye Camiinde verdi¤i vaaz› babas›yla birlikte dinlemifltir. Babas› ona Üstad› 
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göstererek, “Bu zat meflhur bir zatt›r. Ona iyi bak, ileride bu zata hizmet edeceksin” demifltir. Ba-
bas›n›n bu sözü seneler sonra gerçekleflir. Üstat Barla’ya sürgün edildi¤i y›llarda ona talebe, Nur-
lara kâtip olur. 

— U —

UBEYD: Bediüzzaman Hazretlerinin ablas› Dürriye Han›m›n o¤ludur. Bediüzzaman Hazretleri-
nin di¤er talebeleri ile birlikte Ruslara karfl› Bitlis savunmas›nda flehit düflmüfltür. Bediüzzaman, o
zaman henüz on yedi yafl›nda olan ye¤eni ve talebesi Ubeyd hakk›nda övgü dolu ifadeler kullan-
m›fl ve onun kendi bedeline flehit oldu¤unu belirtmifltir.

UKAYL (580-680): Peygamberimizin amcas› Ebu Talib’in dört o¤lundan ikincisidir. Hazret-i
Ali’nin 20 yafl büyük a¤abeyi olan Ukayl 580 y›l›nda do¤du 680 y›l›nda vefat etti. Belâgate ve ha-
z›r cevapl›¤›yla meflhur bir zatt›. Nesepler ve tarih konusunda kendisine baflvurulurdu. Bedir Sa-
vafl›nda düflman saflar›nda yer alan Ukayl, Hudeybiye Antlaflmas›ndan sonra Müslüman olmufltur.
Müslüman olduktan sonra Mute Gazas›na kat›ld›. Ukayl Hz. Hüseyin ile Yezid aras›ndaki anlaflmaz-
l›kta Hz. Hüseyin’in taraf›n› tutanlar aras›ndayd›.

— V —

VEL‹D: Gerçek ad› Velid bin Yezid Abdülmelik bin Mervan’d›r. Milâdî 743-744 y›llar› aras›nda
Emevî devletini yönetmifltir. Eski kaynaklarda ismi “Fas›k Velid” olarak geçmektedir. Devletin ba-
fl›na geçtikten sonra, yönetirken yapt›¤› yanl›fllardan dolay› devlet hazinesinin k›sa sürede boflal-
mas›na sebep olmufltur. Bu yanl›fl yönetimden dolay› halk ayaklanarak Velid’in kafas›n› kesmifl-
tir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) Velid bin Abdülmelik bin Mervan’›n yeryüzüne
gelece¤ini önceden bildirmifltir. Ümmü Seleme’nin ye¤enine verilen isimden dolay› Peygamber
Efendimiz (a.s.m), “Firavunlar›n›z›n ad›n› çocuklar›n›za veriyorsunuz ha! Hemen ismini de¤ifltirin.
Çünkü bu ümmet içinde ismi Velid olan biri ç›kacakt›r. Onun, Firavun’un kavmine dokunan flerrin-
den daha fazlas› ümmetime dokunacakt›r” demifltir.

— Y —

YAVUZ SULTAN SEL‹M: I. Selim. (Amasya 1470-Çorlu 1520). Osmanl› padiflahlar›n›n dokuzun-
cusudur. Babas› II. Beyaz›d onun lehine tahttan feragat etti. 1512’de tahta ç›kt›. Tahta ç›kt›¤›nda
Memlûklar ve Safevîler gibi iki tehlike vard›. Ülke içinde birli¤i sa¤lad›ktan sonra Çald›ran Savafl› ile
Safevî tehlikesini bertaraf etti. Daha sonra Mercidab›k (1516) ve Ridaniye (1516) savafllar›yla Mem-
lûk devletine son verdi. Hilâfet onun zaman›nda Osmanl›lara geçti. Yavuz lakab›yla an›lan I. Selim
ilk Osmanl› halifesidir. Yavuz, hayat› boyunca ‹slâm birli¤i u¤runa savaflm›flt›. Öldü¤ünde devletin
topraklar›n› iki kat›na ç›karm›flt›.

YE’CÜC-ME’CÜC: Kur’ân ve hadislerde k›yamete yak›n zamanda ç›kaca¤› belirtilen, ortal›¤› fit-
ne, fesat ve anarfliye bo¤acak olan k›sa boylu çapulcu iki kavmin ad›d›r.

YEZ‹D: Tam ad› Yezid Bin Muaviye’dir. Emevî devletinin kurucusu Hz. Muaviye’nin o¤ludur. Ba-
bas› taraf›ndan veliaht tayin edilen Yezid, 680 y›l›nda halife oldu ve 683 y›l›na kadar devleti idare
etti. Kaynaklarda Yezid’in e¤lenceye çok düflkün, yönetim ehliyeti olmayan, halk›n kendisinden
nefret etti¤i zalim bir yönetici oldu¤u belirtilmektedir. Bu yüzden iktidarda bulundu¤u dönemler
siyasî çalkant›larla geçmifltir. Yezid, babas› taraf›nda tayin edildikten sonra kendisine biat etme-
yip halifeli¤ini ret edenlere karfl› fliddet uygulad›. Aralar›nda Hz. Hüseyin’in de bulundu¤u bir çok
kiflinin flehit edildi¤i Kerbelâ olaylar›na sebep oldu. Mekke’de bulunan ve halifeli¤ini tan›mayan
Abdullah bin Zübeyr’in (r.a) üzerine Müslim bin Ukbe’yi gönderdi. Ukbe’nin Mekke’yi kuflatmas›n-
dan sonra ç›kan olaylarda, Harem-i fierif manc›naklarla dövüldü. Ç›kan bir yang›nda Kâbe tama-
men yand›, flehir ya¤maland› ve bir çok insan hapsedilip iflkenceye maruz kald›. Yezid yaklafl›k 3
sene 9 ay süren bir saltanat sürdükten sonra 683 y›l›nda 39 yafl›nda iken öldü.
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ZEMAHfiERÎ: Harezm kasabalar›ndan Zemahfler’de 1075 y›l›nda dünyaya geldi. Ad›, Ebu’l-Ka-
s›m Mahmud bin Ömer ez Zemahflerî el-Harizmî’dir. Büyük bir müfessir, dilci ve kelâm âlimidir. ‹lk
tahsilini do¤du¤u yerde yapt›ktan sonra ilim ve medeniyet merkezi olan Buhara’ya gitmifltir.

Burada muhtelif hocalardan f›k›h, tefsir, hadis, kelâm, mant›k, felsefe ve Arapça dersleri ald›.
Bu dönemde Harezm ve Horasan’›n bir çok flehrine giderek bilgilerini art›rd›. 1124 y›l›nda Mek-
ke’ye giderek uzun bir süre kald›. Eserlerinin bir ço¤unu orada yazm›flt›r. Kendisine Mekke’de
uzun süre kald›¤›ndan Carullah lâkab› verilerek “Carullah Zemahflerî” ad›yla meflhur olmufl, ayr›ca
“Fahr-i Harezm” ünvan› da verilmifltir.

Mekke’de uzun müddet kald›ktan sonra Harezm’e dönmüfl ve burada 1143 senesinde vefat et-
mifltir. Zemahflerî itikatta ateflli bir Mutezilî, f›k›hta ise Hanefî’dir. Zemahflerî ‹slâmî ilimler, nahiv ve
edebiyatta çok say›da talebe yetifltirmifltir. Elli civar›nda eseri oldu¤u bildirilmektedir.

Z‹YAEDD‹N (NURfi‹NL‹ Z‹YAEDD‹N EFEND‹): Nakflibendi fleyhlerinden Abdurrahman Ta¤i
Hazretlerinin o¤ludur. 1856 y›l›nda ‹sbayerd nahiyesinin Üsb köyünde do¤du, 1925 y›l›nda vefat
etti. Nurflin’de babas›n›n yan›na defnedildi. 

Nurflin’de yetiflen Ziyaeddin Efendi, tahsilini babas› Abdurrahman Ta¤î Hazretleri ve bölgesin-
deki di¤er meflhur âlimlerin yan›nda yapt›. Nakflibendili¤in Halidî kolundan olan Ziyaeddin Efendi
çevresinde “Hazret” lakab›yla an›l›rd›. Sa¤l›¤›nda bir çok kimseye medrese ve tarikat icazeti verdi.
Ayr›ca 113 mektuptan meydana gelen Mektubat isimli bir eseri bulunmaktad›r. Ziyaeddin Efendi,
Bediüzzaman Hazretlerinin büyük kardefli Molla Abdullah’›n fleyhi ve hocas› idi. Daha sonra Türk-
çeye tercüme edilen bu Mektubat isimli eserinde Molla Abdullah’a yazd›¤› mektuplar da bulun-
maktad›r. Ziyaeddin Efendi Birinci Dünya Savafl› bafllad›¤›nda gönüllü kuvvetler teflkil ederek va-
tan savunmas›nda bulundu ve çarp›fl›rken bir kolunu kaybetti. Savafl bittikten sonra Sultan Reflad
taraf›ndan kendisine gümüfl liyakat muharebe madalyas› verildi.

Z‹YA NUR: Tam ad› Ziya Nur Aksun’dur. 1930 senesinde Konya’da dünyaya geldi. ‹lk, orta ve
lise e¤itimini Konya’da tamamlad›. Ard›ndan Ankara Hukuk Fakültesini kazand› ve buradan me-
zun olup Konya’da baroya kaydoldu. Zeki ve idealist bir insan olan Ziya Nur, Osmanl› ve ‹slâm ta-
rihiyle ilgili olarak yazd›¤› makaleler ve yapt›¤› sohbetlerle tan›nm›flt›r. Ayr›ca bafllad›¤›, fakat bi-
tiremedi¤i “Osmanl› Tarihi” isimli bir eseri bulunmaktad›r. Henüz bir lise talebesi iken Nurlarla ta-
n›flan Ziya Nur, üniversiteyi kazand›ktan sonra da hizmetlerine devam etmifl, Nurlar›n neflri için
elinden gelen gayreti göstermifltir.

Z‹YA PAfiA (1829-17 MAYIS 1880): Ziya Pafla ‹stanbul’da do¤du. As›l ad› Abdülhamit Ziyaüd-
din’dir. Mekteb-i Ulûm-› Edebiye’de okudu. Farsça ve Arapça ö¤rendi. 1845’te Sadaret-i Uzma Ma-
beyn-i Hümayuna kâtip olarak girdi. Frans›zcay› burada ö¤rendi. Sultan Abdülaziz ve M. Reflit Pa-
fladan destek gördü. M. Reflit Paflan›n ölümü üzerine Ali Pafla ile sürtüflmeye girmesi, Fuat Pafla ile
iyi iliflkiler kuramamas› üzerine, ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lmak için K›br›s mutasarr›fl›¤›na tayin edil-
di. Bunun üzerine Yeni Osmanl›lar cemiyeti ile iflbirli¤i içinde Mustafa Faz›l Paflan›n davetine uya-
rak Nam›k Kemal ile birlikte Paris’e gitti (1867). Oradan Londra’ya geçti ve Nam›k Kemal ile birlik-
te Hürriyet gazetesini ç›kard›. Ali Paflan›n ölümü üzerine yurda döndü. ‹stanbul’da önemli görev-
lere getirilen Ziya Pafla, II. Abdülhamit döneminde ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lmak için Suriye valili¤i-
ne tayin edildi (1877). Bu görevi önce Konya’ya, sonra da Adana’ya nakledildi. Orada vefat etti.

ZÜBEY‹R B‹N AVVAM (?-656): ‹slâmiyetle flereflenenlerin ilklerindendir. “Aflere-i Mübeflflere”
diye tabir edilen ve hayatta iken Peygamber Efendimiz (a.s.m.) taraf›ndan Cennetle müjdelenen
on Sahabeden biridir. Soyu, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek silsilesi ile dedeleri Kusay’da
birleflir. ‹slâma büyük hizmetlerde bulunup, kahramanl›¤›yla tan›n›rd›. Künyesi, Zübeyr bin Avvam
bin Huveylid bin Esad bin Abduluzza bin Kusay bin Kilab fleklindedir.
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Do¤umuyla ilgili olarak farkl› tarihler verildi¤inden, kesin olarak bilinmemektedir. Annesi Safiy-
ye binti Abdulmuttalib, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) halas›, babas› Avvam da Hazreti Hatice’nin
(r.a.) kardeflidir. Mübarek bir silsileye mensup olan Zübeyr, Hazreti Ebubekir’in (r.a.) daveti ile Müs-
lüman olduktan sonra baflta amcas› olmak üzere, müflrikler taraf›ndan muhtelif iflkence ve ezi-
yetlere maruz kald›. Ancak, Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) yan›ndan hiçbir zaman ayr›lmad›.

Hazreti Zübeyr, Habeflistan’a hicret eden kafile ile birlikte Mekke’den ayr›ld› ve daha sonra ora-
dan Medine’ye gitti. Medine’ye geldikten sonra yap›lan hemen her savafla kat›ld› ve cesareti ile
tan›nd›. Bütün s›k›nt›l› dönem ve savafllar›n en fliddetli anlar›nda hep Resulullah’›n yan›nda yer al-
d›. Bundan dolay›d›r ki, kat›ld›¤› savafllarda yara almayan hiçbir yeri kalmad›. Uhud Savafl›n›n en
fliddetli hengâm›nda vücudunu kalkan yaparak Peygamber Efendimizi (a.s.m.) korumaya çal›flt›.

Mekke’nin fethi s›ras›nda ‹slâm ordusunun sancaktarl›¤›n› yapt›. Hemen hemen bütün savafl ve
seferlere kat›ld›¤› gibi Veda Hacc›na da kat›larak haz›r bulundu. Bu üstün vas›flar›ndan dolay›d›r
ki, Cennetle müjdelenen on Sahabe aras›nda yer ald›. Zaten Peygamber Efendimize (a.s.m.) tâbi
olurken, ölümüne kadar sad›k kalaca¤› fleklinde vaatte bulunmufltu. Peygamber Efendimiz (a.s.m.)
onun için, “Her peygamberin bir havarisi (yard›mc›s›) vard›r. Benim havarim Zübeyr’dir” fleklinde il-
tifatta bulundu.

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, Zübeyir bin Avvam Hazret-
lerine atfen ismini Zübeyir olarak de¤ifltirmifl ve bu isimle tan›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 sonuna 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 yan›na al›naca¤› cevab›n› ald›. 1948’de Afyon’da tutuklanarak Bediüzzaman’la
birlikte alt› ay hapis yatt›. Bu tarihten itibaren Üstad’›n vefat›na kadar hep yan›nda kald›.

Üstad’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 engelledi ve böylece
Üstad’›ndan ayr›lmad›. Nurcular›n takibata u¤rad›¤›, kanunsuz bir flekilde tutukland›klar›, eziyet
gördükleri hengâmda, Risale-i Nurlar› okudu¤unu söyleyerek kendi kendini ihbar etti. Her halü-
kârda iman hakikatlerini mahkumlara, savc›lara, hâkimlere izah ediyordu. Çünkü, onun tespitleri-
ne 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 Bediüzzaman Hazretlerinin, “Zübeyir bana ‘merhum bi-
raderzadem Abdurrahman yerine verilmifltir’ diye manevî ihtar ald›m. Hakiki fedakâr Zübeyir, en
lüzumlu ve hizmete fliddetli ihtiyac›n zaman›nda buraya imdada geldi...” ifadelerinde görmekte-
yiz.

27 May›s 1960 ‹htilâlinden sonra memleketi olan Ermenek’te mecburî ikamete tâbi tutuldu.
Burada bir süre kald›ktan sonra, gizlice Ermenek’ten ayr›larak Ankara’ya gitti. Alt› ay kadar Anka-
ra’da kald› ve 1961’de ‹stanbul’a geldi. 2 Nisan 1971 tarihinde ‹stanbul’da vefat 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 ga-
zetesi ve Yeni Asya Yay›nevinin kurulmas› gibi yay›n faaliyetlerini bafllatt›.

®®®
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ADAPAZARI: Marmara bölgesinde, Sakarya Irma¤› düzlü¤üne kurulmufl bir ilimizdir. ‹l merke-
zi Adapazar› olarak bilinir. Verimli topraklar›nda çok çeflitli ürünler yetifltirilir.

AFR‹KA: Yüz ölçümü itibar›yla dünyan›n üçüncü büyüklükteki k›tas›d›r. Nüfusunun ço¤unlu-
¤unun siyah ›rktan olmas› nedeniyle “Siyah K›t’a” olarak da an›l›r. Ülkede büyük semavî dinlerin
yan› s›ra pek çok farkl› din ve inan›fl bulunmaktad›r. Irk bak›m›ndan da “kavim yaflay›fl›” hâkim
olan k›tada ‹slâmiyet önemli bir yer tutmaktad›r. ‹slâmiyetin, Habeflistan hicretleriyle girdi¤i Afri-
ka k›t’as›, özellikle Bat›l› ülkelerin sömürge çal›flmalar›nda birinci s›ray› al›r. ‹slâmiyetle geliflen ve
ilerleyen fikrî ve ilmî yap›, Bat› sömürgecili¤i nedeniyle gerilemifl bulunmaktad›r. 

AFYON: Ayfon’un nüfusu 900 bine yak›nd›r. Yüz ölçümü olarak 14.555 km2’dir. Afyon ad›n›
2300 y›ldan beri ekilen haflhafl bitkisinden alm›flt›r. M.Ö. 7000 y›l›ndan bafllayarak günümüze ka-
dar yerleflim yeri olan ilin s›n›rlar› içinde Hitit, Frig, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanl› gibi uy-
garl›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 metredir. 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¤› olarak geçmektedir. 

ÂL‹YE: Suriye’nin Derbasiye nahiyesine ba¤l› bir köy.

ALMANYA: Almanya, Bat› Avrupa'da yer alan, dünyan›n en sanayileflmifl ülkelerinden biridir.
Kuzeyde Danimarka ile komfludur ve Kuzey Denizi ile Balt›k Denizine k›y›s› vard›r. Do¤uda Polon-
ya ve Çek Cumhuriyeti ile güneyde Avusturya ve ‹sviçre ile bat›da ise Fransa, Lüksemburg, Belçi-
ka ve Hollanda ile komfludur. Almanya Avrupa Birli¤inin kurucu üyelerindendir. Almanya Federal
Cumhuriyeti 16 eyaletten oluflur. I. Dünya Savafl›nda Almanlar›n yenilgiye u¤ramas›yla imparator-
luk iflgal edilmifltir. Almanlar›n Weimar Cumhuriyeti dedikleri dönem, politik istikrars›zl›k, dünya
ekonomik bunal›m› ve Almanlar›n Versailles Anlaflmas›na duyduklar› tepki sonucu Adolf Hitler'in
nasyonal sosyalist diktatörlü¤üne varm›flt›r. Bu dönemde yaflanan Yahudi soyk›r›m› ile tarihinin
en karanl›k sayfalar›ndan birini gören Almanya, ‹kinci Dünya Savafl›ndan da yenilgiyle ç›karak
1945'de bat›da Amerikan, ‹ngiliz ve Frans›z, do¤uda ise Bat› Berlin hariç Sovyet iflgâl bölgelerine
bölünmüfltür. Bat›daki iflgâl bölgelerinde 23 May›s 1949'da Federal Alman Cumhuriyeti, Sovyet ifl-
gâlindeki bölgelerde ise 7 Ekim 1949 tarihinde Demokratik Alman Cumhuriyeti kurulmufltur. Do-
¤u Blokunun çözülmesi ve Demokratik Alman Cumhuriyetinin kendini la¤vedip 3 Ekim 1990'da Fe-
deral Alman Cumhuriyetine kat›lmas›yla Alman birli¤i tekrar sa¤lanm›flt›r.

AMER‹KA (ABD): Kuzey Amerika k›tas›nda yerleflik, 50 eyaletten oluflan teknolojik bak›mdan
dünyan›n en önde gelen ülkesi. Yaklafl›k, sadece 200 y›ll›k tarihine ra¤men, bütün dünyaya hük-
metme gayreti içerisinde. 250 milyonluk nüfusu, dünyan›n bütün ›rklar›n› bar›nd›r›yor. Bütün din-
lerin mensuplar›n›n bar›nd›¤› Amerika Birleflik Devletleri hakk›nda Bediüzzaman, “din-i hakk› ara-
yan bir cemaat”i bar›nd›rmas› dolay›s›yla bahseder. Baflflehri Washington DC olan ABD ile Türkiye
aras›ndaki yak›n iliflki, 1950 Kore Savafl›ndan sonra bafllam›flt›r.

TAR‹HÇE-‹ HAYAT YER B‹LG‹LER‹
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AMER‹KA KITASI: Kara parças› büyüklü¤ü cihetiyle dünyan›n ikinci büyük k›tas›d›r. Kuzey, Or-
ta ve Güney Amerika bölümlerinde onlarca devlet bulunmaktad›r. K›tan›n çevresi Büyük ve Atlas
Okyanuslar› ile çevrilidir. Kuzey Amerika k›tas›n›n en büyük devletleri Amerika Birleflik Devletleri
ve Kanada’d›r. Orta ve Güney Amerika k›talar›nda, ço¤unlu¤unu ‹spanyollar›n oluflturdu¤u Lâtin
Amerika ülkeleri yer almaktad›r. Kuzey Amerika ülkeleri refah ve teknoloji bak›m›ndan Orta ve
Güney Amerika ülkelerinden hayli ileridedir. Yaklafl›k 43 milyon kilometrekare büyüklü¤ünde ve
üzerinde 700 milyon insan›n yaflad›¤› k›tada H›ristiyanl›k (özellikle Katolik mezhebi) ve Müslüman-
l›k en büyük dinlerdir.

ANADOLU: Türkiye topraklar›n›n genel ad›d›r. Topraklar›m›z›n en büyük k›sm› Asya’dad›r ve
“Anadolu” olarak isimlendirilir. Di¤er parças› Trakya’dad›r. Büyük medeniyetlerin yaflad›¤› dünya-
n›n en eski yerleflim yerlerinden olan Anadolu’nun üç taraf› denizle çevrilidir. Topraklar› üç k›t’aya
yay›lan Osmanl› imparatorlu¤unun y›k›l›fl› ile ‹stiklâl Savafl› sonras› yeni Türkiye Cumhuriyeti Ana-
dolu üzerinde kurulmufltur.

ANKARA: Orta Anadolu’nun merkezinde eski bir yerleflim yeridir. Eski ismiyle Engürü, flimdi-
ki ad›yla Ankara, 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyetinin de baflflehridir. Yak›n tarihimizde çok
önemli bir yere sahiptir. Kurtulufl Savafl› esnas›nda bütün vatanperverlerin topland›¤› ve millet
meclisinin kurularak yeni devletin temellerinin at›ld›¤› bu Anadolu kenti yap›lan imar hareketleri
ile son derece modern bir baflkent hüviyetini kazanm›flt›r. Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Bediüzzaman
Said Nursî’nin de davet edildi¤i Ankara, sonraki y›llarda da Nurculuk hareketi için önemli bir yere
sahip olmufltur.

ANTALYA: Akdeniz bölgesinin bat› kesiminde yer alan bir sahil flehrimizdir. fiehrin bat›s›nda
Toros Da¤lar›, güneyinde Akdeniz, do¤usunda Mersin, Karaman ve Konya, kuzeyinde Isparta ve
Burdur, bat›s›nda ise Mu¤la yer almaktad›r. Antalya ilinin bulundu¤u bölge, Antalya Körfezini
20.815 km karelik bir alanla çevrelemifltir. Bu alan›n büyük bir bölümü ilin kara s›n›rlar›n› meyda-
na getiren Toros Da¤lar› ile kapl›d›r. Da¤lardan denize ulaflan birçok ba¤›ms›z ›rmak vard›r. Bölge-
nin yaklafl›k % 60’› çam ormanlar› ve Akdeniz bitkileri ile yeflillenmifltir. 590 km’lik sahil band›n›n
290 km’si do¤al kumsallardan oluflmaktad›r. 

Antalya’n›n özgün co¤rafî özellikleri, bölgede birçok medeniyetin ve yerleflim yerlerinin mey-
dana geliflinin bafll›ca nedenlerindendir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanl› Devletlerine ait pek
çok tarihi eser bulunmaktad›r. Antalya, bu özelli¤iyle âdeta bir aç›k hava müzesi görünümünde-
dir. Antalya, Anadolu’ya kök salan Risale-i Nurlar›n neflredildi¤i, Nur Talebelerinin bulundu¤u ille-
rimizden birisidir. Risale-i Nur hizmeti Anadolu’nun her yerinde oldu¤u gibi Antalya’da da devam
etmektedir.

ARAB‹STAN: Ceziretülarap, El-Cezire, Arap Yar›madas› gibi isimlerle de an›lan Arabistan, co¤-
rafî konum itibar›yla Asya ve Afrika k›talar›n›n kesiflti¤i noktada yer almaktad›r. Do¤usunda Bas-
ra Körfezi, bat›s›nda K›z›ldeniz, güneyinde ise Arap Denizi bulunmaktad›r. Günümüz Arap Yar›ma-
das›nda yer alan ülkeler ise flunlard›r: Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti, Bahreyn, Kuveyt, Um-
man, Birleflik Arap Emirlikleri ve Katar. Arap Yar›madas› 3.000.000 km2 den büyük topraklar›yla
dünyan›n en büyük yar›madalar›ndan biri olarak kabul edilmektedir. Yar›madan›n nüfusu ise,
1989 y›l› rakamlar›na göre, yaklafl›k 33 milyonu bulmaktad›r.

Arabistan Yar›madas›n›n bir bölümü genifl çöl alanlar›ndan ibarettir. Kuzeydeki yeflil alanlar,
bat›da kalan Hicaz ve güneybat›daki Yemen topraklar› ise sulak ve verimli alanlard›r. Bölgede ya-
flayanlar›n en önemli g›da ve geçim maddesi hurma olup kahve, muz, narenciye ve hububat gibi
ürünler de yetiflmektedir. Arabistan ekonomisinin en önemli gelir kaynaklar›ndan birisi petroldür.
Yar›madada zengin petrol rezervleri vard›r. ‹lk defa 1930’lu y›llarda Bahreyn’de bulunan petrol 
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daha sonra yar›madadaki di¤er ülkelerde de bulunmufl ve en önemli gelir kaynaklar› aras›na gir-
mifltir.

Arap Yar›madas› insanl›k tarihi aç›s›ndan da önemli bir yerdir. Hz. Adem, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz.
fiuayb, Hz. ‹brahim ve Hz. ‹smail gibi peygamberler Arap Yar›madas›nda yaflam›flt›r. Kur’an’da bah-
sedilen k›ssalar›n ve hadiselerin ço¤u Arap Yar›madas›nda geçmifltir. Ayr›ca son din olan ‹slami-
yet de bu topraklarda zuhur etmifl, son peygamber olan Hazret-i Muhammed (a.s.m.), bu toprak-
larda yaflam›flt›r. ‹slam âlemi için çok önemli olan Mekke, Medine, Kâbe, Mescid-i Nebevî, Arafat
Da¤›, Uhud Da¤›, Müzdelife, Mina gibi mekânlar yine Arabistan topraklar›nda bulunmaktad›r. 

ARARAT DA⁄I: Bak›n›z A⁄RI DA⁄I.

ARNAVUTLUK: Güneydo¤u Avrupa’da, Balkan Yar›madas›n›n bat› k›y›s›nda yer alan bir Avru-
pa ülkesidir. Baflflehri Tiran’d›r. 2003 say›m›na göre 3 582 205 olan nüfusunun büyük bölümü Müs-
lümand›r. Ülkede resmi dil Arnavutçad›r. Arnavutluk, II. Mehmet (Fatih) döneminde (1478) Osman-
l› egemenli¤ine al›nm›flt›r. 1913 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilân eden Arnavutluk’ta, Balkan ülkelerinin
müdahaleleri sonucu ç›kan iç kar›fl›kl›klar 1925 y›l›na kadar devam etmifltir. II. Dünya Savafl›nda
‹talyanlar taraf›ndan iflgal edilen ülkede 1946’da Enver Hoca önderli¤inde sosyalist bir yönetim ku-
rulmufltur. Uzun y›llar kapal› bir bask› rejimi olan komünizm ile yönetilen ülke, dünyada meyda-
na gelen demokratik hareketlerin de etkisiyle 1990 y›l›nda çok partili demokratik rejime geçmifl-
tir.

ARTEM‹T (EDREM‹T): Van Gölü k›y›s›nda bir yerdir. Üstat Bediüzzaman, Balkan Savafllar› yü-
zünden yap›m› duran Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n, Medresetüzzehra projesine akta-
r›lmas›n› hükümete kabul ettirdikten sonra, ‹stanbul’dan ayr›larak Van’a döner. Medresetüzzeh-
ra’n›n temeli 1913 y›l›n›n yaz aylar›nda Van Gölü k›y›s›ndaki Artemit’te at›l›r. Ancak bu defa da I.
Dünya Savafl›n›n bafllamas› bu projenin de ertelenmesine sebep olur.

ARVAS NAH‹YES‹: Van’›n Bahçesaray ilçesine ba¤l›, bir nahiyedir. Üstat Bediüzzaman baba-
s›ndan izin alarak Arvas nahiyesine gider. Orada Mir Has Veli Medresesinde ders görmeye bafllar.

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zamanda insanl›k ta-
rihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl, medeniyetler 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.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür, siyaset ve me-
deniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye Cumhuriyetinin fikir, kül-
tür, siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’lar›n ortalar›ndan itibaren Türk insan›
Avrupa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› gösterir hale gelmifltir. fiu anda Müslümanl›k, Avrupa’n›n
pek çok ülkesinde resmî din olarak tan›nmakta; pek çok Avrupa kuruluflu ve önemli kiflileri de ‹s-
lâmiyetle yak›ndan ilgilenmektedir. Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma hamiledir” ifadesi de yerini
bulmaktad›r.

AVUSTURYA: Denize k›y›s› olmayan bir Avrupa ülkesidir. Federal cumhuriyet rejimi ile yöne-
tilen ülkenin baflflehri Viyana’d›r. 2. Dünya Savafl›nda Hitler taraf›ndan Almanya’ya kat›lan Avus-
turya, ABD, Rusya, ‹ngiltere ve Fransa güçleriyle iflgal edilmifl,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›lmaktad›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 uzanmak-
tad›r.
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AYASOFYA CAM‹‹: Mimarisi, ihtiflam›, büyüklü¤ü ve ifllevselli¤i yönünden ilk ve son ünik uy-
gulama olarak görülen Ayasofya; Osmanl› camilerine fikir baz›nda da olsa esin kayna¤› olan, do-
¤u-bat› sentezinin bir ürünüdür. Bu eser dünya mimarl›k tarihinin günümüze kadar ayakta kalm›fl
en önemli an›tlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle, Ayasofya, tarihî geçmiflinin yan› s›ra, mi-
marisi, mozaikleri ve Türk ça¤› yap›lar› ile yüzy›llar boyunca tüm insanl›¤›n ilgisini çekmifltir. Aya-
sofya 916 y›l kilise, 481 y›l cami olmufltur; 1935’den bu yana müze olarak tarihî ifllevini sürdür-
mektedir.

AYDIN: Ege bölgesinde yer alan bir ilimizdir. ‹zmir, Manisa, Denizli, Mu¤la illeri ve Ege Denizi
k›y›lar› ile çevrilidir. Büyük Menderes Ovas›, Çine Ovas› ve Büyük Menderes Nehri ve Bafa Gölünün
bir k›sm› bu flehrin s›n›rlar› içindedir. Topraklar›n›n % 63’ü da¤l›kt›r. fiehir Türkmenler taraf›ndan
kurulmufl, 1186 y›l›nda Selçuklular›n 1300 y›l›nda Ayd›no¤ullar›n›n, 1426 y›l›nda da Osmanl›lar›n
eline geçmifltir. 1923 y›l›nda il hüviyeti kazanan flehir zengin bir kültürel birikime sahiptir. 

AZERBAYCAN: Azerbaycan, Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas› üzerine Kafkas Da¤lar›n›n Hazar De-
nizine bakan güneydo¤u eteklerinde kurulan ülkelerden biridir. Bat›s›nda Ermenistan, kuzeybat›-
s›nda Gürcistan, güneyinde ‹ran, do¤usunda Hazar Denizi yer al›r. Bugünkü Azerbaycan, tarihî ve
siyasî sebeplerden dolay› ikiye ayr›lm›fl durumdad›r. Baflta Aras Nehri hudut olmak üzere güney-
de kalan k›sm› ‹ran içerisinde bulunmaktad›r. 30 Eylül 1991'de ba¤›ms›zl›¤›n› ilân eden Azerbay-
can bunu yeterli görmemifl, 7 Haziran 1992'de düzenlenen cumhurbaflkanl›¤› seçimiyle Komünist
Partisi eski lideri Ayaz Muttalibov'u baflkanl›ktan uzaklaflt›rarak, Ebulfez Elçibey'i Azerbaycan Cum-
huriyetinin bafl›na geçirmifltir. Ebulfez Elçibey seçimlerde oylar›n % 59.4'ünü alm›flt›r. Azerbaycan
Cumhuriyeti, 25 Aral›k 1991 tarihinde Kril alfabesini b›rakarak Lâtin alfabesine geçmifltir. 1992 y›-
l› içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu, Karaba¤'›n muhtar bölge statüsüne son vermifl,
normal bir ili haline dönüfltürmüfltür. 2002 y›l› itibar›yla hâlâ Azerbaycan topraklar›n›n % 20'si Er-
meni iflgali alt›ndad›r. Karaba¤'›n Ermeni iflgalinden kurtar›lmas› için uluslararas› görüflmeler de-
vam etmektedir. Rusya'n›n esaretinden kurtulduktan sonra Azerbaycan'da kapat›lan camiler h›z-
la ibadete aç›lmaya bafllam›flt›r. Bakü'de dört y›ll›k bir ‹slâm Akademisi kurulmufltur. Azerbay-
can'›n e¤itim düzeyi çok yüksektir. Önde gelen kültür ve e¤itim merkezi olan Bakü'de bir üniver-
site ile sekiz yüksek ö¤retim kurumu vard›r.

— B —

BA⁄DAT: Irak’›n baflkentidir. fiehir Dicle Irma¤›n›n iki yakas›nda yer al›r. Tarihte, Babiller ve Sa-
saniler gibi pek çok medeniyete baflkentlik yapt›. ‹klimin mutedil ve ticarî yollar›n üzerinde olma-
s› flehri her zaman cazip k›lm›flt›r. Ba¤dat Harun Reflit döneminde refah›n doru¤una ulaflt›. 1534
y›l›nda Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›ld›. 1. Dünya fiavafl›nda ‹ngi-
lizlerin 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. 

BAKIRKÖY: Marmara Denizi k›y› fleridinde yer alan Bak›rköy, bafl döndürücü flehirleflme h›z›-
na ra¤men, do¤al güzellikleri aç›s›ndan ‹stanbul’un an›lmaya de¤er bölgelerinden biridir. Marma-
ra Denizi k›y› fleridi boyunca yer alan plajlar›, do¤al güzellikleri Bizans döneminden kalma Fildam›,
Osmanl› döneminin Çarfl› Camii, Ahmet Hatun Camii gibi eserler Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Bak›r-
köy’e b›rakt›¤› görülmeye de¤er tarihî eserlerdir.

BAN‹ HANI: Siirt’e ba¤l› Tillo kasabas› ile Cezire yolu üzerindeki bir mevkiye verilen isim.
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BARLA: Isparta ili, E¤irdir ilçesine ba¤l› olan Barla, E¤irdir’in 25 km kuzeybat› uzant›s›, 18 km
k›y› fleridi olan 3052 nüfuslu 104 Km2 yüzölçümlü güzel bir yerleflim yeridir. 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 gidebilecek-
leri bir mekân olan Barla’da temiz konaklama tesisleri bulunmaktad›r.

BAfi‹T: Üstat Bediüzzaman Van’da kald›¤› süre içinde yaz aylar›n› Van çevresinde yükselen
Beytüflflebap, Feraflin, Baflit gibi da¤ ve yaylalarda geçirirdi. Bediüzzaman bir gün Tahir Paflaya, ç›k-
t›¤› da¤lar›n bafl›nda Temmuz’da bile buz bulundu¤unu söyler. Pafla “Temmuz’da kat’iyen oralar-
da buz bulunmaz” diyerek itiraz eder. O yaz yine Baflit yaylas›na ç›kan Bediüzzaman Tahir Pafla-
ya Baflit Yaylas›ndan k›sa bir mektup gelir ve alt›nda Molla Said’in imzas› vard›r. fiöyle demekte-
dir: “Ey Pafla! Baflit bafl›nda buz tuttu. Görmedi¤in fleyi inkâr etme. Her fley senin malûmat›nda
münhas›r de¤ildir.”

BATUM: Gürcistana ba¤l› bir flehirdir. Üstat Bediüzzaman ‹stanbul’dan Van’a dönerken Batum
yoluyla Tiflis’e u¤ram›flt›r.

BAYEZ‹T (‹LÇE): A¤r› ilimize ba¤l› Do¤ubayezit ilçesi Anadolu’nun do¤usunda Sar›ova denilen
yerde kurulmufltur. Do¤ubayezit, Merkez ilçenin 93 km do¤usunda, Erzurum-‹ran yolu üzerinde-
dir. ‹lçe topraklar› genellikle engebeli ve yüksektir. ‹lçe merkezi düzlükte kurulmufltur. 2002 genel
nüfus say›m›na göre ilçe merkezinin nüfusu 56.261, köylerin nüfusu 49.493 olup nüfusa kay›tl› in-
san say›s› 216.500 dür. Yüzölçümü 2.383 km2’dir. A¤r›’n›n en eski, tarihî ve geliflmifl ilçesidir. De-
nizden yüksekli¤i 1.625 m.dir. Do¤usunda ‹ran, güneyinde ‹ran ve Van (Muradiye-Çald›ran), bat›-
s›nda Diyadin ve Tafll›çay, kuzeyinde Tuzluca, I¤d›r ve Aral›k vard›r. ‹lçe topraklar› ovadan ve vol-
kanik kütlelerden meydana gelmifltir. Da¤lar›n yüksek kesimleri ve etekleri genifl yaylalarla kap-
l›d›r.

BED‹R: Arabistan Yar›madas›nda Medine'nin 120 km. kadar güneybat›s›nda ve K›z›l Deniz sa-
hiline 20 km. uzakl›ktad›r. Bedir, Mekke'den gelip Medine'den geçerek Suriye'ye kadar uzanan yol
üzerinde olup, Mekke-Medine aras›ndaki konak yerlerinden biri idi. Bedir halk› kasabalar›na ugra-
yan ticaret kervanlar›na verdikleri hizmetler karfl›l›¤›nda elde ettikleri kazançlarla geçinirlerdi. Ay-
r›ca her y›l Zilkade ay›nda burada kurulan bir panay›r kasaba halk›na önemli gelir sa¤lard›. Bedir
kasabas›n›n ‹slâm savafl tarihinde önemli bir mevkii vard›r. Hz. Peygamber (a.s.m.) müsriklerle çar-
p›flmak üzere buraya üç defa gelmisti. Birincisine ilk Bedir Gazvesi ad› verilir.

BEDRE: E¤irdir Barla yolu üzerinde merkeze 11 kilometre mesafede, E¤irdir Gölü kenar›nda sa-
hil fleridi olan bir köydür.

BERL‹N: Berlin, trajik siyasî ve kültürel bir tarih miras›na sahiptir. Özellikle 20 yüzy›lda I. ve II.
Dünya Savafl› ve sonras›ndaki so¤uk savafl döneminin siyasî çalkant›lar›na ve buhranlar›na flahit
olan bu dönemin ac›lar›n› derinden hisseden bir flehirdir Berlin. 1990’da Do¤u ve Bat› Almanya’n›n
birleflmesinden sonra yeni baflkent Berlin olarak belirlenmifl ve Berlin eski ihtiflaml› günlerine ge-
ri dönmüfltür. 1.5 milyona yaklaflan nüfusuyla Berlin tam bir metropoldür. Otomobil, uçak, elek-
tro sanayi, sigortac›l›k ve yay›nevleri hep burada toplanm›flt›r. Tan›nm›fl üniversitesi ve çeflitli yük-
sekokullar›, alt› milyon ciltlik kitab›yla Avrupa’n›n en büyük kütüphanesi olan Bavyera Devlet Kü-
tüphanesi ile önemli bir bilim ve araflt›rma merkezidir. Berlin’de bulunan ünlü Humbolt Üniversi-
tesi tarihin derinliklerinden gelen bir e¤itim abidesidir. Üniversite dünyan›n pek çok ünlü isminin
e¤itim yapt›¤› ya da ders verdi¤i bir bilim merkezidir. Karl Marx, Lenin, Albert Einstain, Hegel bun-
lardan birkaç›d›r. Berlin dünyan›n en gizemli flehirlerinden birisidir. Tarihinde pek çok güzellikleri
ve çirkinliklere flahit olmufl bu flehir uzun y›llar boyunca bir duvarla iki parça bölünmüfl olarak kal-
m›flt›r.
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BAYEZ‹T (MEYDANI): ‹mparator Teodosyus devrinde M.S. 393 y›l›nda flehrin en büyük mey-
dan› olarak infla edilmiflti. Ortas›ndaki dev boyutlu zafer tak›n›n üzerinde yer alan bronz bo¤a bafl-
lar›nda dolay› buraya “Form Tauri” meydan› denilmiflti. Üzerinde ‹mparatorunda heykeli yükselen
zafer tak›ndan birkaç mermer blok ve sütun kal›nt›lar› bulunmuflken, kuzeydeki abidevî çeflme-
den eser kalmam›flt›r. fiehrin bu en büyük çeflmesini Valens su kemeri beslerdi. Kuzeyde, Fatih’in
yapt›rd›¤› ilk saray›n yerinde ‹stanbul Üniversitesi bulunmaktad›r. Üniversite girifli abidevî kap› ve
bahçedeki yang›n kulesi 19 yy. yap›lar›d›r. Meydan› süsleyen ve ad›n› veren 15 yy. Beyaz›t Cami-
i kalabal›k ve hareketli kapal› çarfl›n›n komflusu olup, buraya ait külliyeden günümüze medrese,
hamam ve dükkanlar kalm›flt›r. 

BEYO⁄LU: ‹stanbul’un Avrupa yakas›ndad›r. ‹stanbul'un ilk yerleflim yerlerinden biridir. Tarih-
te, "karfl› yaka" anlam›na gelen "pera" ad›yla bilinmektedir. Beyo¤lu s›n›rlar› içindeki Galata, Bi-
zans döneminde daha çok Cenevizlilerin yaflad›¤› bir bölgeydi. Beyo¤lu, 1924 y›l›nda idarî yap› için-
de ‹stanbul'un bir ilçesi olarak yer alm›flt›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Befliktafl ve fiiflli'yi de idarî
olarak içinde bar›nd›ran Beyo¤lu 1930 y›l›nda Befliktafl ilçesinin kurulmas›, ard›nda da di¤er idarî
tasarruflar sonunda bugünkü durumuna gelmifltir. ‹lçe, kuzeyde Eyüp, Kâ¤›thane, fiiflli ve Beflik-
tafl'a, güneyde ise Fatih ve Eminönü ilçelerine komfludur. Beyo¤lu'nun Bo¤az'›n Anadolu yakas›n-
daki komflusu ise Üsküdar'd›r.

BEYTÜfifiEBAP: Beytüflflebap, oldukça eski bir yerleflim birimidir. ‹lçeye tarih içerisinde Hurri-
ler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmufllard›r. ‹lçe, 1054 y›l›nda Selçuklular›n, 1514 y›-
l›nda ise Osmanl› ‹mparatorlu¤unun egemenli¤i alt›na girmifltir. 1855 y›l›nda Erzurum, 1865 y›l›n-
da Van iline ba¤lanm›flt›r. 1887 y›l›nda ilçe olan Beytüflflebap, 1926 y›l›nda Siirt, 1936 y›l›nda Hak-
kari ve 1990 y›l›nda da fi›rnak iline ba¤lanm›flt›r. Temel geçim kayna¤›, yaylac›l›¤a dayanan küçük-
bafl hayvanc›l›¤›d›r. Ancak, terör nedeniyle baz› köylerin boflalmas› ve yaylalar›n güvenli olmama-
s› sonucu hayvanc›l›k çok gerilemifltir. Daha önce yaklafl›k 300 bin olan küçükbafl hayvan say›s›,
bugün 30 binlere kadar düflmüfltür.

B‹RMA (B‹RMANYA B‹RL‹⁄‹ SOSYAL‹ST CUMHURIYET‹): Güneydo¤u Asya’da bulunan; ku-
zey ve kuzeydo¤usunda Çin, bat›s›nda Hindistan ve Bangladefl, do¤usunda Laos, güneydo¤usun-
da Tayland ile komflu olup, Bengal Körfezi ve Andaman Denizinde genifl k›y›lara sahip bir ülke. Bir-
manya ve Burma olarak da bilinir. Uzak Do¤u Asya’n›n bütün tipik özelliklerine sahiptir. Baflkenti
Rangoon, dili Birmanca’d›r. Ülkedeki Müslümanlar›n oran› ülke nüfüsunun % 30’una ulaflm›flt›r.

B‹RO ÇÖLÜ: Güneydo¤u Anadolu bölgesinde bulunan bir çöl.

B‹TL‹S: Bitlis, Do¤u Anadolu bölgesinin yukar› F›rat ve yukar› Murat bölgelerinin s›n›rlar› üze-
rinde, Do¤u Anadolu'yu Güneydo¤u Anadolu'ya ba¤layan do¤al geçit üzerinde bir vadi kendi ola-
rak kurulmufltur. Kuzeyde A¤r› (Patnos) ve Mufl (Bulan›k, Malazgirt), bat›da Mufl (Hasköy, Korkut)
ve Batman (Sason, Kozluk), güneyde Sirt (Baykan, fiirvan), do¤uda ise Van (Gevafl, Ercifl) ile komflu-
dur. 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› so-
nucu 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 uzunlu¤u k›fl sporlar› ve k›fl turiz-
mi için önemli imkânlar sa¤lar. Bu itibarla kayak sporu ilde 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› tu-
rizmi aç›s›ndan ayr› bir do¤al kaynak oluflturur.
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BOLVAD‹N: Ortas›ndan Akarçay’›n geçti¤i bir ovan›n kuzeyinde kurulmufltur. Kuzeyinde Emir-
da¤lar›, güneyinde Sultan Da¤lar› yer al›r. Bolvadin, Afyon iline ba¤l› bir ilçedir Derin ve uzun bir
alüvyon ova üzerine kurulmufltur. Güneydo¤usunda Eber Gölü vard›r. Ulafl›m aç›s›ndan ‹ç Anado-
lu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine ba¤layan kilit noktadad›r. 2000 nüfus say›m›na göre ilçe
merkez nüfusu 52.398'dir. Eski ad› Polybotum olan ilçenin halk› tar›m, hayvanc›l›k ve el sanatla-
r›yla u¤rafl›r

— C —

CAM‹-‹ EMEV‹: Bak›n›z EMEV‹ CAM‹.

CAM‹Ü’L-EZHER: El Ezher Cami ve Üniversitesi 10.yy’da Fat›mîler taraf›ndan kurulmufltur. M›-
s›r'›n en önemli e¤itim ve kültür merkezlerinin aras›nda yer alan Ezher Üniversitesi ‹slâm dünya-
s›n›n en etkin kurumlar›ndan biridir. 

CAVA: Uzakdo¤u ülkelerinden Endonezya’y› oluflturan adalardan biridir. Cava Endonezya’n›n
dördüncü büyük adas› olup ekonomik ve siyasî aç›dan ise en önemlisidir. Ülkenin baflkenti olan
Cakarta Cava adas›nda bulunmaktad›r. Cava, kilometrekareye düflen insan say›s›na göre dünya-
n›n en yo¤un nüfuslu bölgelerinden biridir.

CEZ‹RE: Güney s›n›r› Irak’›n Tikrit flehri olmak üzere, F›rat ve Dicle ›rmaklar› aras›nda kalan böl-
genin ad›d›r. Kuzey s›n›r› Diyarbak›r’a kadar uzanan bu bölgeye Kuzey Mezopotomya da denil-
mektedir. Bu gün Türkiye s›n›rlar› içindeki Cizre ilçesi bu bölgede bulunmaktad›r.

— Ç —

ÇAM DA⁄I: Isparta’n›n Barla ilçesinde yer almaktad›r. Said Nursî Hazretlerinin Barla’da kald›¤›
zamanda s›k s›k ç›kt›¤› bir da¤d›r.

ÇAMLICA TEPES‹: ‹stanbul Anadolu Yakas› Üsküdar ilçesi s›n›rlar›nda yer alan tepelik ve yeflil
bir semttir. ‹stanbul’un ve Bo¤aziçi’nin en güzel manzaralar›n›n görülebilece¤i çam korular›n› içe-
ren Büyük Çaml›ca Tepesi (Sefa Tepesi) (268), Küçük Çaml›ca Tepesi (229) bu semte bulunur. K›s›k-
l›, Emniyet, Küplüce, Ferah, Bulgurlu, Ac›badem mahallelerinden oluflur.

ÇANAKKALE: Türkiye’nin kuzeybat›s›nda Avrupa ve Asya k›t’alar›n› birbirinden ay›ran ve ken-
di ad›n› tafl›yan bo¤az›n iki yakas›nda kurulmufltur. Çanakkale’nin do¤usunda ve güneydo¤usun-
da Bal›kesir, bat›s›nda Ege Denizi kuzeybat›s›nda Edirne, kuzeyinde Tekirda¤ ve Marmara Denizi
bulunmaktad›r. Eski ça¤larda Hellespontos ve Dardanel olarak an›lan Çanakkale M.Ö. 3000 y›l›n-
dan beri yerleflim alan› niteli¤ini korumufltur. Ege ve Marmara Bölgesinde topraklar› bulunan Ça-
nakkale konumu gere¤i Akdeniz ve Karadeniz iklimi aras›nda geçifl iklimi gösterir. Bölge, Roma ve
Bizans dönemlerinde limanlar›yla da önem kazanm›flt›r. Osmanl›lar›n Akdeniz’de egemenlik kur-
ma istekleri, onlar› Balkan Yar›madas›ndaki fetihlere, Gelibolu ve yöresinden bafllamaya yönelt-
mifltir. Gelibolu’da bir tersanenin kurulmas›yla birlikte Çanakkale’deki Osmanl› egemenli¤i daha
da artm›flt›r. Bo¤az›n önemi Çanakkale Savafllar›nda bir kez daha gündeme gelmifl ve düflman do-
nanmas› 18 Mart 1915 tarihinde bozguna u¤rat›lm›flt›r.

Ç‹N: Dünyan›n en kalabal›k nüfuslu ülkesi Çin'in yaklafl›k dört bin y›l geriye uzanan bir kültü-
rel geçmifli var. Günümüz medeniyetinin temel tafllar›n› oluflturan ka¤›t, barut, pusula ve matba-
ac›l›k gibi pek çok buluflun kökenleri Çin'e dayan›yor. Komünist yönetimin etkisiyle bir süre eko-
nomik aç›dan duraklama yaflayan ülke son y›llarda dünyan›n en önemli ekonomik güçlerinden
biri haline gelmeye bafllad›. Çin’in nüfusu 1,5 milyar›n üzerindeki nüfusu ve dünyan›n en genifl
toprakl› ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyetinin bölgede nüfuzu da askerî alandan çok ekonomi 
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üzerinde kendisini hissettiriyor. Binlerce y›l süren hanedanlar ard›ndan 20. yüzy›l›n bafl›nda cum-
huriyet yönetimine geçen Çin'de 1949'da Komünist Parti ve Mao Zedong öncülü¤ünde Çin Halk
Cumhuriyeti ilân edildi. Uzun y›llar kapal› bir ekonomi yap›s› gösteren Çin, 1980'lerin bafllar›nda,
kollektif tar›m uygulamas›n› durdurdu ve özel teflebbüse yeniden izin verdi. fiu anda Çin dünya-
n›n en büyük ihracatç›lar›ndan ve rekor düzeylerde d›fl yat›r›m çekiyor.

— D —

DAKKA: Dakka Bangladefl’in baflkentidir. Bangladefl 1971 y›l›nda Pakistan’dan ayr›larak ba¤›m-
s›zl›¤›n› ilân etmifltir.

DÂRÜLH‹KMET‹’L-‹SLAM‹YE: 25 fiubat 1918 tarihinde kuruldu. 17 maddelik nizamnamesi 5
Mart 1918’de kabul edildi. Sultan Reflat’›n emriyle 13 Mart 1918 tarihli Takvim-i Vekâyi’de yay›n-
lanarak yürürlü¤e girdi. Dârü’l-Hikmeti’l-‹slamiye’nin görevleri bir yönetmelikle belirlenmiflti. Av-
rupa yaflay›fl›n›n gençler aras›nda yayg›nlaflmas› neticesi dini hayattan yabanc›laflman›n› fazlalafl-
t›¤› zamanda dini konularda beyannameler yay›nl›yor, halk›n sorular›na cevaplar veriyordu, yap-
t›r›m gücü yoktu. Halledilmesi gereken konular› ilgili birimlere (fleyhülislâml›k, adalet nezareti,
zaptiye) bildirmek üzere yaz›flmalar yap›yordu. Yabanc›lar›n sordu¤u dini sorulara komisyonlarda
görüflürerek cevaplar haz›rl›yordu. Döneminde büyük âlimleri bünyesinde bulunduran bir ‹slâm
Akademisi özelli¤indeydi. Bediüzzaman Said Nursî’de olan kuruma tayin edilen 28 üye aras›nday-
d›. Kurum dokuz üye ve bir baflkandan meydana geliyordu. Kuruluflun azalar› sahalar›nda ilmî ba-
k›mdan otorite say›lan kiflilerdi. Dini konudaki karar ve bildirileri Cerîde-i ‹lmiye isimli yay›n orga-
n›nda yay›nlan›yordu. Bu yay›n organ›nda üyeler isterlerse yaz›lar›n›da yay›nlayabiliyorlard›.

DELH‹ (YENI DELH‹): Hindistan'›n baflkenti, 321.883 flehir içi nüfusu ile yerleflim alan› olarak
nüfusu 17.753.087 dir (1. Ocak 2006 verilerine göre).Yeni Delhi Hindistan’›n üçüncü büyük flehridir.
Buras› asl›nda Eski Delhi veya yaln›zca Delhi ve Yeni Delhi olarak iki parçadan kurulur. Eski Delhi
19. yüzy›lda Hindistan’da Müslümanlar›n etkin oldu¤u dönemde devlet merkeziydi. Eski Delhi’de
bu döneme ait pek çok cami, medrese, kale ve an›tsal yap› bulunmaktad›r. Yeni Delhi ise 1911
y›l›nda ‹ngilizler taraf›ndan kurulmufl bir kenttir. Genifl bulvarlar›, büyük merkez binalar› ile mo-
dern bir görünüm sergiler.

DEN‹ZL‹: Denizli sanayisi ve ticareti çok geliflmifl olup, Türkiye’nin en h›zl› kalk›nan merkezle-
rinden biridir. Said Nursî Hazretleri 1944 senesinde Denizli Hapishanesinde tutuklu olarak bulun-
mufltur. “Meyve Risalesi” adl› eserini burada telif etmifltir. Bediüzzaman Said Nursî 1944 tarihinde
yan›ndaki beraber hüküm giydi¤i talebeleri ile birlikte beraat etmifltir.

DEN‹ZL‹ fiEH‹R (PALAS) OTEL‹: 15 Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat
karar› ile hapisten tahliye olan Nur Talebelerine Denizli halk› sahip ç›kt› ve evlerinde misafir etti-
ler. Bediüzzaman ise fiehir Palas Oteline yerleflti ve yaklafl›k bir buçuk ay kadar Denizli’de kald›.
Ankara’daki CHP hükümeti Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›na ra¤men, Said Nursî’nin
Afyon’un Emirda¤ ilçesinde zorunlu iskâna tâbi tutulmas›n› emretti ve daha önce Kastamonu’ya
ald›¤› nüfus kayd›n› bu defa Emirda¤’a nakletti.

DERBAS‹YE: Bugün Suriye s›n›rlar› içinde kalan bir nahiyedir.

DERE BAHÇES‹: Risale-i Nur Talebelerinden S›dd›k Süleyman Kervanc›’ya ait bir bahçedir. Bar-
la’dad›r. Onun Nura olan ba¤l›l›¤›ndan sonra, bir Dere Bahçesi olan ba¤ ve bahçesi, “Cennet Bah-
çesi” olmufltu. Risale-i Nur’un Yirmi Sekizinci Sözü olan “Cennet Bahsi,” S›dd›k Süleyman’›n bahçe-
sinde yaz›lm›flt›. Bu teliften sonra Nur’un sat›rlar›na Süleyman’›n bahçesi “Cennet Bahçesi” olarak
girdi.
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D‹NAR: Afyon-Antalya karayolu üzerinde, il merkezine 106 kilometre uzakl›kta olup Akdeniz
ile Ege bölgeleri aras›nda bulunmaktad›r. 

D‹YARBAKIR: Mezopotamya’n›n kuzeyinde yer almaktad›r.Yüzölçümü 15.355 km2, nüfusu
1.364.209 dur. Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Mufl, Siirt, Mardin, Urfa, Batman ve Ad›yaman illeriyle çevre-
lenmifl olan Diyarbak›r ili, bölgenin tüm özelliklerini tafl›r. Ba¤l› 13 ilçe merkezi bulunmaktad›r. Di-
yarbak›r kent merkezi 7 bin 500 y›ll›k bir geçmifle sahiptir. Tarihin her döneminde büyük uygar-
l›klar›n, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi olarak kabul edilen kent, birbirini izleyen 26
de¤iflik uygarl›¤a befliklik etmifltir. M.Ö.3000 y›llar›nda Hurriler’den bafllayarak Osmanl›lara kadar
uzanan yo¤un bir tarihî geçmifli olan Diyarbak›r’da yaflayanlar, dönemlerine ait izlerle kenti ölüm-
süzlefltirmifllerdir. Bu eserlerin bafl›nda, kuflbak›fl› bir kalkan bal›¤›n› and›ran biçimiyle kenti bafl-
tanbafla kuflatan surlar gelir. Diyarbak›r surlar› uzunluk bak›m›ndan Çin Seddinden sonra dünya-
da ikinci, ama eskilik bak›m›ndan birinci s›rada kabul edilmektedir. Diyarbak›r ilinde yüzey flekil-
leri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuflat›lm›flt›r. Ortas› çukur bir havza durumundad›r. Di-
yarbak›r'da sert bir kara iklimi egemendir. Yazlar› çok s›cak geçer. Ama, k›fl so¤uklar› Do¤u Ana-
dolu da oldu¤u kadar fliddetli de¤ildir. 

D‹ZE: ‹ran’›n R›zaiye vilayetine ba¤l› bir köy.

DO⁄U TÜRK‹STAN: Bugün Çin esareti alt›nda bulunmaktad›r. Çin’in en bat› noktas›nda yer
alan Do¤u Türkistan yaklafl›k iki as›rd›r iflgal alt›ndad›r.

— E —

EFLÂN‹: 1953 y›l›nda ilçe olmufl, 1995 y›l›na kadar Zonguldak’a ba¤l› kalm›flt›r. Daha sonra ilçe
Karabük’ün il olmas›yla Karabük iline ba¤lanm›flt›r. Yüksek da¤lar ve vadiler aras›nda yer alan Ef-
lâni’nin 5 mahallesi 54 köyü vard›r. Eflâni, ikliminin ya¤›fll› olmas› nedeniyle zengin bir bitki örtü-
süne sahiptir. Zengin orman alanlar› ve mermer yataklar›n›n bulundu¤u ilçede Ortakç›, Bostanc›-
lar ve Kad›köy isimlerinde üç tane gölet vard›r. ‹lçeden ç›kar›lan mermerlerin büyük bir k›sm› ih-
raç edilmektedir.Ormanc›l›k ve hayvanc›l›k ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutar. Her y›l ilçede
Hindi Festivali ve Ulu Yayla flenlikleri yap›lmaktad›r.

E⁄‹RD‹R: E¤irdir ilçesi Isparta ilinin, hatta Göller Bölgesinin turizm merkezidir. Gerek tarihî zen-
ginlikleri, gerekse do¤a zenginlikleri aç›s›ndan büyük bir potansiyele sahiptir. E¤irdir Gölünün ve
bölgenin do¤al güzellikleri her y›l artan say›da yerli ve yabanc› turisti ilçeye çekmektedir. Sürek-
li geliflme kaydeden turistik tesisler ve ev pansiyonculu¤u ilçeye gelen turistleri a¤›rlayacak ka-
pasitededir.

EMEV‹ CAM‹‹: Suriye’nin baflkenti fiam’dad›r. Emevîler zaman›nda kilise iken camiye çevrilmifl.
Avluda ‹mam-› Hüseyin'in Kerbelâ’da Yezid'in adamlar› taraf›ndan kesilen ve fiam'a getirilen mü-
barek bafllar›n›n defnedildi¤i bölüm var. Bugünkü halini Halife Velid bin Abdülmelik taraf›ndan ya-
p›t›r›lan genifllemeyle alan Caminin mimarî özellikleri ve süslemelerinin güzelli¤i seyredenleri hay-
ran b›rakmaktad›r. Ayr›ca ‹slâm tarihinde e¤itim ve ö¤retim alan›nda önemli bir yere sahip olan
Emeviye Camiinde bir çok medrese faaliyetini sürdürmektedir.

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. Said Nursî Hazretleri burada kalmaya mecbur b›rak›lm›flt›r.
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ENDONEZYA: Asya’n›n güneydo¤usunda, Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu aras›na serpilmifl
17 bin irili ufakl› adadan oluflan bir adalar devleti. Ülkenin kuzeyinde Malezya, bat›s›nda ise Papu-
a Yeni Gine yer al›r. 200 milyon nüfusa sahip olan ülkenin % 90’› Müslümand›r.

EREK DA⁄I: Do¤u Anadolu Bölgesinde Van ilinin 9 km güneydo¤usunda 3200 m yüksekli¤in-
de da¤d›r. Van Ovas›n›n do¤usunu yar›m ay fleklinde çevreleyen Varak ve Erek Da¤lar›, do¤udan
esen so¤uk ve fliddetli rüzgârlar› önleyerek, iklimin daha ›l›man olmas›na yard›mc› olmufllard›r. Bu
da¤lar ayn› zamanda bölgenin en zengin su kaynaklar›na sahiptirler ve bu kaynaklar›n hemen he-
men hepsi ortalama 1750 m yüksekli¤indeki Van Ovas›na do¤ru akmaktad›rlar. Erek Da¤› çevre-
sindeki zengin su kaynaklar› ve bitki örtüsü hem on binlerce küçük bafl hayvan›n su ve ot gerek-
sinimini karfl›lam›fl, hem de genifl ve bereketli topraklara sahip olmas›na karfl›n, su yönünden fa-
kir olan Van Ovas›'nda yap›lan tar›ma hayat vermifltir. Urartu Krallar› taraf›ndan büyük bir öneme
sahip su kaynaklar›n› de¤erlendirmek için Varak ve Erek da¤lar›n›n yak›n çevresi 12'dan fazla ba-
raj ve gölet yapt›r›lm›flt›r.Bügün da¤ alan›nda kaz›lar yap›lmaktad›r. 

ERZURUM: Erzurum, Do¤u Anadolu bölgesinde bir ilimizdir. ‹l, kuzeyden Artvin-Rize, bat›dan
Gümüflhane-Erzincan, güneyden Bingöl-Mufl, do¤udan A¤r›-Kars illeri ile çevrilmifltir. Kent, Anado-
lu-Kafkasya-‹ran demiryolu ba¤lant›s›nda olup Ortaça¤’dan beri, ‹ran-Hind ve Ortaasya ticaretinin
Akdeniz ülkelerine giden yol boyu üzerinde çok önemli bir konaklama ve canl› bir al›fl verifl "ti-
caret" merkezi oluflmufltur. Tiflis-Kars üzerinden gelen Kafkas yolu ve Tebriz-Do¤ubayez›t'tan ge-
çen Kuzey ‹ran yolu; di¤er taraftan Sivas üzerinden Diyarbak›r-Irak-Suriye-Basra Körfezine ve Ak-
deniz k›y›lar›na giden yollar ile, yine Sivas üzerinden Ankara-‹stanbul, Ankara-‹zmir'e giden yollar
burada birleflir. Kuzey Anadolu da¤lar›n› Kop ve Zigana geçitleri üzerinden aflarak Trabzon'da Ka-
radeniz’e ulaflan transit yolu da Erzurum’dan geçmektedir. Bu tarihî yollara ilâveten Erzurum "‹s-
pir" üzerinden Rize’ye, "Bingöl" üzerinden Diyarbak›r iline ba¤lanm›fl durumdad›r. 

ESK‹fiEH‹R: ‹ç Anadolu bölgesinin kuzeybat›s›nda yer almaktad›r. Kuzeyde Karadeniz, kuzey-
bat›da Marmara, bat› ve güneybat›da Ege Bölgesi ile komfludur. Eskiflehir'in ilçelerinden Seyitga-
zi'nin küçük bir bölümü Ege'nin, Sar›cakaya ‹lçesi'nin tümü ile Merkez ve Mihall›ç›k ilçelerinin bir
bölümü Karadeniz Bölgesinin etkisindedir. Ancak Eskiflehir, co¤rafî karakterini genellikle ‹ç Anado-
lu bölgesinden al›r. Eskiflehir ili, güneyden Afyonkarahisar'›n Emirda¤ ve ‹nsaniye; güneydo¤udan
Konya'n›n Yunak; do¤udan Ankara'n›n Polatl›, Nall›han ve Beypazar›; kuzeybat›dan Bolu'nun Gö-
yük; 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 fle-
reflendirdi¤i mekânlar olarak Eskiflehir hakk›nda külliyat›n pek çok yerinde bahisler bulunmakta-
d›r.

ESK‹fiEH‹R YILDIZ OTEL‹: Üstat 1951 y›l›nda Eskiflehir’e geldi¤inde iki ay Eskiflehir’de ikamet
etmifltir. Eskiflehir’de bulundu¤u s›rada Y›ld›z Otelinde kalm›flt›r.

EYÜP: ‹stanbul'un Avrupa yakas›nda, ‹stanbul surlar›n›n hemen d›fl›ndad›r. Do¤usunda Ka¤›t-
hane ve Beyo¤lu, güneyinde Fatih ve Zeytinburnu, bat›s›nda Bayrampafla ve Gaziosmanpafla ilçe-
leri vard›r. Eyüp ilçe s›n›rlar› mücavir alan› kuzeyde Karadeniz'e kadar uzanmaktad›r. Yüzölçümü
242 kilometrekare olan Eyüp, Kemerburgaz buca¤›n› da içine almaktad›r. Eyüp'ün, Haliç'e 2,6 ki-
lometre k›y›s› vard›r. Daha önce Eyüp ilçesi s›n›rlar› içinde olan Bayrampafla, 1990'da ilçe yap›la-
rak Eyüp'ten ayr›lm›flt›r. Eyüp semti, Fetih'ten sonra Fatih Sultan Mehmet'in, Eyüp Sultan Türbesi-
ni yapt›rmas›yla geliflmeye bafllam›flt›r. Ayn› y›llarda bu yap›lara eklenen medrese, aflhane, kütüp-
hane, imaret, hamam ve di¤er yap›lar çevresinde, Eyüp'teki doku oluflmaya, ilçe flekillenmeye
bafllam›flt›r. Eyüp'te, Osmanl›n›n tipik karakterini yans›tan tarihi yap›laflman›n içine 19. yüzy›lda 
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bat› tarz› yap›lar da kat›lmaya bafllam›flt›r. Eyüp merkez yerleflmesi sit alan› ve koruma alan› ile
Haliç sahilinde ve koruma alan›n›n bat›s›nda an›t eserleri ve sivil mimarl›k ürünü tescilli yap›lar›
içermektedir. Semte ad›n› veren Ebu Eyyup el-Ensarî’nin kabrine yak›nl›k arzusu ile devlet büyük-
lerinin ve alimlerinin yan› s›ra Bediüzzaman’›n talebelerinden Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Be-
kir Berk,Sadullah Nutku ve Yeni Asya gazetesi müessisi Mustafa Polat’ta Eyüp Kabristan›nda med-
fun bulunmaktad›r.

- F -

FAT‹H: ‹stanbul’un ilk büyük cami ve imaretinin çevresinde oluflan ve flehri fetheden sultan›n
lakab›n› tafl›yan Fatih semti, Türk döneminin en ünlü ve simgesel nitelikli yerleflim alanlar›ndan
biridir. ‹kincil nitelikteki semtler say›lmazsa, Fatih, güneybat›da Bayrampafla vadisine inen yamaç-
larla Atikali ve Yeni Odalar (yeniçeri k›fllalar›) önündeki Etmeydan› ve Horhor Semtleri ile Aksaray’a
ba¤lan›r. Do¤uda Saraçhanebafl›’ndan fiehzadebafl› ve Haliç’e do¤ru Zeyrek, Çarflamba ve Yavuz-
selim, Edirnekap› yönünde de Karagümrük gibi semtlerle s›n›rlan›r. Constantinus Suru Fatih Külli-
yesinin hemen bat›s›ndan geçer. Haliç’e inen vadiler aras›nda, “dördüncü tepe” denen bu yüksek
plato, s›n›rlar› kesin olmasa da eski flehrin XI. Bölgesine tekabül eder. Semtin bulundu¤u bölge,
flehrin kuruluflundan bu yana dinsel simge statüsünü korumufltur. Constantinus’un (hd 324-337)
an›t mezar› ve martirion’u daha sonra onun yerine yap›lan ‹ustinianos’un Havariyun Kilisesi, fetih-
ten sonra da Fatih Sultan Mehmed’in büyük külliyesi ile taçlanm›fl ve flehir tarihinde, her zaman
büyük imparator ve sultanlar›n an›lar›yla bütünleflmifltir. Constantinus’un martirion’unun burada
bulunmas›, flehirin kuruldu¤u dönemde bu bölgeye özel bir önem kazand›rm›flt›r. 

FAT‹H CAM‹‹: Cami, Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan ‹stanbul’un fethinden önce harabe duru-
munda olan Havariler Kilisesinin bulundu¤u yere yapt›r›lm›flt›r. Çevresinde bulunan de¤iflik din va-
k›flar›yla çok büyük bir külliye oluflturmaktad›r. Mimar Sinaeddin Yusuf taraf›ndan yap›lan bu kül-
liye 1462-1470 y›llar› aras›nda tamamlanm›flt›r. Türklere özgü ve Bizans mimarisinden hiç etkilen-
memifl bir yap› olarak kabul edilmifltir.

FERAH T‹YATROSU: ‹stanbul’da fiehzadebafl›’nda bulunan bir tiyatro. Bir gün Üstat Bediüza-
man Ferah Tiyatrosunda, Ahrar Partisinin ileri gelenlerinden Mizan gazetesi baflyazar› Murat Beyin
bir konferans› s›ras›nda ‹ttihatç›lar kargaflal›k ç›karm›fl ve Murat Beyi vurmaya teflebbüs edecek
kadar ileri gitmifllerdi. Kargaflan›n kötü sonuçlar do¤uraca¤›n› anlayan Said Nursî, oturdu¤u iskem-
lenin üstüne ç›karak, fikre sayg› gösterilmesi gerekti¤ini anlat›p, salondaki heyecan› yat›flt›rm›fl ve
büyük bir kavgay› önlemifltir.

FIRAT: F›rat Do¤u Anadolu’nun en önemli akarsuyudur. Keban ilçesine kadar olan bölümü
bafll›ca iki ana koldan oluflur. Bunlar Karasu ve Murat nehirleridir. Elâz›¤ ilinin sular›n› ise Murat ve
onun kollar› boflalt›r. Murat Nehrinin Palu ilçesi civar›nda Keban Baraj Gölüne kar›flt›¤› noktaya ka-
dar olan uzakl›¤› yaklafl›k 500 km’dir. 42.000 km2’lik akaçlama havzas›yla, F›rat’›n en önemli ko-
ludur. ‹lk kaynaklar›n› il s›n›rlar› d›fl›ndan, Van Gölünün kuzeyindeki Alada¤’›n kuzey eteklerinden
al›r. Sürekli bat› yönünde akarak Palu ilçesine ulafl›r ve Keban Baraj Gölüne dökülür. F›rat nehrinin
kollar› olan Murat Irma¤› ile Karasu, Keban ‹lçesinin kuzeyinde birleflir. Bu noktadan sonra oluflan
F›rat Nehri, önce güneybat› yönünde akar. Keban ‹lçesinin Dummu yöresinden sonra Elaz›¤-Malat-
ya ‹l s›n›rlar›n› oluflturacak flekilde genifl bir yay çizer ve Elaz›¤-Diyarbak›r s›n›r›na kadar gelir. Top-
lam uzunlu¤u 2.800 km’dir. Hazar Gölünün Güneydo¤usundan süzülen sular, Dicle Havzas›n›n üç
deresinden biri olan Behremaz Deresi ile birleflerek Dicle Nehrinin ilk kayna¤›n› teflkil eder. Maden
da¤lar›ndan ve Behramaz ovas›n›n ortas›ndan kuzeydo¤u yönünde akan nehir, önce do¤uya, son-
ra güneydo¤uya yönelerek Maden ilçesini geçer ve il s›n›rlar› d›fl›na ç›kar. F›rat, Kargam›fl’›n do¤u-
sunda Türkiye topraklar›ndan Suriye’ye girer. Ebukemal denilen yerden geçer. Oradan da Dicle
Nehri ile birleflerek Basra Körfezine dökülür.
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F‹L‹ST‹N: Ortado¤u bölgesinde bulunan Filistin topraklar› güneyden Lübnan, güneydo¤udan
Suriye, do¤udan Ürdün, kuzeyden K›z›ldeniz'in Akabe Körfezi, kuzeybat›dan M›s›r, bat›dan Akde-
niz ile çevrilidir. En önemli akarsular› fieria Nehri olarak da adland›r›lan Ürdün Nehriyle Yermük
Nehridir. Israil iflgali alt›ndaki Filistin topraklar›yla Ürdün topraklar› aras›nda s›n›r oluflturan Ürdün
Irma¤›n›n do¤usu Do¤u Yaka, bat›s› Bat› Yaka olarak adland›r›l›r. Her iki yaka da tar›ma elveriflli
düzlüklerden oluflmaktad›r. Ürdün Irma¤› bat›s› iflgal alt›nda, do¤usu Ürdün'ün elinde olan Lut Gö-
lüne akar. Ölü Deniz olarak da adland›r›lan Lut Gölü tuz ve fosfat bak›m›ndan zengindir.Demokra-
si ile yönetilen ülke dünyada nüfus yo¤unlu¤unun en yüksek oldu¤u yerdir. Bafll›ca kenti Gaz-
ze’dir. Önemli flehirleri Gazze, Nablus, Eriha, Ramallah’t›r. Yüzölçümü 28.220 kmÇ (20.700 km'lik
kismi ‹srail ve kalan bölgeler Filistin yönetimine aittir. ‹srail devletince A bölgesi B bölgesi ve C böl-
gesi olarak 3 ayr›lm›flt›r.) Filistin’nin nüfusu 9 milyon 500 bin kiflidir.(2000 tahmini). Bu nüfusun 6
milyonu "yesil hat" içindeki bölgede, 1 milyonu Gazze'de, 1 milyon 500 bini Bat› Yaka bölgesin-
de yaflamaktad›r. Ancak nüfus yo¤unlu¤u konusunda bölgeler aras›nda büyük bir dengesizlik
mevcuttur. Gazze'nin alan› 400 km kadar oldu¤undan bu bölgede km bafl›na düflen insan say›s›
2500'ü bulmaktadir. Bu bölgedeki nüfus yo¤unlu¤unun bu kadar fazla olmas›n›n sebebi 1948'de
iflgal edilmifl topraklardaki Filistinlilerin birço¤unun bu bölgeye göç etmeye zorlanm›fl olmas›d›r.
Bu yüzden Gazze'deki nüfusun üçte ikisi mülteci kamplar›nda yaflamaktad›r. Bat› Yaka bölgesin-
de nüfus yo¤unlugu 200 civar›ndadir. "Yesil hat" içinde kalan bölgenin yaklasik 12 bin km'lik bö-
lümünü Negev ve Eilat çölleri oluflturur ve bu bölgelerde nüfus yo¤unlu¤u oldukça düflüktür. Bu
yüzden bu topraklardaki 6 milyon nüfusun büyük ço¤unlu¤u 8 bin km'lik alana yay›lm›flt›r. Dola-
y›s›yla bu bölgede de ortalama nüfus yo¤unlu¤u 700 civar›ndad›r.

F‹NLAND‹YA: Kuzeydo¤u Avrupa ülkesidir. Baflflehri Helsinki; önemli flehirleri Eskpoo, Tamk-
pere’dir. Yüzölçümü 338.145 km2; nüfusu 5.069.000 kiflidir. Resmî ad› Finlandiya Cumhuriyetidir.
Do¤uda Rusya, kuzeyde Norveç, kuzeybat›da ‹sveç’le komfludur. Nüfusunun % 93’ü Findir. Ve Fin-
ce konuflmaktad›r. Dini H›ristiyanl›kt›r.

— G —

GÜMÜLC‹NE: Yunanca'da (Komotini) Yunanistan'›n Trakya bölgesinde (Bat› Trakya), Rodopi
(Rodop) ilinin (Nomos) merkezi ve önemli miktarda bir Türk nüfusun yaflad›¤› bir flehirdir. fiehrin
2001 toplam nüfusu 43362'dir. 1912-1913 y›llar›ndan sonraki geliflmelerle son s›n›rlar çizilmifltir.
Buna ra¤men bölgedeki Türk kültür varl›¤› devam etmektedir.

— H —

HALEP: Suriye'nin en büyük ikinci kentidir. 1999 nüfusu 1.7 milyon olup, günümüzde 3 milyo-
na yaklaflt›¤› tahmin edilmektedir. Halep, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun en önemli kentleri aras›nda
yer alm›flt›r. Pek çok tarihçi Halep için "Do¤unun Kraliçesi" terimini kullanm›flt›r. Yumuflak iklimiy-
le, kültür ve sanat çevresiyle, zengin mutfa¤›yla insanlar› kendine çeken bir özelli¤i vard›r. Tarihi
M.Ö. 3000'li y›llara uzanan Halep Kalesinde çeflitli Mezopotamya devletleri, Roma ‹mparatorlu¤u,
Bizans ‹mparatorlu¤u, Arap hakimiyeti, Büyük Selçuklu devleti ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u devirle-
ri yaflanm›flt›r. Suriye'nin sürekli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olmufltur. Osmanl› ‹mpara-
torlu¤unda Bursa ve ‹stanbul'dan sonraki en önemli dokumac›l›k merkezi Halep olmufltur. ‹pekli
dokumalar› ve sabunlar› Halep'in en önemli ihraç mal› olmufltur. 1500'lü y›llardan itibaren Vene-
dikliler, ‹ngilizler, Frans›zlar ve Hollandal›lar Halep'te konsolosluklar ve acentalar kurmufltur. Os-
manl›da ilk mason locas› da Halep'te kurulmufltur. Osmanl› arflivlerinde yer alan hicri 1304 tarihli
bir vesikada, Halep'te ‹ngiliz konsolosu Handerson'un riyasetinde Farmason Locas› nam›yla bir gizli 
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teflkilât kuruldu¤u bildirilmektedir. Arap harfleriyle ilk matbaa ‹stanbul'dan önce Halep'e u¤ram›fl-
t›r. Halep'te her etnik kökenden topluluklar yaflamaktad›r. Çarfl›da pazarda Türkçe konuflan insan-
lara rahatl›kla rastlanabilir. Kentte önemli say›lacak bir Türk nüfus, iki mahalle Kürt, Nusayri, H›ris-
tiyan mahalleleri bulunmaktad›r. Ermeniler de Halep'te hat›r› say›l›r bir nüfusa ve ekonomik et-
kinli¤e sahiptir Suriye’nin ikinci büyük flehridir. Kuzey Suriye’nin en önemli flehri ve kendi ad›n› ta-
fl›yan ilin merkezi olup, Anadolu’dan Mezopotamya’ya ve Akdeniz’den ‹ran’a giden ara yollar›n
kavflak noktas›nda kurulmufltur. Bu dikkat çekici co¤rafi konumu sebebiyle Halep, tarih boyu ker-
vanlar›n u¤rak yeri oldu. Bunun sonucunda ticaretle zenginleflip geliflti. Buna karfl›l›k s›k s›k ayn›
yollardan sefere ç›kan ordular›n tahribat ve ya¤malar›na maruz kald›.

HAL‹Ç: Do¤al ve çok emin bir liman olan Haliç, Avrupa yakas›n› ikiye ay›r›r. Yaklafl›k 8 km
uzunlu¤unda olup en genifl yeri Bo¤az taraf›ndaki giriflidir; dip tarafta iki dere sular›n› Halic'e bo-
flalt›r. Gel-git olay› ve ak›nt› yoktur. Etraftaki bereketi topraklar, bol bal›k, tatl› su dereleri ve flek-
linden dolay› "Alt›n Boynuz" ismi bereket sembolü anlam›nda verilmiflti. Bizans devrinde girifle
gerilen zincir düflman donanmalar› kuflatmas›n› önlerdi. Haliç k›y›lar› zaman, zaman baz›lar› aske-
rî amaçl› olan köprüler ile ba¤lanm›flt›. Halen 5. köprü metro için planlanmaktad›r. ‹skelelerden As-
ya yakas›na, Bo¤aziçi ve Adalara ulafl›m› sa¤layan vapur seferleri gün boyu hareketlidir. Topkap›
Saray› Harem bölümü Haliç’i kufl bak›fl› seyreder. Sahilde bulunan saraya ait Sepetçiler Kasr› ha-
len Uluslar Aras› Gazeteciler camias›na tahsis edilmifltir. Avrupa trenlerinin son dura¤› 1890 tarih-
li Sirkeci ‹stasyonu burada bulunur. Eskisi Haliç içlerine tafl›nan yeni Galata Köprüsü türünün en
büyük örne¤idir. Orta k›sm› belirli günlerde aç›l›r ve büyük tonajl› gemilerin trafi¤ine olanak sa¤-
lan›r. Köprü üstü yaya ve oto trafi¤i ile ve de sundu¤u manzara ile hareketli ve güzeldir. Sahil bo-
yu devam eden surlardan ancak, ikinci Atatürk köprüsü sonras› ile üçüncü, eski Galata Köprüsü
civar›ndaki bölümler zaman›m›za gelebilmifltir.

HAYDARABAD: Hindistan’a ba¤l› bir eyalet.

HAREMEYN-‹ fiER‹FEYN: Arabistan’›n Mekke ve Medine flehirlerinin; Peygamberimiz (a.s.m.)
taraf›ndan belirlenen hayvanlar›na, bitki örtüsüne zarar vermenin yasak oldu¤u s›n›rlar›n içinde
kalan bölge. Mekke’ye el-Beledü’l-Haram, Kabe’ye el-Beytü’l-Haram, çevresindeki mescide de el-
Mescidü’l-Haram denilir.

H‹CAZ: Bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar ‹slâm›n befli¤i olan topraklar-
d›r. Buran›n özellikle Mekke ve Medine'yi içine alan orta bölgesi Hicaz olarak adland›r›l›r. Bu top-
raklar›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. Abdül-
hamid Han da bir demiryolu hatt› projesiyle mukaddes topraklar› ‹stanbul’a ba¤lamay› planlaya-
rak uygulamaya geçmiflti. 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 uzanm›fl ucu olan
Hindistan, Yak›ndo¤u ile Uzakdo¤u’yu ay›r›r. Geri kalm›fl ve ayr›ca çok kalabal›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 bulundu¤u, bu yüzden de baharat yolunun bafllad›¤›
yerdir. Çin’den sonra dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesidir.

H‹ZAN: Bitlis ilimizin; Güneydo¤usundaki engebeli arazide, Van Gölünün Güneyinde yer alan
bir ilçesidir. Arazisinin da¤l›k olmas› nedeniyle hayvanc›l›k geliflmifltir. ‹lk yerleflmelerin M.Ö. 1000’li
y›llarda Urartular ile bafllad›¤› bölgede Pers, Roma, Bizans ve Arap devletlerinin, 11. yüzy›lda Sel-
çuklular›n, 16. yüzy›l bafllar›nda da Osmanl›lar›n egemenli¤i alt›na girmifltir.
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HORHOR MEDRESES‹: Bediüzzaman Hazretleri Urartulardan kalma tarihi Van Kalesi üzerinde
bulunan ve Horhor olarak ifade edilen yeri 1897-1907 ve 1912-1914 y›llar› aras›nda medrese ola-
rak kulland› ve talebe yetifltirdi.

— I —

IRAK: Osmanl› devletinin çöküflünün ard›ndan Ortado¤u’da kurulmufl olan devletlerden birisi-
dir. Tarih içinde daha önce yaflam›fl bir Irak devleti veya bir Irak halk› olmam›flt›r. Irak ad› da Os-
manl› ‹mparatorlu¤u döneminde merkeze olan uzakl›¤›ndan dolay› “›rak” kelimesiyle isimlendiril-
mesinden gelmektedir. Osmanl› dönemindeki Musul, Ba¤dat ve Basra eyaletlerinin bir araya gel-
mesiyle Irak oluflmaktad›r. Irak 18 ayr› flehirden meydana gelmektedir. 23 milyon civar›nda bir nü-
fusa sahip olan Irak'›n % 97'si Müslüman (% 65 fiii % 32 Sunni), % 3'ü ise Hristiyan'd›r. Etnik da¤›-
l›m olarak ise % 72-75 Arap, % 22-25 Kürt, % 2 Türkmen, % 2 Asuri ve di¤er etnik unsurlard›r. fiii-
ler güney Irak'ta yaflarken Ba¤dat civar›nda Sünnî Araplar, Kuzey Irak'ta ise Kürt ve Türkmen nü-
fus yaflamaktad›r. Irak'ta çok önemli petrol yataklar› mevcuttur. Suudi Arabistan'dan sonra dün-
yan›n en büyük ikinci petrol rezervine sahip ülkesidir.

Irak, dünyan›n en eski medeniyetlerine ev sahipli¤i yapm›fl olan Afla¤› Mezopotamya bölgesin-
de kurulmufl bir devlettir. Bu gün Irak Orta Do¤u’da yer alan stratejik mevkisiyle, sahip oldu¤u
petrol rezervleri ile Körfezin önde gelen önemli ülkelerinden biri durumundad›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 baflat güç ABD olamaya bafllam›flt›r. So¤uk Sa-
vafl sonras› Orta Do¤u’da etkisini art›ran ABD’nin Irak’a hususi politik ilgisinin oldu¤u aflikard›r. Son
dönem Irak’›n tarihinin ABD’nin politik dayatmalar› ile flekillendi¤ini söyleyebiliriz.

Irak dünyada büyük petrol üreticileri aras›ndad›r. Ülke Ortado¤u’nun ulafl›m kavfla¤›d›r. Ayn›
zamanda ça¤lar boyunca Arabistan ve ‹ran aras›nda köprü görevi görmüfltür. 1917’de ‹ngiliz kuv-
vetlerince iflgal edildi. 1921’de ba¤›ms›z Irak Krall›¤› kuruldu. Krall›¤›n 1958’de kanl› bir darbeyle
y›k›lmas›ndan sonra Irak Cumhuriyeti kuruldu. 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 denilen noktada yer
alan Isparta ili, E¤irdir, Kovada ve Gölcük gölleri, Kovada ve K›z›lda¤› Milli Parklar› ile zengin bir fau-
na ve floraya sahiptir. ‹nanç turizminin merkezi Yalvaç ilçesi Anadolu’nun kültür zenginli¤ini tüm
ihtiflam› ile yans›tmaktad›r. Kayak Merkezinin yerald›¤› Davraz Da¤›, do¤a yürüyüflü ve nehir spor-
lar›na elveriflli kanyonlar, ma¤aralar ve da¤lar› ile pek çok do¤a sporlar›n›n yap›ld›¤› merkezdir. Is-
parta'n›n turizm kap›s› E¤irdir, alternatif turizm bölgesidir. Da¤c›l›k, trekking, rüzgarsörfü, yamaç
paraflütü, kampç›l›k turizm çeflitlerinden birkaç›d›r. Isparta ilinin ilçeleri; Aksu, Atabey, E¤irdir, Ge-
lendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, fiarkikaraa¤aç, Uluborlu,Yalvaç ve Yeniflarbadem-
li'dir. Nur Risalelerinin telif ve ço¤alt›lmas›nda Isparta ve Ispartal› Nurcular›n eme¤i unutulamaz. 

— ‹ —

‹NEBOLU: Karadeniz sahilinin tam ortas›nda yer alan Kastamonu ilimize ba¤l› tipik bir sahil ka-
sabas›. ‹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›nda önemli bir yeri vard›r. ‹nebolulu
Nur Talebeleri hem sadakat ve hem de vefada örnek olmufllard›r.
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‹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 sanayi ink›lab› gerekse sö-
mürgeleflme hareketlerindeki etkinli¤i onu tarihin son imparatorlu¤u yapm›flt›r. Tabi-
î ki sömürgeleflme hareketlerindeki genifllemesinden ötürü üstünde “güneflin batmad›¤› impara-
torluk” deyiflini de hak etmifltir. 20. yüzy›lda dünya savafllar›nda oynad›¤› aktif rol nedeniyle ve
de hemen sonras›nda dünyay› saran ekonomik krizin de etkisiyle 19. yüzy›ldaki gücünden ve de
sömürgelerinden çok fley kaybetmifltir. Yine de Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun kurulmas›nda
oynad›¤› aktif politika nedeniyle halen daha Avrupa ve dünya arenas›nda etkili bir ülkedir. Türk-
çede, ‹ngiltere olarak adland›rd›¤›m›z yer asl›nda Büyük Britanya adas›d›r. ‹ngiltere, Büyük Britan-
ya’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, Türkme-
nistan 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, Nüfusu ise Temmuz 2001 ve-
rilerine göre 66,128,965’dir. Baflkenti Tahrand›r. Resmi ad› ‹ran ‹slâm Cumhuriyeti olan ‹ran, teok-
ratik bir cumhuriyettir.

‹SPANYA: Avrupa’n›n güneybat›s›nda ‹ber Yar›madas›nda yer alan ve krall›kla yönetilen bir ül-
kedir. Portekiz ile birlikte ‹ber Yar›madas›n› oluflturur. Kuzeydo¤usunda Pireneler ve Andorra ve
Fransa’dan ayr›l›r. Baflkenti Madrit’tir. ‹spanya 17 özerk bölgeye ayr›lm›flt›r. 

‹SPAR‹T: Bediüzzaman Said Nursî 1878 y›l›nda Bitlis vilâyetine ba¤l› Hizan kazas›n›n ‹sparit na-
hiyesinin Nurs köyünde do¤mufltur. Babas›n›n ad› Mirza, annesinin ad› Nuriye’dir. Bediüzzaman
Said Nursî Hazretleri köken olarak asl›n›n Isparta’dan ‹sparit nahiyesine gitmifl olabilece¤ini bir
mektubunda söylemifltir.

‹STANBUL: ‹stanbul Türkiye’nin en çok nüfuslu ve sanayisi en çok geliflmifl kentidir. Büyük
metropoller aras›nda gösterilen ‹stanbul’un tarihî ve co¤rafî özellikleri dolay›s›yla dünyan›n en
gözde flehirlerinden birisidir. ‹stanbul’da genel olarak Akdeniz iklimi koflullar› görülür. Bu iklim, k›-
y› bölgelerle iç kesimlerde biraz ayr›l›klar göserir. ‹stanbul s›ras›yla Roma imparatorlu¤u (324-395),
Bizans imparatorlu¤u (395-1453), Osmanl› imparatorlu¤u (1453-1923) gibi büyük imparatorluklara
sahiplik yapm›flt›r. Üstad›n ‹stanbulla 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 buyurur. 1918’de Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminin ilim
akademisi say›lan Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye üyeli¤ini yapar. Bundan sonra k›sa aral›klarla Yûflâ Te-
pesinde, 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. 

‹STANBUL BO⁄AZI: Karadeniz ile Marmara Denizini birlefltiren su yoluna verilen isimdir. ‹stan-
bul’un Rumeli (Avrupa) ve Anadolu (Asya) yakalar›n› birbirinden ay›r›r. Uzunlu¤u düz olarak 30
km’dir. ‹stanbul Bo¤az› üzerinde 1973 y›l›nda aç›lan 1073 m boyundaki Bo¤aziçi Köprüsü ve
1986’da aç›lan 1090 m. boyundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yakay› birbirine ba¤lamakta-
d›r. Bo¤az› alttan geçecek Marmaray Projesinin 2008’de tamamlanmas› beklenmektedir.
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‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹: ‹stanbul Üniversitesinin kurulufl tarihi 1453 y›l›na kadar uzanmak-
tad›r. Sovyet t›p bilgini Daniflefski, dünyan›n en eski t›p fakültesinin ‹stanbul’da oldu¤u görüflün-
dedir. Üniversitelerde okutulan bilimler Osmanl›n›n yükselme ve gerileme dönemine paralel ola-
rak ifllenen bilimlerde de¤iflmifltir. Örnek olarak yükselme dönemi olan Beyaz›t, Yavuz ve Kanunî
Süleyman Medreseleri ilâhiyat, edebiyat, hukuk ve tabiî bilimler ifllerken; duraklama ve gerileme
döneminde ise deneyi ve gerçekcili¤i reddeden, bilimsellik özelli¤ini yitiren bir sistem içine girmifl-
lerdir.

‹SVEÇ: Balt›k Denizi k›y›s›nda, Finlandiya ile Norveç aras›nda yer alan bir Kuzey Avrupa ülkesi-
dir. Yaklafl›k 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yüzölçümü 449.964 km2 dir. 

‹ZM‹T: ‹zmit, do¤u ve güneydo¤uda Sakarya, güneyde Bursa illeri, bat›da Yalova ili, ‹zmit Kör-
fezi, Marmara Denizi ve ‹stanbul ili, kuzeyde de Karadeniz’le çevrili olan Kocaeli ilinin il merkezi-
dir. ‹zmit’in do¤usundan geçen 30° do¤u boylam› Türkiye saati için esas kabul edilir. Do¤al bir li-
man olan ‹zmit Körfezi ifllek bir denizyoludur.

— J —

JAPONYA: Uzakdo¤u’da, adalardan oluflan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara s›n›r› yoktur. Ülke-
nin resmî ad› Nihonkoku, eski Çincede “Günefl do¤an ülke” anlam›na gelmektedir.

— K —

KÂBE: Hicaz’da Mekke-i Mükerreme’de, Harem-i fierif’in ortas›nda bulunan kutsal bina; yeryü-
zünde Allah’a adanm›fl ilk mabed, beytullah. Müslümanlar›n namaza bafllarken yöneldikleri cihet,
k›ble. Müslümanlar›n hac› olmak için Kurban Bayram›nda ziyaret ettikleri mekân.

KAFKASYA: Rusya Federasyonunun Avrupa bölümünün güneybat›s› ile Gürcistan, Azerbay-
can ve Ermenistan topraklar›n›n bulundu¤u bölgeye Kafkaslar denir. Bölgede yer alan ve silsile ha-
linde uzanan da¤lar Kafkas Da¤lar› olarak adland›r›lmaktad›r. Bölgenin bat›s›nda Karadeniz ve
Azak Denizi, do¤usunda ise Hazar Denizi bulunmaktad›r.

KA⁄ITHANE: ‹stanbul’un Avrupa yakas›ndad›r. Kâ¤›thane deresinin Haliç’le bulufltu¤u yerden
itibaren kuzeybat›ya do¤ru genifller. Kuzeyde ve güneyde fiiflli, bat›da Befliktafl, do¤uda Eyüp ilçe-
leriyle komfludur. Bir di¤er güney komflusu da Beyo¤lu’dur. Haliç’e de çok k›sa bir k›y›s› vard›r.
1987 y›l›na kadar fiiflli’ye ba¤l› bir köy statüsünde olan Kâ¤›thane, 1987’de ilçe yap›lm›flt›r. ‹stan-
bul Bo¤az›n› Bo¤aziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle aflan oto yollardan birincisi ilçenin gü-
neyinden, ikincisi ise kuzeyinden geçer. Kâ¤›thane ilçesine ad›n› veren Ka¤›thane deresi ve çevre-
si, Bizans döneminde s›radan, Osmanl› döneminde ise epeyce ra¤bet gören bir mesire yeriydi. Pa-
diflahlar bu çevrede zaman zaman ava ç›karlard›. XV. yüzy›ldan bafllayarak, do¤al güzellikleri ve
korular› ile ünlenen Ka¤›thane , çok sevilen bir e¤lence yeri haline gelmifl ve bu özelli¤ini uzun
yüz y›llar korumufltur. 18. yüzy›lda, Lâle Devrinde ‹stanbul’un en popüler yeri haline geldi. Sada-
bat Kasr›’n›n yap›l›fl›, çevrenin havuzlarla, bahçelerle süslenmesi bu devirde olmufltur. Bu dönem-
de Kâ¤›thane’de 100 kadar irili ufakl› köflk infla edildi¤i söylenir. Bunlar›n birço¤u Lale Devrinin
noktalayan Patrona Halil ‹syan› s›ras›nda yak›l›p y›k›lm›flt›r. Bu gün halen yürütülen Sadabat pro-
jesi kapsam›nda Kâ¤›thane mesiresi “Sadabat” ›n eski ihtiflaml› günlerine ve ‹stanbul’un yeniden
cazibe merkezi haline dönüfltürülmesine çal›fl›lmaktad›r.
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KAH‹RE: M›s›r’›n baflkenti olan Kahire Afrika K›t’as›n›n ve dünyan›n en büyük flehirlerindendir.
Politik, ekonomik ve kültürel aç›dan Orta Do¤unun merkezi hükmündedir. 2005 y›l› itibar›yla nü-
fusu yaklafl›k 16 milyondur. Nüfusunun % 90’› Müslüman olup geri kalan› M›s›rl› Hristiyanlardan
oluflmaktad›r. Tarihî eserler bak›m›ndan zengin bir flehir olan Kahire UNESCO Dünya Tarih Miras›
listesindedir. Dünyan›n yedi harikas›ndan biri olan Giza Piramitleri Kahire’de bulunmaktad›r. El-Ez-
her, Aynü’fl-fiems, Kahire Üniversitesi ve Amerikan Üniversitesi gibi üniversitelerin bulundu¤u Ka-
hire’de Arap ülkelerinden gelen pek çok ö¤renci ö¤renim görmektedir.

KARABÜK: Karadeniz bölgesinin Bat› Karadeniz bölümünde yer alan Karabük, kuzeyde Bar-
t›n, kuzeydo¤u ve do¤uda Kastamonu, güneydo¤uda Çank›r›, güneybat›da Bolu, bat›da Zonguldak
illeriyle komfludur. Karabük, Filyos çay› Vadisi içinde kurulmufl, hava kirlenmesine elveriflli bir
kenttir. Bu kent, Filyos çay›n›n do¤udan gelen Araç çay› ile güneydo¤udan gelen So¤anl› çay›n›n
birlefltikleri bir yerde bulunmaktad›r.

KARADA⁄: Kastamonu’nun bir ilçesidir. Said Nursî Hazretlerinin Kastamonu hayat›nda önem-
li bir yer tutan Karada¤, flehrin yaklafl›k 9 kilometre bat›s›nda yer almaktad›r. Bediüzzaman Haz-
retleri buraya gelip tefekkür ediyor ve risalelerini telif ediyordu. “Karada¤’›n Bir Meyvesi” bafll›kl›
Lâhika için Üstat Bediüzzaman Hazretleri, “Mektup yerine bu meyveyi gönderiyoruz” cümlesini
kullanm›flt›r.

KARADEN‹Z: Türkiye’nin kuzeyinde bulunan denizdir. Karadeniz’i çevreleyen ülkeler Türkiye,
Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’d›r. Yüzölçümü, yaklafl›k olarak 460.000 km2
olan Karadeniz oldukça derindir. En derin noktas› 2020 metredir. K›y›lardan itibaren hemen derin-
leflir. Tuzluluk oran› % 0.18 civar›ndad›r.

KARAÇ‹: Pakistan’›n güneydo¤usundad›r. Kalabal›k nüfusuyla Pakistan›n ve dünyan›n en bü-
yük flehirleri aras›nda yer almaktad›r. Umman Denizine sahili bulunan ve bir liman flehri olan Ka-
raçi malî ve ticarî aç›dan Pakistan’›n en önemli flehridir.

KASTAMONU: Eski bir yerleflim merkezi olan Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde bir çok es-
ki 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 Kalesi, Gerifl Tepesi, Çatalzeytin'de Gino-
lu Koyu, Cide ‹lçesinde Gideros Koyu arkeolojik sit alan›d›r. Türkiye nin en meflhur ve kaliteli sa-
r›msa¤› Kastamonu da üretilir ve sunta ve baklal› zincir (zintafl) üretimi yap›l›r. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri 1936 ilkbahar›nda Eskiflehir hapsinden tahliye olduktan son-
ra Kastamonu’ya mecburî ikamet için sevk edilir. Burada Araba Pazar› semtinde polis karakolu
karfl›s›nda bir eve yerlefltirilir. Kastamonu Lâhikas› Üstad›n burada ikameti esnas›nda yazd›¤› ve
gelen mektuplardan oluflturulmufltur. Ayr›ca Ayetü’l-Kübra olan yedinci fiua da burada yaz›lm›fl-
t›r. 1943’e kadar burada kald›ktan sonra tekrar tutuklanarak talebebleriyle beraber Denizli hapsi-
ne sevk edildi.

Kastamonu ilinin ilçeleri; Abana, A¤l›, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devre-
kani, Do¤anyurt, Hanönü, ‹hsangazi, ‹nebolu, Küre, P›narbafl›, Seydiler, fienpazar, Taflköprü ve Tos-
ya'd›r.

KERKÜK: Irak’ta Türklerin yo¤un olarak yaflad›¤› flehirlerden biridir.
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KEfiM‹R: Co¤rafî olarak Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in kesiflme noktas›nda yer al-
maktad›r. Keflmir, bir bölümü Hindistan, bir bölümü Pakistan s›n›rlar› içinde yer alan ve halk›n›n
büyük ço¤unlu¤unu Müslümanlar›n oluflturdu¤u bir bölgedir. Pakistan’la Hindistan’›n ayr›lmas› es-
nas›nda imzalanan anlaflmada belirlenen flarta göre Müslümanlar›n ço¤unlukta oldu¤u bölgeler
Pakistan’a, di¤er bölgeler ise Hindistan’a kalacakt›. Fakat Hindistan, nüfusunun büyük ço¤unlu¤u
Müslüman olmas›na ra¤men Keflmir’i Pakistan’a b›rakmak istemedi. Bunun üzerine ç›kan silâhl›
mücadelede bir bölümü kurtar›larak Pakistan’a kat›ld›. Ancak nüfusunun ço¤unlu¤unun Müslü-
man olmas›na ra¤men önemli bir k›sm› hala Hindistan iflgali alt›ndad›r.

KIRIM: Karadenizin kuzeyindedir. Güneyinde ve bat›s›nda Karadeniz, do¤usunda Azak Denizi
bulunmaktad›r. Kuzeyinden karaya Orkap› ile ba¤lanm›flt›r Baflkenti Akmescit olan K›r›m’›n yüzöl-
çümü 27.000 km2, nüfusu ise yaklafl›k 2.500.000 dur. K›r›m tarih boyunca jeopolitik ve ticarî aç›-
dan önemini korumufl flehirlerden biridir.

KONYA: Anadolu yar›madas›n›n ortas›nda bulunan kent, ‹ç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer
almaktad›r. Konya’n›n topraklar›n›n büyük bir k›sm› ‹ç Anadolu’nun yüksek düzlükleri üzerinde-
dir. Güney ve güneybat› kesimleri Akdeniz bölgesine dahildir.

KORE: Asya’n›n do¤usunda, Kore Yar›madas›n›n güneyinde, Japon Denizi ile Sar› Deniz k›y›s›n-
da yer almaktad›r. II. Dünya Savafl›n›n sonuna kadar Japonya’n›n bir sömürgesi olan Kore II. Dün-
ya Savafl›ndan sonra Kore, kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayr›ld›. Kuzey Kore Çin’in deste¤in-
de çok güçlü bir ordu kurdu ve Çin’le askeri yard›mlaflma pakt› imzalad›. Bunun üzerine ABD de
Güney Kore ile bir anlaflma imzalad›. Kuzey Kore hükümeti, tüm Kore’de bir komünist yönetim
kurmak için harekete geçti. 25 Haziran 1950 günü bask›n tarz›nda 38. paralel hatt›n› geçti. Böyle-
ce Kuzey Kore ile Güney Kore aras›nda savafl patlak verdi. Birleflmifl Milletler tüm dünyaya Güney
Kore’ye yard›m ça¤r›s› yay›nlad›. Türkiye BM saf›nda savaflmak üzere Kore’ye 4500 kiflilik bir tu-
gay gönderdi.

KOSTURMA: Rusya Federasyonunun kuzeybat›s›nda, Volga Nehrinin k›y›s›nda, Moskova’n›n
yakl›fl›k 320 kilometre kuzeydo¤usunda bulunan bir flehirdir. Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Dün-
ya Savafl›nda milis kuvvetleri gönüllü komutan› olarak savafla kat›ld› ve Ruslara esir düfltü. Önce
Kosturma eyaletinin Kilogrif kasabas›na, daha sonra da Kosturma içlerindeki büyük bir esir kam-
p›na götürüldü. Orada yaklafl›k ‹ki buçuk sene esir hayat› yaflad›ktan sonra firar ederek Varflova,
Berlin, Viyana ve Sofya yoluyla ‹stanbul’a döndü.

KUDÜS: Kudüs, vahye dayanan bütün dinlerde kutsal say›lan bir flehirdir. Bunun baflta gelen
sebebi ise Yüce Allah’›n insanlar› do¤ru yola iletmek üzere görevlendirdi¤i peygamberlerin birço-
¤unun bu flehirde yaflam›fl veya en az›ndan hayatlar›n›n bir bölümünü bu flehirde geçirmifl olma-
lar›d›r. Ayr›ca bu peygamberlerden baz›lar›n›n mabet olarak kulland›klar› mekanlar da bu flehir-
dedir. Kudüs, ‹slam dininde özel bir yere ve kutsiyete sahiptir. Zaten ad› da bu yerine ve kutsiye-
tine iflaret eder. Müslümanlar›n ilk k›blesi olan Mescid-i Aksa’y› ba¤r›nda bar›nd›rmas› ve Resulul-
lah’›n (a.s.m.) ‹sra ve Miraç mucizesine flahit olmas› bu üstünlü¤ünün sebeplerinin bafl›nda gelir.

KÜRD‹STAN: Osmanl› devleti zaman›nda bir co¤rafî bölge.

KÜTAHYA: Topraklar›n›n büyük bölümü Ege Bölgesinde, küçük bir bölümüde Marmara Böl-
gesinde bulunan bir flehrimizdir. Marmara, Ege Ve ‹ç Anadolu Bölgeleri aras›nda kalan bir yayla
üzerinde kurulmufltur. Kurulufl Tarihi kesin olarak tesbit edilememekle beraber, Tarihi M.Ö. 3. bin 
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y›llar›na uzanmaktad›r. Ünlü masalc› Ezop Kütahya 'da do¤mufltur. Eski kaynaklara göre Kütahya
'n›n antik ça¤lardaki ad› Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti fleklinde geçmektedir. Kütahyan›n Müslüman-
lar taraf›ndan fethedilmesi Malazgirt Zaferinden sonrad›r. 1071'de Malazgirt Savafl›nda Alparslan'a
ma¤lup olan Bizans ‹mparatoru Romanus Diogenes tutsakl›k dönüflü Kütahya'ya getirildi ve göz-
leri kör edildi. 1078'de Anadolu Selçuklu devletini kuran Kutalm›flo¤lu Süleyman fiah Kütahya'y›
ele geçirdi. 1097'de Haçl›lar›n sald›r›s›na u¤rad›. II. K›l›çarslan kaybedilen topraklarla birlikte Kütah-
ya'y› geri ald›. 1277'de G›yaseddin Keyhüsrev Kütahya yöresini Germiyano¤lu Süleyman fiah k›z›
Devlet Hatunu Osmanl› Sultan› I. Murat'›n o¤lu Y›ld›r›m Beyaz›t'a verdi. (1381) Germiyano¤ullar›
Beyli¤inin topraklar› Devlet Hatunun çeyizi olarak Osmanl›lara verildi. (Kütahya ve çevresi dahil)
1402 Ankara Savafl›nda, Beyaz›t'› a¤›r bir yenilgiye u¤ratan Timur, Kütahya'y› alarak II. Yakup Be-
ye geri verdi. Kütahya daha sonra Osmanl›lara geçti ve Sancak Merkezi oldu.

— L —

LAHOR: Pakistan’›n baflkenti ‹slâmabad’›n kuzeyinde, Hindistan san›r›ndad›r. Pakistan’›n ikinci
büyük flehridir.

LÜBNAN: Ortado¤u ülkelerinden say›lan ve bir Ön Asya ülkesi olan Lübnan kuzeyden ve do-
¤udan Suriye, güneyden Filistin (‹srail iflgali alt›nda), bat›dan da Akdeniz ile çevrilidir. Baflkenti Bey-
rut’tur.

— M —

MALATYA: Malatya, Do¤u Anadolu bölgesinin yukar› F›rat havzas›nda ve Ad›yaman, Malatya,
Elaz›¤, Bingöl, Mufl, Van çöküntü alan›n›n güneybat› ucunda yer almaktad›r. Çevresini do¤uda Ela-
z›¤ ve Diyarbak›r, güneyde Ad›yaman, bat›da Kahramanmarafl, kuzeyde Sivas ve Erzincan illeri
çevirir. Bizans-Arap mücadelesi sonucunda flehir 659 y›l›nda ‹slam hakimiyetine geçmifltir. 11.
yüzy›l bafllar›ndan itibaren Anadolu bir Türk yurdu haline gelmeye bafllam›flt›r. Bu bölge de Türk-
Bizans mücadelelerinin odaklaflt›¤› flehirlerden biri olmufltur. 1056-1101 y›llar› aras›nda birkaç de-
fa el de¤ifltirmifltir. 1101 y›l›nda Melik Muhammed Gazi’nin hakimiyetine geçen Malatya, bir daha
kaybedilmemek üzere Türk beldesi haline getirilmifltir.

MARD‹N: Mardin, Güneydo¤u Anadolu bölgesinde yer al›r. Do¤uda fi›rnak ve Siirt, bat›da fian-
l›urfa, kuzeyde Diyarbak›r ve Batman, güneyde Suriye topraklar›yla çevrilidir. Güneydo¤u Anado-
lu bölgesinin Dicle-F›rat havzalar›nda yer alan Mardin’de çok çeflitli yer yüzü flekillerine rastlan›l›r.
Dicle vadisinin bat›s›nda kalan Mardin da¤lar› ilin topraklar›n› ortadan bölmekte ve Diyarbak›r hav-
zas›yla Suriye çölü aras›nda bir eflik oluflturmaktad›r.

MED‹NE: Kur’ân’da Yesrip diye an›l›r. Ahzap Suresi, 13. ayetinde Müslümanlarca Medinetü’n-
Nebi (Peygamber Ülkesi) ya da Medinetü’l-Münevvere (Ayd›nlanm›fl Ülke) olarak bahsedilir. Hz.
Muhammed’in 622 y›l›nda Mekke’den göçetmek zorunda kald›¤›, 300 km kuzeydeki kent. Pey-
gamber Efendimizin mübarek kabr-i flerifi, Mescid-i Nebevî diye bilinen Peygamber mescidi Medi-
ne’de ve binlerce Sahabenin defnedildi¤i Cennetü’l-Baki mezarl›¤› da bu flehirdedir.

MED‹NE-‹ MÜNEVVERE: Bak›n›z MED‹NE.

MEDRESETÜZZEHRA: Said Nursî ‹slâm dünyas›ndaki fakirli¤in ve çeflitli ayr›l›klar›n en önemli
sebepleri aras›nda cehaletin oldu¤unu tespit ederek istikbalde toplumlara 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 
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mahiyetinde bir kurumun infla edilmesi düflüncesini devaml› dile getirmifltir. Bu üniversitenin ku-
rulmas›n›n sebebini “Vicdan›n ziyas›, ulûm-u diniyedir, akl›n nuru, fünun-u medeniyedir. ‹kisinin
imtizac›yla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. ‹ftirak ettikleri va-
kit, birincisinde taassup, ikincisinde hile ve flüphe tevellüt eder” biçiminde esas alm›flt›r. Böylece
üniversitede pozitif bilimlerle birlikte din ilimlerinin beraber okutulmas› gerekti¤ini, bu okulun e¤i-
tim flartlar›n› ayr›nt›lar›na kadar aç›klar. Said Nursî, do¤u illerindeki kurulmas›n› düflündü¤ü bu e¤i-
tim kurumunu gerçeklefltirmek için o günkü iktidardan destek almak için 1907 tarihinde ‹stan-
bul’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, Sultan Reflad’›n Rumeli seyahatine kat›larak Kosova’ya gider.
Kosova da bir ‹slâmî yüksek e¤itim kurumunun yap›lmas›na niyet edilmifltir. Bu hareketten dola-
y› 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 Sa-
vafl›n›n ç›kmas›yla geri kal›r. Bundan sonra Sultan Reflad, Bediüzzaman’›n Medresetüzzehra tekli-
fini kabul eder ve üniversite için 20.000 alt›n ödenek ay›rtt›r›r. Said Nursî bunun üzerine Van’a gi-
der. Van Gölü k›y›s›nda olan Artemit’te Medresetüzzehra’n›n temeli at›l›r. I. Dünya Savafl›n›n ç›k-
mas›yla bu üniversitenin yap›lmas› da ertelenmifl olur. Bu konuyla ilgili Risale-i Nur’un çeflitli yer-
lerinde bilgiler mevcuttur.

MEKKE: Arabistan’da Kabe’nin bulundu¤u, Hz. Peygamberin (a.s.m.) do¤du¤u mukaddes flehir.

MEKKE-‹ MÜKERREME: Bak›n›z MEKKE.

MENEMEN: ‹zmir iline ba¤l› bir ilçedir. Menemen 23 Aral›k 1930’da meydana gelen Menemen
hadisesiyle gündeme gelmifltir. Dervifl Mehmet isminde bir flahs›n öncülü¤ünde bafllayan ve da-
ha sonralar› provokasyon ve tertip oldu¤u ortaya ç›kan silahl› bir eylem. Dervifl Mehmet yan›na
toplad›¤› bir k›s›m flah›slarla beraber Aste¤men M. Fehmi Kubilay’› ve bir bekçiyi öldürerek halk›
infiale getirerek kendi etraf›nda toplamaya çal›flt›. Askerî kuvvetlerin yard›m›yla bast›r›lan bu olay
resmî çevreler taraf›ndan Nakflî ayaklanmas› olarak de¤erlendirilir. Bu olayla birlikten bölgede s›-
k›yönetim ilân edilerek ‹stanbul’da bulunan Nakflî fleyhlerinden Esat Erbili ile birlikte 34 kifli idam
edildi. Muhalif bas›na karfl› sert önlemler al›narak, dinî faaliyetlerde bulunanlar hakk›nda takibat-
lara giriflildi.

MERG‹VAR: ‹ran’›n R›zaiye flehrine ba¤l› bir yerleflim birimidir.

MERS‹N: Mersin orta Akdeniz bölgesinde bulunan bir sahil flehrimizdir. güneyinde Akdeniz, gü-
neybat›s›nda Antalya, bat›s›nda Karaman, kuzeyinde Karaman ve Konya, kuzeydo¤usunda Ni¤de
ve do¤usunda Adana illeri bulunmaktad›r. Mersin geçmifli m.ö. 5500 senelerine kadar uzanan ta-
rihî bir flehirdir. Mersin, Hititler, Asurlar, Dorlar, Klikyal›lar, Persler, Bizansl›lar, Araplar, Selçuklular
ve Memlûklular›n hüküm sürdü¤ü yerlerden biridir. Mersin’in Osmanl› topraklar›na kat›lmas› ise
1515 y›l›nda Yavuz Sultan Selim’in eliyle olmufltur. 1933 y›l›nda Mersin il merkezi olmak üzere il-
çeleri ile birlefltirilmifl ve ‹çel ad› verilmifltir.

MISIR: M›s›r Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika'n›n en kalabal›k ülkesidir. Nüfusun büyük bir bö-
lümü 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› bulunmak-
tad›r. M›s›r antik medeniyetiyle ünlü bir ülkedir ve dünyan›n en çok ilgi çeken tarihsel an›tlar› 
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yine buradad›r. Gize Pramitleri, Karnak Tap›na¤› ve Krallar Vadisi en önemli tarihsel an›tlard›r. Özel-
likle fieyhülislâm merhum Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-i Nur’a sahip ç›km›fl ve el-Ezher
Üniversitesine tan›tm›flt›r.

M‹LAS: Mu¤la iline ba¤l› Milâs, plajlar›, gölleri, antik kentleri, Türk ‹slâm eserleriyle görülmeye
de¤er bir turizm beldesidir. Ülkemiz güneybat›s›nda yer alan Milâs, Bodrum Mandalya Körfezi, Ba-
fa Gölü, Gökova Körfezi ile çevrelenmifltir. Bunun sonucu olarak da uzun bir k›y› fleridine sahiptir.

M‹R HASAN VEL‹ MEDRESES‹: Van’›n Bahçesaray ilçesine ba¤l›, Arvas nahiyesindeki bir med-
resedir. Üstat Bediüzzaman babas›ndan izin alarak Arvas nahiyesine gider. Orada Mir Has Veli
Medresesinde ders görmeye bafllar.

MUfi: Mufl Do¤u Anadolu bölgesinin Yukar› Murat-Van bölümünde yer almaktad›r. F›rat havza-
s› içinde kalan Mufl il alan›n›n önemli akarsular› Murat ve Karasu ›rmaklar›d›r. Yüksek ve da¤l›k bir
bölgede bulunan Mufl, genel olarak Do¤u Anadolu bölgesinin sert ve karasal iklimin etkisi alt›n-
dad›r.

— N —

N‹L: M›s›r’dan geçip Akdeniz’e dökülen meflhur büyük nehir. M›s›r’a hayat verdi¤i söylenir. Ay-
r›ca dünyan›n en uzun nehridir (6.695 km).

NORVEÇ: Kuzey yar›mkürede yer alan so¤uk bir iklimi olan ‹skandinav ülkesi.

NURS KÖYÜ: Bitlis iline ba¤l› Hizan ilçesinin ‹sparit nahiyesine ba¤l›d›r. Nurs köyünün flimdiki
resmî ad› Kepirli’dir. Üstat Bediüzzaman Said Nursî bu köyde dünyaya gelmifltir. Bu köyle ilgili Ri-
sale-i Nur’da çeflitli yerlerde bilgiler mevcuttur.

NURfi‹N: Do¤u Anadolu bölgesindedir. Bediüzzaman Hazretlerinin tahsil gördü¤ü y›llarda Bitlis
iline ba¤l› bir köy olan Nurflin 1988 y›l›ndan itibaren ilçe olmufltur. Günümüzdeki ismi Güroy-
mak’t›r.

— P —

PAK‹STAN: ‹ngiliz sömürgesindeki Hindistan’da yaflanan kanl› bir mücadele sonras› gerçekle-
flen bölünme ile 14 A¤ustos 1947’de kurulmufltur. Baflkenti ‹slâmabad’d›r.

PAS‹NLER: Erzurum iline ba¤l› bir ilçedir. ‹lçe merkezi, Pasinler ovas›n›n kuzeyinde yer alan
Kargapazar› da¤lar›n›n eteklerinde kurulmufltur. Ekonomik bak›mdan Erzurum’un en geliflmifl ilçe-
lerindendir. Bu durumda rol oynayan iki temel faktör, ilçe topraklar›n›n Erzurum’un di¤er ilçeleri-
ne oranla daha verimli olmas› ve sulama imkânlar›n›n fazla olmas› ile ilçenin Erzurum’u do¤uya
ba¤layan kara ve demir yollar›n›n bulunmas›d›r.

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 ihtilâlinden sonra flehrin ismi Stalin taraf›ndan Leningrad ola-
rak de¤ifltirilmifltir. SSCB’nin parçalanmas›yla ismi tekrar de¤ifltirilerek St. Petersburg yap›lm›flt›r.
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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
edilir. Neva Nehri üzerindeki 42 ada üzerine yay›lan flehir, kültürel merkez oluflunun yan› s›ra za-
rif binalar›yla meflhurdur. Bediüzzaman Hazretlerinin Rusya esaretinden firar ettikten sonra u¤ra-
d›¤› flehirlerden biridir.

P‹RM‹S KARYES‹: Bitlis iline ba¤l› bir köydür. Üstad›n do¤du¤u Nurs köyüne komfludur.

— R —

RANGOON: Hindistan’›n do¤usunda bir ülke olan Birmanya’n›n baflkenti.

RAVZA-‹ MUTAHHARA: Ravza, bahçe ve cennet anlamlar›na gelir. Ravza-i Mutahhara “Pey-
gamber Efendimizin (a.s.m.) defnedildi¤i yer” demektir. Genel anlam› itibar›yla ço¤u zaman “Mes-
cid-i Nebî” kastedilir. Özel manas›yla “Mescid-i Nebî”nin içinde yer alan Hz. Peygamberin (a.s.m.)
kabr-i saadetleriyle minber-i flerif aras›nda kalan k›s›m” demektir. Buras› 10 metre geniflli¤inde ve
20 metre uzunlu¤unda 200 metrekarelik bir aland›r. Bu alan›n fazileti ile ilgili olarak Resul-i Ekrem
(a.s.m.) flöyle buyurur: “Evimle minberim aras›, cennet bahçelerinden bir bahçedir.”

R‹ZÂ‹YE: ‹ran'da Bat› Azerbaycan eyaletinin merkez kentidir. fiimdiki ad› Urmiye’dir. Urmiye
Gölünün bat›s›nda yer almaktad›r.

R‹ZE: Rize, Trabzon’un 75 kilometre do¤usunda, fliflkin yeflil yast›klara benzeyen çay fideleriy-
le kapl› bir da¤›n ete¤inde kurulmufltur. 1461 y›l›nda Trabzon’u fetheden Fatih Sultan Mehmet
1470 y›l›nda Ali Pafla ismindeki komutan› taraf›ndan Rize ve çevresi Türk egemenli¤i alt›na al›n-
m›flt›r. Yavuz Sultan Selim’in sancak beyli¤i s›ras›nda Annesi Gülbahar Hatun Sultan Rize’ye gele-
rek kendi ad› ile an›lan camii yapt›rm›flt›r. Cumhuriyet dönemine kadar sancak merkezi olan Ri-
ze, 20 Nisan 1924 tarihinde vilâyet olmufltur. 

RUSYA: Rusya Federasyonu, ya da Rusya, do¤u Avrupa ile kuzey Asya'ya yay›lm›fl ve
17,075,400 km2'lik yüzölçümü ile dünyan›n en genifl ülkesidir. Nüfus olarak ise s›ralamada seki-
zincidir. Said Nursî Hazretleri, I. Dünya Savafl› esnas›nda gönüllü milis albay› olarak savafl›rken üç
talebesiyle birlikte Ruslara esir düflmüfl, daha sonra Sibirya’da bulunan esir kamp›na götürülmüfl-
tür. Bu dönemdeki hayat›yla ilgili bilgiler Risale-i Nur’da mevcuttur.

— S —

SAFRANBOLU: Bat› Karadeniz bölgesinde denizden kufl uçumu 65 kilometre içerde bulunan
bir ilçedir. Karabük iline ba¤l› bulunan Safranbolu il merkezinden yaln›zca 8 kilometre uzakl›kta-
d›r. Yörede s›ras› ile Hititler, Frigler, dolayl› yoldan Lidyal›lar, Persler, Helenistik Krall›klar (Pondlar),
Romal›lar, Selçuklular, Çobano¤ullar›, Candaro¤ullar› ve Osmanl›lar egemenlik kurmufllard›r. Saf-
ranbolu 1196 tarihinde Selçuklu Sultan› II. K›l›çarslan’›n o¤lu Muhiddin Mesut fiah zaman›nda Türk-
lerin eline geçmifltir. Tarihî süreç içerisinde ise 1213-1280 tarihleri aras›nda Çobano¤ullar›n›n, 1326-
1354 tarihleri aras›nda Candaro¤ullar›n›n, 1354-1402 ve 1423 y›l›ndan itibaren de Osmanl›lar›n ege-
menli¤ine girmifltir.

SAMSUN: Samsun Anadolu’nun Karadeniz’e aç›lan en önemli kap›s›d›r. Avrupa ve Asya transit
yolu üzerinde ifllek bir kavflak noktas›nda bulunmaktad›r. Türkiye’nin en büyük akarsular› K›z›l›r-
mak ve Yeflil›rmak’›n aras›nda verimli delta topraklar›na sahip önemli bir tar›m merkezidir.
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SARAYBURNU: ‹stanbul’da Eminönü’ne ba¤l› bir semt.

SARIYER: ‹stanbul’un ilçelerinde biridir. Befliktafl ve Eyüp’le komfludur. ‹lçe s›n›rlar› dahilinde
Büyükdere, Sar›yer ve ‹stinye dereleri vard›r. ‹lçenin kuzey bölümünde k›rsal yerleflim alanlar›, ba-
t› bölümünde ise Belgrat ve Fatih ormanlar› bulunmaktad›r. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ‹s-
tanbul’da bulundu¤u 1918-1922 y›llar› aras›nda Sar›yer’e ba¤l› F›st›kba¤lar semtindeki ahflap bir
evde kalm›fl, Abdülkadir-i Geylânî Hazretlerinin Fütûhu’l-Gayb isimli eserini okuyarak, kendi tabi-
riyle Eski Said’den Yeni Said dönemine geçmifltir. Risale-i Nur Külliyat›ndan Mesnevî-i Nuriye isim-
li eserini bu dönemde telif etmifltir.

SAV KÖYÜ (SAVA): Isparta’da, merkeze ba¤l› bir köydür. Risale-i Nur’un elle yaz›l›p ço¤alt›l-
mas› için bu köyün halk› bütünüyle çal›flm›fllard›r. Said Nursî Hazretlerinin övgülerine mazhar ol-
mufllard›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 padi-
flahlar›ndan birisidir. Kur’ân’da Kehf Suresinde Zülkarneyn ile ilgili olarak, flarktan garba hakim ol-
du¤u ve mazlum milletleri, zalim kavimlerin tecavüzlerinden korumak için bir set infla etti¤i ifade
edilmektedir. Baz› müfessirler Zülkarneyn’in yapt›¤› seddin Azerbaycan ile Ermenistan aras›nda ol-
du¤unu ve tatarlar›n hücumundan 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 ol-
du¤udur.

SELÂN‹K: Bugün Yunanistan s›n›rlar› içinde bulunan bir flehir.

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 kesimde, Orta Sibirya Platosu;
üçüncü kesimde ise Rusya Uzakdo¤u’su yer al›r. Bölge uzun ve sert geçen k›fllar›yla tan›n›r. Bedi-
üzzaman Hazretleri I. Dünya Savafl› y›llar›nda Ruslara esir düfltü¤ünde Sibirya’n›n Kosturma bölge-
sine götürülmüfl ve orada yaklafl›k 2.5 y›l esaret hayat› yaflam›flt›r.

S‹‹RT: Güneydo¤u Anadolu bölgesinin önemli illerinden biridir. Mevcut bilgilere göre Siirt tarih
yönünden çok eski bir geçmifle sahiptir. M.Ö. 2000 y›l› bafllar›ndan M.Ö. 4. yüzy›la kadar s›ras›yla
Samiler, Babil ve Asur ‹mparatorlu¤u, Medler, Persler, M.S.ki dönemde Romal›lar, Parslar ve Sasa-
niler bölgede hâkim olmufllard›r. Siirt, l5l4 Çald›ran Zaferinden sonra Yavuz Sultan Selim taraf›ndan
Osmanl› ‹mparatorlu¤una kat›lm›flt›r. 26 Eylül 1919 y›l›nda 48 Say›l› Heyet-i Umumiye Karar› ile ba-
¤›ms›z sancak haline getirilen Siirt, 1923 y›l›nda vilâyet olmufltur.

SOFYA: Sofya, Bulgaristan’›n baflkentidir. Ayn› zamanda ülkenin en büyük ve en kalabal›k fleh-
ridir.

SUDAN: Kuzey Afrika’da K›z›ldeniz k›y›s›nda, M›s›r ile Eritre aras›nda yer al›r. Baflkenti Har-
tum’dur. 1 Ocak 1956’da ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmufltur.

SULTANAHMET CAM‹‹: Sultan I. Ahmet’in Sedefkâr Mehmet A¤a’ya yapt›rd›¤› 1609-1617 ta-
rihli Sultan Ahmet Camii dört yandan birer yar›m kubbe ile desteklenmifl 23,50 m. çap›ndaki mer-
kezî kubbeli yap› ‹stanbul’un en büyük boyutlu sultan camisidir. Yap›, zengin çinileri ve kalem ifli
bezemeleri ile de çok etkileyicidir. Çiniler Kâflici Hasan’›n, gösteriflli yaz›lar hattat Ahmet Guba-
ri’nin, sedef ifllemeli kap› ve pencere kanatlar› ise yap›n›n mimar› Sedefkâr Mehmet A¤a’n›n ese-
ridir.

SUR‹YE: Resmi ad› Suriye Arap Cumhuriyeti olan bir Ortado¤u ülkesidir. Baflkenti fiam’d›r. Tür-
kiye, Irak ve Lübnan’la komfludur. Nüfusun, % 90 Arap, % 10 Kürt ve Ermeni’dir. Dili Arapçad›r.
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SÜLEYMAN‹YE: Süleymaniye Camii bir mimarî flaheserdir. Kanunî Sultan Süleyman kendi ad›-
na yapt›rtaca¤› camii Koca Mimar Sinan’a havale etmifltir. Mimarl›k dünyas›n›n bir dehas› olan Mi-
mar Sinan, camii ve etraf›n› saran büyük kompleksi 1550-1557 y›llar› aras›nda tamamlam›flt›r. Türk
sanat›n›n klâsik döneminin kurucusu ve gelifltireni Mimar Sinan, sanat›n›n üstünlü¤ünü burada da
ispat etmifltir. Caminin avlusunun etraf›n› çevreleyen büyük komplekste okullar, kütüphane, ha-
mam, aflevi, kervansaray, hastane ve dükkânlar bulunur. Dört minaresi olan caminin esas mekâ-
n›n› büyük bir kubbe örter. Caminin ana girifli etraf› revaklarla çevrili, ortas›nda flad›rvan› olan iç
avludand›r. ‹ç mimarîdeki aç›kl›k, bütünlük, ölçülü bir süsleme buran›n haflmetli etkisini güçlendi-
rir. 53 metre yüksekli¤inde 26.50 metre çap›ndaki merkezi kubbeyi fil aya¤› denilen dört büyük
paye tafl›r. Mekân›n bütün elemanlar› uyumlu bir armoni içerisindedir. Statik bak›m›ndan da ya-
p›n›n dengesi kusursuzdur. Zaman içinde ‹stanbul flehrini sarsan depremler burada tek bir çatla-
¤a bile sebep olamam›flt›r. Kubbenin içi geçen yüzy›lda yap›lm›fl barok tesirli dekorasyondur.

— fi —

fiAM: Suriye’nin baflflehri olan fiam’›n eski ad› D›m›flk’t›r. Müslümanlar›n fethetmesiyle birlikte
uzun y›llar ‹slâm dini ve devletinin merkezi konumuna yükselmifl; Emevîler devrinde hilâfetin
merkezi olmufltur. Üstat Bediüzzaman Said Nursî otuz befl yafl›nda iken buraya gelmifl ve fiam ule-
mas›n›n da haz›r bulundu¤u on bin kifliye Emeviye Camiinde bir hutbe vermifltir. Bu hutbe büyük
yank› uyand›rm›fl, daha sonra tercüme edilerek Hutbe-i fiamiye ad› alt›nda Türkçe olarak yay›n-
lanm›flt›r.

fiEYH SAN’AN TEPES‹: Bugün Gürcistan s›n›rlar› içinde bulunur. Gürcülerin “Kutsal Da¤” dedik-
leri tepedir. 

fi‹RVAN: Siirt’in ilçelerinden biri olan fiirvan, do¤usunda Pervari, bat›s›nda Baykan, kuzeyinde
Bitlis, güneyinde Ayd›nlar ile Siirt bulunmaktad›r. ‹lçenin hemen bat›s›nda Tavan çay› ile do¤usun-
da Botan nehri bulunmaktad›r.

— T —

TA⁄ KÖYÜ: Bitlis’in Hizan ilçesine ba¤l› köydür.

TA⁄ MEDRESES‹: Bitlis’in Hizan ilçesine ba¤l› Ta¤ köyünde bulunan medresedir. Üstat Bediüz-
zaman burada bir süre ders alm›flt›r.

T‹FL‹S: Ülkemizin kuzeydo¤u komflular›ndan Gürcistan’›n baflkentidir. fiehir Kura Nehrinin bu-
lundu¤u vadide, nehrin her iki yan›nda yay›lm›flt›r. Kafkasya’n›n do¤u ve bat› kesimleri aras›nda-
ki yolu denetleyen stratejik bir konuma sahiptir.

T‹LLO: Siirt’in bir ilçesidir. 1990 y›l›nda ilçe olmufl ve Ayd›nlar ad›n› alm›flt›r. Kent merkezine
uzakl›¤› 9 kilometredir. Süryani dilinde “yüksek ruhlar,” Arap dilindeyse “yüksek yer” anlam›na
gelmektedir. ‹lçenin en belirgin özelli¤i; tarih zenginli¤idir. Geçmiflte özellikle de Osmanl› dönemin-
de önemli bir kültür ve e¤itimi merkezi olarak bilinmektedir.

— U —

URFA: fianl›urfa, tarihi geçmifli 9 bin y›l öncesine dayanan, Hz. ‹brahim’in do¤du¤u, Hz. Ey-
yüb’ün yaflad›¤›, Hz. ‹sa taraf›ndan kutsanan kent âdeta bir müze flehir görünümündedir. Ayr›ca
Üstat Bediüzzaman 23 Mart 1960’ta Urfa’da vefat etmiflti. Vefat haberini alan Nurcular, cenazeye 
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yetiflmek için Urfa’ya hareket ediyorlard›. Bu durum Ankara’y› telâflland›rd›. Cenazenin hemen
defnedilmesi için bask›lar yap›lmaya baflland›. Yeni bir gerginlik ç›kmamas› için defin ifllemleri bir
gün önceye anlad›. 24 Mart Perflembe günü binlerce insan taraf›ndan al›nan cenaze tekbirler ve
dualarla dergâha getirildi. Ulu Cami ile Dergâh aras›ndaki 1.5 kilometrelik yol, ancak iki saatte al›-
nabilmiflti. Üstad›n cenaze namaz›, ikindi namaz›n›n ard›ndan Halilürrahman Dergâh›na defnedil-
di.

— Ü —

ÜRDÜN: Resmi ad› Ürdün Krall›¤›d›r. Ortado¤u'da bir Arap ülkesidir. Baflkenti Amman’d›r. Ku-
zeyinde Suriye, kuzey do¤usunda Irak, güneyinde ve do¤usunda Suudi Arabistan, bat›s›nda ‹srail
ve Bat› fieria ile s›n›r komflusudur. Dini ‹slâm ve ana dili Arapçad›r. Nüfusu yaklafl›k 5.5 milyonu
bulmaktad›r. Nüfusunun büyük bir bölümü Arap olan Ürdün’de Çerkez, Ermeni Türkmen ve Kürt
gibi milletlerinden de bulunmaktad›r. Dinî aç›dan ise nüfusun % 90’› Müslüman % 5’i de Hristiyan-
lardan oluflmaktad›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 Perva-
ri; fi›rnak'›n Beytüflflebap, Hakkari'nin merkez ve Yüksekova ilçeleri 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 Gölünün do¤u k›y›s›na 5 km uzakl›kta hafif e¤imli bir alan üzerine kuru-
ludur. 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 durumun-
dad›r.

VAN GÖLÜ: Van Gölü veya yöresel ad›yla Van Denizi, Tatvan ilçesi s›n›rlar› içinde bulunan
Nemrut volkanik da¤›n›n patlamas› sonucu oluflan kraterde biriken sular›n oluflturdu¤u varsay›lan
volkanik bir göldür. Çok say›da koyu bulunan Van Gölünün yüzölçümü 3.713 kilometrekaredir. Or-
talama olarak denizden yüksekli¤i 1646 metredir. Gölün ortalama derinli¤i 171 metre, en derin
yeri ise 451 metredir. Gölün do¤u bölümünde dört ada vard›r. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Ad›r ve
Kufl adalar›d›r. Adalar tarihî ve turistik özelli¤e sahiptir. Göl üzerinde feribotlarla Tatvan-Van de-
miryolu ba¤lant›s› sa¤lanmakta, ayn› zamanda bu demiryolu, ‹stanbul-Tahran demiryolu hatlar›-
n› da ba¤lamaktad›r. Van Gölü dünyan›n en büyük sodal› gölüdür. Gölün tuzlu-sodal› sular›, biyo-
lojik çeflitlili¤i s›n›rlamaktad›r. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür
bal›k (inci kefal›) yaflamaktad›r. Göl etraf› karadan 430 km.'dir.

VAN KALES‹: fiehir merkezine 5 km. uzakl›ktad›r. Van Gölü k›y›s›nda, ovaya hakim bir kaya-
l›k üzerinde kurulmufltur. Do¤u-bat› istikametinde uzanan kale, 1800 m. uzunlu¤unda, 120 m. ge-
niflli¤inde ve yaklafl›k 80 m. yüksekli¤indedir. M.Ö. 855 y›l›nda Urartu Kral› I. Sardur taraf›ndan yap-
t›r›lan Van Kalesi, ‹ç kale ve D›fl Kale olmak üzere iki k›s›mdan meydana gelmektedir. ‹ç kaledeki,
Urartu döneminden kalma en önemli yap›lar, Sardur (Mad›r) Burcu, sur duvarlar›, Urartu krallar›
Menua ve I. Argiflti’ye ait mezarlar, su sarn›c›na ulaflan Binbir Merdiven, aç›k hava tap›na¤› ve Ana-
l›k›z olarak adland›r›lan iki adet tap›nak niflidir. Kalenin kuzeybat› taraf›nda bulunan Sardur Burcu,
üzerinde Kral I. Sardur’a ait çivi yaz›l› bir yaz›t bulunmas›ndan dolay› önem tafl›maktad›r. Asur çi-
vi yaz›s› ile yaz›lm›fl bu yaz›t, bilinen en eski Urartu yaz›t›d›r. Kalenin önemli di¤er bir yap›s› da, I.
Argiflti’ye ait kaya mezar›d›r. Hemen bunun d›fl›ndaki kaya üzerinde, Urartular’›n günümüze 
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ulaflan en uzun yaz›t› olan Horhor Yaz›tlar› bulunur Kalenin kuzeydo¤u taraf›nda II. Sarduri döne-
minde yap›lm›fl olan, iki an›tsal nifltan oluflan ve bugün halk aras›nda Anal›k›z olarak adland›r›lan
bir aç›k hava tap›na¤› yer almaktad›r. Urartulardan Osmanl›lara kadar yerleflime sahne olan Van
Kalesi’e Osmanl› döneminde, iç kale sur duvarlar›, iki girifl kap›s›, cephanelik, ambar, kuleler ve
Van’daki ilk ‹slâm eseri olma özelli¤ini tafl›yan Süleyman Han Camii eklenmifltir

VARfiOVA: Polonya’n›n baflkenti olan Varflova, yüzölçümü olarak ülkenin en büyük 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›nda Ruslara esir düflen Bediüzzaman
Hazretleri, 1918 y›l›nda firar ettikten sonra Varflova üzerinden geçerek Istanbul’a gelmifltir.

VASTAN: Türkiye’nin do¤usunda yer alan bir ilçedir. Güneydo¤u Toroslar›n bir uzant›s› olan
Kavuflahap da¤lar›n›n en yükse¤i olan Artos Da¤›n›n ete¤inde kuruludur. ‹lçe merkezi ilk olarak
1264 y›l›nda flimdi bulundu¤u yerden 20 kilometre uzakl›ktaki Tatvan istikametindeki Yuva köyü
civar›nda kurulmufltur. Fakat buran›n tenha oluflundan dolay› 1297 y›l›nda bugün bulundu¤u,
Urartular›n Vostan, Selçuklular›n Vestan dedikleri yere tafl›nm›fl ve Gevafl ad›n› alm›flt›r.

V‹YANA: Avusturya’n›n baflkentidir. Dokuz eyaleti bulunan Avusturyan›n en küçük eyaletidir.
I.Dünya Savafl› s›ras›nda Ruslara esir düflen Bediüzzaman Hazretleri, 1918 y›l›nda firar ettikten son-
ra Varflova üzerinden geçerek ‹stanbula gelmifltir.

VOLGA NEHR‹: Rusya’n›n bat› kesimindedir. Yaklafl›k 3500 km olan volga Avrupa’n›n en uzun
akarsuyudur. Moskova’n›n kuzeybat›s›ndaki Valday tepelerinden ç›kan nehir, güneydo¤u yönün-
de akarak sular›n› Hazar Denizine boflalt›r. I. Dünya Savafl› y›llar›nda esir düflen ve Rusyada esaret
hayat› yaflayan Bediüzzaman Hazretleri, bir müddet Volga Nehrinin yak›nlar›nda bulunan Tatarla-
ra ait küçük bir camide kalm›flt›r.

— W —

WASH‹NGTON: 50 eyaletten oluflan Amerika Birleflik Devletlerinin federal baflkentidir.

— Y —

YEN‹ CAM‹: ‹stanbul’da Eminönü Meydan›’ndad›r. Cami, 68 y›lda Mimar Mustafa A¤a taraf›n-
dan 1660 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Türk-Osmanl› klasik sanat›n›n en güzel örne¤idir. Üçer flerefeli
iki minaresi vard›r.

YUNAN‹STAN: Bir yar›mada üzerine kurulu olan Yunanistan, do¤uda Türkiye, kuzeyde Bulga-
ristan, kuzeybat›da ise Arnavutluk ile komfludur. Bat›s›nda ‹yon Denizi, güneyinde Akdeniz, do¤u-
sunda ise E¤e Denizi ile çevrili olan Yunanistan, E¤e Denizindeki adalar›n ço¤una sahiptir. Yuna-
nistan idarî bak›mdan 13 vilâyete ayr›lm›flt›r. Yunanistan’›n etnik yap›s›nda Türkler, Arnavutlar ve
Pomaklar yaflamaktad›rlar. Yunanistan’›n baflkenti Atina’d›r.

YÛfiA DA⁄I: ‹stanbulun beykoz yöresinde olan Yufla Tepesi 201 metre yüksekli¤indedir. Te-
pe, ad›n› bu mekana ad›n› veren Hz. Yufla’dan alm›flt›r. fiehrin manevi merkezlerinden biridir.

@@@
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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

TAR‹HÇE-‹ HAYAT’IN AYET ve ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

El-mevtü hakkun. w≥nM oärƒnª`rdnG214, 291, 364

el-Evvelü. o∫shn’r nGHadîd Sure-
si: 3.

683

Elbâkî hüvelbâkî. ≈/bÉnÑrdG nƒog ≈/bÉnÑrdnG271, 275, 282,
437, 495, 742,
781

Elcezaü min cinsil amel. pπnªn©rdG p¢ùræpL røpe oAGnõné`rdnG211

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi
selâmin aleyke yâ resulal-
lah.

mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnG nh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG
$G n∫ƒo°SnQ Énj n∂r«n∏nY

454

Elhamdülillâ rabbilâlemîn. nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnGFatiha Sure-
si: 2.

872

Elhamdülillâh. $ oórªnërdnGFatiha Sure-
si: 2.

454, 649, 671

Elhamdülillâhi alâ ni’meti’l-
imân.

530

Elhamdülillâhi alâ nuri’l-
imani min külli vechin.

m¬rLnh uπoc røpe p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY ! oórªnërdnG785

Elhamdülillâhi alâ nuril
îmani velislâm.

pΩnÓr°Sp’rGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY $ oórªnërdnG274

Elhhayru fîmahtârehullah. *G o√nQÉnà`rNG Énª«/a oôr«nîrdnG648, 904, 912

Elhamdüllâhi hâzâ min fadli
rabbî.

»u`HnQ pπ°r†na røpe Gnò'g ! oórªnërdnG317, 466, 749,
1059

pán°SÉn«°uù∏pd ¢o†r¨oÑrdGnh pán°SÉn«°uùdG ≈pa tÖoërdnG

p¿ÉnÁ/’rG pánªr©pf '¤nY !oórªnërdnG

El ahillâü yevmeizin
ba’dühüm liba’din adüvvün
illel müttakîn.

Zuhruf Sure-
si: 67.

232 nÚ/≤sà`oªrdG s’pG whoónY¢m†r©nÑpd rºo¡°o†r©nH mòpÄnerƒnj oAsÓpNn’rGn

Elkatretü tedüllü alelbahri. pôrënÑrdG n¤nY t∫oónJ oInôr£n≤rdnG334

Ellezîne kale lehümünnâsü
innennâse kad cemaû
leküm fah evhüm.

¢nSÉsædG s¿pG ¢oSÉsædG oºo¡nd n∫Énb nøj/òsdnG
rºogrƒ°nûrNÉna rºoµnd Gƒo©nªnL rónb

Â-i ‹mran
Suresi: 173.

411

En lâ yüzellile velâ yetezel-
lele men kâne abden lillâhi
lâ yekûnü abden lil ibâdi.

n¿Énc røne nπsdnònànj n’nh nπudnòoj n’ r¿nG
pOÉnÑp©r∏pd GkórÑnY o¿ƒoµnj n’ ! GkórÑnY

160
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Ente fî dârilhikmeti fatlüb
tabîben yüdavî kalbek.

214, 333

Errazî bizzarari lâ yünzarü leh. 500, 732

Esselâmü alâ menittebea’l-
hüdâ. Ve’l-melâmü alâ
menittebea’l-hevâ.

276

Esselâmü aleyküm ve rah-
metullah.

1108

Esselâmü aleyküm ve rah-
metullahi ve berekâtühü
ebeden daimen.

o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓs°ùdnG
ÉkªpFGnO GkónHnG

499, 742

Ettenezzülâtül ilâhiyyetü ilâ
ukulilbefler.

543

Euzü billâhi mine’fl-fleytani
ve’s-siyaseti.

132, 154, 281,
352, 732, 797,
801

ÉkÑ«/ÑnW rÖo∏rWÉna pánªrµpë`rdG pQGnO ≈/a nârfnG
n∂nÑ`r∏nb i/hGnóoj

o¬nd oôn¶ræoj n’ pQnô°s†dÉpH À/VGsôdnG
...i'óo¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓs°SnG

i'ƒn¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓnª`rdGnh

$G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

pán°SÉn«°uùdGnh pp¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpHo PƒoYnG

Eve men kâne meyten. Ékà`r«ne n¿Énc røne nhnG443

Fe’l-bahye’l-s›dku velâ a
e’l-be’sü feltedümi’l-
mehabbetü ve’t-takvâ ve’fl-
flûra’l-melâmü…

pΩoónà`r∏na ¢oSrCÉn«rdG¢nTÉnY n’nh o¥ró°uüdG n≈rën«r∏na
... oΩnÓnª`rdG inQƒ°tûdGnh i'ƒr≤sàdGnh oásÑn`ënŸrG

161

Fealeyküm bittedarüki limâ
zayya’tüm fi’s-sayfi.

p∞r«°südG ≈pa rºoà`r©s«°nV Énª p̀d p∑oQGnósàdÉpH rºoµ`r«n∏n©na140

pôn°ûnÑrdG p∫ƒo≤oY ≈ndpG oás«p¡ndp’rG oän’tõnæsàdnG

Fein tevellev fekul has-
biyellahü lâ ilâhe illâ hüve
aleyhi tevekkeltü ve hüve
rabbül arflil azîm.

nƒog s’pG n¬'dpG n’ *G n»pÑ°rùnM rπo≤na GrƒsdnƒnJ r¿pÉna
pº«/¶n©rdG ¢pTrôn©rdG tÜnQ nƒog nh oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY

Tevbe Sure-
si: 129.

273, 382,
876

Feku lâ lehü kavlen leyyi-
nen.

Ékæpq«nd k’rƒnb o¬nd n’ƒo≤naTaha Suresi:
44.

411

Feliümmihissüdüs. ¢oSoó°tùdG p¬ueoÓpnaNisâ Suresi:
11.

388, 392, 398

Felizzekeri mizlü hazzil
ünseyeyni.

pør«n«nãrfo’rG ußnM oπrãpe pôncsò∏p∏naNisâ Suresi:
176.

388, 392, 398

Felyeflhedi’s-sekalâni ennî
mürteciun.

l™`pénJrôoe≈ufnCG p¿nÓn≤sãdG pón¡°rûn«`r∏na116

— F —



Halâkassemavati velarda. ¢nVrQn’rG nh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nNA'raf Suresi:
54; En'am
Suresi: 1, 73.

671

Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ
hüve aleyhi tevekkeltü ve
hüve rabbülar ilazîm.

oâr∏scnƒnJ p¬r«n∏nY nƒog s’nG n¬'dpG n’ *G n»pÑ°rùnM
pº«/¶n©rdG ¢pTrôn©rdG tÜnQ nƒog nh

Tevbe Suresi:
129.

625, 644

Hasbünallâhü ve ni’me’l-
vekîl.

oπ«/cnƒrdG nºr©pf nh *G Énæ`oÑ°rùnMÂI-i ‹mran
Suresi: 173.

188, 225, 273,
382, 437, 621,
627, 636, 644,
728, 807, 884,
859, 872, 888

Hayrü’l-umûri ahmezühâ. ÉngoõnªrMnG pQƒoeo’rG oôr«nN661

Hâzâ min fadli rabbî. »uHnQ pπ°r†na røpe Gnò'g1003, 1059,
1145

Hel min mezîd. 525

Henîen leküm. rºoµnd ÉkÄ«/æng136

Hüvel âhiru. oôpN'’rG nƒog685
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Fenzur ilâ âsari rahmetillâhi
keyfe yuhyi’l-arda ba’da
mevtihâ inne zâlike lemuh-
yi’l-mevtâ…

»p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G '‹pG rôo¶rfÉna
≈'JrƒnªrdG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG

Rum Suresi:
50.

524, 673

Fesda’ bimâ tü’mer. rônerDƒoJ ÉnªpH r´nór°UÉnaHicr Suresi: 94. 559

Fetilke hurufünnuri fecma’
havâssehâ ve hakk›k meânî-
hâ bihelhayrü temimmet.

Én¡s°UGnƒnN r™nªrLÉna pQƒtædG o±hoôoM n∂r∏pàna
râsªpªoJ oôr«nîrdG Én¡pH Én¡«/fÉn©ne r≥u≤nMnh

647

mój/õne røpe rπng

Fenkihû mâ tabe leküm. rºoµnd nÜÉnW Éne Gƒoëpµ`rfÉnaNisâ Suresi: 3. 392

— H —

Hüvel evvelü velahiru vez-
zahiru velbat›n.

oøpWÉnÑrdGnh oôpgÉs¶dGnh oôpNn’rGnh o∫shn’rG nƒogHadîd Sûresi:
3.

683, 686

Hüvellezî ceale flemse
ziyaen ve’l-kamere nûrâ.

GkQƒof nônªn≤rdGnh kAÉn«°pV ¢nùrªs°ûdG nπn©nL i/òsdG nƒogYunus Suresi:
5.

331

Hüvezzahiru. oôpgÉs¶dG nƒog685



‹yyake. n∑ÉsjpGFatiha Suresi:
5.

574
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‹llellezîne âmenû ve
amilussalihat.

päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pGAsr Suresi: 3. 492

‹llezîne âmenû. Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG492

‹n ecriye illâ alellâh. $G n¤nY s’pG nipôrLnG r¿pGYunus Suresi: 72;
Hûd Suresi: 29;
Sebe Suresi: 47.

28

‹nnâ fetehnâ leke fethan
mübînâ.

Ékæ«/Ñoe Ékëràna n∂nd Énærënà`na ÉsfpGFetih Suresi: 1. 795

‹nnâ lillâhi ve innâ ileyhi
raciun.

n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG =É`sfpGnh ! ÉsfpGBakara Suresi:
156.

76, 628

‹nne fî halk›ssemavati ve-
lard› vahtilâfilleyli vennehâ-
ri velfülkilletî tecrî filbahri…

p±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG p≥r∏nN ≈/a s¿pG
pôrënÑrdG≈pa i/ôrénJ »/àsdG p∂r∏oØrdGnh pQÉn¡sædGnh pπr«sdG

Bakara Suresi:
164.

583

‹nne’l-evrupa hamiletün bi-
lislâmiyyeti fesetelidu yev-
men mâ.

pás«penÓr°Sp’rÉpH lán∏peÉnM ÉnHhoQrhn’rG s¿pG
Éne Ékerƒnj oóp∏nà°nùna

85

‹nne’l-insane lefî husrin. môr°ùoN»/Ønd n¿Én°ùrfp’rG s¿pGAsr Suresi: 1-2. 491

‹nnehü kâne zalûmen
cehûlâ.

k’ƒo¡nL Ékeƒo∏nX n¿Énc o¬sfpGAhzab Suresi:
72.

729

‹nnellâhe lekaviyyün azîz. lõj/õnY wipƒn≤nd %G s¿pGHac Suresi: 40.. 95

‹nnellezîne keferû vesaddû
an sebîlillâhi ve akkurresu-
le min ba’di mâ tebeyye-
ne…

pπ«/Ñ°nS rønY Ghtón°Unh GhoônØ`nc nøj/òsdG s¿pG
nøs«`nÑ`nJ Éne pór©nH røpe n∫ƒo°SsôdG GƒtbÉn°Tnh $G

Muhammed
Suresi: 32.

1011

‹nnellezîne ted’ûne min
dûnillâhi len yahlüku
zübâben ve levictemeû
leh.

rønd $G p¿hoO røpe n¿ƒoYrónJ nøj/òsdG s¿pG
o¬nd Gƒo©nªnàrLGpƒndnh ÉkHÉnHoP Gƒo≤o∏rînj

Hac Suresi: 73. 202

‹nnema’l-hîletü fî terki’l-
hiyel.

pπn«përdG p∑rônJ ≈/a oán∏«/ërdG Énªs̀ fpG115, 412

‹nnema’l-mü’minîne
ihvetün.

lInƒrNpG n¿ƒoæperDƒoŸrG ÉnªsfpGHucurat Sure-
si: 10.

497, 614, 862,
1098

— ‹ —
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Kad cemea fî h›fzihî cem’ul
cevami› cemîa fî cum’atin

p™`peGnƒné`dG o™rªnL /¬p¶rØpM ≈/a n™nªnL rónb
mán©rªoL ≈/a o¬n©«/ªnL

62

Kul bifadlillâhi ve birah-
metihî febizâlike felyef-
grahû hüve hayrun mimmâ
yecmeûn.

n∂pdnòpÑna /¬pànªrMnôpH nh $G pπr°†nØpH rπob
n¿ƒo©nªrénj Ésªpe lôr«nN nƒog GƒoMnôrØn«r∏na

Yunus Suresi:
58.

303

Kün feyekûn. o¿ƒoµn«na røocYâsin Suresi:
82.

200, 202

Kur lâ es’elüküm aleyhi
ecren illelmeveddete filkur-
bâ.

fiûra Suresi:
23.

765

Lâ ilâhe illâ hû. nƒog s’pG n¬`'dpG =n’Haflir Suresi: 22,
23; Bakara Sure-
si: 255; Kasas
Suresi: 88, vd.

198, 204, 524,
528, 529, 531,
532, 533, 537,
579

Lâ ilâhe illallah. *G s’pG n¬'̀ dpG n=’Saffat Suresi:
35.

434, 454, 524,
528, 529, 672

Lâ taknetû min rahmetillâh. $G pánªrMnQ røpe Gƒo£nær≤nJ n’Zümer Suresi:
53.

152

Lâ takrebussalâh. nIƒ'∏°südG Gƒò Hnôr≤nJ n’Nisa Suresi:
43.

634

Lâ ya’lemü’l-gaybe illallah. *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏`r©nj n’478, 647

Lâ yedurrüküm men dalle
izahtedeytüm.

rºoàrjnónàrgG GnPpG sπ°nV røne rºoctQoónj n’Maide Suresi:
105.

732

Lâ yükellifullâhü nefsen illâ
vüs’ahâ.

Én¡n©r°Soh s’G Ék°ùrØnf *G o∞u∏`nµoj n’Bakara Suresi:
286.

428

‹zâ mehasini’l-letî edallü
bihâ kânet zünûbî fekul lî
keyfe a’teziru.

rânfÉnc Én¡pH t∫nOnG ≈/JsÓdG »pæ°pSÉnëne GkPpG
oQpònàrYnG n∞r«nc ≈/d rπo≤na »/HƒofoP

99

— K —

— L —

La’netullahi alezzalimîne
velmünaf›kîn.

nÚ/≤paÉnæoªrdGnh nÚ/ªpdÉs¶dG n¤nY $G oánær©nd769

Lehü’l-hamdü ve’l-minnetü. oásæpªrdGnh oórªnërdG o¬nd749

nIsOnƒnªrdG s’pG GkôrLnG p¬r«n∏nY rºoµo∏nÄ°rSnG nB’ rπob
»'Hrôo≤rdG ≈pa
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Mâ zâ vecede men fekada-
hü. Ve mâ zâ fekade men
vecedehü.

nón≤na GnP Énenh ¯ o√nón≤na røne nónLnh GnP Éne
o√nónLnh røne

274

Mâflaallah. *G nAÉn°TÉne670

Mâülhayati bizilletin kece-
hennem. Ve cehennemü
bil›zzi fahrü menzilî.

¯ pºsæ`n¡nénc másdpòpH pIÉn«në`rdG oAÉne
/‹põræne oôrîna uõp©rdÉpH oºsæ`n¡nL nh

434

Nükellimü men kâne fi’l-
mehdi sabiyyen.

Év«pÑn°U pór¡nªrdG ≈pa n¿Énc røne oºu∏nµofMeryem Sure-
si: 29.

87

Lev kânelbahrü midâden
likelimati rabbî lenefidel-
bahrü kable en tenfede
kelimâtü rabbî.

»uHnQ päÉnªp∏nµpd GkOGnópe oôrënÑrdG n¿Énc rƒnd
»uHnQ oäÉnªp∏nc nónØrænJ r¿nG nπrÑnb oôrënÑrdG nópØnænd

Kehf Suresi:
109.

545

Lev kânelbahrü midâden
likelimati rabbî.

»uHnQ päÉnªp∏nµpd GkOGnópe oôrënÑrdG n¿Énc rƒndKehf Suresi:
109.

545, 579

Likülli musîbetin “ nnâ lil-
lâhi ve innâ ileyhi raciun.”

zn¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉs`fpGnh ! ÉsfpG{ máÑ«°/üoe uπoµpdBakara Suresi:
156.

865, 884

Lizzekeri mizlü hazzil
ünseyeyni.

Mâ halkuküm velâ ba’sü-
küm, illâ kenefsin vahidetin.

pør«n«nãrfo’rG ußnM oπrãpe pôncsò∏pd

mInópMGnh ¢mùrØnæ`nc s’pG rºoµoãr©nH n’nh ºoµ`o≤r∏nN Éne

Nisâ Suresi:
176.

Lokman Sure-
si: 28.

388, 392, 398

202, 673

Mâ tekulü fî hakk›’l-evru-
baiyyeti ve’l-osmaniyyeti.

pás«pfÉnªrão©rdGnh ás«pFÉnHhoQrhn’rG u≥nM≈/a o∫ƒo≤nJ Éne85

— M —

— N —

Men âmene bilkaderi
emine minel keder.

pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne618, 648, 764,
908

Men kâne himmetühü nef-
sühü feleyse mine’l-insani
liennehü medeniyyün bit-
tab’›.

p™rÑs£dÉpH w≈pfnóne o¬sfn’p p¿Én°ùrfp’rG nøpe
n¢ùr«n∏na o¬o°ùrØnf o¬oàsªpg n¿Énc røne

159

Men talebe vecedde
vecede.

nónLnh sónLnh nÖn∏nW røne987

Min mehasini flerîati seddü
ebvabilfiten.

pønàpØrdG pÜGnƒrHnG tón°S pán©j/ôs°ûdG pø°pSÉnëne røpe769

Ni’me’l-mevlâ ve ni’me’n-
nasîr.

oÒ°/üsædG nºr©pfnh '‹rƒnªrdG nºr©pfEnfal Suresi:
40.

225, 437, 872
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Nurülkameri müstefadün
mine flemsi.

¢pùrªs°ûdG nøpe lOÉnØnà°rùoe pônªn≤rdG oQƒof331

Rabbenâ lâ tüâhiznâ in
nesînâ ev ahta’nâ.

Éǹ frCÉn£rNnG rhnG BÉnæ«°/ùnf r¿pG BÉnfròpNGnDƒoJ n’ ÉnæsHnQBakara Suresi:
286.

324, 647

Rabbüssemavati velard›. ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQZuhruf Suresi: 82;
Duhan Suresi: 7;
Ra'd Suresi: 16;
‹sra Suresi: 102;
Kehf Suresi: 14.

671, 1058

Rahmetullahi aleyh, âmin. nÚ/e'G p¬r«n∏nY $G oánªrMnQ76

Sebbeha lillâhi mâ fissema-
vati velard›.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG ≈pa Éne ! nísÑ°nSHadid Suresi:
1.

560

Sübhaneke yâ men ceale
minelmâi külle fley’in
hayyin.

pAÉnªrdG nøpe nπn©nL røne Énj n∂nfÉnërÑ°oS
x»nM mArÀnT sπ`oc

604

fieceratün mübarekâtün. láncnQÉnÑoe lInônén°TNur Suresi: 35. 264

Selâmullahi ve rahmetühü
ve berekâtühü alâ
ihvaniküm lâsiyyema…

'¤Y o¬oJÉncnônH nh o¬oànªrMnQ nh $G oΩnÓ°nS
...Énªs«°pSn’ rºoµpfGnƒrNpG

268

Selâmullahi ve rahmetulla-
hi ve berekâtühü aleykü-
ma ve alâ ihvanikümâ mâ-
dâmel melevâni …

Énªoµ`r«n∏nY o¬oJÉncnônH nh o¬oànªrMnQ nh $G oΩnÓn°S
p¿Gnƒn∏nª`rdG nΩGnOÉne ÉnªoµpfGnƒrNpG '¤nYnh

272

Sübhanallah. $G n¿ÉnërÑ°oS454, 585, 671

Sübhanallâhi velhamdülil-
lâhi ve lâ ilâhe ilallahü val-
lahü ekber.

n¬'dpG n’nh ! oórªnërdGnh $G n∂nfÉnërÑ°oS
pônÑrcnG *Gnh *G s’pG

37

Sübhanehû ve teâlâ ammâ
yekulûne ulüvven kebîra.

GkÒ/Ñnc Gvƒo∏oY n¿ƒodƒo≤nj ÉsªnY '‹Én©nJ nh o¬nfÉnërÑo°S‹sra Suresi: 43. 608

Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ
mâ allemtenâ inneke en-
te’l-alîmü’l-hakîm.

Énænàrªs∏nY Éne s’pG Énænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑo°S
oº«/µ`nërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

Bakara Suresi:
32.

296, 317, 609,
672

— R —

— S —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
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fiehidellahü ennehü lâ ilâhe
illâ hüve velmelâiketü ve
ulülilmi kaimen bilk›sti lâ
ilâhe illâ hüvelazîzülhakîm.

oá`nµpÄ`'=∏nªrdG nh nƒog s’pG n¬'dpG =n’ o¬sfnG *G nóp¡n°T
n¬'dpG n=’ p§°rùp≤rdÉpH ÉkªpF=Énb pºr∏p©rdG GƒodhoG nh

oº«/µnërdG oõj/õn©rdG nƒog s’pG

Âl-i ‹mran
Suresi: 18.

579

Tahherallâhü eydînâ fenü-
tahhirü elsinetenâ.

Énæ`nà`næ°pùrdnG oôu¡n£oæna Énæj/órjnG *G sôn¡nW769

Tevekkelnâ alellâh. $ n¤nY Énær∏scnƒnJ421

Tevekkeltü alellâh. $G n¤nY oâr∏scnƒnJHûd Suresi: 56. 423

Tüsebbihu lehüssemava-
tü’s-seb’u ve’l-ardu ve men
fîhinne ve in min fley’in illâ
yüsebbihu bihamdihî, ve
lâkin lâ tefkahûne…

o¢VrQn’rGnh o™rÑs°ùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ
oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh søp¡«/a rønenh

n¿ƒo¡n≤rØnJ n’ røpµ`'dnh /√pórªnëpH

‹sra Suresi: 44. 515

Û gûfti elestü ve tû gûftî
belâ flükri belâ çîst. Keflî-
den belâ s›rr› belâ çîst. Ki,
ya’nî menem halka zeni
dergehi fakru ve fenâ.

≈'∏nH pôrµo°T ≈'∏nH »/àrØoc ƒoJ nh oâr°ùndnG pârØoc hoG
râr°ù«/̧ nÓnH uô°pS nÓnH r¿nó«°/ûnc râr°ù«/̧
Énænanh oôr≤na p¬ncrQnO p¿nR ¬n≤r∏nM rºnæne »/ær©nj ¬pc

274

Va’tesimû bihablillâhi
cemîa.

Ék©«/ªnL $G pπrÑnëpH Gƒoª°pünà`rYGnhÂI-i ‹mran
Suresi: 103.

225

Vasbir lihukmi rabbike
feinneke bia’yüninâ veseb-
bih bihamdi rabbike.

Énæpæo«rYnÉpH n∂sfpÉna n∂uHnQ pºrµoëpd rôpÑ°rUGnh
n∂u`HnQ pórªnëpH ríuÑ°nSnh

Tur Suresi: 48. 510, 645, 648

Ve âhiru da’vâhüm enil-
hamdülillâhi rabbilâlemîn.

Ú/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'GnhYunus Suresi:
10.

609

Ve bihî nestaîn. oÚ/©nà°rùnf /¬pH nh15, 846

Ve bilayetilkübra eminnî
minelfecet.

rânénØrdG nøpe »uæpenG i'ôrÑoµrdG pánjn’rÉpHnh512, 646

Ve emmâ bini’meti rabbike
fehaddis.

rçuónëna n∂uHnQ pánªr©pæpH ÉsenG nhDuha Suresi:
11.

420

— T —

— V —
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Ve mâ emrüssâati illâ
kelemhilbasari ev hüve
akrabü.

pönün`ÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉ°sùdG oôrenG Énenh
oÜnôrbnG nƒog rhnG

Nahl Suresi:
77.

673
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
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Ve emruhüm flûra beyne-
hüm.

rºo¡nær«nH i'Qƒo°T rºogoôrenGnhûra Suresi: 38. 160

Ve entüm sükârâ. i'QÉnµ°oS rºoàrfnGnhNisa Suresi:
43.

634

Ve euzü bike rabbi en yah-
durûn.

p¿ohôo°†rënj r¿nG uÜnQ n∂pH oPƒoYnGnhMü'minun
Suresi: 98.

296

Ve fî külli fley’in lehü ayetün
tedüllü alâ ennehü vahid.

lópMGnh o¬s`fnG '¤nY t∫oónJ lán`j'G o¬nd mArÀnT uπoc ≈/a nh213, 704

Ve hüve alâ külli fley’in
kadîr.

lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒog nhHûd Suresi: 4;
Rum Suresi:
50; fiûra Sure-
si: 9, v.d.

312, 1058

Ve hüvellezî yünezzilül
gayse min ba’di mâ kanetû
veyen üru rahmetehü.

Éne pór©nH røpe når«n¨rdG o∫uõnæoj i/òsdG nƒognh
o¬nànªrMnQ oôo°ûrænjnh Gƒo£nænb

fiûra Suresi;
28.

521

Ve in min fley’in illâ yüseb-
bihu bihamdihî.

/√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh‹sra Suresi: 44. 97, 268, 272, 276,
430, 645, 647,
650, 739, 1126

Ve in müttü at en felâ
nezele’l-katrü.

oôr£n≤rdG n∫nõnf nÓna Ék°ûr£nY tâoe r¿pG nh139

Ve izâ merrû billâ vi merrû
kirâmen.

ÉkeGnôpc Ghtône pƒr̈ s∏dÉpH Ghtône GnPpG nhFurkan Suresi:
72.

486

Ve izessuhufi nüflirat. ränôp°ûof o∞oë°tüdG GnPpGnhTekvir Sure-
si:10.

570, 683, 685

Ve kalulhamdüllâhillezî he-
dânâ lihâzâ ve mâ künnâ
linehtediye lev lâ en hedâ-
nallâhü.

Gnò'¡pd Énæj'óng i/òsdG $G oórªnërdG GƒodÉnbnh
*G Énæj'óng r¿nG B’ rƒnd nipónàr¡næpd Ésæ`oc Énenh

A'raf Suresi:
43.

282

Ve kul rabbi euzü bike min
hemezâti fleyatîn.

pÚ/WÉn«°sûdG päGnõnªng røpe n∂pH oPƒoYnG uÜnQ rπobnhMü'minun
Suresi: 97.

296

Ve lâ tenâzeû fetef elû ve
tezhebe rîhuküm.

rºoµoëj/Q nÖngrónJ nh Gƒo∏n°ûrØnàna GƒoYnRÉnænJ n’nhEnfal Suresi:
46.

327

Ve lâ teziru vaziretün vizra
uhra.

…'ôrNoG nQrRph lInQpRGnh oQpõnJ n’nhFât›r Suresi:
18.

729, 945, 1078,
1085, 1087,
1092
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Ve mâ medahtü muham-
meden bimekaletî. Ve lâkin
medahtü mekaletî bimu-
hammed.

@ »/àndÉn≤nªpH Gkósªnëoe oârMnóne Énenh
mósªnëoªpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ'dnh

306

Ve mâ medahtü’l-Kur’âne
bikelimatî. Ve lâkin medah-
tü kelimatî bimekaletî bil-
kur’âni.

@ ≈/JÉnªp∏nµpH n¿'Grôo≤rdG oârMnóne Énenh
p¿'Grôo≤rdÉpH ≈/JÉnªp∏nc oârMnóne røpµ'dnh

306

Ve mâ überriü nefsî innen-
nefse leemmaratün bissûi.

lInQÉse n’n ¢nùrØsædG s¿pG »°/ùrØnf oÇuônHoG Énenh
pAƒ°tùdÉpH

Yusuf Suresi:
53.

424

Ve men yetevekkel alellahi
fehüve hasbühü innellahe
bâli u emrihi kad cealel-
lahü likülli fley’in kadrâ.

%G s¿pG o¬oÑ°rùnM nƒo¡na $G n¤nY rπscnƒnànj rønenh
GkQrónb mArÀnT uπoµpd *G nπn©nL rónb p√pôrenG o≠pdÉnH

Talak Suresi: 3. 283

Ve men yü’te’-hikmete
fekad ûtiye hayren kesîra.

GkÒ/ã`nc Gkôr«nN n≈pJhoG rón≤na nánªrµp◊rG närDƒoj røne nhBakara Suresi:
269.

268

Ve min âyâtihî en teku-
messemaü velardu biemri-
hî, sümme izâ daâküm
da’veten minelard› izâ en-
tüm tahrücûn.

¢oVrQn’rGnh oAÉnªs°ùdG nΩƒo≤nJ r¿nG =/¬pJÉn`j'G røpenh
¢pVrQn’rG nøpe kInƒrYnO rºocÉnYnO GnPpG sºoK /√pôrenÉpH

n¿ƒoLoôrînJ rºoàrfnG =GnPpG

Rum Suresi:
25.

680

Ve minellâhi’t-tevfiku ve’l-
hidaye.

ánjGnóp¡rdG nh o≥«/arƒsàdG $G nøpenh52

Ve nahnü ünasün lâ
tevessüte beynenâ. Lenas-
sadru dûnelaâlemîne
evilkabru.

¯ Énænær«nH n§t°SnƒnJ n’ ¢lSÉnfoG oørënfnh
oôrÑn≤rdG phnG nÚ/ªndÉn©rdG n¿hoO oQrós°üdG Énænd

280

Ve tasrîfirriyahi vessahâbil
müsahhari beynessemi
velard›.

pÜÉnës°ùdGnh pìÉnjuôdG p∞jpôr°ünJnh
¢pVrQn’rGnhpAÉnªs°ùdG nør«nH pôsîn°ùoªrdG

Bakara Suresi:
164.

520

Ve üfevvidu emrî ilellahi
innellahe basîrun bilibâd.

pOÉnÑp©rdÉpH lÒ°/ünH %G s¿pG $G n‹pG i/ôrenG¢oVuƒnaoGnhMü’min Suresi:
44.

417, 402

Ve yensurakellâhü nasran
azîzâ.

Gkõj/õnY Gkörünf *G n∑nôo°ürænjnhFetih Suresi: 3. 795

Ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti
hakkun.

w≥nM pärƒnŸrG nór©nH oår©nÑrdGnh87

Ve’l-cibale ersâhâ. Én¡«'°SrQnG n∫ÉnÑpérdGnhNaziat Suresi:
32.

527



Vemâ erselnâke illâ rah-
meten lilâlemîn.

nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ s’pG n∑Énær∏n°SrQnG ÉnenhEnbiya Suresi:
107.

814, 820

Vemâ rameyte iz rameyte
velâkinnellâhe ramâ.

≈'enQ % søpµ'd nh nâr«nenQ rPpG nâr«nenQ ÉnenhEnfal Suresi:
17.

548

Ven akkal kameru. oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnhKamer Suresi:
1.

548

Vessahibi bilcenbi. Nisâ Suresi:
36.

334

Vezzahiru. oôpgÉs¶dGnhHadîd Sûresi:
3.

684

Yâ eyyühel meb’usûne
inneküm lemeb’usûne
liyevmin azîm.

n¿ƒoKƒo©rÑnªnd rºoµsfpG n¿ƒoKƒo©rÑnª`rdG Én¡t`jnG Énj
mº«/¶nY mΩrƒn«pd

220

Yâ eyyühellezîne âmenû
etîullâhe ve etîurresû ve
ûlilemri minküm.

rºoµræpe pôren’rG p‹hoGnh n∫ƒo°SsôdG Gƒo©«/WnGnh
%G Gƒo©«/WnG Gƒoæne'G nøj/òsdG Én¡t̀ jnG BÉ`nj

Nisâ Suresi:
59.

1024

Yâ eyyühellezîne âmenû
etîurresule ve lâ tübtilû
a’mâleküm.

n’nh n∫ƒo°SsôdG Gƒo©«/WnG Gƒoæne'G nøj/òsdG Én¡tjnG BÉnj
rºoµndÉnªrYnG Gƒo∏p£rÑoJ

Muhammed
Suresi: 33

1011
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Ve’l-cibâle evtâdâ. GkOÉn`JrhnG n∫ÉnÑpérdGnhNebe' Suresi: 7 527

Ve’l-mevtü yevmü nevruz-
inâ.

ÉnfpRhoQrƒnf oΩrƒnj oärƒnªrdGnh139

Veelkayna revasiye. nÀpSGnhnQ Én¡«/a Énær«n≤rdnGnhKaf Suresi: 7;
Hicr Suresi: 32.

527

Velâ ratbin velâ yâbisin illâ
fî kitabin mübîn.

mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc ≈/a s’pG ¢mùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nhEn'am Suresi:
59.

473

Velâhiru. oôpN'’rGnhHadîd Sûresi:
3.

684

Velasr. pôr°ün©rdGnhAsr Suresi: 1-2. 491, 492

Velbât›n. oøpWÉnÑrdGnhHadîd Sûresi:
3.

683, 684

Velkâz›mînelgayze velâfîne
aninnâs.

¢pSÉsædG pønY nÚ/aÉn©rdGnh nßr«n̈ rdG nÚ/ªpXÉnµ`rdGnhAl-i ‹mran
Suresi: 134.

479, 841

Vellezîne câhedû fînâ lene-
hdiyennehüm sübülenâ ve
innellâhe lemea’l-muhsinîn.

rºo¡s`ænjpór¡nændÉnæ«/a GhoóngÉnL nøj/òsdGnh
nÚ/æ°pùrëoªrdG n™nª`nd %G s¿pG nh Énæn∏oÑ°oS

Ankebut Sure-
si: 69.

21

pÖræné`rdÉpH pÖpMÉs°üdGnh

— Y —
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Yâ eyyühennebiyyü kul
liezvacike.

n∂pLGnhrRn’p rπob t»pÑsædG Én¡t`jnG ÉnjAhzab Suresi:
28.

392

Yâ leytenî küntü türabâ. ÉkHGnôoJ oâræ`oc»/ænàr«nd ÉnjNebe Suresi:
40.

87

Yekâdü senâ berk›hî
yezhebü bilebsar.

pQÉn°ürHn’rÉpH oÖngrònj /¬pbrônH Énæ°nS oOÉnµ`njNur Suresi: 43. 521

Yestehibbûne’l-hayate’d-
dünya.

Én«rftódG nIGƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj‹brahim Suresi:
3.

455

Yestehibbûne’l-hayate’d-
dünya alel ahireti.

pInôpN'’rG n¤nY Én«rftódG nIGƒ'«nërdG n¿ƒtÑpënà°rùnj‹brahim Suresi:
3.

481, 459

Yevme tüble’s-serâir. oôpFGnô°sùdG n¤rÑoJ nΩrƒnjTar›k Suresi: 9. 97

ìÕ

Yevmen yec’alü’l-vildane
îben.

ÉkÑ«°/T n¿GnórdpƒrdG oπn©rénj ÉkerƒnjMüzzemmil
Suresi: 17.

188

Yürîdûne en yutfiû nural-
lâhi biefvahihim ve ye’bal-
lâhü illâ en yütimme nure-
hü ve lev kerihe’l-kâfirûn.

rºp¡pgGnƒranÉpH $GnQƒof GoDƒpØr£oj r¿nG n¿hoój/ôoj
n√pônc rƒndnh o√nQƒof sºpàoj r¿nG s’pG *G »nHrÉnjnh

n¿hoôpaÉnµ`rdG

Tevbe Suresi:
32.

1013

Yüsebbihurra’dü bihamdihî. /√pórªnëpH oórYsôdG oíuÑ°nùojRa'd Suresi:
13.

521
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— A —

Âlimler peygamberlerin vârisleridirler. (pAÉn«pÑrfn’rG oánKnQnh oAÉnªn∏o©rdnG) • (Keflfü’l-Hafa, 2:1745;

Buharî, ‹lim: 10; Ebu Davud, ‹lim: 1; ‹bni Mâce, Mukaddime: 17; Darimî, Mukaddime:
32; Müsned, 5:196.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Allah için sevmek, Allah için bu¤z etmek. ($G≈pa ¢o†r¨oÑrdGnh $G≈pa tÖoërdnG) • (Buharî,

‹man: 1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

— B —
Belân›n en fliddetlisine önce peygamberler, sonra s›ras›yla evliyalar maruz kal›rlar.

(pAÉn«pdrhn’rG sºoK pAÉn«pÑrfn’rG n¤nY pAnBÓnÑrdG tón°T) • (Tirmizî, Züht: 57; Buharî, Merza: 3; ‹bni Mâce,

Fiten: 23; Darimî, Rikak: 67; Müsned 1:172, 174, 180, 185.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hay›rl›d›r. (mánæn°S pInOÉnÑpY røpe lôr«nN mánYÉn°S oötµnØnJ)
• (Keflfü’l-Hafâ, 1:1004.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704

Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu k›rm›z› koyun, keçilerden  daha ha-
y›rl›d›r. (Buharî, 3:57.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

— H —

Hak yücedir ve hiçbir fley ondan daha yüce de¤ildir. (p¬r«n∏nY '¤r©oj n’nh ƒo∏r©nj t≥nërdnG) •

(Keflfü’l-Hafâ, 1:127, hadis no: 362.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Her hâl için Allah’a hamd olsun. (m∫ÉnM uπoc '¤nY $ oórªnërdnG) • (Feyzü’l-Kadir, 1:368, hadis

no: 662.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

— ‹ —

‹slâm, Cahiliyetten kalma ›rkç›l›k ve kabilecili¤i ortadan kald›rm›flt›r. ] nás«p∏pgÉnérdG nás«pÑ°nün©rdG
pâsÑ`nL oás«`penÓ°rSpr’nG) • (Mana itibar›yla hadis (Keflfü’l-Hafâ, 1:127.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

— K —

Kavmin (milletin) efendisi, ona hizmet edendir. (rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdG oóu«n°S) • (Keflfü’l-Hafâ,

1:462, hadis no: 1515.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

Kim tevazu gösterirse, Allah onu yükseltir. (*G o¬n©nanQ n™n°VGnƒnJ røne nh) • (Müslim, Birr: 69;

Tirmizî, Birr: 82; Müsned, 2:386.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Hadisin meali Sayfa no 
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Hadisin meali Sayfa no 

Küfür ve dalalet (inkârc›l›k ve sap›kl›k) d›fl›nda her hal üzere Allah'a hamd olsun.

(p∫nÓ°s†dGnh pôrØ`oµrdG inƒ°pS m∫ÉnM uπoc '¤nY ! oórªnërdnG) • (Feyzü'l-Kadir, 1:368, hadis no:

662.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

— M —

Milletin efendisi, onlara hizmet edendir. ( rºo¡oepOÉnN pΩrƒn≤rdG oóu«°nS) • (Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ,

1:462, hadis no: 1515.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Muhakkak Allah, bu ümmet için her yüz sene bafl›nda dinini yenileyen bir müceddid

gönderir. (Én¡næj/O Én¡nd oOuónéoj røne mánæ°nS pInCÉpe uπoc¢pSrGnQ '¤nY páseo’rG p√pò'¡pd oån©rÑnj %G s¿pG) • (Ebu

Davud, Melâhim: 1.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

Mü'minin ferasetinden korkun. Çünkü o, Allah'›n nuruyla bakar. ($GpQƒoæpH oôo¶rænj o¬sfpÉna
pøperDƒoªrdG nán°SGnôna Gƒo≤sJpG) • (Keflfü'l-Hafâ, 1:42.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Mü’min mü’mine karfl› bir binan›n kenetlenmifl tafllar› gibidir. (Ék°†r©nH o¬o°†r©nH tóo°ûnj
¢pUƒo°UrônŸrG p¿Én«`ræ`oÑ`rdÉnc pøperDƒoªr∏pd oøperDƒoªrdnG) • (Buharî, Salât: 88; Müslim, Birr: 65.) . . . . . . . . . . . . . 949

— O —

O gariplere müjdeler olsun. (pABÉnHnôo¨r∏pd »'HƒoW) • (Keflfü'l-Hafâ, 887.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

— fi —

fiüpheli olan› b›rak, flüpheli olmayana bak. (n∂oÑ`j/ôoj n’ Éne '‹pG n∂jpôoj Éne r´nO) • (Buharî,

Büyu: 6; Tirmizî, K›yame: 60.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

— T —

Tamam› elde edilemeyen fleyin, hepsi terk edilmez. (o¬t∏oc o∑nôràoj n’ o¬t∏oc o∑nQróoj n’ Éne) •

(Keflfü'l-Hafâ, 2:196, hadis no: 2258.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

èé
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A
Abdullah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .988, 1030, 1144
Abdullah (Molla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Abdullah Cevdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
Abdullah Çavufl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
Abdullah ‹bn-i Abbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .769
Abdurrahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181, 191, 197, 

495, 650, 735, 736, 798, 932
Abdurrahman fieref Lâç .995, 1006, 1013
Abdülhâdî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1139
Abdülhamid Han Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . .113; 

Bak›n›z: Sultan-› Mahlû.
Abdülkàdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1144
Abdülkadir-i Geylânî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333; 

Bak›n›z: Geylânî Hazretleri, Gavs-›
Azam fieyh Geylânî Hazretleri, Gavs-›
Geylânî, fiah-› Geylânî, fieyh Abdülka-
dir-i Geylânî Hazretleri, Abdülkadir-i
Geylânî, Gavs-› Azam.

Abdülkahir-i Cürcanî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Abdülkerim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Abdülmecid (Nursî) . . .650, 735, 736, 1035
Abdülmuhsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .986
Abdürrezzak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .635
Âdem (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377, 676
Adnan Menderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .945, 947, 

950, 951, 1122; Bak›n›z: Menderes.
Ahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795, 1030
Ahmed Ali fiimflirî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .807
Ahmed Feyzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928
Ahmed Hamdi Akseki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .939
Ahmed Hâni Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ahmed Nazif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928
Ahmed Ramazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1143, 1144
Ahmed Zeki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493
Ahmed’ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Ahmet Atak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1027
Ahmet Ramazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1130
Âifle-i S›ddîka (r.anhüm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765
Akif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .956; 

Bak›n›z: Mehmed Akif (Ersoy).

Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493
Ali (r.a.) . . .Bak›n›z: ‹mam-› Ali, Hazret-i Ali
Ali Ekber fiah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1104, 1108
Ali R›za (Mahkeme Reisi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629
Ali R›za Efendi (Fetva Emini) . . . . . .171, 477,

478, 508
Ali Suavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Ali Ulvî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1129
Ali Ulvi Kurucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Allâme-i Bediüzzaman Said Nursî

Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511
Antere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
As›m Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345, 346
Âsiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507
Aflere-i Mübeflflere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66, 478, 

626, 765, 769
Atatürk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1123
At›f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487, 1030

B

Bart›nl› Seyyid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
Bediüzzaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 17, 19, 22, 

25, 27, 30, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 50, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 72,
76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 93,
95, 96, 102, 124, 125, 126, 127, 128,
147, 169, 170, 177, 178, 179, 180, 183,
184, 186, 187, 192, 212, 215, 217, 218,
226, 227, 228, 229, 232, 233, 235, 238,
239, 240, 241, 243, 244, 250, 251, 256,
328, 330, 335, 336, 337, 338, 477, 478,
501, 611, 612, 613, 644, 695, 825, 827,
828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
836, 846, 925, 928, 930, 933, 943, 953,
967, 969, 976, 982, 983, 986, 988,
1017, 1021, 1022, 1045, 1055, 1056,
1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065,
1067, 1068, 1069, 1070, 1103, 1104;
Bak›n›z: Said Nursî.
~ dede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
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Bediüzzaman Hazretleri21, 25, 172, 236,
237, 260, 261, 502, 512, 666, 833, 942,
988, 1015, 1031, 1129, 1137, 1139;
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman Said Nur . . . . . . . . . . . . . . .971, 973; 
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman Said Nursî . . . . . . . . . . . . . . . .18, 53, 
84, 87, 170, 185, 239, 240, 243, 244,
245, 249, 250, 251, 255, 301, 336, 337,
339, 438, 439, 612, 614, 644, 693, 813,
830, 834, 846, 890, 941, 994, 995,
1062, 1069, 1071, 1114, 1135, 1143;
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri . . . . 90,
182, 254, 257, 261, 300, 511, 835;
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman’ül-Fahrüddevrânî . . . . . . . 813,
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman-› Hemedanî . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Bekir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322, 493
Bergson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .982
Beflkardefller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794
Bid’atüzzaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124; 

Bak›n›z: Said Nursî.
Binbafl› Merhum As›m Bey . . . . . . . . . . . . . . . . .345
Bismarck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147, 795, 796

C
Celâleddin Harzemflah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1086
Cemaleddin-i Efganî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Cercis Aleyhisselâm . . . . . . . . . . . . . . . . . .903, 1085
Cevat R›fat Atilhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .972, 975
Cevdet Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Cevdet Sezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .983
Ceylân (Çal›flkan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928

Ç
Çal›flkanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .701, 904, 905
Çayc› Emin Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501

D
deccal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611

‹slâm ~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829

Doktor Abdullah Cevdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
Doktor Duzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .622, 637, 724
Dr. Muhammed Hâbilullah . . . . . . . . . . . . . . .1143
Dr. Muhammed Hamidullah . . . . . . . . . . . . .1143
Dr. Rehber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1119

E
Ebû Cehil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .818
Eflâtun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Eimme-i Erbaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767
Eimme-i ‹snâ Afler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767
Elmal›l› Hamdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Emced Zuhavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1129
Emin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462, 507, 511, 794
Emir Ebû Firâs el-Hamedânî . . . . . . . . . . . . . . .280
Enver Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170, 406, 435
Eski Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132, 140, 143, 153, 

154, 171, 212, 213, 214, 215, 235, 276,
280, 284, 293, 333, 343, 406, 411, 412,
415, 416, 434, 435, 447, 476, 755, 756,
781, 783, 918, 924; Bak›n›z: Said Nursî.

Eflref Edip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880, 962, 980

F
Fahr-i Âlem . . . . . . . . . . . . . . . . .105, 111, 477, 555, 

760, 815, 1094; Bak›n›z: Muhammed
(a.s.m.)

Fahr-i Cihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35; 
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)

Fahrü’l-‹slâm Üstâz-› Âzam Bediüzzaman
Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1139

Fahrüddeveran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Fatih (Sultan Mehmed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1017
Fatînülasr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1069, 1104
Ferid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .956
Fettah Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Fevzi Çakmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Feyzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462, 463, 507, 508, 

511, 794, 820, 822, 898, 908
Firavun . . . . . . . . . . . . .203, 250, 877, 1063, 1141

G
Galip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Gandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974, 1004
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Garibüzzaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Gavs-› Azam . . . . . . .196, 214, 374, 473, 480, 

498, 501, 556, 615, 635, 752, 852, 875,
884; Bak›n›z: Abdülkadir-i Geylânî.

Gavs-› Azam fieyh Geylânî Hazretleri194
Gavs-› Geylânî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Gazalî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bak›n›z: ‹mam-› Gazalî.
Geylânî Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
gönüllü alay kumandan› . . . . . . . . . . .170, 185, 

435, 921, 1075

H

Habib-i Kibriya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990
Habibullah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555, 813
Habîburrahman fiakir . . .1140, 1141, 1142
Habip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1093
Habrü’l-Ümme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .769
Haccâc-› Zâlim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765
Hac› Ali K›l›ncalp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1137
Hac› ‹brahim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730
Hac› ‹lyas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .793
Hac› Seyyid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
Haf›z Ahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493
Haf›z Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456, 472, 806
Haf›z Ali (Yunanistan’daki) . . . . . . . . . . . . . . . .1146
Haf›z Ali Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1105
Haf›z Emin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477, 799
Haf›z Fahreddin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .799
Haf›z Halid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330, 334
Haf›z Mustafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .799, 807
Haf›z Nebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493
Haf›z Nuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
Haf›z Osman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1107
Halil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
Halil Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Hamza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Hamza’lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Hasan Fehmi Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Hasan Feyzi . . . . . . . . . . . . . . . . .814, 820, 822, 823
Hasan Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Hasanü’l-Benna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116
Hayri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
Hazret-i Âifle . . . . . . . . . .Bak›n›z: Âifle-i S›ddîka

(r.anhüm).
Hazret-i Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . .159, 355, 386, 473, 

646, 765, 769; Bak›n›z: ‹mam-› Ali.
Hazret-i Bediüzzaman Said Nursî . . .1105,

1114
Hazret-i Cebrail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538
Hazret-i Davud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609
Hazret-i Gavs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
Hazret-i ‹brahim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609
Hazret-i ‹sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461, 741; 

Bak›n›z: ‹sa (a.s.)
Hazret-i ‹srâfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .681
Hazret-i Muhammed . . .42, 306, 538, 609;

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Hazret-i Mûsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609; 

Bak›n›z: Mûsa (a.s.)
Hazret-i Nur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1108
Hazret-i Ömer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
Hazret-i Peygamber . . . . . . .47, 56, 695, 957;

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Hazret-i Resul-i Ekrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).
Hazret-i Said Nursî . . . . . . . . . . . . . . . . . .1113, 1123; 

Bak›n›z: Said Nursî.
Hazret-i Süleyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609
Hazret-i fieyh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Hazret-i Üstat . . . . . . . . . . . . . . .27, 256, 259, 263, 

338, 439, 440, 441, 501, 513, 953, 980,
1035, 1061, 1063, 1084, 1114, 1118,
1119, 1130, 1142; Bak›n›z: Said Nursî.

Hazret-i Üstat Nursî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1121; 
Bak›n›z: Said Nursî.

Hazret-i Üstat Said Nursî . . . . . . .1111, 1112; 
Bak›n›z: Said Nursî.

Hazret-i Ziyaeddin . . . . . . . . . . . . . . .449, 450, 657
Herkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164, 166, 168
Herkül-i Yunanî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
H›fz› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
Hikem-i Ataiyye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Hilmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .776, 794
Hilmi Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .772
Hizan fieyhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Hoca Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338, 997
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Hoca Tahsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Hulefa-i Raflidîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66, 626
Hulûsî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310, 794
Hulûsî Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
Hurflit Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Hüseyin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493
Hüseyin Abdülhâdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1139
Hüsnü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1144
Hüsrev (Alt›nbaflak) . . . . . . . . . . . .301, 302, 328, 

482, 742, 794, 813, 832, 893, 894, 898,
908, 944

‹

‹bni Sina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311, 333, 1067
‹bnü’l-Kayyim-i Cevzî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .766
‹bnü’t-Teymiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .766
‹bsar Alim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1110
‹kbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 20, 1116
‹kinci Abdülhamit . . . . . . . . . . .Bak›n›z: Sultan-›

Mahlû.
‹mam-› Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132, 374, 498, 

501, 512, 513, 556, 615, 635, 646, 752,
765, 769, 852, 861, 875, 884, 1094;
Bak›n›z: Hazret-i Ali.

‹mam-› Gazalî . . . . . . . . . . . . . . . .26, 27, 213, 1072
‹mam-› Gazalî Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
‹mam-› Rabbanî . . . . . . . . . .196, 212, 213, 215
‹mam-› fiafiî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
‹ngiliz Baflpapaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
‹ngiliz Müstemlekât Naz›r› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
‹sa (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1089; 

Bak›n›z: Hazret-i ‹sa.
‹sa Abdülkàdir . . . .1130, 1134, 1135, 1136
‹smail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808, 1030
‹smail Hakk› (‹zmirli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
‹smet (‹nönü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
‹srafil (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556; 

Bak›n›z: Hazret-i ‹srâfil.
‹zmirli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .956
‹zmirli ‹smail Hakk› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

K

Kâmil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1019
Kara Kâz›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .781
Karasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Kâz›m Karabekir Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Kel Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177, 179, 180
Kel Mustafa (Mustafa Pafla) . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Küçük Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .877, 889
Küçük Âfl›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507
Kürt Gönüllü Kumandan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435; 

Bak›n›z: Said Nursî.

L

La Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Lebid

~in k›z› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Lokman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814, 823
Lütfiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794
Lütfü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1073

M

M. Sabir ‹hsano¤lu . . . . . . .1111, 1112, 1113,
1114, 1117, 1120

Mahatma Gandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974
Mecnun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123, 822
Mehdî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457
Mehmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175, 1030, 1144
Mehmed (Said Nursî’nin biraderi) . . . . . . . .66
Mehmed Akif (Ersoy) . . . . . . . . .191, 256, 955, 

1122; Bak›n›z: Akif.
Mehmed Emin Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Mehmed Feyzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794
Memduh Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177, 179
Menderes . . . . . . . . . . . .1112, 1113, 1117, 1118;

Bak›n›z: Adnan Menderes.
Mevdûdî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116
Mevlâna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1112
Mevlâna Celâleddin . . . . . . . . . . . .213, 274, 275
Mevlâna Celâleddin-i Rumî . . . . . . . . . . . . . . . . .477
Mevlâna Halid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507, 655
Mihri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
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Mihri Helâv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .995, 1004
Mir Hasan Velî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Mirza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53, 215
Mirza Bediüzzaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Mister Carlyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147, 796
Molla Abdullah . . .53, 54, 60, 61, 449, 657
Molla Ahmed Hâni Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . .59
Molla Ali-i Suran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Molla Fethullah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61, 62, 76
Molla Habip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170, 177;

Bak›n›z: Habip.
Molla Mehmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Molla Mehmed Emin Efendi . . . . . . . . . . .53, 56
Molla Said . . . . . . . . . . . . . . .53, 55, 56, 57, 60, 61, 

64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76,
77, 79, 80, 83, 91, 169, 170, 177, 179;
Bak›n›z: Said Nursî.

Molla Said’in Nursî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813
Molla Salih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Molla Seyyid Tâha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .793
Muhammed (a.s.m.) . . . . . . . . . . .558, 677, 678, 

691, 796, 1090; Bak›n›z: Zât-› Pâk-i Ri-
salet, Zat-› Ahmediye, Sultanü’l-Enbi-
ya, Resul-i Ekrem, Peygamber-i Zîflan,
Peygamber (a.s.m.), Peygamber Efen-
dimiz, Muhammedü’l-Emin, Muham-
med-i Kureyflî, Muhammed-i Arabî,
Muhbir-i Sad›k, Hazret-i Peygamber,
Hazret-i Muhammed, Habib-i Kibriya,
Habibullah, Fahr-i Cihan, Fahr-i Âlem.

Muhammed Abduh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Muhammed-i Arabî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548, 690; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Muhammed-i Kureyflî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Muhammedü’l-Emin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .889; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Muhbir-i Sad›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Mûsa (a.s.) . . . . . . .213, 678, 877, 1089, 1141;

Bak›n›z: Hazret-i Mûsa.
Mûsa Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Mustafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493, 808

Mustafa Kemal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219, 611, 614, 
618, 641, 643, 829, 881, 1025, 1098

Mustafa Kemal Pafla . . .218, 226, 230, 232
Mustafa Oruç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795, 798
Mustafa Osman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761
Mustafa Pafla . . . .67, 68, 69, 70, 71, 79, 80
Mustafa Sabri Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Mustafa Sungur . . . . . . . . . . . . . . .Bak›n›z: Sungur.
Müstemlekât Naz›r› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

N

Nâim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .956
Nakflibendî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Nam›k Kemal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Nebî-i Akdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928
Nehru (Jawaharlal Nehru) . . . . . . . . . . . . . . . . .1116
Nemrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203, 250, 818
Nihat Yazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970
Nikola Nikolaviç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Niyazi-i M›srî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Nureddin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
Nuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
Nuriye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53, 331

O

Ordu Kumandan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Osman Nuri . . . . . . . . .990, 991Osman Yüksel

Serdengeçti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .966
Osman’lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Ö
Ömer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493
Ömer (r.a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .956
Ömer Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .792
Ömer’ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

P
Paris ‹slâm Kültür Merkezi Fahri 

Baflkan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1142
Peygamber (a.s.m.) . . . . . . . . . . . . . . .55, 102, 674, 

699, 766, 796, 877, 943, 963, 1011;
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
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Peygamber Efendimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 56; 
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)

Peygamber-i Zîflan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .943, 944; 
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).

Peygamber-i Zîflan Efendimiz 
Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Prens Bismarck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

R

Re’fet Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301, 730, 795
Recep Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .781
Refet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .898
Resul-i Ekrem . . . . . . . . . . . . . . .35, 263, 309, 314, 

321, 332, 333, 511, 583, 586, 588, 592,
594, 597, 600, 602, 604, 605, 607, 877,
889, 1066, 1147; Bak›n›z: Muhammed
(a.s.m.)

Resulullah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690
Risale-i Nur Müellifi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .889, 1084
Ruhi Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Rus Baflkumandan› . . . . . . . . . . .183, 880, 1025
Rus Kumandan› . . . . . . . . . .184, 435, 833, 921
Rus polisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Rüstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164, 166, 168
Rüstem-i ‹ranî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

S

Sa’deddin-i Taftazanî . . . . . . . . . .765, 769, 770
Sa’d-› Taftazanî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
Sabir ‹hsano¤lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1108
Sabri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310, 443, 767, 768, 898
Sad›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .979
Sahibüzzaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Said (Nursî) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650
Said Kürdî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355; 

Bak›n›z: Said Nursî.
Said Mirza Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Said Nur Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .971, 973
Said Nursî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40, 41, 42, 44, 

45, 46, 47, 50, 51, 81, 83, 86, 96, 124,
141, 171, 238, 264, 265, 271, 275, 282,

283, 330, 336, 337, 339, 355, 410, 437,
441, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 456,
458, 459, 461, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 472, 476, 477, 481, 482, 483, 485,
487, 489, 490, 495, 499, 501, 582, 610,
616, 618, 621, 625, 627, 628, 630, 632,
633, 636, 638, 640, 646, 649, 651, 653,
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 694, 697, 698, 699,
700, 701, 705, 710, 724, 730, 733, 737,
739, 745, 748, 750, 752, 754, 759, 763,
764, 770, 771, 781, 784, 785, 788, 792,
794, 800, 807, 808, 812, 814, 820, 825,
890, 892, 893, 895, 896, 897, 900, 902,
904, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913,
914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922,
923, 924, 928, 932, 935, 939, 940, 941,
950, 951, 996, 1003, 1021, 1022, 1026,
1053, 1077, 1080, 1094, 1101, 1111,
1112, 1113, 1116, 1120, 1135, 1147;
Bak›n›z: Kürt Gönüllü Kumandan›,
Üçüncü Said, Üstat Hazretleri, Üstat
Bediüzzaman Said Nursî, Üstat Bedi-
üzzaman, Yeni Said, Üstat, Said Kürdî,
Molla Said, Hazret-i Üstat Said Nursî,
Hazret-i Üstat Nursî, Hazret-i Said
Nursî, gönüllü alay kumandan›, Eski
Said, Bid’atüzzaman, Bediüzzaman’ül-
Fahrüddevrânî, Bediüzzaman Said
Nursî Hazretleri, Bediüzzaman Said
Nursî, Bediüzzaman Said Nur, Bediüz-
zaman Hazretleri, Bediüzzaman, Haz-
ret-i Üstat.
~’nin Darülfünunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Said Nursî Hazretleri . . . . . . . . . .265, 612, 699, 
1116, 1140

Said’ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Said-i Kürdî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380, 394, 415
Saidü’l-Meflhur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Salâhaddin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .762, 928
Salâhaddin-i Eyyubî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Salih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1030
Salih Özcan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115
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Sekkakî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Selâhaddin Rifat Erbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1122
Seniyüddin Baflak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .995, 1005
Seyyid Abdullah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1138
Seyyid Abdülkàdirzâde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1138
Seyyid Ali Ekber fiah . . . . . . . . . . . . . . .1109, 1112
Seyyid Nur Mehmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76, 331
Seyyid Nur Muhammed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Seyyid Sadeddin Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .777
Seyyid fierif Cürcanî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .769
Seyyidü’l-Enbiyâ Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . .928
S›dd›k-› Ekber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Siirt Mutasarr›f› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Sokrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .964
Sultan Abdülhamid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Sultan Hamid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .989
Sultan Reflad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161, 162, 168, 

226, 448, 1098
Sultan Selim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Sultan-› mahlû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Sultan-› mazlum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Sultan-› sab›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Sultanü’l-Enbiya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Sultanü’l-Ulema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477
Sungur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928, 931, 979
Süfyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829
Süheyl Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Süleyman . .300, 301, 314, 322, 421, 1144
Süleyman (s›dd›k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Süleyman Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317

fi

fiah-› Geylânî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
fiah-› Nakflibend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
fiâh-› Velâyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .815
fieddat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
fiefik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175, 735
fiefìü’l-Müznibîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .815
fieker A¤a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
fieref-i Benî Âdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555
fieyh Abdurrahman Hazretleri . . . . . . . . . . . . .54
fieyh Abdurrahman-› Tâ¤î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

fieyh Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri . .67
fieyh Bahid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1104
fieyh Bahid Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84, 85
fieyh Bahid Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
fieyh Cemâleddin-i Efganî . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
fieyh Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
fieyh Emin Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64, 76
fieyh Fehim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
fieyh Fethullah Efendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
fieyh Geylânî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
fieyh Mehmed Celâlî Hazretleri . . . . . . . . . . . .57
fieyh Mehmed Emin Efendi Hazretleri 60
fieyh Mehmed Küfrevî Hazretleri . . . . . . . .75
fieyh Mehmet Küfrevî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
fieyh Sad›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
fieyh Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407, 615, 811, 852
fieyh Seyyid Nur Muhammed 

Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
fieyh Sünusî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
fieyh Talebesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
fiükrü Kaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371, 372

T

Tahir Pafla . . . . . . . . . . . . . . . .77, 78, 79, 80, 81, 83
Tahir’ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Tahiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .898
Tahsin Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Talha (r.a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765, 767, 769
Tayyib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1138
Terzi Mustafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
Tevfik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301, 322

U

Ubeyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Ukayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .769
Ulviye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794

Ü

Üçüncü Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .932; 
Bak›n›z: Said Nursî.

Üstad-› Kebîr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1145
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Üstat . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 48,
49, 52, 61, 73, 154, 185, 239, 251, 258,
259, 261, 263, 264, 265, 325, 328, 331,
332, 334, 337, 338, 345, 439, 441, 442,
443, 460, 501, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 582,
620, 644, 694, 696, 700, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 739, 740, 741, 750, 813, 820,
824, 826, 828, 832, 877, 889, 925, 931,
932, 933, 934, 935, 939, 945, 953, 956,
962, 965, 968, 970, 985, 988, 992, 993,
994, 995, 997, 999, 1006, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1027, 1028, 1030,
1033, 1034, 1038, 1039, 1040, 1041,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061,
1063, 1065, 1068, 1070, 1071, 1072,
1073, 1075, 1076, 1077, 1080, 1081,
1082, 1083, 1104, 1105, 1107, 1112,
1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,
1120, 1121, 1123, 1127, 1129, 1131,
1135, 1137; Bak›n›z: Said Nursî.

Üstat Bediüzzaman . . . . . . . . . . . .239, 251, 253, 
255, 256, 336, 460, 613, 938, 939,
1020, 1060, 1070, 1075, 1084, 1104,
1105, 1107, 1142; Bak›n›z: Said Nursî.

Üstat Bediüzzaman Hazretleri . .173, 181,
410, 712, 942, 944, 1043, 1110, 1137,
1139, 1142

Üstat Bediüzzaman Said Nursî . . . . . .15, 91,
172, 237, 514, 937, 939, 1022, 1032,
1083; Bak›n›z: Said Nursî

Üstat Bediüzzaman Said Nursî 
Hazretleri .90, 212, 252, 267, 496, 929,
1028, 1042, 1136

Üstat Bediüzzaman Said-i Nursî
Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1084

Üstat Hazretleri . . . . . . . . . . . .91, 266, 299, 508, 

739, 984, 986, 987, 1016, 1026, 1117,
1125, 1129, 1145; Bak›n›z: Said Nursî.

Üstat Said Nur Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973
Üstat Said Nursî . . . . . . . . .702, 826, 925, 931, 

992, 995, 1014, 1033, 1121, 1122, 1130
Üstat Said Nursî Hazretleri . . . . .1121, 1141
Üstâz-› Âzam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1139

V

Van Valisi Cevdet Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Velid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765, 769

Y

Yavuz Sultan Selim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Ye’cüc ve Me’cüc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471, 1003
Yeni Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132, 171, 213, 

235, 276, 284, 293, 333, 341, 406, 411,
413, 415, 435, 473, 756, 870, 932;
Bak›n›z: Said Nursî.

Yezid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250, 765, 769
Yusuf’lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Z

Zafer Afaq Ansar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1120
Zat-› Ahmediye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Zât-› Pâk-i Risalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .926, 927; 

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Zehra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794
Zemahflerî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Zinnureyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
Ziya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .931, 979, 987, 1030
Ziya Nur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977
Ziya Pafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Ziyaeddin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Zübeyir (Gündüzalp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928, 931
Zübeyr (r.a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765, 767, 769

ó@ò
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A

Adapazar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 1036

Afrika . . . . . . . . . . . . .92, 1045, 1098, 1105, 1112

Afyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335, 694, 701, 715, 
718, 758, 761, 771, 776, 777, 800, 808,
810, 825, 826, 827, 829, 830, 831, 833,
836, 846, 847, 851, 856, 857, 865, 866,
867, 876, 877, 890, 896, 913, 925, 929,
930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937,
939, 961, 967, 968, 969, 992, 1028,
1035, 1036, 1037, 1059

A¤r› Da¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82, 303, 963

Ak Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338

Âliye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1139

Almanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186, 236, 1066, 
1079, 1105, 1116

Amerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147, 157, 248, 
741, 762, 780, 789, 796, 957, 977, 979,
1057, 1059, 1066, 1079, 1097, 1101,
1105, 1106, 1148

Anadolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41, 58, 82, 86, 217, 
218, 228, 240, 242, 243, 244, 245, 246,
251, 262, 457, 463, 492, 826, 828, 935,
942, 987, 1028, 1037, 1040, 1044,
1057, 1061, 1078, 1080, 1098, 1132

Ankara . . . . . . . . . . . . . . . . . .48, 212, 218, 226, 228, 
229, 233, 234, 235, 341, 342, 351, 368,
371, 398, 405, 448, 512, 612, 617, 618,
629, 632, 639, 641, 666, 700, 707, 713,
715, 718, 745, 753, 770, 801, 802, 846,
851, 857, 867, 878, 879, 880, 886, 888,
896, 905, 934, 951, 954, 955, 987, 988,
990, 1020, 1030, 1035, 1036, 1037,
1042, 1082, 1098, 1108, 1119

Antalya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385

Arabistan . . . . . . . . . . . .140, 238, 795, 858, 942, 
1095, 1098

Ararat Da¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82, 303

Arnavutluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116

Artemit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Arvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Asya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 87, 92, 123, 
125, 150, 160, 207, 231, 248, 366, 377,
754, 850, 856, 1045, 1098, 1099

Avrupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73, 78, 85, 94, 
101, 102, 103, 104, 142, 147, 150, 206,
222, 223, 248, 293, 344, 346, 348, 361,
364, 377, 386, 389, 390, 391, 392, 393,
396, 399, 402, 404, 406, 415, 430, 460,
473, 612, 754, 841, 856, 1045, 1057,
1063, 1066, 1067, 1087, 1089, 1097,
1098, 1101, 1105, 1140, 1141, 1148

Avusturya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102, 189

Ayasofya . . .101, 104, 405, 869, 951, 1017

Ayasofya Camii . . . . . . . . . . . . .84, 103, 230, 883

Ayastafanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Ayd›n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385, 826

Azerbaycan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116

B

Bâb-› Seraskerî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795

Ba¤dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59, 171, 415, 
1112, 1117, 1129, 1130, 1133, 1135

Bahara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115

Bak›rköy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Balkanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1089

Bani Han› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68, 91

Barla . . . . . . . . . . . . . .49, 185, 238, 240, 241, 249, 
252, 261, 263, 265, 267, 268, 276, 277,
283, 300, 342, 344, 349, 354, 380, 385,
430, 433, 702, 710, 713, 935, 938,
1033, 1034, 1038, 1039, 1040, 1137
~daki medrese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253, 266

Barla Yaylas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297

TAR‹HÇE-‹ HAYAT YER ‹NDEKS‹
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Baflit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79, 122

Batum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

Bayezid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96, 101, 104

Bayezit (ilçe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Bayezit Meydan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1074

Bedre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430, 433

Berlin Teknik Üniversite Mescidi . . . . .1105

Beyo¤lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1017

Beytüflflebab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Birma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115

Biro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Biro Çölü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Bitlis . . . . . . . . . . . .53, 60, 64, 72, 74, 75, 79, 90, 
125, 170, 177, 178, 180, 792, 918, 919

Bo¤az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

Bo¤azlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .732

Bolvadin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251

Burdur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238, 239

C

Cami-i Emevî . . . . . . . . . . . . . . .144, 147, 154, 156

Camiü’l-Emevî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142, 1104

Camiü’l-Ezher . .79, 285, 1097, 1098, 1104

Camiü’l-Ezher Üniversitesi84, 1136, 1137

Cava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795

Cebel-i Kamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526

Celfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Cennet Bahçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

Cezîre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68, 70, 80

Cizre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Ç

Çam Da¤› . . . . . . . . . . . . .265, 267, 268, 297, 299

Çaml›ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Çaml›ca Tepesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Çanakkale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

Çarfl› Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .705

Çin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1089, 1118, 1119

Çoravanis köyü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

D

Dakka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115

Dârülfünun

Said Nursî’nin ~u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Delhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115

Denizli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338, 496, 508, 
509, 510, 512, 611, 613, 614, 619, 621,
638, 641, 644, 655, 658, 666, 673, 693,
700, 701, 706, 713, 715, 717, 718, 719,
723, 727, 745, 753, 781, 795, 799, 802,
822, 827, 829, 830, 831, 836, 837, 843,
844, 847, 851, 857, 860, 867, 877, 878,
886, 888, 890, 892, 913, 918, 935

Derbasiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1139

Dere Bahçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301

Dersaadet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385, 1036

Diyarbak›r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1035, 1036, 1037

Diyarbekir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Dize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1138

Do¤u Türkistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116

E

Edremit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Eflâni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .702

E¤irdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385, 712, 713

E¤irdir Gölü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

Emirda¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251, 694, 700, 
701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 710,
711, 713, 759, 771, 776, 777, 778, 801,
809, 824, 825, 826, 829, 836, 882, 883,
887, 893, 908, 933, 935, 939, 967, 992,
1020, 1033, 1040, 1084

Endonezya . . . . . . . . . . . . . . .972, 973, 1106, 1112

Erek Da¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90, 172, 233, 919
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Errabad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1113

Erzurum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 176, 768, 776

Eskiflehir . . . . . . . . . . . . . . . .66, 335, 336, 337, 338, 
339, 367, 372, 410, 438, 473, 622, 625,
626, 629, 631, 632, 634, 636, 661, 712,
719, 802, 867, 871, 877, 879, 913, 992

Eyüb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1017

Eyüp Sultan Kabristan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

F

Fatih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101, 1017

Fatih Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1016

Fatih Türbesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1015

Ferah Tiyatrosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

F›rat Nehri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Filistin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1133

Finlandiya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774, 789, 
1105, 1106, 1140, 1141

G

Garbî Anadolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237, 238

Garbî Türkistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116

Garp . . . . . . . . . . . .160, 162, 210, 221, 227, 377, 
959, 976, 998, 1000, 1066, 1072, 1145

Gümülcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1105

H

Hac› Bayram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

Halep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .860, 868

Harbiye Nezâreti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795

Haremeyn-i fierifeyn . . . . . . . . . .105, 766, 799

Haydarâbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1109

Hicaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480, 779

Hindistan . . . .126, 795, 799, 800, 858, 974,
1070, 1098, 1106, 1111, 1113, 1116

Hind-Pak Yar›madas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1112

Hint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100

Hizan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53, 54, 55, 90

Horhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

Horhor Medresesi . . . . . . . . . . . . . . . .136, 175, 182

Hürriyet Meydan› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

I

Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1095, 1096, 1103, 
1106, 1129, 1130, 1136, 1143

Isparta . . . . . . . . . . .49, 238, 259, 261, 283, 284, 
285, 327, 335, 336, 342, 344, 349, 352,
353, 354, 355, 363, 367, 371, 372, 380,
383, 384, 400, 405, 409, 439, 441, 448,
449, 457, 466, 467, 481, 611, 621, 645,
648, 650, 694, 705, 708, 713, 722, 739,
751, 808, 826, 847, 848, 878, 934, 992,
993, 994, 1032, 1033, 1034, 1035,
1037, 1038, 1039, 1040, 1043, 1137

‹

‹dil-Ural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116

‹nebolu . . . . . .439, 621, 708, 826, 934, 1036

‹ngiltere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789, 974

‹ran . . . . . .177, 945, 1098, 1100, 1136, 1137

‹spanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .983

‹sparit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53, 650

‹stanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48, 73, 83, 84, 86, 
95, 98, 101, 103, 112, 114, 125, 161,
171, 181, 184, 186, 189, 191, 193, 194,
195, 196, 197, 205, 212, 216, 217, 218,
228, 233, 293, 344, 405, 415, 435, 476,
477, 482, 508, 611, 698, 719, 749, 753,
766, 792, 795, 799, 880, 924, 932, 934,
959, 963, 990, 992, 993, 994, 995,
1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1025, 1031, 1035, 1036,
1037, 1072, 1083, 1100, 1113, 1129

‹stanbul Bo¤az› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

‹sveç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774, 789

‹zmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
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J

Japonya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1106

K

Kâbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559, 957

Kafkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126, 1098, 1100, 1116

Kafkas Cephesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Kâ¤›thâne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .792

Kahire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1136

Karabük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1036

Karachi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1114, 1115, 1117

Karada¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491

Karadeniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439

Karafli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1110, 1111, 1114, 1116

Kastamonu 438, 439, 440, 441, 462, 502,
506, 508, 509, 512, 582, 611, 615, 623,
631, 645, 648, 664, 666, 673, 748, 794,
826, 846, 847, 848, 883, 1033

Keçili Köyü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .824

Kerkük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1144

Keflmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800, 1116

K›r›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116

Kilo¤rif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Konya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826

Kore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1106

Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168, 169

Kosturma . . . . . . . . . . . . .180, 188, 194, 197, 921

Köprü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .792

Kubbe-i Hasiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Kudüs-i fierif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .969

Kureyfl Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Kürdistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84, 356, 641, 1098

Kütahya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .804

L

Lâhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1119

Lahore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115

Layelpur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115

Lübnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1133

M

Ma¤rib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1133

Makber-i Saadet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894

Malatya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1020, 1035

Mardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71, 72

Medine-i Münevvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 800, 
860, 868, 894, 1077, 1125

Mekke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .780

Mekke-i Mükerreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480, 
807, 858, 859, 868, 894

Menemen . . . . . . . . . . . .354, 407, 615, 811, 852

Mergivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1138

Mersin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1035

M›s›r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79, 84, 106, 126, 285, 
526, 780, 860, 868, 945, 1069, 1104,
1116, 1131, 1133

Milâs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385

Mir Hasan Velî Medresesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Miran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67, 71

Mufl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177, 178

N

Nil-i mübarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526

Norveç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .774, 789

Nurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54, 90, 91, 331, 
702, 736, 739, 1038

Nurflin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54, 55, 178

P

Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140, 972, 973, 
1095, 1096, 1103, 1104, 1109, 1110,
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,
1123, 1124, 1130

Pasinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
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Petersburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Pirmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Piyer Loti Oteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1083

Prev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1114

R

Rangoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1115

Ravza-i Mutahhara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894, 943

Rizâiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1137

Rize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1035

Rumeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87, 92, 161, 162

Rusya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48, 186, 188, 
236, 249, 276, 435, 460, 759, 833, 913,
921, 1075, 1085, 1111, 1118

S

Safranbolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826, 1036

Samsun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1020, 1021, 1022

Sarayburnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1017

Sar›yer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

Sav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457, 702, 1034

Sav Köyü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259, 1033

Sedd-i Zülkarneyn . . . . . . . . . . . . . . .471, 775, 811

Selânik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87, 95

Sibirya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184, 1116

Siirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61, 62, 63, 64, 65, 66

Sind Üniversitesi . . . . . . . . . . .1104, 1108, 1109

Sofya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

Sorbon Üniversitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1142

Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825, 1133

Sultan Ahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1017

Sultan Eyüp Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

Sultanahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Sultanahmed Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .997

Suriye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1133, 1139

Süleymaniye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101, 1017

fi

fiam . . . .142, 161, 171, 698, 779, 791, 868,
1104

fiam-› fierif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285, 860

flark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100, 233

fiark 76, 83, 128, 151, 162, 168, 169, 171,
210, 221, 226, 227, 228, 237, 307, 336,
377, 698, 740, 856, 935, 963, 976, 998,
1000, 1036, 1057, 1066, 1099, 1100,
1101, 1145

fiarkî Anadolu . .55, 57, 83, 122, 161, 217,
228, 237, 698, 1039

fiarkî Türkistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1119

fiehir Oteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700

fieyh San’an Tepesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

fieyhan Yaylas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

fiirvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60, 64, 65

T

Tâgî Medresesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Ta¤ köyü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Ta¤ Medresesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Tiflis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125, 180

Tillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66, 67, 91

Türkistan . . . . . . . . . . . . . . .126, 1098, 1116, 1119

Türkiye . . . . . . . . . . . . . . . . . .85, 237, 241, 245, 250, 
965, 968, 969, 971, 972, 1021, 1103,
1104, 1105, 1106, 1108, 1112, 1113,
1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121,
1122, 1123, 1130, 1135, 1136, 1137,
1144, 1148

U

Urfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .942, 1036, 1037, 1139

Ü

Ürdün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1133
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V

Van .48, 49, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 90,
125, 127, 136, 142, 169, 170, 172, 175,
177, 180, 182, 218, 233, 235, 237, 238,
364, 385, 387, 448, 633, 918, 919,
1036, 1099, 1100

Van Gölü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Van Kalesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136, 182

Varflova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184, 189

Vastan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Vastan Kasabas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 170

Vellamonkatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1141

Viyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Volga Nehri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188, 189

W

Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1143

Washington Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1106

Y

Yeni Cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1017

Yeni Gün Matbaas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234

Y›ld›z Oteli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712, 992

Y›ld›z Saray› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113, 265

Yunanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1105, 1144

Yûfla Da¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .932

Yutmiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1116

Z

Zernâbâd Suyu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233

ó®ò
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A
Abbasi.............................................................229, 241.
abd ...................................................................92, 555.

~lere haz›rlanan ebedî ihsanlar ........................599.
hakikî ~ .............................................................161.

abd-i aziz ........................................................43, 1058.
abd-i küllî ............................................687, 1058, 1073.
abdullah ....................................................................95.
Abdullah ..............................................988, 1030, 1144.
Abdullah (Molla)........................................................53.
Abdullah Cevdet .....................................................386.
Abdullah Çavufl.......................................................420.
Abdullah ‹bn-i Abbas...............................................769.
Abdurrahman..................................181, 191, 197, 495, 

650, 735, 736, 798, 932.
Abdurrahman fieref Lâç .....................995, 1006, 1013.
Abdülhâdî ..............................................................1139.
Abdülhamid Han Hazretleri .....................................113, 

Bak›n›z: Sultan-› Mahlû.
Abdülkadir .............................................................1144.
Abdülkadir-i Geylânî ...............................................333;

Bak›n›z: Geylânî Hazretleri, Gavs-› Azam fieyh
Geylânî Hazretleri, Gavs-› Geylânî, fiah-› Geylânî,
fieyh Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri, Gavs-› Azam.

Abdülkahir-i Cürcanî ...............................................559.
Abdülkerim................................................................71.
Abdülmecid (Nursî).......................650, 735, 736, 1035.
Abdülmuhsin ...........................................................986.
Abdürrezzak............................................................635.
âb-› hayat .......................206, 216, 367, 498, 517, 586.

zilletle ~.............................................................434.
Âb-› Kevser .............................................................762.
âbid .........................................................................739.
ac›  ...........................................................................21.
ac›ma ..............................................................500, 861;

Bak›n›z: merhamet.
kâfir ve münaf›¤›n azap çekmesine ~mak........446.
zarara raz› olana ~mak.....................................732.

âciz ...................................43, 152, 198, 273, 543, 546.
acube-i hilkat...........................................................688.
acz ...................................................43, 188, 189, 198, 

274, 288, 298, 318, 319, 543, 604, 671.
~ini anlamak .....................................................886.

acz-i mutlak.....................................................269, 475.
aç›k bacak.....................................................994, 1010.
açl›k ........................................................460, 483, 492.
adab-› dindarâne.....................................................117.
adab-› Kur’âniye......................................................994.
adab-› fler’iye ..........................................................160.
adab-› fleriat......................................89, 103, 117, 129.
adalet..................................................18, 94, 100, 102, 

115, 119, 124, 209, 278, 287, 355, 371, 372, 379,
382, 394, 400, 402, 622, 624, 630, 652, 653, 675,
680, 718, 724, 753, 857, 861, 866, 868, 869, 877,
879, 882, 888, 902, 946, 947, 1000, 1004, 1022;
Bak›n›z: flart-› adalet.
~ kanunlar›........................................................619.
~ müessesesi tarafgirlik yapmamal› ...............1000.
~ namaz›...................................................103, 133.
~ niyetiyle zulüm...............................................394.
Allah’›n ~i ..................................................555, 685.
Allah’›n ~i ve ahiret ...........................................681.

kaderin ~i ..........................................................923.
zulüm içinde ~ tecellisi....................................1049.

adalet-i âliye............................................................680.
adalet-i hakikî..................................................383, 769.
adalet-i hakikiye ......................................................872.
adalet-i ‹lâhiye ..................................1002, 1049, 1050.
adalet-i izafiye ve nisbiye........................................768.
adalet-i Kur’âniye..................................................1002.
adalet-i mahz ......................................................96, 98.
adalet-i Rabbaniye..................................................461.
adalet-i sermediye ..................................................676.
adalet-i tamme ........................................................287.
adaletname-i fieriat.................................................121.
adaletperver ............................................................390.
adaletsizlik ......................................................676, 722.
adam

bir ~›n k›ymeti himmeti nispetindedir ................159.
bir-iki ~›n hatas›yla yirmi otuz ~› vurmak..........652.
büyük ~.......................................................25, 131, 

871, 971, 974, 1004, 1018, 1117, 1122.
felâket ve helâket asr›n›n ~› .............................205.
fena ve fânî ~›n güzel ve bâkî sözü .................431.
hileli ~ ...............................................................423.
kabir kap›s›nda bekleyen bir ~ ...........................47.
Sultan-› Kâinata hizmetkâr olan ~ ....................130.
üç dört ~› öldüren adam› ›slah .................717, 843.

adap........................................................................304.
Adapazar› .......................................................86, 1036.
âdât-› ecnebiye .........................................................85.
adavet ............155, 435, 465, 480, 729, 769, 945, 949.

~e muhabbet.....................................................142.
ebedî bir ~ ........................................................603.
hakikat kardefline ~ etmemek...........................499.
‹slâmiyete Nemrudâne ~ ..................................640.
tarafgirâne ~ .....................................................729.

adem.......................................................................683.
Âdem (a.s.) .....................................................377, 676.
ademî

vücudî ve ~ sebep ............................................569.
adem-i itikat ............................................................165.
adem-i müracaat.............................................276, 435.
âdemiyet .................................................................288.
âdet .........................................................................242.
âdet-i arziye ............................................................526.
âdet-i ‹slâmiye.........................................................618.
âdetullah .................................................................451.
Âdil .................................................................676, 682.
Âdil-i Hâkim-i Zülcelâl .............................................876.
Adl ................................................................676, 1147.
adliye ......................355, 363, 384, 398, 399, 400, 401, 

623, 625, 638, 640, 642, 653, 656, 715, 722, 723,
724, 751, 752, 771, 778, 801, 810, 837, 853, 857,
859, 861, 879, 896, 905, 918, 1022, 1023.
~ memurlar› ..............................................354, 355.
~ memurlar› ve Risale-i Nur .............................867.
~ reisi ................................................................861.
~ yang›n›...........................................................715.
~nin Nur Talebeleri aleyhine sevk edilmesi ......628,

859.
~nin flafl›rt›lmas› ...............................................630.

Adliye Nezareti........................................................403.
Adliye Vekâleti ........................................................629.
adliyeci ....................................................................890.

TAR‹HÇE-‹ HAYAT GENEL ‹NDEKS‹
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Adnan Menderes ..................945, 947, 950, 951, 1122;
Bak›n›z: Menderes.

af ..................................................119, 431, 610, 768.
~ kanunlar›................................................874, 884.
~ kanunu...........................................................936.
kusurlar› ~fedenler....................................479, 841.
umumî ~............................................................936.

Af Kanunu ...............................................................361.
afak-› ‹slâm ...........................................................1040.
afak-› kemalât .........................................................126.
afakî ................................................................213, 500.
afat ..........................................................................446.
afet ..........................................................................509.

erzel ~.............................................................1012.
Afrika .................................92, 1045, 1098, 1105, 1112.
aff-› umumî ..............................................................115.
afüvcû .....................................................................273.
afüvcûyem...............................................................189.
Afyon ......................................335, 694, 701, 718, 761, 

776, 777, 800, 825, 826, 829, 833, 836, 847, 851,
857, 877, 933, 934, 936, 967, 968, 969, 992, 1036.
~ hâdisesi .........................................................939.
~ hapishanesi ...................................925, 930, 937.

~nde Nur Talebelerine zulüm .............832, 969.
~nden tahliye ..............................................931.

~ hapsi ..............................................................866.
~ ve Said Nursî’nin çekti¤i s›k›nt›lar ...........831.
~inde Said Nursî’ye gaddarâne muamele..876.
~ndeki isyan ve Nur Talebeleri ...................913.
~nin musibetten rahmete çevrilmesi...........932.

~ mahkemesi
~nde Said Nursî’ye gaddarâne muamele...876.

~ müdafaanamesi .............................................896.
~ savc›s› .........................................................1059.

Afyon Adliyesi .........................................................715.
Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi ..................................829.
Afyon Hapishanesi..................................................833.
Afyon Mahkemesi ...................................827, 830, 846, 

929, 935, 936, 1028, 1035.
~ müdafaat›.......................................................846.
~ne beyan.........................................................865.
~nin iddianamesi ......................................867, 873.

~ne karfl› verilen itiraznamenin zeyli ..........867.
~nin Risale-i Nur hakk›nda beraat karar›........1037.
~nin uzat›lmas› .................................................830.

Afyon Savc›s›..........................................................961.
Afyon Valisi .............................................................771.
a¤a ..........................................................................138.
a¤aç........................298, 529, 598, 599, 678, 683, 684;

Bak›n›z: eflcar.
~›n içi ve Bât›n ismi ..........................................684.
~›n suret-i cismaniyesi ve Zahir ismi ................684.
~lar Allah’› tan›r ve tan›tt›r›r ..............................597.
~lar›n ihyas› ......................................................570.

a¤al›k ......................................................................132.
A¤›r Ceza Mahkemesi ............................................401.
A¤›r Ceza Reisi

~ne beyan.........................................................865.
a¤leb-i enbiya .........................................................377.
a¤leb-i hükema .......................................................856.
a¤raz .......................................................................114.
a¤raz-› siyasî ..........................................................352.
a¤raz-› flahsî .............................................................87.
A¤r› Da¤› ..................................................82, 303, 963.
ah ..........................................................................676.

mazlumun ~› .....................................................643.
ahali

~nin Said Nursî’ye karfl› alâkas› .......................842.
ahali-i Müslime ......................................................1136.
ahbap..............................................................195, 272.

dokuz yüz doksan dokuz ~...............................194.
ahfat ........................................................................875.

‹slâm fedaîlerinin ~lar› ......................................918.
Ahir

~ ismi ve hafîziyet.............................................683.
~ ismi ve haflir ..................................................686.
~ ismi ve meyve................................................684.
~ ismi ve zemin.................................................685.

ahir zaman............................................135, 461, 1003.
~da Âl-i Beytten gelecek büyük flah›s ..............886.
~›n dehfletli flah›slar› ........................................233.

ahiret...................................24, 98, 106, 113, 166, 232, 
260, 341, 362, 425, 426, 429, 458, 481, 487, 588,
627, 634, 649, 656, 660, 673, 674, 739, 762, 805,
853, 861, 1047, 1076; Bak›n›z: dâr-› ahiret.
~ âlemleri ve y›ld›zlar........................................585.
~ hayat›...............................................................51;

Bak›n›z: hayat-› bâkiye.
~ meyvelerini dünyada koparmaya 

çal›flmamak ................................................489.
~ pazar› ....................................................686, 900.
~ saadeti ...........................................................639.
~ ve Allah..........................................................674.
~e çal›flanlara iliflilmemeli.................................348.
~e iman.................................................1086, 1089.

~ rüknünün bir hülâsas›..............................673.
~ ve ölüm....................................................616.

~i bilen ..............................................................423.
~i bilmemek ......................................................159.
~in gelmemesi ..................................................681.
~ine çal›flanlara iliflilmemeli ..............................850.
~te kurulacak büyük mahkeme ......Bak›n›z: mahke-

me-i kübra.
adalet-i sermediye, hikmet-i ezeliye ve ~ .........676.
Cenab-› Hakk›n isimleri ~i iktiza eder...............691.
dünya hayat›n› ~e tercih.................455, 481, 1086.
dünyevî meflgalenin ~ hesab›na geçmesi ........711.
Esma-i Hüsna ve ~ ...........................................674.
Hakîm, Hakem, Adl, Âdil isimleri ve ~ ..............676.
Kur’ân ve ~ .......................................................692.
melâike ve ~ .............................................690, 691.
Mucîb, Semî, Rahîm isimleri ve ~ ....................677.
Muhammed (a.s.m.) ve ~ .................................691.
Muhammed’in (a.s.m.) saadet-i ebediye 

duas› ve ~...................................................677.
Muhyî, Mümît, Hayy, Kayyum, Kadîr, Alîm 

isimleri ve ~ ................................................678.
peygamberler, ehl-i velâyet ve ~ ......................678.
Rabbülâlemîn, Sultanü’d-Deyyan isimleri 

ve ~.............................................................674.
Rahîm, Kerîm isimleri ve ~ ...............................675.
Rahman, Hakîm, Âdil, Kerîm, Hâkim isimleri 

ve ~.............................................................682.
saltanat-› sermediye ve ~ .................................681.

ahkâm
~da Avrupa’ya dilencilik ......................................94.

ahkâm-› diniye ........................................426, 925, 926.
ahkâm-› ‹lâhiye .......................................................925.
ahkâm-› kudsiye......................................................231.

Adnan Menderes — A — ahkâm-ı kudsiye
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ahlâk.........................16, 18, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 50, 
106, 138, 151, 158, 208, 242, 248, 452, 471, 635,
663, 696, 702, 720, 805, 855, 926, 968, 973, 983,
992, 998, 1045.
~ zab›tas› ........................................................1010.
~ta numune-i imtisal olmak...............................655.
ahlâk-› Peygamberî ile ~lanmak .........................35.
cemiyet ve ~ .....................................................982.
gencin ~› ...........................................................998.
içtimaî ~ ............................................................950.
kötü ~ ........................................Bak›n›z: sû-i ahlâk.

ahlâk-› Ahmediye
~ ile tahallûk .........................................92, 93, 105.

ahlâk-› âliye.......................................................40, 138.
ahlâk-› hamide ........................................................695.
ahlâk-› hasene ..................................................89, 549.
ahlâk-› içtimaiye ......................................................720.
ahlâk-› ‹slâmiye.......................................................103.

~nin kemalât›n› ef’alle izhar..............................144.
ahlâk-› Muhammediye ....................................502, 926.
ahlâk-› Peygamberî...................................................35.
ahlâk-› rezile .............................................................88.
ahlâk-› seyyie..........................................................158.
ahlâkî ..............................................................33, 1037.

~ ders................................................................921.
~ k›ymetler ........................................................976.
~ ö¤ütler............................................................634.

Ahlâkla Dinin ‹ki Kayna¤›........................................982.
ahlâks›z...........................................................123, 549.
ahlâks›zl›k.......17, 44, 695, 711, 857, 995, 1012, 1013.

~ çirkefi .............................................................983.
ahmakane kelime....................................................159.
ahmakl›k..................................................................952.
Ahmed ..........................................................795, 1030.
Ahmed Ali fiimflirî....................................................807.
Ahmed Feyzi...........................................................928.
Ahmed Hamdi Akseki..............................................939.
Ahmed Hâni Hazretleri..............................................59.
Ahmed Nazif ...........................................................928.
Ahmed Ramazan ........................................1143, 1144.
Ahmed Zeki.............................................................493.
Ahmedler.................................................................135.
Ahmet Atak ...........................................................1027.
Ahmet Ramazan ...................................................1130.
ahrar........................................................................978.
ahval .......................................................................202.
ahval-i kudsiye ........................................................700.
ahval-i ruhiye ....................................................51, 174.
aile ............................................................................34.

~ hayat›.............................................................639.
Aifle-i S›dd›ka (r.anhüm) .........................................765.
Ak Cami ..................................................................338.
akarib ......................................................................272.
akd-i uhuvvet ..........................................................660.
ak›bet

~i görmeyen kör hissiyat...................................481.
ak›l ...................................................38, 145, 199, 212, 

213, 221, 273, 291, 295, 319, 455, 494, 499, 500,
531, 539, 540, 541, 542, 543, 550, 559, 604, 605,
650, 681, 998, 1065, 1072.
~ ve kalp ittifak›.................................................213.
~ ve kalp nurunun mezci ................................1065.
~a husumet.........................................................98.
~lara istikamet ve nur .......................................559.

müstakim ~lar ...................................................541.
müstakim ve münevver ~lar .............................539.
nurlu, istikametli ~lar ve tevhid .........................540.
zeminin ~› .........................................................856.

akide ...............................................................551, 634.
bat›l ~ler............................................................878.

Akif ..........................................................................956;
Bak›n›z: Mehmed Akif (Ersoy).

akl-› befler ...............................................................675.
akl-› selim................................................................954.
aklî 254.
akraba ...................................................................1090.

~lar içinde samimâne muhabbet ......................866.
akran .......................................................................272.
akrep.........................................................41, 416, 733.
aksülamel................................................................437.
aktap ...............................................................443, 556.
akvam

~›n ihtilâf› ..........................................................104.
akvam-› ‹slâmiye.

~ mabeynindeki uhuvvetin inkiflaf›na iki 
vesile ........................................................1097.

Âl ..........................................................................553.
alâka

milletine karfl› fedakârâne ~ .............................866.
Nurculardaki harika ~ .......................................917.

alâmet-i farika .........................................................589.
alât ..........................................................................600.
alâyifl.........................................................................41.
alçak gönüllülük ...................Bak›n›z: mahviyet, tevazu.
aldatma ...................................................................423.

aldan›r›z, fakat ~y›z...........................................115.
âlem........................................................539, 588, 669.

~ fânî ve hâdistir ...............................................569.
~deki tagayyür ve tebeddül ..............................569.
~in intizaml› vefat›.............................................569.
~in medar-› iftihar› ............................................555.
~lerin Rabbinin hitab›........................................565.
baharda taze bir ~in vücuda gelifli....................570.
bâkî ~..................................................................45.
cev ~i ................................................................519.
ebedî ~..............................................................603.
eflcar ve nebatat ~i ...........................................528.
güzde ve baharda ~in vefat› .............................570.
hayvanat ve tuyur ~i .........................................530.
insanlar ~i .........................................................533.
nur ~i.................................................................627.
saadet ~i ...........................................................627.
seyyah ~ler .......................................................570.

âlem-i ahiret ..............................................................98.
âlem-i asgar ..............................................................92.
âlem-i beka ...........................................603, 691, 1064.

~da ihsanat .......................................................608.
~da ihsanat-› uhreviye ......................................591.

âlem-i berzah....................................97, 195, 272, 539.
âlem-i befleriyet ......................................245, 247, 772.
âlem-i cismanî.........................................................539.
âlem-i fenâ ............................................................1064.
âlem-i gayp.............462, 539, 541, 542, 552, 691, 889.

~›n lisan› ...........................................................566.
~tan al›nan ders-i marifet..................................547.

âlem-i Hristiyaniyet .................................................759.
âlem-i insaniyet ................58, 131, 233, 247, 468, 989.

ahlâk — A — âlem-i insaniyet
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âlem-i ‹slâm..............................40, 41, 58, 81, 82, 125, 
144, 147, 149, 151, 152, 154, 156, 157, 168, 206,
210, 217, 222, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 240, 244, 246, 247, 250, 254, 262, 265, 285,
336, 366, 452, 457, 463, 482, 620, 630, 699, 719,
743, 749, 752, 754, 759, 791, 795, 796, 827, 831,
832, 835, 862, 875, 887, 896, 905, 913, 924, 935,
941, 942, 950, 951, 952, 965, 984, 987, 988, 1028,
1040, 1041, 1044, 1057, 1067, 1071, 1074, 1086,
1097, 1103, 1104, 1105, 1113, 1136, 1137, 1140.
~ camii ..............................................................251.
~ içinde ink›lâpvari ifl görmek ...........................222.
~ muazzam bir camidir .....................................231.
~ Türkler ve Risale-i Nur...................................860.
~ ve Risale-i Nur...............................................245.
~ ve yeis ...........................................................151.
~a indirilen darbeler ve Said Nursî ...................216.
~da ‹slâm devletlerinin teflekkülleri...................122.
~›n bayram›.......................................................795.
~›n ecnebi esaretinden kurtuluflu .....................143.
~›n fecr-i sad›k› .................................................248.
~›n f›trat ve tabiat›na muhalif bir yol .................207.
~›n geri kal›fl sebepleri....................................1104.
~›n ‹kinci Harbi Umumîden kurtulmas› .............492.
~›n itiraz ve ittiham›n› izale, muhabbet ve

uhuvvetini iade ...........................................754.
~›n itiraz ve ittihamlar› ......................................753.
~›n ittifak› ........................................................1104.
~›n kahraman bir kumandan›............................860.
~›n kuvve-i maneviyesi .....................................150.
~›n medeniyet-i hâz›raya karfl› istinkâf› ............208.
~›n medresesi .................................................1097.
~›n muhabbet ve teveccühü .............................220.
~›n muhabbet ve uhuvveti ................................772.
~›n nefret ve adaveti.........................................773.
~›n saadet-i dünyeviyesi ...................................143.
~›n saadet-i müstakbelesi.................................206.
~›n flahs-› manevîsinin kalbinde yerleflen befl

kuvvet .........................................................148.
~›n terakkisi ......................................................123.
~›n teveccüh ve muhabbetini k›rmak 

isteyenler ....................................................630.
~›n Türkler aleyhine çevrilmeye çal›fl›lmas›......859.
~›n uhuvveti ..............................................805, 855.
~›n vahdeti ........................................................229.
Risale-i Nur ve ~ .............................................1103.

âlem-i ‹slâmiyet...................118, 468, 772, 1078, 1093.
âlem-i küfür .............................................................222.
âlem-i mana....................................................333, 988.
âlem-i misal.............................................................205.
âlem-i nur......................................................617, 1064.
âlem-i ruhanî...........................................................166.
âlem-i flahadet........................166, 539, 541, 690, 889.

~ ve âlem-i gayp aras›nda insanî berzahlar .....539.
~te âlem-i gayb›n lisan› ....................................566.

âlem-i fluhut ............................................................989.
âlem-i ulvî ...............................................................139.
Âlemlerin Rabbi ......................................................963.
Âlemlerin Yarat›c›s› .................................................963.
Alevilik.....................................................................766.
Ali 493.
Ali (Haf›z)................................................456, 472, 806.
Ali (r.a.)........................Bak›n›z: ‹mam-› Ali, Hazret-i Ali.
Âl-i Beyt ..................................................................769.

~ muhabbeti......................................................765;

Bak›n›z: muhabbet-i Âl-i Beyt.
ahir zamanda ~ten gelecek büyük zat..............886.
manevî ~...........................................................886.

Ali Ekber fiah.....................................1104, 1108, 1112.
al-i himmetli.............................................................220.
Âl-i Muhammed.......................................................556.
Ali R›za (mahkeme reisi) ........................................629.
Ali R›za Efendi (eski fetva emini) ...........171, 477, 508.
Ali Suavi..................................................................106.
Ali Ulvî ...................................................................1129.
Ali Ulvi Kurucu ..........................................................38.
âlicenap.....................................................................18.
âlihimmet.................................................................133.
alil ..........................................................................273.
Alîm...........................................................45, 519, 678.
âlim.......................16, 19, 35, 37, 55, 63, 68, 108, 131, 

679, 699, 797, 1065; Bak›n›z: ulema, ehl-i ilim.
~ler peygamberlerin varisleridir ..................19, 954.
~lerin Kur’ân’a karfl› sükutu..............................564.
din ~i .................................................................967;

Bak›n›z: ulema-i din.
irflat ~leri .........................................................1013.
Müslüman ~i .....................................................183.
salih bir ~ ve siyasî tarafgirlik ...........................949.

alimane
~ halk ve infla ...................................................531.
~ istihdam .........................................................518.

Alîm-i Külli fiey ...............................201, 520, 532, 568.
Âliye ......................................................................1139.
alk›fl.........................................................................697.
Allah .........20, 32, 34, 45, 70, 115, 131, 154, 196, 220, 

229, 260, 332, 333, 416, 418, 431, 458, 482, 487,
615, 634, 635, 666, 667, 671, 695, 713, 733, 750,
760, 779, 816, 840, 852, 861, 932, 944, 946, 953,
955, 961, 963, 964, 965, 969, 970, 973, 991, 996,
1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1024, 1040, 1050, 1051, 1054, 1091, 1100,
1108, 1120, 1141, 1142, 1147; Bak›n›z: Hâl›k, Ce-
nab-› Hak.
~ bize yeter, O ne güzel vekildir .......................188.
~ dostu ...............Bak›n›z: ehl-i velâyet, evliya, velî.
~ eserleriyle kemalât›n› bildirmek ister .............541.
~ için sevmek ~ için bu¤z etmek ......................499.
~ iman ve Kur’ân u¤runda mücahede edenlere

yollar›n› gösterir ............................................22.
~ kemalât›n› bildirmek ister...............................541.
~ kendi

~ hünerlerini ve sanatkârl›¤›n›n kemalât›n›
teflhir etmek ister..................................554.

~ rububiyetine minnetkârâne ibadet 
ettirmek ister.........................................554.

~ sözleriyle kendini tan›tt›r›r .......................543.
~ ulûhiyetine iman ve itaat ettirmek ister....554.
~ne teflekkür ve hamd ettirmek ister ..........554.
~ni tan›tt›rmak ve sevdirmek ister ..............554.

~ korkusu ........................................................1010.
~nu ve sevgisini insanlara afl›lamak.........1011.

~ kulunun güzel zann› yan›ndad›r ....................152.
~ masnular›yla kendini tan›tt›rmak ister............541.
~ muhsinlerle beraberdir.....................................21.
~ nimetleriyle kendini sevdirmek ister ..............541.
~ nurunu tamamlayacakt›r ..............................1013.
~ rahmetini inkâr ettirmek istemez ...................599.
~ taraftar› ....................................Bak›n›z: hizbullah.
~ Vacibü’l-Vücud’dur.........................................593.
~ ve resulüne itaat ..........................................1024.

âlem-i İslâm — A — Allah ve resulüne itaat
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~ yolunda savaflmak ........................Bak›n›z: cihad.
~ yolundan men eyleyen.................................1011.
~’a ba¤l› olan topluluk ................Bak›n›z: hizbullah.
~’a hakikî abd olan, baflkalara abd olamaz......161.
~’a iman..........................................522, 957, 1089;

Bak›n›z: iman-› billâh.
~’a intisap .........................................................672.
~’a itaat .................................................1011, 1024.
~’a karfl› fakr›n› hissetmek................................274.
~’› anmak ............................................................22.
~’› bildiren ve tan›tan s›fatlar ............................578.
~’› Esma-i Hüsna ve s›fât-› kudsiye ile 

tan›mak.......................................................575.
~’› inkâr edenler ..............................................1091.
~’› tan›mayan ....................................................161.
~’› tan›tmak .....................................................1010.
~’› tan›yan ve itaat eden bahtiyard›r .................672.
~’› tezahürat›ndan bilmek .................................542.
~’› unutan bedbahtt›r ........................................672.
~’› vaadinde tekzip............................................608.
~’›n adaleti ................................................555, 680.

~ ve ahiret ..................................................681.
~ ve haflir....................................................608.

~’›n azameti ......................................................525.
~’›n azamet-i kibriyas› ..............586, 592, 604, 608.
~’›n beflerle konuflmas› ....................................543.
~’›n cemal-i sanat› ............................................598.
~’›n cemali ve haflir...........................................608.
~’›n dualara icabeti ...........................................545.
~’›n ehadiyeti ............547, 590, 595, 601, 604, 605.
~’›n emirleri ...................................518, 1011, 1012.
~’›n emri ...........519, 573, 585, 588, 599, 606, 608.
~’›n eserleri .......................................................529.
~’›n Esma-i Hüsnas› .................537, 575, 600, 605.
~’›n esmas› ...............................................566, 605.

~ ve Habibullah ..........................................555.
~’›n faaliyeti.......................................................554.
~’›n faaliyet-i kudreti .........................................586.
~’›n ferman› ve kuvveti .....................................519.
~’›n fiilen, hâlen, kavlen ve tekellümen 

konuflmas› ..................................................542.
~’›n hâkimiyeti...................................590, 596, 609.

~nin geniflli¤i ......................584, 587, 593, 601.
~nin ihatas› .................................................582.
~nin vüs’ati .........................................598, 606.

~’›n hakkaniyeti.................................................555.
~’›n hâl›k›yeti.....................................................543.
~’›n hallâk›yeti...................................................554.
~’›n haflmet-i ulûhiyeti.......................................584.
~’›n havli ...................................................588, 591.
~’›n hayat s›fat› .................................................578.
~’›n hikmeti ...............528, 531, 568, 570, 571, 586, 

589, 591, 596, 599, 603, 608, 609, 680, 689.
~ her fleye flamildir .....................................593.
~ ve ahiret ..................................................681.
~nin ihatas› .........................................582, 590.
~nin mu’cizeleri...........................................569.
~nin flümulü........................585, 596, 598, 602.

~’›n hususî rububiyeti .......................................324.
~’›n icad› ...........................................................571.
~’›n icraat› .........................................................554.
~’›n idaresi ........................................................585.
~’›n ihsanat› ..............................................599, 607.
~’›n ihsan› .........................................................523.
~’›n ihsanlar› .....................................................598.

~’›n ilhamî kavillerle mahlûkat›na imdat 
etmesi .........................................................546.

~’›n ilim s›fat› ....................................................577.
~’›n ilim ve hikmeti ............................................323.
~’›n ilim ve kudreti.............................................202.
~’›n ilmi .............................200, 202, 531, 542, 543, 

547, 591, 596, 608.
~ muhittir.....................................................593.
~nin harikalar›.............................................569.
~nin ihatas› ........585, 590, 596, 598, 602, 606.
~nin flümulü ................................................582.

~’›n ilm-i muhiti .........................................200, 323.
~’›n inayeti ................................596, 602, 607, 653.
~’›n inayeti ve ahiret .........................................681.
~’›n iradesi................200, 531, 594, 599, 603, 608.
~’›n iradeti .................................................591, 609.
~’›n isimleri .......................................601, 607, 608;

Bak›n›z: esma, Esma-i Hüsna, esma-i ‹lâhî, es-
ma-i ‹lâhiye.
~ ve insan...................................................603.
~nin menba›................................................576.

~’›n ismini yükseltmek, yaymak ..........Bak›n›z: i’lâ-i
kelimetullah.

~’›n itab› ..............................................................65.
~’›n izzeti, celâli ve ahiret .................................674.
~’›n kelâm s›fat› ................................................577.
~’›n kelâm› ................................................542, 566.

~ hadsizdir ..................................................542.
~yla münacat ve flükürlere mukabelesi ......543.

~’›n kelâm-› ezelîsiyle konuflmas›.....................542.
~’›n kemalât› .....................................................543.
~’›n kemal-i nimeti ............................................598.
~’›n kendini.

~ kavlen, huzuren ve sohbeten 
sevdirmesi ............................................545.

~ mahlûkat›na fiilen sevdirmesi ..................545.
~ tan›tt›rmas› ve sevdirmesi .......................542.

~’›n keremi ve ahiret .........................................674.
~’›n konuflmas› .........................................542, 543;

Bak›n›z: mukâleme-i Rabbaniye.
~’›n kudret s›fat› ................................................577.
~’›n kudreti................................200, 525, 528, 542, 

547, 568, 570, 571, 585, 586, 588, 589, 590,
591, 594, 596, 599, 603, 607, 608, 609, 670;
Bak›n›z: kudret-i ‹lâhiye.
~ ve haflr-i cismanî .....................................678.
~ne intisap ..................................................203.
~nin azameti...............................582, 587, 593, 

595, 598, 601, 606.
~nin harikalar›.............................................569.
~nin harikalar› ve mu’cizeleri......................589.
~nin flümulü ................................................587.

~’›n kudsî.
~ cemali ......................................................577.
~ kemali ......................................................577.

~’›n kullar›yla konuflmas› ..................................543;
Bak›n›z: tenezzül-i ‹lâhî.

~’›n kuvveti ...............573, 588, 591, 594, 596, 599.
~’›n masivas› mahlûkudur.................................569.
~’›n merhameti..................................................587.
~’›n mevcudiyeti ...............568, 576, 583, 586, 588.

~ ve vahdeti........................................568, 579.
~’›n misli muhaldir.............................................569.
~’›n mükâleme s›fât› .........................................543.
~’›n mükâlemesi .......................................544, 546;

Bak›n›z: mükâleme-i Rabbaniye.
~’›n naziri mümtenidir .......................................569.
~’›n nuru ile nurlanan bir gönül...........................22.

Allah yolunda savaşmak — A — Allah’ın nuru ile nurlanan bir gönül
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~’›n rahîmiyeti ...................................................545.
~’›n rahmaniyeti ................................................545.
~’›n rahmet ve hikmetine itimat ........................651.
~’›n rahmeti ......................523, 573, 586, 590, 599, 

603, 607, 609, 680; Bak›n›z: rahmet-i ‹lâhiye.
~ ve ahiret ..........................................674, 681.
~ ve haflir....................................................608.
~nden ümidinizi kesmeyeniz ......................152.
~nin geniflli¤i ......584, 587, 593, 596, 598, 606.
~nin hazineleri ............................................608.
~nin mu’cizeleri...........................................569.
~nin flümulü ................................................582.
~nin vüs’ati .................................................601.

~’›n rahmeti, cemali ve ahiret ...........................674.
~’›n rububiyeti...................323, 517, 546, 554, 572, 

583, 586, 596, 601, 603; Bak›n›z: rahmet-i ru-
bubiyet.
~nin haflmeti...............584, 587, 590, 595, 606.
~nin saltanat› .......Bak›n›z: saltanat-› rububiyet.
~nin fluunat› ve tasarrufat›..........................577.
~nin vahdaniyetteki haflmeti .......................598.

~’›n saltanat› .....................................................670.
~’›n saltanat-› rububiyeti ...................................593.
~’›n saltanat-› ulûhiyeti .....................584, 585, 599.
~’›n s›fât›...........................................542, 566, 605.

~ ve Habibullah ..........................................555.
~ ve haflir.....................................................607.

~’›n s›fât-› kudsiyesi..................................538, 600.
~’›n s›fât-› seb’as› .............................................531.
~’›n s›fatlar›.......................................600, 605, 607.
~’›n fle’nleri .......................................................607.
~’›n flefkat .........................................................676.
~’›n flefkati .......................Bak›n›z: flefkat-i uluhiyet.

~ ve ahiret ..................................................674.
~nin geniflli¤i...............................................587.

~’›n fluunat› ve haflir............................................607.
~’›n takdiri.............................Bak›n›z: takdir-i Hudâ.
~’›n tasarrufat›...................................................554.
~’›n tasarrufu.....................................................516.
~’›n tedbiri.........................................519, 585, 594.
~’›n tekellümü ...........................................542, 543.
~’›n ulûhiyeti .............................................543, 554.
~’›n umumî rububiyeti .......................................323.
~’›n vahdaniyeti ........531, 552, 553, 556, 584, 604.
~’›n vahdeti.......................531, 535, 538, 542, 544, 

547, 555, 566, 568, 577, 579, 583, 584, 586,
587, 588, 589, 592, 593, 595, 598, 601, 605;
Bak›n›z: vahdet-i Rabbaniye.
~ ve nuranî kalplerin icma› .........................540.

~’›n vahdeti .......................................................590.
~’›n varl›¤› .........................................................593;

Bak›n›z: Allah’›n vücudu.
~ ve birli¤i...........................589, 592, 604, 605.

~’›n vedudiyeti...................................................545.
~’›n vücub-i vücudu ..........................531, 535, 538, 

547, 570, 571, 577, 584, 586, 587, 588, 592,
598, 600, 604, 605.
~ ve nuranî kalplerin icma› .........................540.
~na dair üç icma.........................................537.

~’›n vücudu.......542, 544, 555, 566, 568, 587, 589;
Bak›n›z: Allah’›n varl›¤›.
~na delalet eden s›fatlar.............................578.
~nu tekellümü ile ifl’ar›................................543.
~nu, huzurunu ve himayetini ihsas 

etmesi...................................................546.
~’›n yard›m› ve baflar›ya ulaflt›rmas› ...Bak›n›z: tev-

fik-i ‹lâhî.
~’›n yard›m›, baflar›l› k›lmas› ............Bak›n›z: tevfik.
~’›n yedi kudsî s›fât›..........................................576;

Bak›n›z: s›fât-› seb’a-i kudsiye.
~’›n yedi s›fât-› sübutiyesi .................................577.
~’tan baflka yarat›c› yoktur ...............................202.
~’tan maadas› mümkündür...............................569.
ahiret ve ~.........................................................674.
en küçük bir fleyi de ~’tan istemek ...................199.
gayb› ~’tan baflka kimse bilemez .....................478.
her fley her fle’ninde ~’a muhtaçt›r ...................323.
hiçbir fle’n ~’tan gizlenmez ...............................571.
hiçbir fley ~’a a¤›r gelmez ................................571.
madem ~ var her fley var .................................298.
yaln›z ~ r›zas› için çal›flmak ...........................1053.

Allah Hazretleri......................................................1141.
Allah-› Kerîm .........................................................1140.
Allah-› Zülkerîm Tealâ ve Tekaddes Hazretleri .........25.
Allahü ekber....................................................454, 585.
allâme .............................................................892, 985.

~lerin Nurlar› tetkik ve takdiri ............................868.
Allâme fieyhülislâm Mustafa Sabri Efendi................24.
allâme-i as›r ............................................56, 813, 1073.
allâme-i Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ..........511.
allâme-i bîadîl .........................................................927.
allâme-i zîfünun ......................................................502.
Allâmü’l-Guyûb........................................................542.

~’un kelâm› .......................................................566.
Alman..............................................................85, 1066.
Almanya ..................186, 236, 1066, 1079, 1105, 1116.
alt› hastal›k..............................................................143.
alt› kelime................................................................143.
Alt›nc› Mesele .........................................................666.
âmâl ........................................................................134.
a’mal-i saliha ........470, 471, 492, 495, 498, 989, 1050.
amel..........................................35, 459, 463, 470, 498, 

688, 828, 926, 1011.
~ defteri................................Bak›n›z: defter-i a’mal.
~ etmemek........................................................869.
~in karfl›l›¤› .......................................................211.
~ler muhasebe edilecek ...................................688.
~lerin heder edilmesi.......................................1011.
az ~ ile çok büyük sevap ..................................471.
ihlâsl› ~ ...........................................................1072.

amele ......................................................................713.
amel-i hay›r .............................................................459.
amel-i salih .............................469, 470, 636, 766, 915.

~ dinin ikinci cüz’üdür .......................................635.
ameliyat-› cerrahiye ................................................214.
ameliyat-› flifakârâne...............................................214.
Amerika ........248, 741, 780, 789, 796, 977, 979, 1057, 

1059, 1066, 1079, 1097, 1101, 1105, 1106, 1148.
~ bir ‹slâm devletine hamiledir..........................147.
~’n›n zekâ tarlalar› ............................................147.

Amerikal› .................................................................762.
Amerikan.................................................................957.
âmî657.
âmin ........................................................................785.
Amir.........................................................................519.

~in emri.............................................................519.
amir-i hatadar ..........................................................211.
amir-i vicdanî ............................................................95.
amud-i nuranî..........................................................128.
an ............................................................................31.
an’anat

~tan tecerrüt ...................................................1099.

Allah’ın rahîmiyeti — A — an’anattan tecerrüt
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an’anat-› ‹slâmiye....................................................721.
an’anat-› milliye.......................................................721.
an’anat-› milliye-i ‹slâmiye.......................................342.
an’ane ...........................................................242, 1100.
an’ane-i diniye.........................................................775.
an’ane-i ‹slâmiye.................................774, 1024, 1099.
an’ane-i müstemirre ................................................224.
Anadolu ..........41, 82, 83, 86, 218, 228, 238, 240, 243, 

245, 246, 262, 457, 463, 826, 828, 935, 942, 987,
1028, 1037, 1040, 1044, 1057, 1078, 1098, 1132.
~ halk› ...............................................................240.
~ halk›n›n ‹slâmiyetle olan ba¤lar›n›n 

kopar›lmaya çal›fl›lmas› ..............................242.
~ ‹kinci Harbi Umumî ve Risale-i Nur ...............492.
~ mescidi ..........................................................251.
~ ve Risale-i Nur ..................244, 457, 1061, 1080.
~ ve Risale-i Nur hizmeti ....................................58.
~’daki Millî Kurtulufl Hareketi ............................217.
flarkî ~...............................................................122.
fiarkî ~ medrese teflkilât›....................................55.

anarflî..............................721, 1001, 1002, 1003, 1005.
iman dersleri ~ye karfl›d›r ...............................1001.
Müslüman ~ye taraftar olmaz .........................1002.
Risale-i Nur ~yi önler........................467, 471, 484, 

630, 721, 726, 752, 753, 757, 791, 811, 843,
848, 851, 853, 858, 952, 1001, 1078, 1090.

anarflîlik..........108, 471, 630, 695, 721, 726, 751, 752, 
771, 773, 809, 811, 848, 851, 858, 859, 871, 1024.
~e karfl› bir sedd-i Kur’ânî ................................811.
~i yetifltiren cemiyetler ......................................857.
~ten kurtaran befl esas.............................484, 848.
milletin ~ten kurtulmas›.....................................977.

anarflist .....................................41, 639, 640, 721, 774, 
837, 877, 1055, 1090.

anarflistlik................................637, 791, 843, 857, 866, 
952, 977, 1089, 1090.
~ hesab›na hükûmeti i¤fal ................................844.
~e karfl› set .....................................................1089.
hayat-› içtimaiyeye ~ tavr›yla husumet .............640.

anas›r ......................................................................201.
anas›r-› ‹slâmiye .....................................................360.
Anayasa......................................................1000, 1007.
Anglikan Kilisesi ......................................................216.

Bediüzzaman›n ~nin suallerine cevab›.............217.
Ankara......................48, 212, 226, 228, 229, 233, 234, 

235, 371, 405, 448, 612, 617, 618, 641, 666, 700,
707, 715, 718, 753, 802, 851, 857, 867, 879, 881,
896, 905, 934, 955, 987, 988, 990, 1020, 1035,
1036, 1037, 1042, 1082, 1098, 1108.
~ A¤›r Cezas›n›n beraati...................................886.
~ ehl-i vukufu....................................639, 718, 770.
~ hükûmetinin Bediüzzaman’› ~’ya daveti ........218.
~ mahkemeleri ..................................................888.
~ makamat›...............................................629, 632.
~ reisleri............................................341, 342, 880.
~’n›n yedi makamat› .........................................801.
Bediüzzaman’›n ~’ya gelifli ...............................218.
Said Nursî’nin ~’ya kaçmay›fl› ..........................880.

Ankara Adliyesi .......................................................713.
Ankara A¤›r Ceza Mahkemesi ................................512.

~nin risaleleri tetkiki ..........................................802.
Ankara Ceza Mahkemesi........................................878.
Ankara Ehl-i Vukufu ................................................713.
Ankara Kütüphanesi ...............................351, 368, 398.
Ankara Nur Talebeleri .............................................951.

Ankara Üniversitesi ...............................................1119.
Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri..........................955.
Ankaral› Osman Nuri ..............................................990.
anlaflma..................................................Bak›n›z: ittifak.
anlaflmazl›k.................................Bak›n›z: ihtilâf, tefrika.
anne........................................................388, 392, 398.
Antalya ....................................................................385.
Antere .....................................................................434.
antidemokratik.......................................................1007.
Arabî

~ kitaplar ve Kur’ân ..........................................560.
Arabî ‹flaratü’l-‹’caz ...............................................1035.
Arabî Mesnevî-i Nuriye .......................212, 1035, 1065.
Arabistan ............140, 238, 795, 858, 942, 1095, 1098.
Arap..................................70, 152, 155, 157, 163, 943, 

1090, 1100, 1135, 1136; Bak›n›z: kavm-i Arap.
~ birli¤i ..............................................................795.
~ devletlerinin esaretten kurtulmalar› ...............143.
~ edipleri ve Kur’ân ..........................................564.
~ taifeleri ...........................................................157.
~ ve Türk ..................................................943, 944.
~›n metaneti......................................................152.
~›n saadetinin fecr-i sad›k›n›n emareleri ..........143.
~lar Türkler ve ›rkç›l›k .....................................1096.
~lar ve ye’s .......................................................152.
~lar, Türkler ve di¤er ‹slâmî taifeler ..................157.
~lar›n milliyeti ‹slâmiyetle mezcolmufltur ........1096.
~larla Türklerin ittifak› .......................................152.
Türk ve ~›n birleflmesi ve Risale-i Nur ...........1090.

Arapl›k...................................................................1096.
Ararat Da¤› .......................................................82, 303.
ar›

~lar cumhuriyetçidir ..........................................626.
arif ........................................................318, 537, 1128.

~lerin marifetleri ................................................318.
arif-i billâh .................................................................26.
arkadafl .............................................................53, 334.
arkadafll›k

hakikat yolunda ~ .............................................639.
Arnavutluk .............................................................1116.
Arfl ..................................................................366, 643.
Arfl-› Âlâ ..................................................................174.
Arfl-› Azam....................486, 556, 605, 615, 852, 1028.
arfl-› hakikat ............................................................574.
arfl-› marifet-i Rabbaniye ........................................540.
Artemit.....................................................................169.
Arvas.........................................................................56.
arz .................516, 523, 524, 525, 588, 590, 604, 686.

~ Allah’› tan›r ve tan›tt›r›r ..................................597.
~ ve Kur’ân .......................................................856.
~ ve semavat ....................................................588.
~›n çizdi¤i daire ................................................523.
~›n halifesi ........................................................287.
~›n iki hareketi ..................................................522.
~›n k›yameti ......................................................856.

arz-› iftikar ...............................................................502.
arzî

~ belâlar............................................................638.
~ mevcudat›n tebdil ve tecdit edilmesi .............575.

arzu ..........................22, 149, 165, 208, 424, 602, 606.
beka ~su ...........................................................688.
ebede uzanan ~lar............................................689.
fânî ~lar›............................................................464.

an’anat-ı İslâmiye — A — arzu
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arzuhâl
mahkeme-i kübraya ~.......................................876.

asabî .......................................................................499.
asabiyet-i unsuriye..................................................652.
asakir-i muvahhidîn .................................................110.
asalet ......................................................................973.

~ fukaras›..........................................................975.
âsâr-› bergüzide......................................................926.
âsâr-› kudsiye .........................................................926.
âsâr-› üns................................................................503.
âsâr›n mebuslar› .....................................................205.
Asa-y› Mûsa ...................762, 791, 799, 806, 855, 987, 

1068, 1138.
~’n›n kabr-i Peygamberîde görülmesi ......855, 894.

asayifl .............................104, 359, 361, 362, 363, 372, 
382, 393, 396, 397, 424, 467, 484, 630, 634, 658,
714, 726, 753, 756, 757, 803, 805, 809, 810, 839,
843, 848, 851, 852, 855, 869, 872, 873, 876, 878,
881, 946, 958, 999, 1001, 1002, 1055, 1078, 1079,
1084, 1085, 1086, 1088, 1127.
~ ihlâl edenler .................................................1002.
~i ihlâl ittiham›na cevap..................880, 882, 1000.
~i muhafaza ....................................................1026.
~in temel tafl› ....................................................946.
Nur fiakirtleri ve ~ ....................363, 756, 870, 881.
Nur Talebeleri ve ~ .........................................1001.
Risale-i Nur fiakirtleri ve ~..............................1005.
Risale-i Nur ve ~...............................347, 484, 630, 

726, 753, 756, 809, 848, 1055, 1078, 1085.
risaleler ~ ..........................................................363.

asayifl-i dâhiliye ..............................................383, 386.
asayifl-i memleket ...................................................362.
asfiya ..............................................535, 604, 605, 607.

~ ve Kur’ân .......................................................562.
~n›n vücub-i vücuda dair ittifak›........................537.

asfiya-i müdakkikîn.
~in Resul-i Ekrem’in sad›k›yetine flahadeti ......553.

Ashab
~›n Resul-i Ekrem’in sad›k›yetini tasdiki ...........553.

Ashab-› Kehf
~’in köpe¤i ..................Bak›n›z: kelb-i Ashab-› Kehf.

As›m Bey ........................................................345, 346.
as›r

~›n manevî hastal›klar› ve Risale-i Nur ....456, 459.
dinsizlik ~› .......................................................1026.
fetret ~› .............................................................556.
mefl’um ~ ..........................................................464.
muannit ve mülhit ~ ..........................................558.
saadet-i befleriye ~› ..........................................548.

asilzade evlât ..........................................................126.
Asiye .......................................................................507.
asker .......................107, 108, 109, 110, 111, 712, 992.

~ oca¤› ..............................................................110.
~in itaat› ............................................................110.
~in itaatsizli¤i.....................................109, 110, 111.
~lerin amirlerine itaati........Bak›n›z: itaat-› askeriye.
~ve siyaset........................................................110.
ehl-i iman ~ lerin cemiyeti.................................107.
mutî ~ ................................................................111.

askerî ..............................................................291, 364.
asl-› fleriat ...............................................................101.
asr suresi ................................................................491.
asr-› haz›r meclisi....................................................137.
asr-› hürriyet............................................................286.

asr-› Muhammedî
on dördüncü ~ ..................................................251.

Asr-› Saadet ...........................131, 162, 250, 557, 963.
Muhammed Arabî ve ~ .....................................548.

Asr-› Saadet mahkemesi ........................................121.
asr-› salis-i aflr ........................................................136.
astronomi ..................................................................77.
asuman ...................................................................517.
Asya ...86, 87, 92, 123, 125, 207, 248, 377, 850, 1045,

1098.
~ k›t’as›n›n ve istikbalinin keflflaf› ve miftah›

flûrad›r ........................................................160.
~ medeniyetinin galebesi ..................................150.
~ muazzam bir camidir .....................................231.
~’da bir ‹slâm üniversitesi ...............................1098.
~’da din hâkimdir ..............................................856.
~’da hükmedenler .............................................366.
~’da hüküm süren dindar olmal› .......................856.
~’n›n geri kalmas›n›n bir sebebi .......................160.
~’n›n itiraz ve ittiham›n› izale, muhabbet ve

uhuvvetini iade ...........................................754.
~’n›n terakkisi .........................................123, 1099.
enbiyan›n ekserinin ~’da gelmesi ...........856, 1099.

afla¤› .......................................................................152.
aflair ........................................................127, 140, 221.

~i irflat .................................................................76.
fiarktaki ~le muhavere ve münazara................128.

Aflere-i Mübeflflere ...........66, 478, 626, 765, 767, 769.
âfl›k ...........................................................................22.
afliret.................................71, 100, 127, 156, 431, 698;

Bak›n›z: aflair.
aflk 37.
aflk-› insaniye..........................................................788.
at 70.
atâ

~ ender belâ .....................................................274.
atâ-i rahmet.............................................................818.
atalet .......................................................362, 487, 730.
Atatürk...................................................................1123.
atefl .......................................................589, 609, 1010.

yaflama ~i .........................................................517.
ateflpare-i zekâ ...................................................83, 85.
At›f 487, 1030.
atmosfer

bulutlar›n ~ s›cakl›¤›n› dengelemesi .................517.
avam.......................108, 117, 162, 287, 452, 763, 953.

~a nasihat .........................................................116.
hakaik-i imaniye ~ ve siyaset ...........................414.
i¤fal olunabilen ~ ..............................................414.

avam-› ehl-i iman ............................................746, 920.
avam-› mü’min ........................................................479.
avam-› mü’minîn ...................................................1062.
avam-› Müslimîn .....................................................223.
avam-› nâs..............................................103, 104, 748.
avn-i Hak.................................................................989.
avn-i ‹lâhî ................................................................229.
Avrupa..............85, 101, 102, 104, 206, 248, 344, 348, 

364, 377, 386, 391, 431, 754, 856, 1045, 1057,
1066, 1089, 1097, 1101, 1105, 1140, 1141, 1148.
~ bir ‹slâm devletine hamiledir....................85, 147.
~ dinsizli¤i .......................................................1063.
~ feylesoflar› .....................................293, 346, 361, 

390, 392, 393, 396, 402, 404, 473, 612, 1067.
~ ve Said Nursî...........................................348.

arzuhâl — A — Avrupa feylesofları ve Said Nursî
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~ hükemas› .......................................................406.
~ kitaplar› ve Said Nursî .....................................78.
~ medeniyeti .............................................150, 392.
~ medeniyet-i habisesinden süzülen bir 

cereyan-› bid’akârâne.................................222.
~ medeniyet-i sefihânesi...................................223.
~ medeniyeti ve felsefesi ..................................389.
~ medeniyetinin ‹slâmiyet hakaik›yla 

musalâhas› ...............................................1098.
~ meftunu..........................................................223.
~ mülhitleri ........................................................399.
~ ve Osmanl› ......................................................85.
~’da Nur Talebeleri..........................................1066.
~’daki masumlar›n çektikleri felâketler..............460.
~’dan gelen dalâlet ve Said Nursî ......................74.
~’n›n dinsiz komiteleri .......................................392.
~’n›n firenk illeti.................................................415.
~’n›n ifsad› ........................................................348.
~’n›n usullerini taklit ........................................1087.
~’n›n zekâ tarlalar› ............................................147.
~’ya karfl› boykotaj............................................102.
~l›lar›n terakkisi.................................................142.
ahkâmda ~’ya dilencilik ......................................94.
‹stanbul’u ~’ya k›yas .........................................103.
Osmanl› ~ ile hamiledir...............................85, 147.
Said Nursî’nin ~’ya meydan okumas›...............430.

Avrupaperest
~ sarhofllar›n k›yafetleri ....................................643.

Avusturya........................................................102, 189.
ay

~lar›n teshir ve tanzimi .....................................585.
ibadet ~lar›........................................................899.
mübarek ~lar.....................................................909.
üç ~lar...............................................................900;

Bak›n›z: fiuhur-i Selâse.
ayan ........................................................................107.
Ayasofya.......................101, 104, 405, 869, 951, 1017.
Ayasofya Camii.................................84, 103, 230, 883.
Ayastafanos ............................................................109.
âyât .........................................................................566.

~›n belâgati .......................................................559.
~›n sevaplar› .....................................................566.

âyât-› celîle .............................................................928.
âyât-› Furkaniye ......................................................558.
âyât-› kàt›a ..............................................................607.
âyât-› Kerîme

müteflabih ~ ....................................................1067.
âyât-› kevniye..........................................................505.
âyât-› Kur’âniye ..............................231, 264, 316, 515, 

615, 635, 752, 884, 1000.
âyât-› meflhure........................................................618.
âyât-› teflriiye ..........................................................505.
âyât-› vücup ............................................................605.
ayd›n ...............................................Bak›n›z: münevver.
Ayd›n...............................................................385, 826.
ayet...............................................146, 270, 474, 1067.

~i tefsir ..............................................................255.
~in belâgati ...............................................559, 560.
~in derece-i belâgati .........................................561.
dârülfünundaki ~in üzerinin kapat›lmas› ...........795.
kâinat› ›fl›kland›ran ~ ........................................561.
medar-› tenkit zannedilen ~ler ..........................146.

Ayete’l-Kürsî............................................................687.
ayet-i kerîme.

~ tefsirinden dolay› bir müfessire ceza.............339.
ayet-i Kur’âniye.......................................................346.
ayet-i kübra.

kâinat Kur’ân›n›n ~s›.........................................687.
ayet-i muazzama ....................................................579.
ayet-i Nur ................................................................331.
ayet-i tevhidiye-i kàt›a .............................................605.
Ayetü’l-Kübra..........477, 512, 582, 646, 741, 745, 887.

~n›n ehemmiyeti ve makbuliyeti .......................512.
~n›n tab edilmesi...............................................611.
~n›n telifi ...........................................................512.
Risale-i Nur Talebelerine gelen bir 

musibet ve ~...............................................647.
Üstat, talebeleri ve ~.........................................512.

âyine-i ekber ...........................................................578.
âyine-i Samedâniye ................................................540.
âyine-i zîfluur ..........................................................603.
aynelyakin.........................................36, 536, 537, 547, 

552, 575, 605, 608.
~ ulûm-i imaniye ...............................................885.

ayn-› adalet .............................................................840.
ayn-› hak .........................................................562, 563.
ayn-› inayet .............................................................648.
ayn-› lezzet-i sefihâne

~de elemleri göstermek ....................................654.
ayn-› rahmet....................................................521, 899.
ayn-› zulüm .............................................................840.
ayr›cal›k ...............................................Bak›n›z: imtiyaz.
ayr›l›k ....................................................Bak›n›z: tefrika.
ayr›l›k ve bölünme ....................Bak›n›z: ihtilâf ü tefrika.
aza ..........................................................455, 573, 675.

hayvanat›n ~lar› ................................................531.
azamet ....................................................525, 607, 677.

~li tasarrufat......................................................554.
azamet-i heykel.......................................................556.
azamet-i ‹lâhiye.......................................................475.
azamet-i kibriya ..............................586, 592, 604, 608.
azamet-i kudret ...............................................200, 684.
azamüflfler ............................................................1091.
azap........................98, 414, 445, 500, 534, 757, 1091.

ebedî ~............................................................1010.
Azerbaycan ...........................................................1116.
azil ..........................................................................861.
azim...............................................................973, 1126.
azîm ..................................................................43, 254.
azîmet .......................................................................35.
azîmet-i fler’iye .......................................643, 769, 939.
Aziz .........................................................................417.
Aziz-i Cebbar ..................................................373, 418.
azm ...........................................................................20.
azm-i metin .............................................................509.
azot .........................................................................520.
Azrail .........................................................................88.

B
bâb-› feyiz ...............................................................823.
Bâb-› Seraskerî .......................................................795.
bâbü’s-sin..................................................................66.
bacak

aç›k ~......................................................994, 1010.
Ba¤dat ...............59, 171, 415, 1129, 1130, 1133, 1135.
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Ba¤dat Pakt› ................................................1112, 1117.
ba¤l›l›k.....................................................................975.
bahar ......................................523, 529, 530, 569, 570, 

668, 670, 678, 683, 684, 685.
~ haflri...............................................................683.
~ mevcudat› ......................................................570.
~ ordugâh› ........................................................668.
~da taze bir âlemin vücuda gelifli .....................570.
bâkî ~................................................................686.
Cennetâsâ bir ~ ................................................135.

Bahara (gazete).....................................................1115.
bahir................................................................592, 604.
bahr-i umman ...........................................77, 85, 1069.
baht-› ‹slâm

~›n anahtar› meflrutiyetteki flurad›r...................123.
bahtiyar ................24, 34, 52, 328, 429, 672, 687, 785.

~ bir ihtiyar ........................................................963.
bahtiyarl›k..................................................................51.
Bak›rköy ..................................................................108.
bâkî .........................................................................761.

~ âlem...............................................................603.
~ âlemler ve y›ld›zlar ........................................585.
~ dâr-› saadet ...................................................591.
~ eser fânî flahsa ba¤lanmamal› ................47, 304.
~ hayat ...............................Bak›n›z: hayat-› bâkiye.
~nin âyine-i zîfluuru ~ olmal› ............................603.
fânî zahmeti ~ rahmete tebdil ...........................651.
fânîyi ~ye tercih ................................................455.

Bâkî.........................................................................478.
Bâkî-i Sermedî ........................................................198.
bal ..........................................................................675.
bâlâ .........................................................................123.
balar›s› ....................................................................128.
bal›k ................................................................446, 592.

~lar›n iaflesi ......................................................593.
Balkan Harbi ...................................................169, 491.
Balkanlar ...............................................................1089.
Bani Han› ............................................................68, 91.
bâr ..........................................................................432.
bar›fl

genel ~ ............Bak›n›z: müsalemet-i umumî, sulh-i
umumî.

Bârigâh-› Kibriya....................................................1125.
Barla .................................49, 185, 237, 240, 252, 261, 

263, 265, 267, 268, 276, 277, 283, 300, 342, 344,
349, 354, 380, 385, 430, 433, 702, 710, 713, 935,
938, 1033, 1034, 1038, 1039, 1040, 1137.
~daki medrese..........................................253, 266.
Bediüzzaman’›n ~’ya nefyedilifli .......................241.
Said Nursî’nin ~’ya gönderilifli ..................238, 240.
Üstad›n ~’daki ikametgâh› ................................263.

Barla Yaylas› ...........................................................297.
Bart›nl› Seyyid.........................................................894.
basar .......................................................................577.
basîret...........................................................959, 1071.
bask› ..................................Bak›n›z: istibdat, tahakküm.
bafl

~lar›n feda oldu¤u hakikat........628, 845, 876, 918.
z›nd›kaya ve küfr-i mutlaka ~ e¤memek...........850.

bafl›bozuk ................................................................111.
Baflit ..................................................................79, 122.
baflkumandan .......................................................1087.
Baflvekalet ..............................................................632.
bat›l .......................................................18, 1060, 1125.

~ formüller.........................................................959.
~ ideolojiler .....................................................1027.
~akideler ...........................................................878.
~› tasvir safî zihinleri idlâldir ...........................1059.

Bât›n
~ ismi ve a¤ac›n içi ...........................................684.
~ ismi ve hafîziyet.............................................683.
~ ismi ve haflir ..................................................686.
~ ismi ve zemin.................................................686.

bât›nen
~ talib-i dünya ...................................................424.

bât›n-› kalp ..............................................................464.
Batum......................................................................125.
Bayezid ...............................................................57, 96.
Bayezid (yer)...................................................101, 104.
Bayezit Meydan› ...................................................1074.
bayrak-› tevhid.........................................................110.
bayrak-› tevhid-i ‹lâhî ...............................................111.
bayraktar...........................................49, 155, 206, 241, 

242, 248, 262, 353, 860.
bedavet ...................................................................208.
bedbaht...................................430, 436, 627, 628, 630, 

635, 643, 672, 687, 696, 755, 757, 864, 901.
beddua............................................357, 466, 486, 643.

Said Nursî’nin ~ etmemesi .......803, 806, 868, 882,
961, 1085, 1092.

beden......................................................................482.
zîhayat›n ~indeki nizam ve mizan ....................600.

bedevi
yar› ~.................................................................112.

bedevî.................................70, 71, 140, 548, 556, 949.
~ edip................................................................559.
~ göçerler..........................................................137.

bedeviyet ................................................122, 123, 691.
Bedir........................................................................250.
Bedir Harbi ............................................................1093.
Bedir Muharebesi..................................................1085.
bediü’l-beyan...........................................................511.
Bediüzzaman........................16, 25, 27, 37, 42, 44, 52, 

59, 61, 62, 63, 72, 81, 83, 85, 86, 89, 93, 95, 96,
127, 147, 169, 170, 178, 179, 183, 184, 212, 215,
217, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 235, 239, 240,
241, 244, 256, 330, 335, 336, 337, 338, 478, 501,
611, 612, 613, 644, 695, 827, 828, 829, 830, 832,
833, 846, 933, 943, 953, 969, 976, 977, 982, 983,
986, 1022, 1056, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065,
1067, 1070, 1103, 1104; Bak›n›z: Said Nursî.
~ aleyhinde propaganda...........239, 256, 336, 834.
~ dede...............................................................251.
~ fatinülas›rd›r.................................................1069.
~ hakk›nda beraat karar› ..................................612.
~ hakk›nda Samsun’da aç›lan dava ...............1021.
~ hakk›ndaki takdirkâr yaz›lar.............43, 45, 1070.
~ hür adamlar›n hür memleketinin kurulufl

felsefesini nakfletmifltir ...............................976.
~ hürriyet taraftar› idi ..........................................86.
~ ›slahatç›d›r .......................................................30.
~ kimdir?...................................................925, 976.
~ lâf›zdan ziyade manaya ehemmiyet 

vermifltir ....................................................1068.
~ lâkab› .............................................................215.
~ mahkûm edilemez .........................................835.
~ nas›l bir kimsedir? .......................................1070.
~ örnek bir flahsiyettir .......................................982.
~ peygamberlerin vârisi olan bir âlimdir..............19.

Bağdat Paktı — B — Bediüzzaman
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~ Risale-i Nur’la dinsizli¤in istilâs›n› 
durdurmufltur ..............................................243.

~ telifat›nda Kur’ân’dan baflka kitaba müracaat
etmemifltir ...................................................256.

~ ünvan›................................................77, 84, 928.
~ ve Cezire âlimleri.............................................68.
~ ve çocuklar ....................................................251.
~ ve Dârülhikmeti’l-‹slâmiye......................191, 192.
~ ve eserleri ......................................................477.
~ ve eserleri hakk›ndaki ehl-i vukuf raporu ......612.
~ ve fedakâr telebeleri ......................................180.
~ ve Fevzi Çakmak...........................................239.
~ ve Hahambafl› Yahudî Karasso.......................95.
~ ve Hurflit Pafla .................................................96.
~ ve ‹ttihad-› Muhammedî (a.s.m.) Cemiyeti ......86.
~ ve Mustafa Pafla .......................................68, 80.
~ ve Nikola Nikolaviç ........................................183.
~ ve Nur Talebeleri .............................................41.
~ ve Risale-i Nur.......................................46, 1045.
~ ve Rus polisi ..................................................125.
~ ve talebeleri ...................................................930.

~ne hücum edenler ......................................44.
~nin Afyon hapsi ve tahliyeleri....................830.
~nin Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesine 

sevki .....................................................337.
~nin faaliyeti siyasî de¤ildir ......................1059.

~’a beraat..........................................................846.
~’a gizli cemiyet kurma ittiham› ........................829.
~’a hikmet-i Kur’âniye talim edilmesi ..................82.
~’a olan teveccüh-i ammenin k›r›lmaya 

çal›fl›lmas›...................................................834.
~’a yap›lan hilâf-› hakikat ithamlar....................695.
~’a yap›lan kanunsuz muameleler ve halk .......833.
~’a yap›lan zulüm ve ihanet..............................833.
~’a yap›lan zulümler .........................................250.
~’a yap›lan zulümler ve millet ...........................828.
~’da siyasî bir gaye yoktur..............................1055.
~’› idam plân› ....................................................846.
~’›n açt›¤› nur yolu ve tasavvuf...........................36.
~’›n Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevki ........829.
~’›n Afyon hapsinden tahliyesi ..........................833.
~’›n Afyon Mahkemesi ......................................827.
~’›n Anglikan Kilisesinin suallerine cevab›........217.
~’›n Ankara’dan ayr›l›p Van’a gidifli...................233.
~’›n Ankara’ya gelifli..........................................218.
~’›n Arabistan’a gitmesi için yap›lan teklife 

cevab› .........................................................238.
~’›n askerlere hitab› ..........................................109.
~’›n Avrupa ve Osmanl› hakk›ndaki görüflü........85.
~’›n Avrupa’y› boykot etmesi.............................102.
~’›n aya¤› k›r›k hâlde su ve çamur içinde 

kal›fl› ...........................................................180.
~’›n Ayasofya Camiinde mebusana meflrutiyeti

telkini ..........................................................103.
~’›n Barla’ya nefyedilifli ve istibdad-› mutlak 

devri............................................................241.
~’›n baflka eserlerden nakil tarz› ......................212.
~’›n Bayezit, Ayasofya ve Ferah Tiyatrosunda

konuflmas› ..................................................104.
~’›n Bitlis’i Ruslara karfl› müdafaas› .................177.
~’›n Burdur’a nefyedilmesi ................................238.
~’›n cebir ilminde bir risale telif edifli ..................80.
~’›n dinî neflriyat› ve istibdad-› mutlak devri .....241.
~’›n divan-› harpteki müdafaas› ve beraati .........96.
~’›n Emirda¤ ve Afyon hayat› ...........................836.

~’›n eserleri ...............................................212, 612.
~’›n eserlerini okumak ....................................1075.
~’›n eserlerinin tercümesi ...............................1068.
~’›n Eskiflehir’e sevk edilifli...............................335.
~’›n fedakârl›¤› ..................................................180.
~’›n feyzi .............................................................17.
~’›n Garbî Anadolu’ya nefyedilmesi ..................238.
~’›n gayesi, davas› ve iman›...............................17.
~’›n gönüllüleri ..................................................183.
~’›n hamallara meflrutiyet telkini .......................101.
~’›n hapishanede iken camide görülmesi .........338.
~’›n hapishanede iken çarfl›da görülmesi .........337.
~’›n hayat› ve hizmeti..........................................82.
~’›n hayat›, eserleri, meslek ve meflrebi.............17.
~’›n hayat›n›n cendereye sokanlar ...................982.
~’›n hizmeti, ahvali ve ahlâk› ............................695.
~’›n Hutuvat-› Sitte ile yapt›¤› hizmet................216.
~’›n Hürriyet hakk›ndaki makaleleri ....................86.
~’›n iman› ............................................................20.
~’›n ‹slâmiyete hizmet aflk› .................................86.
~’›n ‹stanbul hayat› .............................................86.
~’›n ‹stanbul’a teflrifi........................................1017.
~’›n ‹flaratü’l-‹’caz’› telifi ....................................170.
~’›n ittihad-› ‹slâmdaki fikri ................................106.
~’›n izzet-i ‹slâmiyeyi muhafaza edifli .............1069.
~’›n Jön Türklere muhalefeti ...............................86.
~’›n Kur’ân’a hizmetten men edilmeye 

çal›fl›lmas›...................................................240.
~’›n Kur’ân’dan baflka kitap bulundurmay›fl› ....212.
~’›n mahpuslar› irflad› .......................................827.
~’›n maruz kald›¤› iflkenceler ve suikastlar.......831.
~’›n mazhar oldu¤u inayet ..................................22.
~’›n mesle¤i ......................................................612.
~’›n meflrutiyet hakk›nda afliretlere çekti¤i 

telgraf..........................................................100.
~’›n meflrutiyet hakk›nda nutuklar vermesi .......101.
~’›n meziyet ve faziletleri ....................................19.
~’›n muharrirlere nasihati ..................................104.
~’›n mukaddes cihad› .........................................19.
~’›n müspet hareket düsturu.............................336.
~’›n namaza dair neflretti¤i beyanname ...........219.
~’›n odas›n›n bas›l›p kitaplar›n›n gasp 

edilmesi ......................................................983.
~’›n Otuz Bir Mart Hâdisesi hakk›nda bir 

cevab› .........................................................133.
~’›n pasaportu...................................................186.
~’›n Risale-i Nur’la hizmeti..........................46, 243.
~’›n Risale-i Nur’u telif edifli................50, 241, 831.
~’›n risaleleri telifi, tashihi ve neflretmesi..........255.
~’›n riyaziye ve cebirdeki harikulâde sür’at-i 

intikali............................................................80.
~’›n Ruslara esir düflmesi .................................180.
~’›n Rusya esareti.............................................188.
~’›n Rusya esaretinden firar› ....................184, 189.
~’›n sabr› ve iradesi ............................................20.
~’›n sakal b›rakmamas› ....................................478.
~’›n seksen kitap okumas› ..................................60.
~’›n Sibirya esareti ............................................184.
~’›n Siirt ulemas›yla münazaras› ........................62.
~’›n sipere girmemesi .......................................178.
~’›n siyaset yoluyla ‹slâmiyete hizmet 

düflüncesi .....................................................86.
~’›n siyasî bir faaliyeti yoktur ............................612.
~’›n tefekkür sistemi............................................34.
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~’›n tevkifi..........................................................825.
~’›n usul-i tedrisi .................................................77.
~’›n Van’› Ruslara karfl› savunmas› ..................170.
~’›n vatana avdet belgesi..................................187.
~’›n vukufiyeti......................................................76.
~’›n vücuduna dört gülle isabet etmesi.............179.
~’›n yap›lan teklifleri reddetmesi .......................233.
~’›n yapt›¤› Kur’ânî hizmet................................834.
~’›n zât›, eserleri ve talebeleri ............................16.
~’›n zehirlenmesi...............................................967.
~’›n zeka ve ilmi..................................................82.
~’in fiarktaki Aflairle muhavere ve 

münazaralar›...............................................128.
~’in zekâs›, ilmi ve fazl› ......................................62.
Afyon hapsinden sonra ~’a yap›lan zulüm ve

tazyikat .......................................................833.
Ankara hükûmetinin ~’› Ankara’ya daveti .........218.
Bitlis valisinin ~’› nefyetmesi...............................64.
‹ngilizlerin ~ hakk›ndaki idam karar› .................217.
Meflrutiyetin ~’› .................................................124.
milletin ~’a itimad› .............................................828.
Müslümanlar› Kur’ân’dan so¤utma plân› 

ve ~...............................................................81.
Nur Talebeleri ~’dan ayr›lmayacaklard›r .........1060.
sâhibü’n-nur olan ~...........................................988.
Siirtte talebelerin ~’› kavgayla iskât 

teflebbüsleri ..................................................63.
Bediüzzaman Hazretleri ...................25, 172, 236, 260, 

502, 512, 666, 712, 833, 942, 944, 988, 1015,
1031, 1137, 1139; Bak›n›z: Said Nursî.
~ hakk›ndaki beraat karar› ..............................1129.
~’nin Garbî Anadolu’ya nefyi.............................237.
~’nin ihlâs›.........................................................261.
~’nin yüksek s›fatlar› ...........................................21.

Bediüzzaman Said Nur...................................971, 973;
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman Said Nursî......................18, 53, 87, 185, 
239, 240, 243, 244, 249, 250, 251, 255, 301, 336,
337, 438, 439, 612, 644, 693, 813, 830, 834, 846,
890, 941, 994, 995, 1069, 1071, 1114, 1135, 1143;
Bak›n›z: Said Nursî.
~ ve fieyh Bahîd Efendi......................................84.
~’nin cihad-› diniyesi .......................................1062.
~’nin hizmet-i imaniyesi ....................................245.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri..................90, 182, 
254, 257, 261, 300, 511, 835, 1028, 1136;
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzamanü’l-Fahrüddevrani ..............................813;
Bak›n›z: Said Nursî.

Bediüzzaman-› Hemedanî ......................................215.
Bedre ..............................................................430, 433.
beka ................................................................198, 603.

~ arzusu............................................................688.
~ duas›......................................................603, 688.
~ya terakki ........................................................683.

bekabillah..................................................................23.
beka-i daimî ............................................................681.
beka-i istiklâliyet-i ‹slâm..........................................206.
beka-i uhrevî ...................................................677, 678.
beka-i uhreviye .......................................................676.
Bekir................................................................322, 493.
Bektaflî ....................................................................634.
belâ.........................................368, 483, 506, 652, 715, 

848, 861, 1008, 1011, 1080.
~ çekmek ve ~n›n s›rr›......................................274.

~ ender belâ .....................................................274.
~ vereni bulmak ................................................274.
~da tevekkül .....................................................274.
cefa ender ~ .....................................................274.
Risale-i Nur’a hücum zaman›nda ~lar›n 

gelmesi .....................................................1080.
safa ender ~ .....................................................274.
semavî ve arzî ~lar ...........................................638.
tevekkülle ~ küçülür ..........................................274.
vatan için iki dehfletli ~ .....................................753.

belâgat ..................................................171, 309, 1068.
ayetin ~› ....................................................559, 560.
kelâm›n ~› .........................................................564.
Kur’ân’›n ~› ...............................474, 559, 560, 564.

belâgat-› mu’cizekârane..........................................473.
beli¤ ........................................................................560.

~ler ve Kur’ân ...........................................560, 564.
beliyye.....................................................................545.
ben

~ öldükten sonra dünya ne olursa olsun ..........139.
~ ölsem milletim sa¤ olsun ...............................158.
~ ölürsem devletim, milletim sa¤d›r ..................138.
~ susuzluktan ölsem, hiç ya¤mur gelmesin......159.

beni Âdem
~in medar-› flerefi .............................................555.

benîadem................................................................132.
benlik ..........................31, 42, 406, 469, 475, 662, 737, 

787, 804, 854, 886, 946, 947, 949, 1092, 1093.
beraat ...............................................44, 862, 887, 888.

Bediüzzaman ve eserleri hakk›nda ~ karar› .....612.
cemiyetçilikten ~ ...............................................871.
mahkemelerin risalelere ~ vermesi...................642.
risalelerin ~i ......................................................886.
üç mahkemenin ~i ....................................861, 866.

beraat-i istihlâl...........................................................88.
beraatü’1-istihlâl......................................................134.
berahin-i kat›a.............................................93, 94, 105.
berahin-i vahdet ......................................................605.
Berat Gecesi...............................Bak›n›z: Leyle-i Berat.
bere.......................................................................1023.
bereket .........419, 420, 422, 456, 482, 748, 893, 1069.

gizli ~i izhar.......................................................420.
iktisad›n ~li menfaati .........................................422.
Said Nursî’nin mazhar oldu¤u ~.......419, 420, 422.

bereket-i ‹lâhiye ......................................................422.
Bergson...................................................................982.
berk.........................................................521, 587, 588;

Bak›n›z: flimflek.
Berlin Teknik Üniversite Mescidi ...........................1105.
ber ..........................................................................604.
berzah.............................................232, 292, 297, 784.

insanî ~lar .........................................................539.
berzahî

~ haps-i münferit...............................................853.
beslenme ........................................................572, 602.
befl kuvvet...............................................................148.
beflarat-› Kur’âniye..................................................443.
beflaret-i Kur’âniye..................................................444.
beflaflet ...................................................................503.
befler.........................................38, 142, 150, 151, 207, 

287, 534, 620, 740, 759, 789, 817, 831, 977, 1090;
Bak›n›z: nev-i befler.
~ dünyas› ..........................................................533.
~ esir ve ecir olmak istemez.............................206.
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~ Kur’ân’›n hakaik›na yap›flacak ......................168.
~ ve iman-› billâh ..............................................533.
~ ve peygamberler............................................533.
~in dünyevî ve uhrevî saadeti ..........................148.
~in kemalât› ......................................................153.
~in melekiyet derecesine ç›kmas› ....................533.
~in zulmen mahkûm etmesi............................1054.
Allah’›n ~le konuflmas› .....................................543.
medeniyet-i hâz›ra ve ~ ....................................208.
mütenebbih ~ dinsiz olamaz.............................134.

befleriyet ...........................................43, 243, 247, 254, 
329, 620, 796, 827, 984, 1026, 1071, 1127.
~i idare..............................................................796.
~in bedeviyet ve tufuliyet devri .........................691.
~in saadeti ve Risale-i Nur ...............................741.
~in terakkiyat› ...................................................160.

Beflinci fiua.............................................619, 733, 888.
~ medar-› sual ve cevap edilmemeli.................851.
~’n›n asl› ...........................................................888.

Beflkardefl ...............................................................794.
beyanname

Said Nursî’nin namaza dair neflretti¤i ~ .219, 1075.
beynelislâm...............................................................93.
Beyo¤lu .................................................................1017.
Beytüflflebap .............................................................79.
Beytüflflebap aflairi .................................................221.
bezm-i elest ..............................................................22.
bezm-i ezel-i elest...................................................988.
bîçare .......................43, 460, 483, 652, 726, 810, 848.

~lere tahakküm ve tekebbür etmemek .............149.
bid’a..............292, 307, 733, 738, 753, 766, 816, 1064.

~ taraftar› hocalar ...........................................1088.
bid’akârâne .............................................................231.
Bid’atüzzaman ........................................................124;

Bak›n›z: Said Nursî.
bîdâd .......................................................................288.
bidayet-i Hürriyet.............................................100, 408.
bîihtiyar ...................................................................273.
bîkes ...............................................................189, 273.
bilâd-› Arab ..................................................1131, 1135.
bilâd-› ‹slâmiye ............................................1132, 1135.
bilgi........................................Bak›n›z: maarif, malûmat.
bilme ...............................................................578, 976.
bilmeme ..................................................................976.
bina-i Sübhanî.......................................................1007.
Binbafl› Merhum As›m Bey .....................................345.
biraderzade.....................................................191, 197.
birey...........................................................Bak›n›z: fert.
Birinci Cihan Harbi ................................................1075.
Birinci Harb-i Umumî ......................................491, 943.
Birinci Mektup .........................................................347.
Birinci Söz...............................................................347.
Birinci fiua.......................................................336, 477.
Birma (gazete).......................................................1115.
Biro............................................................................70.
Biro Çölü ...................................................................71.
Bismarck .................................................147, 795, 796.
Bismillâh..................................................................510.
bîtaraf..............................................................376, 626.
bitki ..........................................Bak›n›z: nebat, nebatat.
Bitlis................................53, 60, 64, 72, 74, 75, 79, 90, 

125, 170, 177, 178, 180, 792, 918.
~ Hâdisesi.........................................................919.

Bitlis Valisi Memduh Bey.........................................177.
biz 490.
Bo¤az......................................................................196.
Bo¤azlar..................................................................732.
Bolflevik.................................................................1089.
Bolflevizm .......................................869, 871, 877, 913.
Bolvadin ..................................................................251.
boykot .....................................................................102.
boykotaj...................................................................102.
bozgunculuk................................................1001, 1005.

Müslüman ~a taraftar olmaz...........................1002.
bu¤z ........................................................................499.
buhran.....................................................................959.
bulut .......518, 519, 520, 521, 522, 572, 586, 587, 588.

~lar›n atmosfer s›cakl›¤›n› dengelemesi...........517.
burak-› meflveret-i fler’iye .........................................88.
Burdur .............................................................238, 239.

Said Nursî’nin ~’a nefyedilmesi ........................238.
burjuva ....................................................286, 287, 763.
bürhan.....................................................................145.
bürhan-› aklî ............................................................145.
bürhan-› bâhir .........................................................531.
bürhan-› kat’î ...........................................................134.
bürhan-› vahdaniyet ................................................671.
büyük adam..............................25, 131, 871, 971, 974, 

1004, 1018, 1117, 1122.
Büyük Cihad Gazetesi ................................1020, 1028.
Büyük Millet Meclisi ..............................................1074.
büyüklenme.......................Bak›n›z: taazzum, tekebbür.
büyüklük..................................................................431.

~ün fle’ni ...........................................................131.

C
cadde-i Kur’ân...........................................................51.
cadde-i Kur’âniye....................................................499.
cadde-i kübra ..........................................................637.
cadde-i kübra-i Muhammedî ...................................536.
cadde-i nuranî.........................................................231.
cahil...........................................................................63.

~ efrat ...............................................................103.
cahilâne itikats›zl›k..................................................165.
cami ..................................................................56, 105.

Said Nursî’nin ~ temeline harç koymas›.........1043.
Said Nursî’nin ~den men edilmesi............418, 436, 

705, 758.
Camî .........................................................................61.
cami-i ahlâk-› hasene................................................88.
Cami-i Emevî ..................................144, 147, 154, 156.
cami-i kebir .....................................................144, 561.
Camiü’l-Emevî...............................................142, 1104.
camiü’l-esma ve’l-Kur’ân.........................................815.
Camiü’l-Ezher ...........79, 285, 1097, 1098, 1104, 1136.

~ Üniversitesi ............................................84, 1137.
camiü’l-kelim ...........................................................503.
can355.
canavar

~lara flefkat etmemek .......................................445.
cani ...................................23, 119, 355, 446, 803, 827, 

945, 946, 947, 1002.
~nin cinayetini kendisine münhas›r b›rakmak ..946.
bir ~ yüzünden onun akrabas› mes’ul olmaz..1085.
bir masumun hakk› yüz ~ için feda edilmez .....729.
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casus.......................................................................663.
Cava........................................................................795.
cazibedar

~ sefahat...........................................................654.
cazibe-i umumiye............................................366, 856.
cebbar

~ hükûmet.........................................................878.
Cebel-i Kamer.........................................................526.
ceberut ....................................................................974.

~ devri.....................................................336, 1064.
cebir ........................................................................246.
cebr .........................................................................869.
cebr-i kanunî ...........................................................643.
cebr-i keyfî ............................................................1023.
cebr-i keyfî-i küfrî

~ye kanun nam›n› tak›lmas› .....................638, 859.
cefa .............................................506, 827, 1008, 1141.

~ ender belâ .....................................................274.
cehalet....................102, 120, 138, 165, 247, 535, 723.

milletin ~ini tedavi .............................................113.
cehd ........................................................................261.
Cehennem......................166, 336, 445, 458, 460, 607, 

609, 762, 889, 901, 907, 962, 1010, 1047, 1050;
Bak›n›z: sakar.
~ hapsi ..............................................................636.
~ zakkumu ........................................................166.
~de adam ister..................................................732.
ehl-i iman› ~den kurtarmak...............................863.
küfr-i mutlaktaki ~ azab› .................................1090.
manevî ~ ..............................166, 731, 1089, 1091.
zalimler için yaflas›n ~................96, 98, 881, 1074.

Cehennemî
~ bir azap........................................................1072.
~ hâlet...............................................................849.

Cehennem-i manevî .............................................1089.
cehil ........................................94, 99, 145, 1029, 1125.
cehl-i mutlak............................................................740.
celâdet ......................................................23, 964, 973.
celâl ................................................................503, 607.

Allah’›n ~i ve ahiret ...........................................674.
Celâl..........................................................................24.
Celâleddin Harzemflah .........................................1086.
celâlî

~ isimler ............................................................607.
celb-i nef .................................................................470.
Celcelûtiye ....................................501, 764, 926, 1094.
Celfa........................................................................180.
Cem’ü’l-Cevami ..................................................58, 62.
cemaat..................208, 225, 327, 418, 436, 758, 1093.

~ hayr›.............................................................1094.
~ istibdad› .........................................................146.
~in flahs-› manevîsinden gelen deha ...............743.
~ten meydana gelen manevî flah›s .Bak›n›z: flahs-›

manevî.
ittihad-› ehl-i iman ~i .........................................923.
kardeflâne ~......................................................639.
mübarek ~.................................................310, 311.
sünnet ve ~.......................................................222.
zaman ~ zaman›d›r ............................39, 225, 743.

cemaat-i ‹slâmiye....................................631, 699, 730.
~ heyetleri ...............................................1094, 624.

cemaat-i meflhure ...................................................556.
cemaat-i nuraniye ...................................................556.

cemaat-i uzma ........................................................556.
cemahir-i müttefika .................................................795.
Cemahir-i Müttefika-i Amerika.................................157.
cemal..............................577, 607, 608, 675, 784, 785.

Allah’›n ~i ahireti ...............................................674.
kudsî ~ ..............................................................577.

Cemal........................................................................24.
Cemaleddin-i Efganî .................................................72.
cemalî

~ isimler ............................................................607.
cemal-i adalet .........................................................500.
cemal-i hikmet.........................................................684.
cemal-i rahmet ................................................681, 684.
cemal-i sanat ..........................................................598.
Cemel Vak’as›............................Bak›n›z: Vak'a-i Cemel
Cemîl.......................................................................689.
Cemîl-i Zülcelâl .......................................................270.
cemiyat-› akvamiye .................................................114.
cemiyet .........................26, 34, 41, 107, 108, 353, 374, 

497, 614, 631, 636, 637, 638, 816, 862, 871, 917,
923, 959, 960, 982, 1010, 1011, 1127, 1133.
~ ittiham›na cevap ............................................351.
~ kurma ittiham›n› k›ran rapor ..........................633.
~ ve ahlâk .........................................................982.
~in basiret gözü ................................................959.
~in iç hayat› ve manevî varl›¤›..........................960.
~in iman›...........................................960, 961, 962.
anarflîli¤i yetifltiren ~ler.....................................857.
Garb ~i..............................................................959.
gizli ~ ittiham›....................................................829.
‹slâm ~i .....................................................959, 960.
ittihad-› ‹slâma çal›flan ~ler.............................1131.
mukaddes ~..............................107, 497, 614, 862.
Nur fiakirtlerine ~ isnad›yla zulmedilmesi ........923.
Nur Talebeleri hakk›nda ~ vehmi ......................862.
Nur Talebelerinin ~lerle alâkas› yoktur .....863, 924.
Nur Talebelerinin mensup oldu¤u 

mukaddes ~........................................497, 614.
Nurcular ~ de¤ildir ............................................917.
Risale-i Nur’un ~lerle alâkas› yoktur.................641.
Rum ve Ermeni ~leri.........................................392.
siyasî ~............................................................1131.
siyasî ~ ittiham›na cevap..................622, 638, 862.
siyasî ~ vehmini veren üç madde.....................624.
siyasî muhalif ~ler.............................................352.
uhrevî ~.............................................................639.
üç yüz elli milyon mensubu olan ~ ...................862.

cemiyetçilik .....................................380, 496, 662, 775, 
802, 863, 871, 1051.
~ ittiham›na cevap ............................................639.
~ten beraat .......................................................871.

cemiyet-i befleriye.....................................................97.
cemiyet-i hayriye.....................................................108.
cemiyet-i Muhammedî ..............................................94.
cemiyet-i Nakfliye....................................................631.
cemiyet-i siyasiye....................................................353.

~ ittiham›na cevap ....................352, 624, 631, 639.
~ vehmi .............................................................636.

Cenab-› Erhamürrâhimîn ........................276, 461, 511, 
647, 651, 894.
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Cenab-› Hak .....................................16, 21, 25, 26, 36, 
38, 53, 58, 76, 82, 84, 161, 171, 183, 198, 213,
264, 272, 288, 296, 298, 303, 310, 326, 330, 345,
402, 411, 414, 416, 420, 421, 436, 448, 457, 464,
465, 471, 472, 477, 478, 481, 492, 502, 505, 507,
512, 534, 612, 615, 619, 620, 658, 678, 689, 698,
724, 735, 737, 744, 779, 798, 804, 810, 812, 827,
835, 852, 854, 872, 877, 886, 889, 915, 924, 944,
946, 949, 975, 985, 990, 1019, 1030, 1038, 1063,
1071, 1074, 1081, 1086, 1090, 1092, 1098, 1109;
Bak›n›z: Allah, Hâl›k.
~ vaadinde hulf etmez ........................................22.
~k› kaybeden neyi kazan›r, Onu bulan her 

fleyi bulur ....................................................275.
~k›n Hak ismi ve insan .....................................688.
~k›n h›fz ve himayesinde bulunmak ...................22.
~k›n isimleri ahireti iktiza eder ..........................691.
~k›n r›zas›nda fânî olmak ...................................35.
~k›n varl›¤› ve adaleti .......................................889.
~k›n vazifesi......................................................707;

Bak›n›z: vazife-i ‹lâhiye.
~k›n vazifesine kar›flmamak .............................487.

Cenab-› Hak Hazretleri .........................................1138.
Cenab-› Kadîr-i Mutlak Hazretleri..........................1137.
cenaze ....................................................................364.
Cennet..........................15, 21, 31, 166, 270, 349, 367, 

444, 449, 495, 526, 599, 606, 651, 662, 677, 727,
732, 762, 821, 889, 901, 907, 962, 1047.
~ bahsi ..............................................................301.
~ çiçeklerinin fidanl›k ve mezraac›¤› ................270.
~i ispat ve nefiy.................................................679.
~ten gelen nehirler............................................526.
~ten inen el .........................................................21.
gaybî ~..............................................................526.
manevî ~...........................................................166.

Cennet Bahçesi ......................................................300.
Cennet-i Âlâ ..............................................................36.
Cennet-i maneviye................................................1091.
Cennet-i terakki.........................................................88.
Cennetâsâ bahar ....................................................135.
Cennetü’l-Firdevs..................................609, 651, 1147.
cephe-i harp....................................................171, 406.
cerbeze ...........................................................100, 121.

tenkitkârâne ~li nazar .......................................394.
Cercis Aleyhisselâm......................................903, 1085.
cereyan

asr-› hâz›r›n ~lar› ............................................1039.
dehfletli ~lar ......................................................481.
din lehindeki ~lar ................................................58.
dinsizlik ~› .........................................................753.
hâkim ~lar .........................................................451.
haricî muz›r ~lar................................................913.
iki dehfletli ~..............................................773, 947.
iman›n ~›...........................................................428.
imans›zl›k ~›......................................................428.
Kur’ân ve iman aleyhindeki ~lar› ......................765.
menfi ~lar............................................42, 470, 995.
siyaset ~lar› ..............................281, 465, 499, 797.
siyasî ve içtimaî ~lar .........................................465.
flimal ~› .............................................................762.
tarafgirâne ~lar .................................................729.
zararl› ~lar...........................................................52.

cereyan-› bid’akârane .............................................222.
cereyan-› müstebidâne ...........................................207.
cereyan-› umumî .....................................................118.

ceride ......................................................................133.
ceride-i seyyare ......................................................141.
cesaret....................................163, 164, 165, 167, 168, 

257, 258, 327, 467, 551, 964, 971.
iman›n kazand›rd›¤› ~ ...Bak›n›z: cesaret-i imaniye,

flahamet-i imaniye.
cesaret-i fevkalâde..................................................510.
cesaret-i f›triye ........................................................467.
cesaret-i imaniye.....................................................179.
ceset

~in teflekkülü.....................................................600.
~leriyle bâkî hayvanlar......................................603.

cevab-› ilmî .............................................................389.
cevab-› red..............................................................433.
cevahir-i galiye........................................................305.
Cevat Rifat Atilhan ..........................................972, 975.
Cevdet Bey .............................................................170.
Cevdet Sezer ..........................................................983.
cevher .....................................................................525.
cevher-i insaniyet....................................................130.
ceviz-i Hindî ............................................................679.
Cevflen

~’in misli yoktur .................................................551.
Cevflenü’l-Kebir ..............................263, 550, 610, 704.

Resul-i Ekrem ve ~ ...........................................550.
cevv ................................518, 519, 521, 522, 525, 586.
cevv-i feza...............................................................588.
cevv-i sema.....................................................517, 586.
Ceylân (Çal›flkan) ...................................................928.
ceza........................................100, 367, 394, 403, 415, 

428, 445, 729, 1087.
~ kanunlar›......................................................1012.
k›sas ~s› ...........................................................861.
kusur ve ~ .........................................................115.

Ceza Kanunu ........................................................1010.
cezbe ....................................................................1087.
Cezire ...........................................................68, 70, 80.

~ âlimleri ve Bediüzzaman .................................68.
cidal ................................................................208, 209.
cihad.........................18, 26, 27, 31, 94, 102, 445, 730.

dâhildeki ~ ......................................................1086.
dinî ~.................................................................729.
hariçteki ~ .......................................................1086.
mukaddes ~ ........................................................19.

cihad-› asgar ...........................................................989.
cihad-› diniye ..........................84, 242, 243, 250, 1063.

manevî ~.............................................................49.
cihad-› ekber...........................................92, 989, 1054.
cihad-› haricî .............................................................94.
cihad-› manevî ..............................................699, 1085.

dâhildeki ~ ......................................................1091.
cihad-› maneviye...................................................1086.

dâhil ve hariçteki ~deki fark............................1086.
cihan

~dolu belâ .........................................................274.
cihan-› ilim...............................................................927.
cihaz

hayvanat›n ~lar› ................................................531.
maslahatl› ~lar ..................................................571.

cihazat ............................................589, 590, 591, 596.
cihazat-› bedeniye...........................................573, 600.
cihazat-› insaniye ....................................................688.
cihazat-› maneviye..................................................603.

Cenab-ı Hak — C — cihazat-ı maneviye
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cihaz-› insaniye .......................................................455.
cihet

Kur’ân’›n alt› ~i..................................................562.
cihetü’l-vahdet.........................................................209.
cihetü’l-vahdet-i ittihat ...............................................94.
cilâ ..........................................................................820.
cilve-i merhamet .....................................................597.
cilve-i rahmet ..........................................................523.
cilve-i rahmet-i âlem .......................................814, 817.
cin

~ ve ins.....................................606, 607, 609, 889.
~ler ve Kur’ân ...................................................564.

cinayet...................................................................1087.
birisinin ~iyle baflkalar› mes’ul olmaz ...............945.
on bir buçuk ~...................................................100.

cinnî
Nurlar›n ~ ve insî düflmanlar› ...........................443.

cisim........................................................................786.
cismanî

~ âlem-i flahadet...............................................541.
~ kâinat .............................................................166.
~ Kur’ân ............................................................568.

Cizre
~ alimleri .............................................................91.

co¤rafya ....................................................................77.
~ muallimi ...........................................................77.

Cuma ......................................................................899.
cumhur

~un cereyan›.....................................................210.
cumhurî

~ kanunlar.........................................................289.
cumhur-i mü’minîn ..................................................223.
cumhuriyet ..............................286, 290, 344, 359, 388, 

389, 658, 728, 850, 963, 1111.
~ hükümeti ........................................................725.
~ kanunlar›........................................................377.
istibdad-› mutlaka ~ nam› verilmesi..........638, 859.
lâdinî ~......................................................360, 388.
lâik ~ .................................................341, 360, 626.
mana-i dindar ~ ve reisleri..........................66, 626.
Said Nursî’nin ~ hakk›ndaki fikri .................66, 625.

cumhuriyetçi
dindar bir ~ .................................................66, 626.
kar›ncalar ve ar›lar ~dir.....................................626.

cumhuriyetperver
kar›ncalar ve ar›lar ~dir.....................................626.

cumhuriyetperverlik.................................................294.
kar›ncalar›n ~i .....................................................66.

cûfluhurufl ...............................................................561.
cübbe ......................................................................507.

Mevlâna Halid’in ~si .........................................655.
cür’et .......................................................................971.
cürm-i meflhut .........................................................434.
cüz-i ihtiyarî .............................................................311.

Ç
Çal›flkan ..................................................................905.
Çal›flkanlar ..............................................................701.

~›n tahliyelerinin tehiri.......................................904.
çal›flma .............................................................66, 362;

Bak›n›z: sa’y.

~lar›n ibadet hükmüne geçmesi .......................712.
çam .................................................................203, 475.
çam a¤ac› .......................................265, 267, 268, 297.
Çam Da¤› ...............................265, 267, 268, 297, 299.
Çaml›ca...................................................................197.
Çaml›ca Tepesi .......................................................197.
Çanakkale ...............................................................217.
çare-i halâs .............................................................142.
çarfl›

medeniyet ve fazilet ~s›....................................141.
Çarfl› Cami..............................................................705.
çay ..........................................................................526.
Çayc› Emin Efendi ..................................................501.
çekirdek ....................................46, 475, 523, 529, 569, 

589, 599, 606, 675, 682, 683, 684.
~ ve Evvel ismi .................................................683.

çekirdek-i aslî ..........................................................687.
çekiflme ....................................................Bak›n›z: niza.
çeflme .....................................................................592.
ç›nar a¤ac›....................253, 263, 264, 265, 266, 1038.
ç›plak ..............................................................871, 994.

yar›m ~ han›mlar ............................................1010.
çiçek................................................................529, 784.

kudsî ~ler ..........................................................307.
çiçek-i ekber............................................................683.
Çin .....................................................1089, 1118, 1119.
çoban ......................................................................713.
çobanl›k...................................................................713.
çocuk ..............................370, 493, 503, 710, 711, 965.

~lar› ihtiyarlatan gün .........................................188.
Bediüzzaman ve ~lar ........................................251.
Bediüzzaman’›n Müslüman ve Ermeni ~lar›n›n

öldürülmesini engellemesi ..........................177.
kâfirin ~lar›n›n hukuku ......................................730.
Müslüman Türk ~lar›n›n dima¤lar›n› tahrip.....1012.
Risale-i Nur ve ~lar...................................251, 493.
Üstat ve ~lar .............................................506, 711.

Çoravanis köyü .......................................................172.
çorba .......................................................................626.

yak›c› ~ .............................................................655.

D
daavat-› insaniye.....................................................676.
dad-› ezel ................................................................123.
da¤ .........................526, 527, 528, 594, 595, 596, 609.

~ Allah’› tan›r ve tan›tt›r›r ..................................597.
~lar ve zemin ....................................................527.
~lar ve zîhayat ..................................................595.
~lar zemin sefinesinin hazineli direkleridir ........527.
~lardaki ihtiyatî iddiharlar..................................528.
~lardaki masnular›n icat edilmeleri ...................595.
~lar›n hizmetleri ................................................594.
~lar›n vazifeleri

~ ve hikmetleri ............................................528.
~ ve hizmetleri ............................................527.

~lar›n ve içindeki mahlûkat›n tavzif ve teshiri ...596.
dâhî.................................................................535, 973.

~ hükema-i mü’minîn ........................................553.
~ imamlar ve Kur’ân’›n belâgati........................559.
ilm-i belâgat ~leri ve Kur’ân’›n belâgati ............559.
kudsî ~ler ..........................................................537.

cihaz-ı insaniye — CÇD — dâhî
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dâhî-i azam ...........................................................1073.
Dâhiliye Vekâleti .............................371, 372, 403, 837.
Dâhiliye Vekili .........................................771, 772, 855.

~ ile hasbihal ....................................................770.
Dâhiliye Vekili Hilmi.................................................776.
dâhiye-i hilkat..........................................................270.
daimî

~ haps-i münferit.......................................627, 853.
~ hayat..............................................................424.

daire
resmî ~ .....................................................426, 427.

daire-i ders..............................................................495.
daire-i esbab-› zahiriye ...........................................323.
daire-i gurbet...........................................................273.
daire-i haflir ve neflir ...............................................681.
daire-i ‹slâm.............................................................113.
daire-i ‹slâmiyet.......................................................134.
daire-i kudsiye.........................................................760.
daire-i Nuriye

~den çekinmemek ............................................914.
daire-i tasarruf-i rububiyet.......................................323.
daire-i terbiye ..........................................................869.
daire-i zikir ..............................................................454.
Dakka ....................................................................1115.
dalâlet.........58, 73, 165, 168, 195, 199, 213, 224, 240, 

246, 250, 262, 281, 326, 445, 457, 461, 464, 616,
617, 624, 627, 695, 723, 732, 733, 746, 747, 772,
788, 790, 849, 877, 889, 952, 1010, 1029, 1097.
~ cereyanlar›...............................................43, 513.
~ f›rkalar›...........................................................499.
~ hücumu..........................................................475.
~ nazar›yla kâinat .............................................166.
~e r›za dalâlettir ................................................950.
~e teslim-i silâh etmemek.................................882.
~in k›r›lmas› ....................................................1051.
~in flekavet-i dünyeviyesi .................................168.
~le ittiham etme.................................Bak›n›z: tadlil.
~te gidenler için ölüm .......................................616.
~ten ç›kan merhametsizlik ................................652.
baflkalar›n›n ~leriyle meflgul olmamak .............732.
fen ve felsefeden gelen ~ ...............................1067.
fenden ve ilimden gelen ~ ................................723.

dalâlet
fen ve felsefenin ~ k›sm› ................................1089.

dalâlet-i fenniye.......................................................318.
dalâlet-i mutlaka......................................................721.
dalkavuk..................................................................231.
dalkavukluk.........................153, 659, 867, 1057, 1070.

~ etmemek........................................................149.
damar

insandaki zaif ~lar.............................................786.
damar-› insanî.................................................456, 787.
damla ......................................................................334.
dane-i hakikat .........................................................134.
dan›flma ...........................................Bak›n›z: meflveret.
dans ......................................................................1087.
dâr-› ahiret ..............................................................765.

esma ve ~.........................................................689.
rahmet, hikmet, inayet, adalet ve ~ ..................681.

dâr-› beka................................................................688.
dâr-› saadet ....................................591, 607, 608, 678.

~i ispat ve nefiy.................................................679.
Dâriü’l-Hikmet .................................................197, 233.

Dârü’l-Hikmet..........................191, 192, 205, 214, 347, 
386, 777, 932.

Darü’s-Selâm ..........................................................243.
dârülfünun...............................79, 113, 168, 876, 1098;

Bak›n›z: üniversite.
~un binas›nda yaz›l› ayetin üzerinin 

kapat›lmas› .................................................795.
dinî ~lar .............................................................113.
Said Nursî’nin ~u ..............................................172.
fiark ~u ........79, 83, 161, 168, 169, 226, 405, 633,

1098.
Dârülfünun-i ‹slâmiye ............................................1097.
Dârülhikmeti’l-‹slâmiye......................48, 191, 214, 217, 

233, 333, 344, 350, 364, 396, 406, 419.
dava .................18, 174, 321, 679, 783, 830, 935, 972.

~ içinde bürhan.................................................318.
~ sahibi ...............................................................24.
kudsî ~..........................................................42, 43.
mukaddes ~ ........................................................26.

davet ...............................................................427, 551.
hakka ~ .............................................................551.
Resul-i Ekrem’in ~i ...................................549, 551.

davran›fl ...........................................Bak›n›z: muamele.
dayan›flma ..........................................Bak›n›z: tesanüt.
deccal......................................................................611.

~âne bir hareket ...............................................740.
‹slâm ~› .............................................................829.

def-i mefasit ............................................................470.
def-i fler...................................................................470.
define-i ulûm ve fünun ............................................511.
defter-i a’mal...........................................232, 452, 569.

~in bir küçük senedi..........................................675.
defter-i amel............................................................453.
defter-i hasenat .....................................260, 894, 1147.
defter-i hidemat.......................................................685.
deha

an’anat aleyhine çevrilmemesi gereken ~ ........342.
eski Roma ve Yunan iki ~lar› ............................209.
ferdî flah›slar›n ve flahs-› manevînin ~s› ..........743.
harika ve ma¤lûp olmaz ~ ................................642.
ma¤lûp edilmez ~ .............................................368.

deha-i askerî ...........................................................342.
dehan-› hakikat .......................................................928.
dehflet .............................................................165, 986.

~li bir zulüm ......................................................860.
~li komiteler ......................................................918.
~li kumandan ............................................860, 881.
~li flah›s ............................................................619.
~li ve hikmetli faaliyet .......................................554.

delâil-i akliye .........................................................1039.
delâil-i nübüvvet......................................................558.
delâil-i fler’iye ..........................................................101.
Delhi ......................................................................1115.
delil............................................................................38.
delil-i kat’î ................................................................769.
dellâl

Kur’ân’›n ~›.............330, 430, 476, 870, 953, 1030.
dellâl-› Kur’ân..........................................................127.
dellâl-› saltanat........................................................608.
demdeme................................................................128.
demir .......................................................................609.
demokrasi .............................................44, 1005, 1008.

dâhî-i azam — D — demokrasi
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Demokrat........................941, 947, 950, 951, 977, 978, 
979, 980, 981, 1113, 1117, 1135.
~ hükümeti ......................................................1136.
~ idare...............................................................250.
~lar Devr-i Sab›k›n oyunlar›na aldanmamal› ....981.
~lar dine taraftard›r .........................................1088.
~lar dini ve din ehlini himaye etmeli .................981.
~lar nas›l bir siyaset takip etmeli? ....................981.
~lar Nurcular ve ulema .....................................978.
~lara tavsiye .....................................................980.
~lar›n din aleyhine sevk edilmeye çal›fl›lmas› ..978.
~lar›n din hürriyetine taraftarl›¤›n›n önlenmeye

çal›fl›lmas›...................................................980.
~lar›n dinsiz gösterilmeye çal›fl›lmas›.......978, 980.
~lar›n tahribata sevkedilmeye çal›fl›lmas›.........979.
dindar ~lar ................................947, 948, 950, 951, 

1024, 1028, 1029.
kendini ~ gösterenler ........................................979.

Demokrat Parti................................................829, 980.
~ hükümeti ........................................................936.

deniz .......................................................525, 594, 609.
~ Allah’› tan›r ve tan›tt›r›r ..................................597.
~deki cevherler .................................................592.
~lerdeki bal›klar›n iaflesi ...................................593.
~lerdeki mahlûkat›n idare ve terbiyesi ..............594.
~lerdeki mevcutlar›n intizamlar› ve r›z›klar› ......592.
~lerin hakikatleri ve flehadetleri ........................526.
~lerin idare ve tedbiri ........................................593.
ebedî rahmet ~leri ve numuneleri.....................594.
feza ~i ...............................................................523.

Denizli .....................................611, 613, 619, 621, 641, 
700, 701, 706, 718, 727, 745, 753, 781, 795, 800,
836, 837, 847, 851, 860, 877, 886, 892, 913.
~ a¤›rcezas›n›n beraati .....................................886.
~ beraati............................................................666.
~ hapishanesi ...................................................638.
~ hapsi..............................................338, 508, 831.
~ hapsinde Meyve Risalesinin telifi ..........613, 666.
~ hapsinde yaz›lan mektuplar...........................644.
~ hapsinden tahliye ..........................................700.
~ hapsinin sebebi..............................................611.
~ kahraman› merhum Hasan Feyzi ..................822.
~ mahkemesi ....................................510, 867, 918.
~ medrese-i Yusufiyesi .....................................655.

Denizli Adliyesi ........................................................713.
Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi.................512, 611, 693, 

700, 935.
Denizli Hapishanesi ........................................673, 827.

~nde mahpuslar›n Nurlarla ›slah› .............717, 843.
Denizli Hapsi...........................................................827.

~’nin bir meyvesi...............................................673.
Denizli Mahkeme-i Âdilesi.......................................844.
Denizli Mahkemesi .........................666, 713, 715, 719, 

802, 829, 830, 857, 878, 888.
~nde yap›lan müdafaadan baz› k›s›mlar ..........614.

Derbasiye (yer)......................................................1139.
derd-i maiflet...................................487, 730, 786, 900.
Dere Bahçesi ..........................................................301.
derece-i belâgat ......................................................561.
derece-i cesaret ......................................................217.
derece-i fehim ve idrak ...........................................706.
derece-i i’caz...................................................322, 565.
derece-i melekiye....................................................208.
derece-i flehadet ve gazilik .....................................211.

derece-i tavsif .........................................................550.
dereke-i kelbiyet......................................................208.
dergâh.....................................................................536.
dergâh-› adalet........................................................876.
dergâh-› ‹lâhî...........................................................189.

tezellül ile ~ye iltica...........................................886.
dergâh-› ‹lâhiye .......................................................876.
dergâh-› rahmet ........................................................43.
ders.................................................................127, 744.

~ arkadafllar›.....................................................325.
~ müzakeresinde zeki muhatap olmak.............655.
~usulü ....................................Bak›n›z: usul-i tedris.
dinî ~.........................................................364, 366.
enbiyan›n ~leri ..................................................535.
hususî ~ ............................................................436.
içtimaî ~ler ........................................................635.
iman ~inden istifade .........................................874.
iman ve Kur’ân ~nde dostluk............................639.
iptidaî ~ler .........................................................691.
Kur’ân’›n ~i .......................................................564.
Kur’ân’›n kâinata dair verdi¤i ~.........................561.
lisan-› hâl ve fiil diliyle ~....................................656.
meccanen ~ ........................................................55.
Nur ~leri ............................................................924.
Nur Talebelerine son ~ ...................................1084.
Risale-i Nur ~i ...................................................654.
Risale-i Nur’un ~leri ..........................................501.
siyasî ~ .....................................................435, 921.
tahkikî iman ~leri ..............................................257.

Dersaadet................................................................112.
dershane

hususî ~ler aç›lmas› .........................................790.
Dershane-i Nuriye ................259, 265, 694, 702, 1034.

her yerde bir ~ açmak ......................................790.
ilk ~ ...................................................................263.

Dershane-i Yusufiye................................................649.
ders-i din

~de lâz›m olan flah›slar ....................................874.
~de nefsine hisse vermemek............................874.

ders-i dinî ..............................................................1100.
ders-i hakikat ..........................................................727.
ders-i hikmet ...........................................................989.
ders-i ibret...............................................................989.
ders-i ilmî ................................................................727.
ders-i iman

~da toplanmaya cemiyet-i siyasiye ittiham›......639.
ders-i imanî .............................................................573.
ders-i Kur’ân ...................................................281, 743.
ders-i Kur’âniye.....................................................1002.
ders-i manevî ..........................................................333.
ders-i marifet ...........................................................547.
ders-i flefkat ............................................................747.
ders-i tevhid ............................................................567.
dert....................................................................21, 319.

~ ehli .................................................................820.
~lerden kurtulmak .............................................760.

dertli ........................................................................676.
desais-i fleytaniye .....................................................88.
desise

dinsizlerin Üstat hakk›ndaki bir ~si .................1070.
Nur Talebeleri aleyhindeki ~ .............................924.
Nur Talebelerini Nurlardan çekmek için ~ler.....750.
Risale-i Nur’un düflmanlar›n›n gizli ~leri...........443.

Demokrat — D — desise
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despotizm ............................................Bak›n›z: istibdat.
dessas

~ münaf›klar......................................................762.
~ z›nd›k .............................................................859.

dest-i gaybî .....................................................518, 676.
dest-i hikmet ...........................................270, 520, 685.
dest-i inayet ....................................................316, 648.
dest-i kudret ..............................................................31.
deva ........................................................................319.
devir

~ ve teselsül .....................................................569.
din zehirdir denilen ~ ..........................................44.
dinsizli¤in hükümferma oldu¤u ~ ......................249.
dinsizlik ~i .........................................241, 243, 257.
dinsizlik ~i ve Risale-i Nur ................................243.
‹slâmiyete bask› yap›lan ~ ................................968.

devlet ..................................131, 151, 385, 1010, 1011, 
1041, 1045, 1101.
~in emniyetini ihlâl ittiham›na cevap.................632.
~in emniyetini ihlâl ittiham›n› k›ran rapor..........633.
~in nizam›n› de¤ifltirme ittiham›na cevap .......1008.
~ler, milletler muharebesi .................................206.
ben ölürsem ~im sa¤d›r....................................138.

devlet-i ‹slâmiye ......................................................795.
~nin felâketi ......................................................206.

devre
manevî tahribat ~si .............................................49.

devr-i cumhuriyet ....................................................989.
devr-i istibdat .................................................989, 1117.
devr-i mes’ut ...........................................................818.
devr-i meflrutiyet .....................................................989.
devr-i rezilâne .........................................................967.
Devr-i Saadet..........................................................957.

~in bir cilvesi ...................................................1064.
devr-i sab›k .............................................................930.

~ta Üstat ve talebelerine yap›lan muameleler ....44.
Devr-i Sab›k......................970, 981, 1000, 1002, 1003.
didar-› Mevlâ .............................................................36.
dikkat ..................................................................30, 49.
diktatör ....................................................................980.
diktatorya ................................................................969.
dil ..................................................................291, 531.
dima¤............................129, 291, 482, 675, 682, 1005.

~lar› tahrip.......................................................1012.
din ...............................37, 84, 86, 128, 134, 144, 145, 

153, 154, 166, 218, 221, 224, 228, 244, 256, 259,
354, 361, 377, 388, 461, 611, 633, 634, 635, 720,
721, 728, 751, 774, 828, 829, 856, 859, 860, 864,
866, 873, 877, 901, 919, 947, 955, 961, 965, 979,
980, 981, 999, 1000, 1002, 1008, 1010, 1011,
1012, 1024, 1049, 1051, 1064, 1088, 1096, 1099,
1119, 1127, 1131, 1137, 1144; Bak›n›z: diyanet.
~ adam› ......................................................45, 976.
~ adamlar›.........................................................256.
~ adamlar›n›n imha edildi¤i devir ...................1062.
~ adamlar›n›n susturulmaya çal›fl›ld›¤› devir ....241.
~ alet edilmez ...................................................621.
~ aleyhindeki eserlere iliflilmemesi ...................637.
~ âlimi ...............................................................967;

Bak›n›z: ulema-i din.
~ dersi.......................................Bak›n›z: ders-i dinî.
~ düflmanlar› ................................43, 46, 695, 706, 

933, 1012, 1040, 1055, 1057, 1068, 1070.
~ ve Yedinci fiua.........................................611.
~n›n hücumlar›ndan sars›lmamak ..............761.

~ düflmanl›¤› ...................................................1075.
~ ehli .................................................................981.
~ ehline karfl› fliddet .........................................980.
~ ehlini himaye .................................................981.
~ fitne ve anarfliyi men eder ...........................1002.
~ hükme ve kanuna ba¤lanmaz .......................635.
~ hürriyeti........................44, 980, 981, 1007, 1122;

Bak›n›z: hürriyet-i diniye.
~ için mücahede etme, çal›flma, gayret 

gösterme ....Bak›n›z: cihad, mücahede-i diniye.
~ ihtiyac›..........................................................1127.
~ ilmiyle u¤raflan ..........Bak›n›z: ehl-i ulûm-i diniye.
~ lehindeki cereyanlar ........................................58.
~ milliyetin hayat› ve ruhudur ...........................162.
~ müesseselerini tahrip ....................................980.
~ perdesi...........................................................753.
~ saadeti ...........................................................639.
~ tedrisat›..................................................228, 790.
~ terakkiye mâni de¤ildir ...................................711.
~ ve milliyet.......................................................162.
~ ve vicdan hürriyeti .......................................1000.
~ y›k›c›l›¤›n›n hükmetti¤i devir ..........................243.
~ y›k›c›s›............................................................611.
~ zehirdir denilen devir .......................................44.
~de ihmal ve lâubalîlik ......................................222.
~de lâkayt ...............................................136, 1099.
~de lâubalîlik.....................................................222.
~de tahrifat ittiham›na cevap ............................618.
~den ç›kanlar ....................................................134.
~den piflmanl›k .................................................433.
~e ba¤l›l›kta zay›fl›k ............Bak›n›z: zaaf-› diyanet.
~e bir ihanet......................................................755.
~e hizmet.........................Bak›n›z: hamiyet-i diniye.
~e hizmet edenlerin kötülenmesi........................44.
~e merbutiyet....................................................433.
~e uygun meflrutiyet .Bak›n›z: meflrutiyet-i meflrua.
~e ve dindarlara bask› ....................................1000.
~e yap›lan sald›r›lar ............................................44.
~i alet etme ittiham›na cevap ...........................339.
~i alet etme ittiham›n› k›ran rapor.....................633.
~i dünyadan ay›rmak ........................................360.
~i dünyadan tefrik edip bîtarafâne kalmak .......376.
~i himaye ..........................................................981.
~i methüsena ......................................................48.
~i reddetmek.....................................................360.
~i rüflvet verenler ..............................................150.
~i siyasete alet etme ittiham›....100, 393, 394, 630,

752, 1002, 1051.
~i siyasete alet etme ittiham›na cevap .....376, 380,

393, 397.
~i siyasete alet etmemek..................................154.
~i siyaset-i ‹slâmiyeye alet etme ......................154.
~i takvim ve tahkim...........................................925.
~i ve ~î hissiyat› alet etme ittiham›na cevap ..1009.
~imizin muktezas› .............................................139.
~in gizli düflmanlar›.........................................1025.
~in hakikatlerini ders vermenin men edildi¤i 

devir............................................................257.
~in himayeti ......................................................128.
~in izzeti................................Bak›n›z: izzet-i diniye.
~in propagandas› ............................................1011.
~in taht› ve makam› vicdand›r ..........................635.
~in yüksek hadimleri .........................................925.
~ini dünyaya alet etmemek...............................729.

despotizm — D — dini dünyaya alet etmemek
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~ini dünyaya satanlar .......................................628.
~siz bir millet yaflayamaz .......................849, 1089.
~uygun olarak yap›lan meflveret ................Bak›n›z:

meflveret-i fler’iye.
Asya’da ~ hâkimdir ...........................................856.
befleriyetin saadetini temin edecek ~ ...............741.
dünya için ~ feda edilmemeli ..............................92.
gizli ~ düflmanlar› .....................238, 260, 335, 835, 

1055, 1056, 1058, 1060.
hak ~in hizmeti ...................................................51.
hiç kimse ~inden dolay› muaheze edilemez...1007.
‹slâmiyet d›fl›ndaki ~ler ........Bak›n›z: edyan-› saire.
milletteki ~ kuvveti ............................................773.
sair ~lerin tâbilerinin ‹slâmiyete girmeleri .........144.
semavî ~ler .......................................................247.
siyaseti ~e alet................................153, 154, 1131.
siyasetle ~e hizmet...........................................412.

Dinar .............................................................385, 1036.
dindar .........................44, 72, 256, 376, 626, 636, 657, 

710, 856, 946, 1111; Bak›n›z: ehl-i diyanet.
~ bir cumhuriyetçi .......................................66, 626.
~ ehl-i siyaset ...................................................154.
~ hürriyetperverler ............................................950.
~ hürriyetperverlere hücum ..............................947.
~ mebuslar ve demokratlar.............................1024.
~ nasihatçilere flamil lâstikli kanun ...................628.
~ siyasetçilere beyan........................................945.
~ ve müttakîyi lâkayda tercih............................806.
~ ve temiz flahsiyetler.......................................982.
~lar aleyhinde propaganda.............................1020.
~lara iliflmemeli.........................................341, 850.
~lar›n cemiyetçilikle suçlanmas› .......................638.
zahiren ~...........................................................751.

dindarâne
~ kahramanl›k ...................................................875.

dindarl›k ..........................................341, 376, 377, 755.
~ perdesi...................................................978, 980.

dindafl .....................................................................436.
~lar›n selâmeti ve menfaati ..............................919.

dinî ..............................................................28, 33, 184.
~ akidelerin imhas›n›n düflünüldü¤ü devir ........249.
~ ba¤lar, salâbet ve sadâkat ..........................1060.
~ ba¤lardan uzaklaflt›rma plânlar› ....................242.
~ cereyan..........................................................360.
~ cihad ..............................................................729.
~ cihad-› ekber................................................1054.
~ dârülfünunlar..................................................113.
~ ders ...............................................364, 366, 921.
~ eserlerin yaz›lmas›n›n engellendi¤i devir ......241.
~ farzlar› yapan›n dünyevî çal›flmalar› ibadet

hükmüne geçer...........................................712.
~ gazeteler..............................................105, 1020.
~ hakikatler ........................Bak›n›z: hakaik-› diniye.
~ hayat ................................Bak›n›z: hayat-› diniye.
~ his...........................................Bak›n›z: hiss-i dinî.
~ hissiyat..........................Bak›n›z: hissiyat-› diniye.
~ hissiyat› siyasete alet etmek .........................658.
~ hizmeti ...........................................................699.
~ hürriyet.........................Bak›n›z: hürriyet-i fler’iye.
~ ilimler.................................Bak›n›z: ulûm-i diniye.
~ inkiflafa mâni olmaya çal›flanlar ......................44.
~ inkiflaf› hazmedemeyen gizli dinsizler ...........257.
~ inkiflaf›n düflmanlar› ......................................250.
~ makam...........................................................783.

~ medreseler.....................................................105.
~ mukaddesata karfl› mürtedâne mücadele .....640.
~ neflriyat.........................Bak›n›z: neflriyat-› diniye.
~ neflriyat›n yapt›r›lmad›¤› devir .....................1062.
~ tedris................................................................77.
~ tedrisat...................................................962, 994.
~ telkinler ..........................Bak›n›z: telkinat-› diniye.
~ vezaifin uhrevî meyvelerini basamak 

yapmamak ..................................................458.
rab›ta-i ~ ...........................................................209.

din-i f›trî ...................................................................134.
din-i hak..................................134, 138, 158, 247, 789.

~tan gelen nokta-i istinat ..................................168.
Din-i Hak .................................................................381.
din-i hakikî...............................................................461.
din-i hakk-› f›trî ........................................................128.
din-i ‹slâm .......................................74, 83, 94, 95, 477.

~›n esaslar›n› ders vermenin menedildi¤i 
devir............................................................257.

din-i Muhammedî ............................................461, 928.
Din-i Mübin..............................................................955.
Din-i Mübin-i ‹slâm ..........................................42, 1138.
dinsiz ..............................231, 240, 241, 242, 270, 285, 

341, 353, 360, 363, 376, 390, 393, 396, 430, 431,
472, 483, 484, 626, 749, 803, 827, 828, 848, 850,
950, 968, 978, 980, 1070, 1089, 1100.
~ felsefenin tedrisi ............................................242.
~ feylesoflar ....................................393, 431, 1079.
~ in hukuku .......................................................729.
~ istibdad-› mutlak ..........................................1064.
~ komiteler ........................................................392.
~ müstemlekât nâz›r› ......................................1096.
~ zalimler ..........................................................883.
~lerin kitaplar› ...........................................805, 855.

~na iliflilmemesi ..........................................872.
~lerin mahiyeti ................................................1057.
~lerin neflriyatlar› ..............................................857.
ecnebi ~leri .......................................................849.
gizli ~ komiteleri..................................58, 241, 826.
gizli ~ler....................44, 257, 336, 706, 846, 1096.
haricî ~ cereyanlar›n reisleri .............................250.
Kur’ân ~lere dahi rahmettir .............................1089.
mütenebbih befler ~ olamaz .............................134.
Said Nursî’nin ~lere meydan okumas› .............430.

dinsizlik.........................47, 48, 49, 159, 240, 246, 254, 
257, 258, 262, 282, 337, 366, 376, 377, 388, 392,
393, 471, 472, 627, 637, 695, 706, 751, 755, 756,
757, 777, 780, 849, 857, 977, 986, 1012, 1030,
1062, 1063, 1064, 1097, 1131; Bak›n›z: irtidat-›
mutlak, meslek-i z›nd›ka.
~ asr›...............................................................1026.
~ cereyan›.................................................753, 940.
~ devri ......................................241, 243, 257, 440.
~ devri ve Risale-i Nur......................................243.
~ fikri .................................................................234.
~ icraat›.............................................................257.
~ komiteleri .......................................................250.
~ flahsiyet-i maneviyesine karfl› ç›kan flah›s ..1051.
~e karfl› mücadele ............................................258.
~in hükümferma oldu¤u devir ...........................249.
~in istilâs›n›n durdurulmas›...............................244.
gizli ~ komiteleri ................................................701.
siyaseti ~e alet ...........................99, 153, 393, 395, 

630, 752, 1002, 1131.
diplomat ..................................................................556.

dini dünyaya satanlar — D — diplomat
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diplomatl›k...............................................................730.
direk

hazineli ~ler ......................................................527.
dirilik........................................................................578.
dirilme .....................................................................570.

insan ~mek üzere öldürülmeyecektir................603.
ölümden sonra ~.................................................87;

Bak›n›z: haflir.
yirmi ölüp üç yüz ~ ...........................................131.

diriltme......................................................Bak›n›z: ihya.
Divan-› Harb-i Örfî ..............................97, 98, 368, 423, 

614, 698, 880, 1025, 1073, 1085.
Divan-› Harb-i Örfî ve Said Nursî..............................96.
Divan-› Harp......................................96, 119, 423, 989.
Divan-› Riyaset ..............................226, 406,  614, 881.
diyanet ......................................................92, 433, 458.

~e merbutiyet....................................................433.
~te lâubalîcesine hareketler .............................122.

Diyanet....................................................................233.
Diyanet Dairesi .......................................................876.
Diyanet ‹flleri ...........................................................936.
Diyanet ‹flleri Kütüphanesi ......................................939.
Diyanet ‹flleri Müflavere Kurulu.....................936, 1036.
Diyanet ‹flleri Reisi Ahmed Hamdi Akseki...............939.
Diyanet ‹flleri Yay›nlar› ..........................................1122.
Diyanet Kütüphanesi

risalelerin ~ne konulmas›..........................806, 855.
Diyanet Reisi...................................................791, 898.
Diyanet Riyaseti ...................364, 805, 878, 940, 1059.

~ hocalar›n›n Nurlar› tetkik ve takdiri................868.
~nin bir vazifesi.................................................940.
~nin risaleleri tetkiki ..........................................805.
~nin risaleleri tetkiki ve takdiri ..........................855.

Diyarbak›r .........................................1035, 1036, 1037.
Diyarbekir..................................................................83.
diyar-› gurbet...........................................................425.
Dize (yer)...............................................................1138.
do¤ruluk..........................................139, 153, 154, 563;

Bak›n›z: s›dk.
~u ihya etmek ...................................................153.
‹slâmiyete lây›k ~u göstermek ..........................134.

do¤u
~ illeri ...............................Bak›n›z: vilâyat-› flarkiye.

Do¤u Türkistan ......................................................1116.
doktor............................................328, 785, 786, 1072;

Bak›n›z: tabip.
kendi hastal›¤›na teflhis edebilen bahtiyar ~ ....328.
maddî ve gafil ~lar ............................................329.

Doktor Abdullah Cevdet ..........................................386.
Doktor Duzi .....................................................622, 724.

~’nin ‹slâmiyet aleyhindeki eseri.......................637.
dolu .................................................................520, 521.
dost.........................................189, 195, 429, 849, 868;

Bak›n›z: yâr.
~lardan müfarakat.............................................194.
dokuz yüz doksan dokuz ~...............................194.
düflman›n düflman›, düflman kald›kça ~tur ......210.
samimî ~larla görüflme .....................................660.

dostluk ............................................................293, 639.
âlem-i ‹slâm›n ~u ..............................................855.
iman ve Kur’ân dersinde ~ ...............................639.

Dr. Muhammed Hâbilullah.....................................1143.
Dr. Muhammed Hamidullah ..................................1143.
Dr. Rehber .............................................................1119.

dua .........................230, 232, 251, 425, 442, 445, 454, 
463, 466, 472, 495, 497, 498, 506, 549, 550, 551,
606, 614, 637, 676, 677, 785, 838, 863, 911, 941.
Allah’›n ~lara icabeti .........................................545.
beka ~s› ....................................................603, 688.
binler dillerle ve kalplerle ~...............................489.
ma¤firet ~s›.......................................................857.
Muhammed’in (a.s.m.) saadet-i ebediye ~s› 

ve ahiret......................................................677.
Risale-i Nur Talebelerinin ~lar›na hissedarl›k ...442.

dua-i umumî............................................................948.
duygu........................................................22, 287, 600.

hayvanat›n ~lar› ................................................531.
Duzi.........................................................622, 637, 724.
dükkân-› Rabbanî ...................................................668.
dülger ......................................................................576.
dünya............................24, 41, 78, 150, 298, 359, 362, 

423, 428, 429, 458, 588, 603, 625, 649, 669, 686,
740, 748, 761, 955, 959.
~ hayat› ....................................458, 660, 686, 788;

Bak›n›z: hayat-› dünyeviye.
~n› ahirete tercih ......................455, 481, 1086.

~ hayat›na müteveccih .....................................362.
~ için din feda edilmemeli ...................................92.
~ mal›................................................................786.
~ meta›............................................................1004.
~ misafirhanedir ................................................432.
~ misafirhanesi .................................................515.
~ misafiri ...........................................................557.
~ saadeti ...........................................................639.
~ saltanat› .......................................................1093.
~ saray›n›n elektrik lâmbalar› ...........................670.
~ ve hâdisat› .....................................................757.
~daki hayat›n saadet ve lezzeti ........................500.
~daki ihtilâflar›n halli .......................................1066.
~daki vefiyat ve huduslar..................................570.
~dan ayr›l›k .......................................................194.
~dan küsenlere kanunen iliflilmez ....................869.
~dan tecerrüt ....................................................426.
~n›n buhar kazanlar›.........................................592.
~n›n hakikatini keflfeden...................................423.
~n›n imtihanlar› .................................................914.
~n›n rütbeleri.....................................................881.
~y› terk eden.........................Bak›n›z: târik-i dünya.
befler ~s›...........................................................533.
fânî ~ ........................................................424, 591.
fânî ~ya riyakârâne bakmak ...............................47.
seyyar ~lar ........................................................570.
tedenni ~s› ........................................................150.
terakki ~s› .................................................135, 150.

Dünya Savafl›...........................Bak›n›z: Harb-i Umumî.
dünya-i deniye ........................................................220.
dünyaperest ....................................................198, 785.
dünyaperestlik.................................................624, 775.
dünyevî

~ bir saadet .......................................................111.
~ cemiyet ..........................................................636.
~ dostlar ve rütbeler..........................................429.
~ makamat........................................................870.
~ merakaver meseleler .....................................731.
~ meflagil ..........................................................739.
~ meflgalenin ahiret hesab›na geçmesi ............711.
~ saadet..............................................................52.
~ vazifeler ve Risale-i Nur ..................................51.
beflerin ~ saadeti ..............................................148.

diplomatik — D — dünyevî vazifeler ve Risale-i Nur
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düstur ......................................................................290.
ehl-i dünyan›n ~lar› ...........................................286.
hürriyet-i vicdan ~u ...........................................626.
küfrî ~lar............................................................878.
vahfliyâne ~lar ..................................................869.

düstur-i cidal ...........................................................731.
düstur-i cifrî ve riyazî ..............................................474.
düstur-i esasî ..................................................679, 946.
düstur-i esasiye.......................................................452.
düstur-i esasiye-i fler’iye .........................................769.
düstur-i faaliyet .......................................................563.
düstur-i hareket...............................................469, 773.
düstur-i hayat ........................................................1069.
düstur-i hikmet ........................................................503.
düstur-i ‹lâhî ............................................................879.
düstur-i irade-i ‹lâhiye .............................................729.
düstur-i Rahmanî ....................................................499.
düstur-i fleytanî .......................................................499.
düstur-i teavün ........................................................209.
düflman.............................31, 149, 165, 179, 225, 362, 

432, 664, 671, 832, 868, 949, 959.
~ hâdisat .........................................................1046.
~›n dostu ve düflman› .......................................210.
~›n mal›, çoluk çocu¤u....................................1086.
din ~lar›...........................................46, 1012, 1057.
din ve ‹slâmiyet ~lar›...........................................43.
gizli ~lar ............................................................623.
gizli din ~lar› .....335, 835, 1055, 1056, 1058, 1060.
‹slâm ~lar› ...................................................48, 242.
millet ~› .............................................................982.
Nur Talebelerinin gizli ~lar› .......844, 852, 853, 859,

869, 897, 900, 1002.
Risale-i Nur’un gizli ~lar› ..................................840.
Said Nursî’nin gizli ~lar›....................786, 842, 846, 

903, 904, 1022.
vatan ve dinin gizli ~lar› ..................................1025.
vatan ve millet ~lar› ..................................706, 722.

düflman-› ‹slâm......................................................1116.
düflmanl›k................................................................155;

Bak›n›z: adavet, husumet.
insaniyete vahfliyâne ~ .....................................639.

düflünce
dar ~ler .......................................................27, 960.

E
eaz›m-› evliya..........................................................263.
ebat›l .......................................................................925.
ebed

~ yolu........................................................292, 651.
~e uzanan emeller ve arzular ...........................689.

ebedî
~ âlemde ~ ihsanlar..................................596, 599.
~ azap ve saadet ............................................1010.
~ bir adavet.......................................................603.
~ bir hürmet, merhamet ve ikram .....................756.
~ cennetler........................................................599.
~ eflcar..............................................................599.
~ hayat .....................................424, 603, 712, 952;

Bak›n›z: hayat-› ebediye.
~ hazine ............................................................596.
~ idam...............................................................682.
~ nebatlar..........................................................599.

~ ömür ..............................................................591.
~ rahmet denizleri ve numuneleri .....................594.
~ rahmet hazineleri ...........................................599.
~ saadet..............................................51, 712, 996.
~ saadet ve flekavet .......................................1047.
~nin sad›k dostu ~ olacakt›r .............................603.
ezelî ve ~ ..........................................................577.

ebedperest ..............................................................788.
ebedülâbâd .............................................................607.
ebna-i cins ..............................................................159.

~ini mülâhaza ...................................................159.
ebna-i vatan ..............................................................89.
Ebu Cehil ................................................................818.
ebu lâfley ................................................................141.
ecanip

~in istibdad-› manevîsi......................................123.
ecdat ......31, 137, 231, 869, 875, 877, 919, 923, 1045.

~a ihanet...........................................................880.
~›n yeni nesillere unutturulmaya çal›fl›lmas› ....242.

ecel.................................280, 340, 341, 567, 672, 731, 
755, 777, 870, 919, 1064.
~ flerbeti............................................................345.

echeliyet..................................................................535.
ecir ..........................................................................206.
ecirna ......................................................................490.
ecnebi .......................................94, 111, 150, 158, 159, 

192, 230, 231, 279, 374, 630, 757, 762, 777, 796,
809, 812, 964, 1079, 1135; Bak›n›z: ecanip.
~ dinsizleri.........................................................849.
~ dolaplar›.........................................................390.
~ entrikalar›.......................................................390.
~ fünunu............................................................204.
~ hesab›na darbeler .........................................638.
~ hesab›na Kur’ân ve iman hakikatlerine 

hücum.........................................................640.
~ hesab›na mukaddesatla mücadele................640.
~ hükûmetleri ....................................................796.
~ ifsatlar› ...........................................................771.
~ kanunlar›........................................................879.
~ menfaati.........................................................716.
~ müdahalesi ....................................................947.
~ parma¤›na alet olmak....................................412.
~lerin cehli, vahfletleri ve dinlerine 

taassuplar› ..................................................145.
~lerin istilâs›.........................Bak›n›z: istilâ-i ecanip.
~lerin körü körüne papazlar› taklitleri ...............145.
~lerin Müslümanlar› esaret alt›na almas› .........152.
~lerin Müslümanlar›n yüksek ahlâk›n› al›p 

kendi ahlâk-› seyyielerini vermeleri ............158.
~lerin terakkisi ..........................................142, 158.
~lerin terakkiyat› ...............................................158.
~lerin zararl› seciyeleri......................................159.

ecram......................................................................584.
ecram-› semaviye ...................................270, 516, 583.
ecram-› ulviye

~nin tesbih ve tekbiri.........................................585.
eczahane-i kudsiye-i Kur’âniye.......................329, 330.
eczahane-i Kur’âniye ..............................................143.
eczahane-i kübra ....................................................667.
eczahane-i rahmet-i âlem .......................................819.
Eddifa gazetesi......................................................1130.
edebî .........................................................................33.
edeb-i ‹slâmiye........................................................103.
edebiyat ..................................................................122.

düstur — DE — edebiyat
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edebiyatç›..............................................................1072.
edep........................................................695, 696, 983.
edepsiz

~ edip ve feylesoflar›n fikirlerinin tedrisi ...........242.
~ gazeteler........................................................122.

edepsizlik ........................................................434, 871.
edip.................................................37, 378, 559, 1068.

~ler edepli olmal› ......................................103, 122.
Arap ~leri ve Kur’ân..........................................564.
bedevî ~............................................................559.
edepsiz ~lerin fikirlerinin tedrisi ........................242.
enaniyetli ~ler ve Kur’ân...................................560.

Edremit....................................................................169.
edviye-i Kur’âniye ...................................................427.
edyan-› saire

~ müntesiplerinin ‹slâmiyete dâhil olmalar› ......134.
edyan-› semaviye............................................445, 754.
ef’al .........................................................................688.
ef’al-i ‹lâhiye

~nin kanunlar› ...................................................323.
ef’al-i Rabbaniye.............................................575, 577.
efelik........................................................................467.
efendi ......................................................................248.
efkâr................................................................121, 551.
efkâr-› amme.................................................418, 1062.
efkâr-› amme-i millet ...............................................128.
efkâr-› faside .............................................................88.
efkâr-› nuriye...........................................................989.
efkâr-› saibe ............................................................359.
efkâr-› siyasiye........................................................556.
efkâr-› ulema...........................................................405.
efkâr-› umumî..................................................120, 121.
efkâr-› umumiye ..............................103, 104, 110, 122.
Eflâni (yer) ..............................................................702.
Eflâtun.....................................................................333.
efrad-› millet ....................................................354, 426.
efrat.................................................................130, 529.

~›n simalar›ndaki sikke-i hikmet .......................601.
~›n suretlerinin aç›lmas› ...........................523, 529.
cahil ~ ...............................................................103.

E¤irdir .....................................................385, 712, 713.
E¤irdir Gölü.............................................................299.
e¤itim..........................................Bak›n›z: maarif, tahsil.
e¤itimci..........................................Bak›n›z: ehl-i maarif.
eh1-i iman

~ için terakkiyata vesile esbap .........................150.
ehadis-i flerife

müteflabih ~ ....................................................1067.
ehadiyet..........................547, 590, 595, 597, 604, 605.

vahidiyet içinde ~..............................................601.
ehemmiyetsiz ..........................................................329.
ehl-i ahiret ...............................................................425.
ehl-i ak›l ....................................................45, 201, 424.
ehl-i as›r ....................................................................99.
ehl-i belâgat ............................................................309.
Ehl-i Beyt ................................................................767.
ehl-i bid’a ................................................................751.
ehl-i Cennet ............................................................498.
ehl-i dalâlet .....................165, 199, 203, 231, 262, 292, 

304, 326, 370, 389, 456, 466, 472, 479, 481, 499,
534, 607, 608, 656, 699, 744, 765, 864, 901, 1064,
1134.
~ için ölüm ........................................................775.

~in ehl-i ilmi ittiham›............................................28.
~in imans›zl›ktan gelen elem ve korkular .........167.
~in meselelerini takip etmemek ........................731.
~in mücadelesi..................................................731.
~in nazar›nda kâinat .........................................166.

ehl-i din ...........................................................383, 952.
~in hürmetini k›rmak .........................................755.
~in terzil edilmeye çal›fl›ld›¤› devir ...................249.

ehl-i diyanet ............................................397, 486, 628.
~ birbirini tenkit etmemeli..................................485.
~ için bir varta ...................................................458.
~in dinin esaslar›n› ders almalar›n›n 

engellendi¤i devir .......................................257.
ehl-i diyanet ....................................................744, 751.
ehl-i dünya......................276, 277, 278, 284, 289, 293, 

295, 296, 365, 395, 396, 411, 417, 418, 419, 423,
425, 426, 427, 430, 431, 432, 433, 435, 483, 656,
697, 731, 805.
~ ile mübareze etmeyenlere iliflilmemeli ..........850.
~ Nur Talebelerine iliflmemeli ...................616, 853.
~ Risale-i Nur’a iliflmemeli ................................509.
~n›n düsturlar›...................................................286.
~n›n enaniyetteki hassasiyeti ...........................295.
~n›n ›slah› .........................................................425.
~n›n Said Nursî

~’den tevehhümü................................430, 431.
~’nin ahiretine kar›flmas› ............................283.
~’ye tazyiki..................................................418.
~’ye usul-i medeniyetini teklif etmesi..........425.
~’ye verdi¤i s›k›nt› ......................................433.
~’ye yapt›¤› enva-› zulüm ...........................276.
~’yi kendilerini sevmemekle suçlamas› ......424.
~’yi serbest b›rakmama sebebi ..................430.
~’yle u¤raflmas› ..........................................414.

~ya müracaat....................................................433.
ehl-i fazilet...............................................................288.
ehl-i fazl ..........................................................230, 231.
ehl-i felsefe ...........................199, 203, 213, 378, 1065.

~nin ‹slâmiyete muar›z ç›kmas›n›n bir sebebi ..146.
ehl-i fen ...........................................................330, 378.

~nin ‹slâmiyete muar›z ç›kmas›n›n bir sebebi ..146.
~nin medar-› tenkit zannettikleri ayetler ...........146.

ehl-i fikir...................................................................119.
ehl-i gaflet.......289, 323, 324, 466, 499, 744, 847, 848.
ehl-i hadis ...............................................................888.
ehl-i hak..................................479, 652, 698, 710, 737.

~ mukabele-i bilmisil yapmamal› ......................652.
~k›n hakk›n› müdafaas› ....................................652.

ehl-i hakikat ......................35, 113, 212, 230, 231, 258, 
264, 268, 378, 465, 474, 479, 655, 680, 710, 737,
746, 755, 766, 767, 789, 868, 899, 914.

ehl-i hâkim ..............................................................889.
ehl-i hâl ve akd .......................................220, 403, 408.
ehl-i hamiyet ...........................................................747.
ehl-i hükûmet............................58, 133, 467, 469, 653.

~ Risale-i Nur’a taraftar olmal›..........................484.
ehl-i hüküm .....................................................289, 411.
ehl-i ibadet ..............................................................899.
ehl-i idare................................................469, 653, 734.
ehl-i ihanet ..............................................................755.
ehl-i ihtisas......................................................679, 680.
ehl-i ilhad ........................................................389, 479.
ehl-i ilim ..........................63, 77, 84, 86, 191, 228, 369, 

378, 498, 706, 978, 987, 1065, 1069, 1072, 1104.
~ birbirini tenkit etmemeli..................................485.
~in enaniyetini tahrik etmemek.........................486.
ehl-i dalaletin ~i ittiham›......................................28.

edebiyatçı — E — ehl-i ilim
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ehl-i iman..................................43, 107, 154, 157, 158, 
167, 207, 231, 232, 238, 239, 240, 245, 257, 445,
447, 450, 459, 463, 474, 481, 489, 500, 567, 631,
696, 731, 733, 734, 746, 755, 765, 800, 844, 857,
863, 884, 887, 888, 889, 892, 899, 901, 952, 1010,
1028, 1029, 1030, 1057, 1091; Bak›n›z: mü’min.
~ için ölüm terhis tezkeresidir ...........................775.
~ medar-› ihtilâf meseleleri niza etmemeli........768.
~› birbirine ba¤layan nuranî rab›talar› 

bilmemek ....................................................143.
~› Cehennemden kurtarmak.............................863.
~› idam-› ebedî ve daimî haps-i münferitten

kurtarmak............................................497, 614.
~›n birli¤i ......................Bak›n›z: ittihad-› ehl-i iman.
~›n efkâr› içindeki z›nd›ka fikri ..........................234.
~›n hayat-› ebediyelerini muhafaza ..................747.
~›n hayat-› maneviye ve maddiyesi ..................157.
~›n imanlar›n› muhafaza...................................746.
~›n muhtaç oldu¤u hakikat ...............................746.
~›n nazar›nda kâinat .........................................167.
~›n uhuvveti ......................................................631.
Kur’ân’›n hakikatlerini ~a bildirmek...................863.
Nur Talebeleri ve ~ ...........................................656.

ehl-i inat ..................................................................213.
ehl-i inkâr ................................................................536.
ehl-i insaf ................................................................292.
ehl-i inzibat..............................................................653.
ehl-i irflat .................................................................479.
ehl-i ‹slâm ...............................144, 150, 155, 214, 216, 

251, 263, 459, 860, 943, 996, 1066.
~ için terakkiyata vesile esbap .........................150.
~›n temeddünü..................................................134.
~›n temeddünü ve tedennisi .............................144.

ehl-i isti¤rak.............................................................213.
ehl-i kalp ...........................................45, 216, 952, 988.
ehl-i kemal ........................................45, 230, 231, 264.
ehl-i keramet

~ mürflitler.........................................................536.
ehl-i keflif

~ mürflitler.........................................................536.
ehl-i k›yam...............................................................116.
ehl-i Kur’ân .....................................................818, 887.
ehl-i küfür................................................262, 608, 951.
ehl-i maarif ......................................................293, 879.
ehl-i makamat .........................................................920.
ehl-i marifet.....................................292, 293, 294, 550.
ehl-i medrese....................................1065, 1066, 1098.
ehl-i mektep ......................................1065, 1066, 1098.
ehl-i meslek .............................................................119.
ehl-i namus .....................................................628, 773.
ehl-i necat ...............................................................730.
ehl-i r›za ..................................................................500.
ehl-i saadet .............................................................498.
ehl-i salâhat ............................................................498.
ehl-i sefahat ............................................................262.
ehl-i siyaset ........................58, 86, 127, 228, 262, 365, 

467, 653, 726, 744, 801, 850, 874, 893, 1091.
dindar ~.............................................................154.

ehl-i Sünnet.............................................................953.
Ehl-i Sünnet ....................................................767, 769.
Ehl-i Sünnet ve Cemaat............................................33.
Ehl-i Sünnet Velcemaat ..................................765, 769.
ehl-i flekavet............................................................506.
ehl-i fleriat .................................................................99.

ehl-i tahkik ..............................176, 308, 535, 679, 768.
ehl-i takva ...............................................369, 458, 664.
ehl-i tarikat......................212, 449, 489, 498, 654, 978;

Bak›n›z: ehl-i tasavvuf.
z›nd›klar›n ~› ma¤lup eden plânlar› ..................653.

ehl-i tasavvuf...............................................1065, 1073.
ehl-i tekye .............................................................1066.
ehl-i tevekkül...........................................................500.
ehl-i tu¤yan .............................................................304.
ehl-i ulûm-i diniye....................................................755.
ehl-i velâyet ............................307, 465, 550, 551, 679.

~ ve gaybî fleyler ..............................................478.
ehl-i vukuf .......................612, 634, 639, 718, 727, 770, 

775, 867, 889, 936, 994, 1059.
~ raporu ............................................................632.
~un Said Nursî ve eserleri hakk›ndaki 

raporu .................................................612, 633.
~un tahrifi..........................................................633.
Said Nursî’nin ~ ittihamlar›na cevab›................633.
vukufsuz ~ ................................................612, 617.

ehl-i zulüm
tükürün ~ün merhametsiz yüzüne! ...................218.

ehu’l-acaip...............................................................141.
ehvenifler ......................................................939, 1091.
Eimme-i Erbaa ........................................................767.
Eimme-i ‹snâ Afler...................................................767.
ekalliyet-i müsrife ....................................................191.
ekonomik savafl ........................Bak›n›z: harb-i iktisadî.
ekser-i hükema .......................................................377.
el ..................................................................424, 861.

Cennetten inen ~ ................................................21.
k›l›ç kesmez, ~ keser..........................................68.

el-aman gû..............................................................273.
el-cennetü hakkun ..................................................675.
el-cezaü min cinsi’l-amel.........................................211.
el-emel ....................................................................143.
elbise-i fahire ..........................................................305.
elektrik ............................................518, 566, 586, 713.
elektrik-i hakaik-› ‹slâmiyet......................................124.
elektrik-i muzî..........................................................141.
elem ...............165, 414, 500, 671, 764, 793, 845, 849.

~in yok olmas› .......................Bak›n›z: zeval-i elem.
~lerde bâkî lezzetleri aramak ...........................654.
bâkî ve elîm ~ler ...............................................844.
imans›zl›ktan gelen ~ler....................................167.
lezzet-i sefihânedeki ~leri göstermek ...............654.

elhamdülillâh...................................................454, 838.
elhannâs .........................................................499640, .
Elhüccetüzzehra .............................................879, 925.
Elmal›l› Hamdi.........................................................191.
elmas

~ k›l›ç..........................................94, 310, 407, 790.
fânî cam parças›n› bâkî ~a tercih .....................455.

emanet-i kübra................................................678, 687.
Emced Zuhavi .......................................................1129.
emekçi...................................................Bak›n›z: amele.
emel ..........................................................22, 131, 134.

ebede uzanan ~ler............................................689.
mukaddes ~ ........................................................31.

Emevîler................................................................1096.
Emin................................................462, 507, 511, 794.
emir .........................................................................129.

keyfî ~ ...............................................................869.
Kumandan›n ~i .................................................519.

ehl-i iman — E — emir
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Emir Ebu Firas el-Hemedanî ..................................280.
Emirda¤ ..................................251, 501, 693, 694, 700, 

701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 710, 711, 713,
771, 776, 777, 778, 801, 809, 824, 825, 826, 829,
836, 882, 883, 887, 893, 908, 933, 935, 939, 967,
992, 1020, 1033, 1040.
~ ve Nurlar ........................................................702.

emn ü emân............................................................740.
emniyet.............41, 165, 167, 347, 370, 467, 484, 628, 

630, 752, 753, 843, 848, 946, 999, 1001, 1055.
~e hizmet ..........................................................627.
~i ihlâl edenler ................................................1002.
~i ihlâl ittiham›na cevap....................632, 839, 844, 

880, 882, 1000.
~i ihlâl ittiham›n› k›ran rapor .............................633.
Nur Talebeleri ve ~ .........................................1001.
Risale-i Nur ve ~...............................................347.

emniyet-i dâhiliye....................383, 385, 391, 627, 946.
emniyet-i umumiye .................................383, 840, 843.

~yi ihlâl ittiham›na cevap ..................339, 346, 383.
emperyalist ............................................................1116.
emperyalizm............................................................974.
emr-i bilmâ’ruf .........................................................115.
emr-i din..................................................................925.
emr-i kün feyekûn ...........................................200, 202.
emr-i maafl..............................................................502.
emr-i maruf ...............................................................67.
emr-i Rabbanî .................................................519, 527.
emr-i fler..................................................................767.
emval-i dünyeviye ...................................................453.
en’am ......................................................................618.
enaniyet ....................................43, 292, 293, 295, 296, 

325, 332, 386, 406, 419, 469, 475, 479, 498, 659,
662, 665, 747, 783, 787, 804, 854, 920, 947, 948,
985, 1069, 1092, 1093.
~i terk etmek ......................Bak›n›z: terk-i enaniyet.
ehl-i dünyan›n ~teki hassasiyeti .......................295.
ehl-i ilmin ~in tahrik etmemek...........................486.
ilimden gelen ~ .................................................486.

enaniyetli.........................................................293, 791.
~ edipler ve Kur’ân ...........................................560.
~ sofîmeflrep.....................................................753.

enbiya...............................92, 377, 533, 534, 535, 553, 
604, 605, 607, 690, 691; Bak›n›z: peygamber.
~ mesle¤i ............................................................28.
~ Resul-i Ekrem’in do¤rulu¤unu flahadet eder .552.
~n›n dersleri......................................................535.
~n›n ekserinin fiarkta gelmesi ..........162, 221, 227, 

856, 1099.
~n›n hakkaniyeti................................................534.
~n›n kudsî kitap ve suhuflar› ............................534.
~n›n kudsî s›fatlar›, mu’cizeleri ve Resul-i 

Ekrem .........................................................552.
~n›n kuvvet-i imanlar›, ciddiyetleri ve 

fedakârl›klar› ...............................................534.
~n›n mu’cizatlar› ...............................................534.
~n›n müspet meselelerde icma› ve ittifak› ........534.
~n›n Resul-i Ekrem’in do¤rulu¤una flahadeti ...552.
~n›n flahsî kemalâtlar› ve hakikatli talimatlar›...534.
~n›n tilmizleri.....................................................534.
~n›n varisleri ...........................................506, 1013.
~n›n vücub-i vücuda dair icma› ........................537.
~n›n vücut ve vahdaniyet-i ‹lâhiyeye dair 

icma› ...........................................................552.
~y› tasdik ..........................................................535.

neflr-i hak için ~ya ittiba......................................28.
endifle .......................................................................22.
endifle-i istikbal ...............................................291, 543.
Endonezya ..................................972, 973, 1106, 1112.
enfüsî ......................................................................213.
Enis .........................................................................298.
ensal-i âtiye.............................................................493.
entrika .....................................................................369.

~l› cemiyet ve komiteler....................................863.
Said Nursî aleyhinde ~ .....................350, 354, 357, 

376, 407, 611.
Said Nursî’nin ~ ittiham›na cevab›............882, 883.

entrikac› ..................................................376, 403, 407.
enva ........................................................................529.

~›n fertlerinin suretlerinin aç›lmas›....................523.
enva-› ihsanat .........................................................195.
enva-› kemalât ........................................................698.
enva-› lütuf ..............................................................195.
enva-› rahmet..........................................................276.
enva-› zulüm ...........................................................276.
envar .......................................................................536.

marifet-i ‹lâhiyenin ~› ........................................533.
envar-› hakikat ........................................................697.
envar-› ‹lâhî.............................................................128.
envar-› imanî...........................................................430.
envar-› imaniye.....................310, 330, 346, 465, 1084.
envar-› Kur’âniye ....................................277, 281, 301.
envar-› Muhammediye ............................................928.
envar-› tevhid ..........................................................699.
Enver Pafla .............................................170, 406, 435.
er

tarihe flerefler veren ~ler ....................................15.
erbab-› fazilet ..........................................................228.
erbab-› irfan ............................................................927.
erbab-› ulûm............................................................927.
Ercûze.....................................................................501.
Erek Da¤›..........................................90, 172, 233, 919.
Erhamürrâhimîn ........................................25, 277, 910.
erkân-› azîme..........................................................361.
erkân-› hükûmet

~i i¤fal ...............................................................628.
erkân-› imaniye ...............................346, 535, 680, 889.

selim, nuranî kalpler ve ~ .................................540.
erkân-› ‹slâmiye

~de ihmal ..........................................................211.
erkek .......................................................388, 392, 398.
Ermeni ............................................................392, 792.

~ fedaîleri..................................................183, 919.
~ komitesi .........................................................918.

~nin Eski Said ve talebelerinden 
korkmas›...............................................919.

Bediüzzaman’›n Müslüman ve ~ çocuklar›n›n
öldürülmelerini engellemesi ........................177.

ermifl .................................................................36, 966.
Errabad..................................................................1113.
ervah-› bâkiye .........................................................195.
ervah-› neyyire ........................................................607.
ervah-› tayyibe ........................................................538.
erzak...............................420, 523, 525, 572, 593, 668.
Erzurum ............................................56, 176, 768, 776.
esaret .................................31, 89, 123, 142, 157, 197;

Bak›n›z: zindan-› esaret.
Said Nursî’nin Rusya ~i ....................................435.

Emir Ebu Firas el-Hemedanî — E — esaret
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esas
anarflîlikten kurtaran befl ~ ...............................848.
menfi ~lar..........................................................207.
müspet ~lar.......................................................209.

esasat .....................................................................925.
esasat-› diniye.........................................................461.
esasat-› imaniye......................................................318.
esasat-› ‹slâmiye.....................................................319.
esasat-› Kur’âniye...................................................426.
esbab-› maddiye .....................................200, 201, 202.
esbab-› tabiiye ................................................201, 203.
esbap

~ eflyaya sahip ç›kamaz ...................................202.
~ perdedir .........................................................199.
zahirî ~..............................................................526.

eseflenme............................................Bak›n›z: teessüf.
eser ................................32, 33, 34, 35, 541, 578, 935.

~ sahibini çürütmekle ~i çürütmek....................304.
~deki mezâyâ ...................................................305.
bâkî ~ fânî flahsa ba¤lanmamal› ................47, 304.
felsefî ~ler .......................................................1072.
ilmî ~ler ...............................................................46.
mu’cizeli ~ler.....................................................541.
z›nd›klar›n ~leri ve flakirtleri..............................637.

eser-i âliflan ............................................................926.
eser-i bedia .............................................................506.
eser-i ikram-› ‹lâhî ...................................................317.
eser-i in’am .............................................................305.
eser-i inayet ....................................................313, 314.
eser-i inayet-i Rabbaniye ........................................314.
eser-i minnet .............................................................55.
eser-i tereddüt.........................................................551.
esfel-i safilîn............................................231, 232, 336.
eshâb-› tahkik .........................................................680.
esir ..........................................................206, 417, 730.
eski..........................................................................137.

~ yaz› ................................................................256.
Eski Harb-i Umumî ...........................................82, 771.
eski parti .............................................978, 1077, 1078.
Eski Said ................132, 140, 143, 154, 171, 212, 215, 

235, 276, 280, 284, 293, 333, 343, 406, 411, 412,
415, 416, 434, 435, 476, 755, 756, 781, 783, 924;
Bak›n›z: Said Nursî.
~ ve gazete.......................................................412.
~ ve siyaset ......................................................153.
~ ve talebelerinin kuvveti ..................................919.
~’in Ermeni komiteleriyle mücadelesi ...............918.
~’in Fütuhü’l-Gayb ile tefeül edifli .....................214.
~’in geçirdi¤i ink›lâb-› ruhî.................................214.
~’in hissetti¤i istibdat ........................................447.
~’in ‹mam-› Rabbanî’nin Mektubat’›yla 

tefeülü.........................................................215.
~’in siyaseti terk etmesi ....................132, 154, 412.
~’in talebelerinin ~’le fliddet-i alâkalar› .............918.
~’in Van’daki medresesi ve talebeleri ...............918.
~’in Yeni Said’e ink›lâp etmesi..................213, 333.
Ermeni komitesinin ~ ve talebelerinden 

korkmas› .....................................................919.
Eskiflehir .................................335, 367, 372, 410, 438, 

636, 712, 877, 913, 992.
~ hapishanesi ...................................................473.
~ hapsi ..............................................................410.
~ mahkemesi ....................................................867.

Eskiflehir Adliyesi ....................................................629.

Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesi...............66, 335, 337.
Eskiflehir Hapishanesi ....................................336, 338.
Eskiflehir Mahkemesi..............................622, 632, 634, 

719, 802, 871, 879.
~nde Said Nursî’nin Cumhuriyet hakk›ndaki

görüflü.........................................................625.
~nin tetkikinden geçen risaleler ........................631.
Said Nursî’nin ~ müdafaat›ndan bir k›s›m ........339.

esma.......................................555, 566, 605, 676, 687.
~ ve haflir ..........................................................689.
fenler ve ~.........................................................671.

Esma-i Hüsna...........................36, 537, 575, 600, 605.
~ ve ahiret.........................................................674.
~n›n Rahîmâne ve Kerîmâne cilveleri ..............577.
Hâl›k’› ~s›yla tan›mak .......................................575.

esma-i ‹lâhî .............................................................682.
esma-i ‹lâhiye .........................................575, 577, 685.

bin bir ~.............................................................576.
esnaf ...............................................................636, 712.
esrar........................................................................426.
esrar ü envar...........................................................566.
esrar-› kâinat...........................................................927.
esrar-› Kur’âniye .....................................310, 330, 886.
eflcar .......................................................529, 598, 600.

~ âlemi ..............................................................528.
~›n Sâniin vücub-i vücuduna flahadeti .............597.
dünyadaki ~ numunedir ....................................599.
ebedî ~..............................................................599.

efledd-i istibdadat....................................................652.
efledd-i istibdat........................................................868.
efledd-i zulm-i Nemrudâne....................................1025.
efledd-i zulüm .................................241, 256, 452, 652, 

788, 829, 868, 869, 896, 923, 1055, 1063.
eflhas ......................................................................123.

muz›r ~..............................................................434.
eflhas-› ahir zaman .................................................233.
eflitlik .................................................Bak›n›z: müsavat.
eflkâl ...............................................................201, 202.
eflk›ya........................................................................71.
Eflref Edip ...............................................880, 962, 980.
eflya ..............................................199, 201, 683, 1008.

esbap ~ya sahip ç›kamaz.................................202.
et’ime ......................................................................523.
etvar ........................................................................248.
evamir-i hassa ........................................................323.
evamir-i kat’iye........................................................220.
evamir-i Kur’âniye...................................................223.
evamir-i Rabbaniye.........................................590, 925.
evamir-i fler’iye .................................................86, 105.
evet .........................................................................274.
evham.............................167, 213, 258, 428, 656, 861.

nefsin ~› ..........................................................1052.
evlâd-› maneviye.....................................................197.
evlâd-› vatan ...........................................................771.
evlât ........................................................137, 710, 995.

~›m yan›yor.........................................................27.
vatan ~›n› tenvir ve irflat ...................................635.

evliya ..............449, 473, 475, 604, 605, 607, 665, 691, 
766, 875, 884, 892; Bak›n›z: velî, ehl-i velâyet.
~ ve Kur’ân .......................................................562.
~n›n Resul-i Ekrem’in sad›k›yetine flahadeti ....552.
~n›n vücub-i vücuda dair tevafuku ...................537.

evliya-i azîme..................................................449, 556.
evliya-i umur .............................................................92.

esas — E — evliya-i umur
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evliyaullah ...............................................................220.
~›n âsâr›............................................................927.

evrad-› kudsiye .......................................................704.
evrad-› mahsusa .....................................................453.
evrad-› mühimme....................................................488.
evrak-› muz›rra .......................801, 803, 806, 810, 855.
evrak-› tevkifiye.......................................................365.
evrat................................................................453, 504;

Bak›n›z: virt.
evsaf-› kemal...........................................................511.
Evvel

~ ismi ve çekirdek.............................................683.
~ ismi ve hafîziyet.............................................683.
~ ismi ve haflir ..................................................686.
~ ismi ve küre-i arz ...........................................684.

Eyüp (yer) .............................................................1017.
Eyüp Sultan Kabristan› ...........................................193.
eyyam-› meflhure ....................................................472.
eyyühe’r-rüus ve’r-rüesa .........................................140.
eza ..................................................................506, 827.
ezan ........................................................................979.

yeni ~ ................................................................344.
ezan-› Muhammedî ..............941, 951, 978, 980, 1017.
ezelî ........................................................................569.

~ nutuk..............................................................561.
~ ve ebedî.........................................................577.

eziyet.......................................................................418.
ezlem ......................................................................652.
ezvak ..............................................................489, 536.

marifet-i ‹lâhiyenin ~› ........................................533.
ezvak-› maneviye....................................................465.

F
fa’al

~ Zat›n harika iflleri ...........................................521.
Fa’al-i Hallâk ...........................................................590.
Fa’alün Lima Yürîd..................................................588.
faaliyet.....................................................................577.

hikmet medar ~ hakikati ...................................575.
faaliyet-i daime........................................................575.
faaliyet-i hayretnüma ..............................................312.
faaliyet-i kudret .......................................................586.
faaliyet-i müstevliye ................................................575.
faaliyet-i umumiye...................................................365.
fâcir .........................................................................769.
fahir .................................................................306, 422.
fahifle ....................................................................1010.
fahr ..................................................................115, 288.
Fahr-i Âlem ...........105, 111, 477, 555, 760, 815, 1094;

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).
Fahr-i Cihan....................Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).

~’›n ilmine ve ameline varis olan ........................35.
Fahrü’l-‹slâm Üstâz-› Azam Bediüzzaman 

Hazretleri.........................................................1139.
Fahrüddeveran........................................................179.
fail ..........................................................................576.
fail-i Alîm .................................................................575.
fail-i Ferd-i Samed ..................................................576.
fail-i Kadîr................................................................575.
fakir.........................123, 208, 210, 347, 543, 546, 655.
fakir-i müsta¤ni .........................................................43.

fakirü’l-hâl..............................................................1134.
fakr .............................43, 94, 274, 288, 319, 543, 671.

~n› anlamak ......................................................886.
tam bir ~ ...........................................................148.

fakr u zaruret...........................................................456.
fakr-› mutlak ....................................................269, 475.
fânî............................................................43, 198, 761.

~ arzular............................................................464.
~ dünya.....................................................424, 591.
~ dünya hayat› ..................................................919.
~ dünyaya riyakârâne bakmak ...........................47.
~ lezzet-i sefihânedeki elemleri göstermek ......654.
~ makamat........................................................863.
~ zahmeti bâkî rahmete tebdil ..........................651.
~ zevkler ...................................................764, 844.
~yi bâkîye tercih ...............................................455.
âlem ~dir...........................................................569.
bâkî eser ~ flahsa ba¤lanmamal› ...............47, 304.
fena ve ~ adam›n güzel ve bâkî sözü ..............431.

fânîlik.......................................................................198.
farika ...............................................................529, 532.
farmason .............................242, 978, 980, 1001, 1113.
farz ..........................................................................845;

Bak›n›z: feraiz.
~ namaz›n› k›lmak ....................................712, 713.
~lar› yapan, kebireleri ifllemeyen kurtulur.........470.
~lar› yapan›n dünyevî çal›flmalar› ibadet 

hükmüne geçer...........................................712.
farz-› kifaye-i cihad..................................................206.
fas›k ......................................................221, 803, 1100.

~› salihe tercih ........................................227, 1100.
fasit..........................................................................116.
fatinülas›r ............................................179, 1069, 1104.
Fât›r-› Hakîm...........................................................287.
Fât›r-› Kadîr.....................................................590, 600.
Fatih ......................................................................1018.

gönüller ~i .....................................................15, 29.
Fatih (Sultan Mehmed) .........................................1017.
Fatih (yer) .....................................................101, 1017.
Fatih Camii............................................................1016.
Fatih Türbesi .........................................................1015.
Fatiha ......................................................................925.
Fatiha-i fierife .........................................................574.
fayda .......................................................................598.
faydal› .......................................................Bak›n›z: nafi.
faydas›z ....................................329; Bak›n›z: malâyani.
fazilet........16, 17, 18, 19, 27, 30, 37, 96, 98, 106, 130, 

131, 132, 147, 150, 209, 247, 288, 290, 327, 328,
651, 702, 804, 854, 957, 971, 973, 974, 975, 983.
~ çarfl›s› ............................................................141.
~i kald›rmak ......................................................287.
imanl› ~.....................................................287, 288.

fazilet-i imaniye .......................................................292.
faziletsizlik...............................................................288.
fecr-i kâzip ..............................................................145.
fecr-i sad›k..........................58, 86, 143, 145, 248, 698.
fedaî..............................................................25, 31, 42.

Ermeni ~leri ......................................................919.
‹slâmiyet ~si olmak .........................................1059.
Nurculardaki müspet ~ler .................................918.
Taflnak ~leri ......................................................918.

fedaîlik ............................................................918, 923.
fedaî-yi ‹slâm ..........................................................243.
fedakâr........................................................42, 50, 707.

evliyaullah — EF — fedakâr
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fedakârâne
~alâka ...............................................................866.

fedakâr-› ‹slâm ........................................................184.
fedakârl›k ....................................31, 49, 261, 467, 481, 

919, 971, 972, 1134.
Said Nursî’nin ~› .............................................1026.

fehim .......................................................................543.
felâh ........................................................................760.
felâket ...................................................142, 460, 1049.

~ asr›n›n adam› ................................................205.
~te saadet.........................................................206.
Hristiyan mazlumlar›n çektikleri ~ler.................461.

felek ........................................................................764.
felsefe.....................34, 35, 51, 77, 221, 222, 247, 312, 

461, 654, 747, 748, 856, 960, 1066, 1072, 1099.
~ fünunu ile ulûm-i diniyenin bar›flmas›..........1098.
~ ilimleri...............................Bak›n›z: ulûm-i felsefe.
dine muar›z ~....................................................244.
dinsiz ~nin tedrisi ..............................................242.
fen ve ~den gelen dalalet ...............................1067.
fen ve ~nin dalalet k›sm› ................................1089.
maddiyyun ~si...................................................654.
Roma ~sinin dehas›..........................................209.
Said Nursî ve ~...................................................51.

felsefe-i tabiiye..........................................................74.
~ dersi...............................................................104.

felsefî ..................................................................33, 38.
~ eserler..........................................................1072.
~ fünunu............................................................204.
~ ilimler .....Bak›n›z: ulûm-i felsefe, ulûm-i felsefiye.
~ maarif.............................................................329.
~ meseleler .......................................................198.

fem..........................................................................129.
fen .................................51, 74, 77, 94, 145, 146, 147, 

148, 164, 166, 167, 174, 247, 248, 249, 564, 654,
673, 687, 790, 960, 1045, 1099; Bak›n›z: fünun.
~ ilimleriyle u¤raflanlar.................Bak›n›z: ehl-i fen.
~ ve felsefeden gelen dalâlet .........................1067.
~ ve felsefenin dalâlet k›sm›...........................1089.
~den gelen dalâlet ............................................723;

Bak›n›z: dalâlet-i fenniye
~ler Allah’tan bahseder.....................................667.
bir ~de o ~nin mütehass›s›n›n sözü geçer .......679.
her ~ Hâl›k-› Zülcelâl’i bildirir ............................671.
pozitif ~ ilimleri ................Bak›n›z: fünun-i müspete, 

müspet ilimler, pozitif ilimler.
fena .......................................................................1060.

~ fleylerle meflgul olmamak............................1059.
~ ve fânî adam›n güzel ve bâkî sözü ...............431.
~lar› izale ..........................................................554.

fenâ .........................................................................683.
~ ender belâ .....................................................274.

fenâfillâh....................................................................23.
fenal›k.............................156, 428, 636, 676, 723, 886, 

1010, 1013, 1026.
~› izale ..............................................................554.

fenal›k .....................................................................140.
Fener Patrikleri .......................................................982.
fennî

~ malûmat.........................................................329.
fenn-i askerî ............................................................669.
fenn-i elektrik ..........................................................670.
fenn-i hikmet ...........................................................128.
fenn-i hikmetü’l-eflya...............................................671.

fenn-i iafle ...............................................................668.
fenn-i k›raat.............................................................671.
fenn-i kitabet ...........................................................671.
fenn-i makine ..........................................................667.
fenn-i t›b..................................................................667.
feragat ..........................18, 24, 25, 42, 261, 828, 1128.

~ mesle¤i ........................................................1053.
Said Nursî’nin ~i .................................................24.

feragat-i nefis..........................................254, 477, 834.
ferah ...............................441, 845, 893, 910, 916, 922.
Ferah Tiyatrosu.......................................................104.
ferahl›k ............................................................258, 482.
feraiz ...............................................................220, 712.

~in terki .............................................................224.
Ferd.......................................................................1147.
ferdî

~ saadet..........................................................1039.
~ flah›slar›n dehas› ...........................................743.

ferd-i ferit.........................................................264, 509.
ferd-i Müslüman ......................................................123.
ferd-i mütedeyyin ....................................................677.
Ferd-i Samed ..........................................................576.
ferdiyet ....................................................................480.
ferid makam› ...........................................................480.
Ferid........................................................................956.
ferman

Kâinat Sahibinin ~› ...........................................549.
sermedî ~..........................................................561.

ferman-› âlî..............................................................462.
ferman-› kudsî.........................................................204.
ferman-› Rahman....................................................555.
fert .....................................34, 41, 156, 160, 174, 175, 

208, 225, 291, 324; Bak›n›z: efrat.
feryat

belâdan ~ etmemek..........................................274.
fesadat ....................................................................108.
fesahat ..........................................................529, 1068.
fesat ................................64, 117, 392, 471, 644, 1013.

~ komiteleri .......................................................250.
~ oca¤›..............................................................983.
~ saçma ittiham›na cevap.................................635.
~ tohumlar›........................................................944.

fetih
suretlerin ~i ...............................................529, 532.

fetret ..............................................................461, 1145.
~ asr›.................................................................556.

Fettah Bey ................................................................67.
Fettah-› Allâm..........................................................590.
fetva ......................................................................1064.
fevaid-i dünyeviye ...................................................459.
fevka’l-kanun...................................................289, 432.
fevzâ .....................................................................1001.
Fevzi Çakmak .........................................................239.
feyiz..............................15, 23, 26, 29, 37, 56, 59, 216, 

232, 277, 427, 526, 536, 537, 551, 743, 985.
‹lâhî ~..................................................................15.
Kur’ân’›n ~i .......................................................431.

feylesof ...........................146, 348, 723, 775, 795, 796, 
847, 858, 954, 1066.
~lar›n imanî meselelerdeki muhalif fikirleri

ehemmiyetsizdir..........................................680.
Avrupa ~lar›......................293, 346, 348, 361, 390, 

392, 393, 396, 402, 404, 473, 612, 1067.
dinsiz ~lar .......................................393, 431, 1079.
edepsiz ~lar›n fikirlerinin tedrisi ........................242.

fedakârâne — F — feylesof
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Feyyaz-› Mutlak ..............................................478, 505.
Feyyaz-› Müteal ......................................................587.
Feyzi ...............462, 463, 507, 508, 511, 794, 898, 908.
feyz-i envar-› Muhammedî ......................................927.
feyz-i Hak..............................................................1008.
feyz-i ilim.................................................................927.
feyz-i iman ................................................................89.
feyz-i imanî .............................................................535.
feyz-i Kur’ân............................................................273.
feyz-i ulvî.................................................................926.
Feyzi-i bîçare ..........................................................823.
feza.................................517, 522, 585, 587, 592, 604.

~ Allah’› tan›r ve tan›tt›r›r ..................................597.
~ denizi .............................................................523.

fezail-i ilmiye ...........................................................928.
feza-i feyiz...............................................................123.
f›kra

nefsi susturan ~ ................................................763.
f›rak-› dâlle ..............................................................487.
F›rat Nehri .................................................................68.
f›rka .................................................106, 116, 117, 880.

~lar›n iftirak› ......................................................107.
bir ~n›n imtiyaz›.................................................119.
itilâfç›, ittihatç› ~lar› ...........................................880.

f›rka-i halise.............................................................116.
f›rt›na.......................................................................520.
f›sk ..................................................................414, 492.
f›ska

~a r›za f›skt›r.....................................................950.
f›trat-› asliye ............................................................140.
f›trat-› befleriye........................................151, 287, 788.

~nin hacet-i zaruriyesi ......................................639.
f›trat-› insaniye ........................................................455.
f›trî

~ matlâplar........................................................676.
~ tesbihatlar ......................................................685.
~ vazifeler .........................................................603.

Fihriste Risalesi ......................................................347.
fiil ..........................................................................576.

~ diliyle ders ve irflat.........................................656.
ihatal› ~ .............................................................532.
Rabbanî ~ler .....................................................576.
Rahmanî ~ler ....................................................576.

fikir ...................................26, 29, 37, 38, 74, 212, 242, 
247, 412, 490, 531, 964, 984, 998, 999.
~ aç›kl›¤›...............................Bak›n›z: küflayifl-i fikir.
~ adam› ....................................................967, 968.
~ al›flverifli..................................Bak›n›z: meflveret.
~ hareketi .....................................Bak›n›z: cereyan.
~ hürriyeti..........................................................120;

Bak›n›z: hürriyet-i fikr-i ilmiye.
~ ihtilâf› .............................................................912;

Bak›n›z: ihtilâf-› efkâr.
~en mazide olanlar ...........................................136.
~i Hakîm-i Zülcelâl’in hesab›na çevirmek.........330.
~lerin neflri ........................................................878.
dinsizlik ~i .........................................................234.
intikam ~i ..........................................................122.
unsuriyetperverlik ~i..........................................415.

fikren
~ kabul etmemek ..............................................879.
~ s›k›nt› .............................................................650.
~ taraftar olmamak ...........................................869.

fikrî ..........................................................................254.
~ hayat................................................................34.

fikr-i hürriyet ............................................................145.
fikr-i intikam...............................................87, 104, 119.
fikr-i istibdat.............................................................289.
fikr-i küfrî .................................................................850.
fikr-i küfür ................................................................365.
fikr-i milliyet .............................................................159.
fikr-i siyaset.............................................................409.
fikr-i siyasî.......................................................154, 949.
fikr-i siyasîye ...........................................................154.
Filistin ....................................................................1133.
filozof......................................Bak›n›z: a¤leb-i hükema.

~lar›n ekserinin garpta gelmesi ......................1099.
Finlandiya ................774, 789, 1105, 1106, 1140, 1141.
firak .........................................................660, 671, 849.
firak-› dâlle-i ‹slâmiye ..............................................222.
Firavun..................................203, 250, 640, 877, 1141.
firavunâne

~ temerrüt .........................................................642.
firenk

~ illeti ................................................................415.
firkat ................................................................189, 194.
fitne.............................................249, 363, 1002, 1013.

~ ateflleri ...........................................................455.
~lerin kap›s›n› açmamak ..................................769.
‹slâmlar içindeki eski ~leri medar-› bahs 

etmemek.....................................................767.
Sahabeler zaman›ndaki ~ler.............................765.

fizik............................................................................77.
Frans›z............................................................242, 977.
Frans›z Büyük ‹htilâli...............................................104.
Frans›z ‹htilâl-i Kebiri ..............................................913.
Frenk

~ mukallitleri......................................................223.
Frenkmeflrep...........................................................231.
fuhûl-i müfessirîn ....................................................942.
fuhûl-i ulema ...........................................................942.
fuhufl ...........................................................1010, 1012.
Fuhuflla Mücadele Nizamnamesi..........................1010.
fukara ......................................................................503.
fünun.............................58, 76, 94, 111, 222, 671, 673.

~un esas› ..........................................................160.
felsefe ~ ile ulûm-i diniyenin bar›flmas› ..........1098.
felsefî ve ecnebi ~u ..........................................204.
ulema-i din ve ~ ................................................112.

fünun-i cedide .................................................146, 227.
fünun-i cedide-i medeniye .......................................111.
fünun-i hikmet .........................................................198.
fünun-i ‹slâmiye.........................................................75.
fünun-i medeniye ....................................................199.
fünun-i müspet ........................................................430.
fürkan-› cismanî ......................................................577.
fütuhat.........................................................27, 28, 441.

manevî ~...........................................................457.
fütuhat-› Nuriye .......................................................836.
Fütuhü’l-Gayb.........................190, 196, 214, 333, 926.
fütur ................................152, 730, 731, 751, 761, 827.
füyuzat-› ‹lâhiye.......................................................943.
füyuzat-› flem-i ‹lâhî ................................................928.

Feyyaz-ı Mutlak — F — füyuzat-ı şem-i İlâhî
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G
gadab-› ‹lâhî............................................................464.
gaddar.....................................................461, 769, 803.

~ medeniyet ......................................................652.
~ siyaset ...................................................153, 949.

gaddarâne
~ muameleler....................................................877.

gadir ......................................................................1002.
~e fliddet-i nefret...............................................122.

gafil .................................................................521, 784.
~ doktorlar.........................................................329.

gaflet.......................167, 188, 223, 224, 248, 326, 487, 
739, 788, 845, 959.
~ zaman›...................................................728, 730.
Mevlây› unutma ~ine düflmeyenler.....................23.

gaflet-i umumiye .....................................................747.
gaibâne

~ marifet............................................................574.
~ methüsena.....................................................574.

galat-› his ................................................................540.
galebe .....................................................................489.
galip ........................................................................788.
Galip........................................................................322.
gam.................................................189, 194, 651, 910.
Gandi ............................................................974, 1004.
ganimet .................................................311, 729, 1086.
garaz...............................................119, 733, 920, 945;

Bak›n›z: a¤raz.
garazkârâne münakaflat .........................................117.
Garbî Anadolu.........................................................238.
Garbî Türkistan......................................................1116.
Garibüzzaman.........................................................124.
garip......................................189, 273, 275, 417, 1024.
garp ............................160, 377, 789, 796, 1000, 1136.

~ cemiyeti içinde do¤an bir hastal›k .................959.
~ eserleri.........................................................1072.
~ feylesoflar› ...................................................1066.
~ husumeti ........................................................210.
~›n tefessüh etmifl bat›l formülleri ....................959.
hükeman›n ekserinin ~ta gelmesi.............221, 227, 

856, 1099.
fiark ve ~ aras›ndaki müfarakat .......................976.
fiarkla ~›n bar›flmas› ......................................1066.

Garpl› ......................................................................162.
~lara benzemek ................................................227.

garpl›laflma .........................154, 168, 219, 1099, 1100.
gavs-› azam ............................................................449.
Gavs-› Azam ...........................................196, 214, 374, 

473, 480, 501, 556, 615, 635, 752, 852, 875, 884;
Bak›n›z: Abdülkadir-i Geylânî.

Gavs-› Azam fieyh Geylânî Hazretleri ....................194.
gavs-› ferit .............................................................1145.
Gavs-› Geylânî........................................................190.
gavsiyet.........................................................480, 1065.
Gavsü’l-Vas›lîn ..........................................................30.
gaybî

~ cennet............................................................526.
~ imdat................................................................46.
~ menba............................................................526.
~ Zat .................................................................555.
ehl-i velâyet ve ~ fleyler....................................478.
Kur’ân’›n ~ ihbarlar› ..........................................565.

gaye ..............................................................18, 22, 34.
gaye-i hayat ..........................................................1073.
gayp ........................................................................588.

~› Allah’tan baflka kimse bilemez .....................478.
gayret ......................................................................362.
gayret-i vataniye .....................................................653.
gayretullah ................................................86, 368, 715.
gayr-i mahdut âmâl .................................................134.
gayrimeflru ............................................................1087.

~ muhabbet.......................................................435.
gayrimüslim.....................................................132, 138.

~lerle müsavat ..................................................132.
~reis olamaz, fakat hizmetkâr olur ...................132.

gazab-› ‹lâhî............................................636, 724, 946.
Gazalî ......................Bak›n›z: ‹mam-› Gazalî Hazretleri.
gazat-› muz›rra........................................................594.
gazete ...............43, 103, 109, 110, 117, 118, 121, 123;

Bak›n›z: ceride.
dinî ~ler...................................................105, 1020.
edepsiz ~ler ......................................................122.
Eski Said ve ~...................................................412.
Said Nursî ve ~ ........................342, 381, 412, 799.

gazeteci ..........................................................103, 231.
gazi ...............................................108, 220, 844, 1045.
gazilik ......................................................................211.
gece ..........................................................................17.

meflhur, mübarek ~ler ..........Bak›n›z: Leyle-i Berat,
Leyle-i Kadir, Leyle-i Miraç, leyâli-i meflhure.

gece-i Ramazan......................................................941.
geçim ......................................................................419;

Bak›n›z: maiflet.
~ derdi..................................Bak›n›z: derd-i maiflet.
Said Nursî’nin ~i ...............................................419.

geçmifl
~ zaman............................................................533.
iman nazar›yla ~ zaman ...................................533.

gelecek
~ nesil..........................................Bak›n›z: nesl-i âti.

geliflme.................................................Bak›n›z: terakki.
~nin engeli ......................Bak›n›z: mani-i herkemal.
manevî ~.................Bak›n›z: terakkiyat-› maneviye.

gemi-i cebbar ..........................................................270.
genç....................634, 663, 952, 954, 974, 1012, 1046.

~ Saidler .........................................................1082.
~in iman› ...........................................................872.
~lerin ›slâh› ve Nurcular....................................844.
~lerin iman› ve ahlâk› .......................................998.
Risale-i Nur ve ~ler...........................................251.
Üstat ve ~ler......................................................711.

gençlik ......................52, 199, 749, 831, 952, 953, 976, 
995, 996, 1008, 1012, 1128.
hayvanî hislerin esiri olmayan bir ~ ..................968.
Kur’ân’› ortadan kald›racak bir ~ yetifltirme 

plân›............................................................249.
Türk ~i .............................................................1121.

Gençlik Rehberi......................849, 994, 995, 997, 998, 
1007, 1008, 1012, 1031, 1136.
~’nin bast›r›lmas› ve Üstat aleyhine aç›lan 

dava....................................................992, 994.
~’nin beraati ..........................................1129, 1136.

genel bar›fl .................................Bak›n›z: sulh-i umumî.
genel çekim ........................Bak›n›z: cazibe-i umumiye.
gerçek

~i araflt›rma meyli ...............Bak›n›z: meyl-i taharri-i 
hakikat.

gadab-ı İlâhî — G — gerçek
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gerileme ..............................................Bak›n›z: tedenni.
Geylânî Hazretleri .....................................................67.
g›nâ .........................................................................816.
g›nâ-i kalp ...............................................................502.
g›pta ........................................................................149.
g›ybet................................................64, 503, 945, 949.
giyinme tarz›...........................Bak›n›z: suret-i telebbüs.
gizli..........................................................................343.

~ bereketi izhar.................................................420.
~ din düflmanlar›.......................238, 335, 829, 835, 

1055, 1056, 1058, 1060.
~ dinsiz komiteler......................................241, 826.
~ dinsiz ve ifsat komiteleri ..................................58.
~ dinsizler .................................44, 257, 336, 1096.
~ dinsizlik komiteleri .........................................701.
~ fesat ve dinsizlik komiteleri............................250.
~ hatalar............................................................763.
~ ifsat komitesi..................................................640.
~ komite....................................376, 407, 716, 762.
~ komiteler ........................................................376.
~ komünistler ....................................................242.
~ müfsitler .........................................................377.
~ münaf›klar .....................154, 613, 837, 905, 924.
~ z›nd›ka komitesi.....................................658, 871.
~ z›nd›klar.........................................496, 653, 662.
Allah ~ kemalât›n› bildirmek ister .....................541.
Nur Talebelerinin ~ düflmanlar› ........859, 869, 900.
Nurlar›n düflmanlar›n›n ~ desiseleri..................443.
Said Nursî’yi mahkûm etmek isteyen ~ 

kuvvet .........................................................394.
göçer...............................................................130, 137.
gök .........................................516, 522, 584, 586, 592.

~ gürültüsü........................................517, 518, 586;
Bak›n›z: ra’d.

gönül...............................15, 26, 30, 32, 38, 814, 1052.
~ler Fatihi......................................................15, 29.
Allah’›n nuru ile nurlanan bir ~............................22.

gönüllü alay kumandan› .......170, 185, 435, 921, 1075.
görenek.........................................................458, 1086.
görev .....................................................Bak›n›z: vazife.

~den alma ...........................................Bak›n›z: azil.
görme......................................................................578.
görüfl

dar ~ler .......................................................27, 960.
göz

~leri arkada maziye bakanlar ...........................136.
gaybbin ~ler ......................................................556.

gözalt› .................................................Bak›n›z: nezaret.
gurbet .....................188, 189, 190, 273, 275, 297, 298.

befl muhtelif ~ ...................................................272.
gurur .................................43, 214, 332, 386, 416, 419, 

420, 665, 737, 949.
gücenmek ...............................................................910.
Gül ve Nur fabrikalar›............................................1033.
Gül ve Nur Fabrikas›...............................................751.
güldeste-i marifet ....................................................530.
gülistan......................................................................43.
gül-i Tevhid..............................................................822.
Gümülcine .............................................................1105.
günah ...........................445, 461, 470, 768, 845, 1013.

~lara karfl› takvay› esas tutmak........................470.
~lardan içtinap ..................................................470.
~lardan men etmek...........................................635.
~l› zevkler .........................................................793.

bir ~›n yüz olmas› .............................................155.
büyük ~lar ..........................Bak›n›z: kebair-i azîme.
medeniyetin ~lar› ..............................................207.

günahkâr
~ medeniyet ......................................................207.
hiç bir ~ baflkas›n›n günah›n› yüklenmez .........729, 

945, 1078, 1092.
günefl..............................................516, 519, 546, 669.

~ ve seyyareleri ................................................585.
~lerin teshir ve tanzimi......................................585.
kâinat›n manevî ~i ............................................555.

gürefl .........................................................................69.
güven .....................................................Bak›n›z: itimat.
güvenlik....Bak›n›z: asayifl, emniyet, emniyet-i dâhiliye.
güz ..........................................................................684.

~de âlemin vefat› ..............................................570.
güzel

~ seciyeler ........................................................363.
~ seciyelerin in’ikâs›nda âyine olmak ...............655.
~ zan.................................................................152.
fena ve fânî adam›n ~ ve bâkî sözü .................431.

güzellik............................................................563, 785.

H
habbe..............................................................529, 589.

~nin kubbe yap›lmas› .......................................858.
Habbe .....................................................................213.
haberleflme.....................................Bak›n›z: muhabere.
Habib-i Kibriya ........................................................990.
Habibullah ...............................................................813.

~ ve Hâl›k .........................................................555.
Habiburrahman fiakir ........................1140, 1141, 1142.
Habip.....................................................................1093.
hablullah..................................................................856.
hablülmetin................................................................92.
Habrülümme ...........................................................769.
hac ..................................................................795, 923.

Ruslar›n ~la ilgili bir propagandas› ...................859.
Hac........................................................................1106.
hacat .......................................................................672.
hacat-› diniye ..........................................................224.
hacat-› gayr-i zaruriye...................................458, 1086.
hacat-› hayatiye ......................................................456.
hacat-› zaruriye.....................................292, 458, 1086.
Haccac-› Zalim........................................................765.
haccü’l-ekber...........................................................795.
hacet .......................................................................676.
hacet-i zaruriye ...............................................639, 850.
hac› .........................................................................791.

~lar›n Asa-y› Mûsa’y› kabr-i Peygamberîde
görmesi.......................................................894.

Ruslar›n ~larla ilgili bir propagandas› ...............859.
Hac› Ali K›l›ncalp ...................................................1137.
Hac› Bayram ...........................................................218.
Hac› ‹brahim ...........................................................730.
Hac› ‹lyas ................................................................793.
Hac› Seyyid.............................................................894.
hadd-i evsat ............................................................137.
hadd-i maruf............................................................502.
hadim ......................................................................747.

Kur’ân’›n ~i .......................................................431.

gerileme — GH — hadim
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hadim-i hak .............................................................327.
hadim-i ‹slâm ........................................................1073.
hadim-i Kur’ân.........................................................443.
hadis .....................................................................1067.

müteflabih ~ler ..................................................888.
hâdis .......................................................................569.

âlem ~tir............................................................569.
hâdisat-› cevviye .....................................................522.
hâdisat-› kevniye.....................................................563.
hâdise-i acibe-i cevviye...........................................521.
hâdise-i adliye.........................................................398.
hâdise-i dünyeviye ........................................415, 1094.
hâdise-i siyâsiye .....................................................839.
hadisî ......................................................................928.
hadis-i flerif .............................................................634.
Haf›z Ahmed ...........................................................493.
Haf›z Ali ..................................................456, 472, 806.
Haf›z Ali (Yunanistan’daki) ....................................1146.
Haf›z Ali Efendi......................................................1105.
Haf›z Emin ......................................................477, 799.
Haf›z Fahreddin ......................................................799.
Haf›z Halid ......................................................330, 334.
Haf›z Mustafa .........................................799, 800, 807.
Haf›z Nebi ...............................................................493.
Haf›z Nuri ................................................................331.
Haf›z Osman .........................................................1107.
haf›z-› Kur’ân ..................................................619, 620.
hafiye ......................................................................635.
hafiyelik ...................................................................120.
Hafîz ...............................................................546, 689.

~ ismi ve haflir ..................................................686.
~ ismi ve insan..................................................688.

hafîz›yet ..................................................................684.
Hafîz-i Zülcelâl ................................................374, 685.

~’in Hafîz ismi ve insan ....................................688.
~’in himayesi, hikmeti ve çekirdekler ................570.

Hafîz-i Zülcelâli Ve’i-‹kram
~ hadsiz kudret, adalet, hikmet, hikmet ve

rahmetle ifl görür ........................................685.
hafîziyet ..........................................682, 683, 684, 686.

Evvel, Âhir, Zahir, Bât›n isimleri ve ~................683.
hahifl-i vicdaniye .....................................................106.
hain

~in hükmü.......................................226, 881, 1074.
namaz k›lmayan ~dir ............226, 881, 1025, 1074.
vatan ~i .............................................................982.

hak .......................18, 42, 51, 116, 151, 209, 279, 355, 
403, 431, 484, 534, 536, 552, 652, 848, 861, 882,
888, 920, 947, 954, 967, 1003, 1004, 1005, 1007,
1011, 1066, 1125.
~ din ............................................Bak›n›z: din-i hak.
~ dinin hizmeti ....................................................51.
~ inhisar alt›na al›nmaz ....................................426.
~ kelâmullah .....................................................558.
~ kuvveti ...........................................................652.
~ lisan› ..............................................................269.
~ nam›na dehfletli bir haks›zl›k.........................652.
~ tarikatler ve Kur’ân ........................................562.
~ ve hakikatin tebli¤i ve neflri .............................19.
~ ve hakkaniyetin manevî k›l›çlar› ....................149.
~ yolunda fedaî...................................................42.
~ yücedir ...........................................................121.
~ka davet ..........................................................551.
~ka karfl› hürmetsizlik .......................................433.

~k› neflredenler...................................................28.
~k›n hat›r›..........................................................325.
~k›n hat›r›n› muhafaza......................................325.
bir masumun ~k› yüz cani için feda edilmez ....729.
haks›zl›¤› ~ zannedenlere karfl› ~ dava 

etmek..........................................................433.
insan ~lar›n›n çi¤nendi¤i devir..........................969.
masumun ~k› ..................................................1002.

Hak...................71, 478, 608, 689, 739, 822, 988, 989, 
1054, 1069, 1081.
~ ismi ve insan..................................................688.
~k›n hizmetkâr›......................Bak›n›z: hadim-i Hak.

Hak Teâlâ ................................................................991.
hakaik .............................................................129, 319.

ç›plak ~ ...............................................................98.
iman ~›..............................................................466.
tebeddül-i esma ile ~ tebeddül etmez...............115.

hakaik-› âliye...................................................305, 349.
hakaik-› diniye.........................................................459.

~yi asr›n fehmine uygun tarzda ispat etmek ......77.
hakaik-› eflya...........................................................927.
hakaik-› gaybiye......................................................319.
hakaik-› i’caz ...........................................................306.
hakaik-› ‹lâhiye........................................................315.
hakaik-› iman ..........................................................772.
hakaik-› imaniye................................47, 143, 145, 168, 

248, 250, 308, 311, 312, 315, 345, 349, 353, 376,
383, 413, 418, 426, 427, 428, 443, 444, 464, 465,
473, 485, 637, 666, 703, 767, 772, 774, 844, 903,
995, 1051, 1063, 1073, 1131, 1133, 1134.
~ alet olmaz ......................................................728.
~ avam ve siyaset.............................................414.
~nin dersi ..........................................................292.
~nin fütuhat›......................................................783.
~nin fütuhat› ve inkiflâf›...................................1039.
~nin kemalât›n› ef’alle izhar..............................144.
~nin neflrindeki vazifedar..................................783.
~yi ders vermek ................................................747.
~yi siyasete alet etme ittiham› ..........................394.

hakaik-› imaniye-i Kur’âniye....................................468.
hakaik-› ‹slâmiye.............146, 246, 364, 426, 446, 565.
hakaik-› ‹slâmiyet

~in mazi k›t’as›n› tamamen istilâs›na sekiz 
mânia..........................................................145.

hakaik-› kudsiye ..............................................231, 553.
hakaik-› kudsiye-i imaniye.......................................393.
hakaik-› Kur’ân........................................................306.
hakaik-› Kur’âniye...................................143, 174, 212, 

246, 248, 250, 281, 308, 311, 312, 392, 418, 428,
505, 558, 703, 772, 773, 796, 1063, 1131.
~ avam ve siyaset.............................................414.

hakaik-› meflrutiyet..................................................103.
hakaik-i imaniye ............................................909, 1091.
hakaik-i fieriat .........................................................118.
hakaret ............................................................811, 961;

Bak›n›z: tahkirat; tahkir.
~li sözler ...........................................................416.

Hakem...........................................................676, 1147.
hakikat....................22, 45, 51, 99, 121, 151, 212, 308, 

318, 319, 483, 484, 534, 536, 537, 540, 552, 603,
633, 637, 654, 696, 699, 744, 797, 848, 861, 866,
920, 923, 1052, 1060, 1065, 1066, 1068, 1134.
~ inhisar alt›na al›nmaz ....................................426.
~ kahramanlar›..................................................665.
~ konufluyor ....................................................1001.

hadim-i hak — H — hakikat konuşuyor
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~ peflinde koflanlar Risale-i Nur’dan ders 
almal› ..........................................................954.

~ yolunda arkadafll›k ........................................639.
~e bir yol ...........................................................213.
~e karfl› k›sa bir yol ........................................1097.
~e zulüm...........................................................743.
~i hiçbir fleye alet ve feda etmemek.................874.
~i müdrik .............................................................41.
~leri basamak yap›yor ittiham›..........................747.
~lerin imam› ......................................................813.
~lerin mercii ve günefli......................................608.
~li tarikatler .......................................................537.
bâkî ~ fâni flahsiyete binâ edilmemeli ..............743.
bafllar›n feda oldu¤u ~ .............628, 845, 876, 918.
bilmedi¤i bir ~i kabul etmek..............................325.
ehl-i iman›n muhtaç oldu¤u ~ ...........................746.
ezelî bir ~............................................................42.
hikmet medar faaliyet ~i ...................................575.
hudus ve imkân ~leri ........................................569.
iman ~leri ..................................................858, 900.
imanî ~ler..........................................................885.
imkân ~i ............................................................572.
konuflan yaln›z ~tir ...............................1049, 1052.
kudsî ~ler ..........................................................885.
muhbir-i sad›klar›n ispat ettikleri ~....................534.
nazarlar› bâkî ~lere çevirmek .............................43.
nefis ve fleytan› susturan bir ~ .........................664.
Nur Talebelerinin hayatlar›n› vakfettikleri ~.......662,

664.
Risale-i Nur’daki ~ siyasetten men eder ..........652.

hakikatbin................................................................451.
hakikat-i adalet........................................................626.
hakikat-i ‹slâmiye ....................................................144.
hakikat-i ‹slâmiyet ...................................................144.
hakikat-i Kur’âniye ..................................................977.
hakikat-i fleriat.........................................................124.
hakikati......................................................................61.
hakikat-i adalet..........................................................66.
hakikat-i Ahmediye..................................................814.
hakikat-i âliye ..........................................................605.
hakikat-i arfliye........................................................850.
hakikat-i ekber-i haflriye..........................................608.
hakikat-i haflriye..............................................683, 943.

Muhammed-i Arabî, Kur’ân ve ~.......................691.
hakikat-i ihlâs ..................................................733, 747.
hakikat-i ilmiye ........................................................388.
hakikat-i imaniye.........622, 658, 864, 901, 1052, 1053.

~nin inkiflâf›.....................................................1053.
hakikat-i ‹slâmiye ..........88, 136, 151, 249, 1121, 1123.

~ bütün siyasetlerin fevkindedir ........................158.
hakikat-i ‹slâmiyet ...................................................148.

~e ittiba .............................................................134.
~e tarikat nam› tak›lmas› ..................................844.
~i fukaraya ve mutaass›p hocalara tahsis ........134.

hakikat-i kudsiye .............................................346, 542.
hakikat-i Kur’ân.......................................................882.

~a karfl› mürtedane mücadele..........................859.
hakikat-i Kur’âniye ..............................39, 50, 244, 326, 

512, 513, 622, 637, 658, 766, 814, 844, 845, 850,
875, 892, 942, 1002, 1025, 1029, 1041, 1074.
~nin kuvvetine dayanmak.................................948.

hakikat-i kübra ........................................................244.
hakikat-i Leyle-i Kadir .............................489, 490, 788.
hakikat-i mahz...........................................................61.

hakikat-i meflrutiyet-i meflrua..................................101.
hakikat-i Muhammediye..........................265, 687, 814.
hakikat-i Nuriye .......................................................875.
hakikat-i rahmet-i âlem ...........................................816.
hakikat-i teavün.......................................................572.
hakikat-i vahiy

~in tahakkuku ve sübutu...................................542.
hakikatü’l-hakaik .....................................................212.
hakikî

~ fedaîler...........................................................918.
~ medeniyet ......................................................151.

hakîm ........................................................................35.
Hakîm ...............................82, 268, 303, 417, 428, 519, 

528, 573, 651, 676, 682, 689.
hâkim ................................95, 115, 355, 371, 394, 401, 

436, 548, 715, 872, 1003, 1012, 1013.
~in Said Nursî’ye ihanetkârâne hareketi ..........842.

Hâkim..............................................................669, 682.
hakîmâne........................................517, 525, 528, 589.

~ faaliyet-i daime ..............................................575.
~ icat .................................................................531.
~ istihdam .........................................................518.
~ ifller ........................................................519, 521.
~ ta¤yir ve tahviller ...........................................568.
~ temyiz ve tefrik ..............................................529.

hâkimâne
~ faaliyet-i daime ..............................................575.

hâkim-i âdil .............................................556, 700, 861.
Hakîm-i Kadîr..........................................................193.
Hâkim-i Müdebbir

~’in tedbiri .........................................................519.
Hakîm-i Rahîm........................................................318.
Hakîm-i Zülcelâl ......................................270, 330, 667.
Hâkim-i Zülcelâl ......................................................341.
Hakîm-i Zülkemal..................................................1058.
hâkimiyet ................................140, 544, 582, 946, 947.

Allah’›n ~inin geniflli¤i .......................................584.
hâkimiyet-i ‹slâmiye......123, 157, 484, 848, 950, 1030.

~ye ecnebi hesab›na darbeler ..........................638.
~ye karfl› mürtedane mücadele ........................640.

hâkimiyet-i millet .....................................................132.
hâkimiyet-i milliye......................................................88.
hâkimiyet-i nuraniye................................................566.
hâkimiyet-i umumiye ...............................................544.
hakkalyakîn ......................36, 552, 575, 605, 608, 703.
hakkaniyet

Allah’›n ~i ..........................................................555.
hakk-› hayat ............................................................688.
hakk-› keflif..............................................................377.
haks›z

~lara zillet göstermemek ..................................149.
haks›zl›k..............................403, 676, 947, 1000, 1049.

~› hak zannedenlere karfl› hak dava etmek .....279,
433.

hâl ..........................................................247, 248, 664.
~ dili ..................................................................541.
fliddetli ~ler .......................................................545.

halâskâr-› iman .....................................................1073.
halâvet

Kur’ân’›n ~i .......................................................561.
Halep.......................................................................860.

~ allamelerinin Nurlar› tetkik ve takdiri .............868.
hâlet-i hayaliye........................................................193.

hakikat peşinde koşanlar — H — hâlet-i hayaliye
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Hâl›k .................37, 298, 515, 544, 545, 548, 549, 554, 
555, 585, 592, 594, 596, 651, 666, 667, 671, 673,
678, 682, 686, 689, 690, 739; Bak›n›z: Yarat›c›.
~ Vacibü’l-Vücuttur............................................590.
~ ve Habibullah.................................................555.
~ ve insan .........................................................602.
~ ve Muhammed-i Kureyflî ...............................555.
~’› Esma-i Hüsna ve s›fât-› kudsiye ile 

tan›mak.......................................................575.
~’› takdis ve tesbih............................................591.
~’›n kitab› ..........................................................557.
~’›n kudreti ve hazinesi.....................................199.
~’›n mevcudiyeti................................................517.
~’›n vahdeti .......................................................517.
~’›n vücub-i vücudu ..........................................517.
~’›n vücub-i vücudu, vahdeti ve s›fât-› 

kudsiyesi.....................................................538.
âlemlerin ~’›n›n hitab› .......................................565.
insana lâz›m olan ~ ..........................................203.
kâinattan ~›n› soran seyyah›n müflahedat› ......515.

Hâl›k Teâlâ ..............................................................211.
Hâl›k-› Hakîm..................................................276, 277.

~ ve Rahîmin umumî ve hususî rububiyeti .......323.
Hâl›k-› Kâinat ........................................534, 538, 1058.

~›n ulûhiyet ve vahdaniyetini ilân ve ispat..........34.
Hâl›k-› Külli fiey ..............................................605, 609.
Hâl›k-› Mutlak ........................................................1138.
Hâl›k-› Rahîm ...........47, 195, 276, 277, 323, 599, 740.

~’in mübarek kelâm› .........................................563.
Hâl›k-› Rahman.......................................................597.
Hâl›k-› Zîflan ...........................................................546.
Hâl›k-› Zülcelâl ........................................280, 588, 686.

~’in esmas›, s›fât›, kemalât› ve fenler...............671.
Hâl›k-› Zülcelâl ve’l-Cemal Hazretleri......................511.
hâl›k›yet...................................................................543.
Hâl›kî.......................................................................609.
hâl-i âlem........................................276, 451, 464, 707.

~in salâh› ..........................................................425.
hâl-i hafliane ...........................................................504.
hâl-i periflaniyet .......................................................111.
hâl-i Üstat................................................................740.
halife ...................................................19, 66, 102, 626.
halife-i arz ...............................................................687.
halife-i flahsî............................................................225.
halife-i zemin...........................................................678.
Halil .........................................................................808.
Halil Pafla................................................................177.
halim-selim........................................................31, 964.
halis.........................................................................707.

~ niyet ...............................................................426.
halk.....................................44, 55, 127, 258, 702, 976.

~a kabul ettirmek ..............................................489.
~a nasih ............................................................739.
~› ifsat ittiham›na cevap....................................634.
~lar›n mal›n› kabul etmemek ............................419.

halk (yaratma).................................202, 204, 531, 577.
Halk F›rkas›.............................................................772.
halka-i envar ...........................................................495.
halka-i flükür ...........................................................529.
halka-i tahmidat-› Ahmediye ...................................495.
halka-i zikir......................................................454, 528.
Halkç› ...........................................980, 981, 1111, 1117.
Hallâk ......................................................................531.
hallâk›yet.................................................................554.

hallâk›yet-i umumiye ...............................................365.
halvet ......................................................................196.
halvet-i mergube .....................................................278.
hamakat ....................................................................47.
hamal ..............................................................101, 102.
hamd ..............................454, 475, 554, 591, 592, 604.
hamdüsena .....................................................531, 600.
hami ........................................................................546.
Hami........................................................................298.
hâmil-i zîsaadet.......................................................928.
hamiyet ...................111, 128, 133, 139, 141, 224, 428.

~ dersi...............................................................227.
hamiyetfürufl ...........................................................362.
hamiyet-i diniye...............................162, 163, 179, 768.
hamiyet-i ‹slâmiye .............................50, 118, 128, 146, 

163, 240, 452, 1073.
hamiyet-i milliye ..............118, 162, 227, 355, 653, 722.

~ hamiyet-i diniyeye hadim olmal› ....................162.
hamiyetli..................................................................133.
hamiyetperver .................................................773, 775.
Hamza.....................................................................175.
Hamza’lar................................................................135.
hanc› .......................................................................636.
hane........................................................................343.
hanedan..................................................................431.
Hanefî .............................................................349, 806.
hane-i devvar ..........................................................270.
hangâh....................................................................536.
han›m

kahraman ~lar...................................................259.
Nur Talebesi ~lar...............................................259.
Nurlar ve ~lar ....................................................259.
Risale-i Nur hizmeti ve ~lar ......................259, 260.
yar›m ç›plak ~lar .............................................1010.

Hannan-› Mennan ...................................................590.
hapis ......19, 656, 673, 827, 833, 841, 845, 925, 1054.

~ edilen ........................................Bak›n›z: mahpus.
~ korkusu ..........................................................635.
~te farz namaz›n› k›lmak ve tevbe etmek ........845.
~teki mahpuslar›n irflad› ...................................827.
~tekileri nurland›rmak ve tesellî vermek...........840.
Cehennem ~i ....................................................636.

hapishane .........................................23, 833, 913, 964.
~de ›slâhat ........................................................827.
~lerin Nur mektebi vaziyetine girmesi ..............827.
~nin terbiye medresesi hükümünü al›fl›............717.

haps-i münferit................627, 637, 838, 853, 863, 884.
daimî ~......................................................497, 614.
ebedî ~ .....................616, 623, 721, 755, 756, 853.
Said Nursî’nin ~i .......................715, 771, 778, 836.

haram ...........................................208, 470, 848, 1087.
~ zevk ve e¤lencelere düflkünlük .Bak›n›z: sefahat.
~dan çekilmek...................................................484.

hararet ............................................................517, 518.
hararet-i hüzün........................................................122.
harb-i iktisadî ..........................................................102.
Harb-i Umumî .....................49, 82, 143, 150, 169, 175, 

185, 188, 216, 333, 435, 448, 464, 465, 797, 919.
~yi gören ihtiyard›r ............................................188.
birinci ~...................171, 176, 229, 491, 943, 1096;

Bak›n›z: Birinci Cihan Harbi.
eski ~ ........................................................171, 459.
iki ~ ...................................................................207.
ikinci ~ ......................................................491, 788.

Hâlık — H — Harb-i Umumî
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Harb-i Umumiye........................................................48.
Harbiye Nezareti

~nin binas›nda yaz›l› ayetin üzerinin 
kapat›lmas› .................................................795.

harekât..............................................................35, 248.
harekât-› ilmiye ve fikriye ........................................396.
harekât-› lâübaliyane...............................................114.
harekât-› milliye...............................................405, 880.
hareket

dahilde ~ .........................................................1091.
istikametle ~......................................................712.
menfi ~ ...............................806, 1085, 1091, 1096.
müspet ~ ................................336, 706, 707, 1026, 

1075, 1084, 1085, 1086, 1088, 1091.
yapmac›k ~....................................Bak›n›z: tekellüf.

Hareket Ordusu ..............................................109, 408.
hareket-i ‹slâmiye..................................................1136.
Haremeyn-i fierifeyn...............................105, 766, 799.
harf-i Kur’ân ............................................................915.
harf-i Rahmanî ........................................................531.
haricî

~ tecavüz ..............................................1085, 1086.
harika

~ deha...............................................................642.
medeniyet ~lar› .................................................565.

harika-i hikmet ........................................................602.
hârika-i ilmiye..........................................................927.
harika-i san’at-› Hâl›kane........................................270.
hârika-i zaman ........................................................699.
harp.............................................................1094, 1127.
has

~ s›fatlar............................................................571.
Hasan Fehmi Bey ...................................................117.
Hasan Feyzi............................................820, 822, 823.

~’nin Risale-i Nur hakk›ndaki manzûmesi ........814.
Hasan Pafla ..............................................................76.
Hasanü’l-Benna.....................................................1116.
hasarat ....................................................................492.
hasaret ......................................................................47;

Bak›n›z: zarar.
manevî ~lerden kurtulma çaresi .......................492.
Müslümanlar›n ~lerinin bafllama tarihi..............491.

hasaret-i insaniye....................................................491.
hasenat...........................................325, 471, 637, 857.
hasene .156, 325, 566, 768, 774, 860, 899, 915, 1079.

bir ~nin binler olmas› ........................................155.
haset .......................................................................149.
haslet ......................................................................347.

millî ~ler ............................................................976.
Muhammed’in (a.s.m.) ~leri ..............................555.

haslet-i hamra .........................................................138.
hasta.............................................214, 329, 347, 1024;

Bak›n›z: mariz.
Hastalar Risalesi .....................................................361.
hastal›k ...........................................509, 785, 786, 845.

asr›n manevî ~lar› ve Risale-i Nur............456, 459.
Garb cemiyeti içinde do¤an bir ~......................959.
manevî ~lardan kurtulufl ...................................760.
manevî ~lardan temizlenmek .............................35.
Müslümanlar› kurun-i vustada durduran alt› ~..142.

haflir .......370, 389, 444, 519, 569, 608, 675, 677, 678, 
683, 685, 686, 691, 876, 879, 889, 1047, 1067;
Bak›n›z: haflr-i azam, haflr-i beflerî, haflr-i cismanî.
~ hakikati ........................Bak›n›z: hakikat-i haflriye.

~ ve neflir .........................331, 677, 678, 681, 688.
~deki mahkeme-i kübraya bir arzuhal ..............889.
~e dair risale.....................................................427.
~i inkâr ..............................................................388;

Bak›n›z: inkâr-› haflir.
~in gelmemesi ..................................................681.
bahar ~i.............................................................683.
esma ve ~.........................................................689.
Evvel Âhir Zahir Bât›n isimleri ve ~ ..................686.
Kur’ân ve ~ .......................................................692.

hafliye .................................................................57, 75.
haflmet ....................................................................208.

~li tasarrufat......................................................554.
haflmet-i saltanat ............................................544, 682.

Kur’â’›n ~› .........................................................561.
haflmet-i saltanat-› maneviye..................................555.
haflmet-i ulûhiyet.....................................................584.
haflmetkârâne

~ ordugâh ve talimgâh......................................515.
haflr-i azam .............................................................312.

~›n meydan›......................................................523.
~›n misalleri ......................................................570.
~›n numuneleri..........................................524, 570.

haflr-i beflerî ............................................................365.
haflr-i cismanî ...............................................678, 1067.
hata.................................115, 325, 503, 652, 768, 797, 

798, 845, 1079, 1091.
~ ender belâ .....................................................274.
bir-iki adam›n ~s›yla yirmi otuz adam› 

vurmak........................................................652.
birisinin ~s›yla baflkas› mes’ul olmaz ...............729, 

1078, 1085.
gizli ~lar ............................................................763.

hat›rat......................................................................605.
hat›rat-› gaybiye ......................................................605.
hat›rat-› ilmiye .........................................................348.
hat›rat-› kalp....................................................203, 204.
hatip ........................................................................789.
hatme-i Ahmediye ...................................................454.
hatme-i kübra..........................................................454.
hatme-i muazzama-i Muhammediye.......................495.
hatm-i Nakfliye ........................................................453.
hatt-› Kur’ân

~ ile yaz›l› ayetin üzerinin kapat›lmas›..............795.
hatt-› Kur’âniye........................................................795.
hava........................518, 519, 520, 522, 587, 588, 589.

~ askeri .............................................................712.
~ zerreleri .................................................518, 520.
~n›n hizmetleri ..................................................519.
~n›n tasfiyesi ve da¤lar.....................................594.

havac› .....................................................................992.
havaic-i gayr-i zaruriye............................................208.
havaic-i zaruriye......................................................208.
havale .....................................................................140.
havas ..............................................162, 545, 676, 920.
hayal .........................................................38, 137, 319.
hayâs›z....................................................................871.
hayat.........................................41, 280, 297, 327, 329, 

451, 456, 458, 468, 471, 520, 538, 543, 559, 577,
578, 602, 634, 639, 784, 785.
~ dinsiz olarak kabil de¤ildir ...........................1089.
~ s›fat›...............................................................578.
~ tarz› .....................................Bak›n›z: tarz-› hayat.
~ yolcusu ..................................................557, 568.

Harb-i Umumiye — H — hayat yolcusu
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~a adavet............................................................98.
~a hizmet ..........................................................329.
~›n gayesi ve hayat› imand›r ............................557.
~›n hayat› imand›r.............................................557.
~›n k›ymeti ve ehemmiyeti................................329.
~›n› medeniyet fantaziyesiyle geçirmek..........1092.
ahiret ~›...............................................................51.
aile ~› ................................................................639.
daimî ~..............................................................424.
dünya ~›na müteveccih ....................................362.
ebedî ~ .............................................603, 712, 952.
iki ~› muhafaza .................................................853.
kâinat ve ~ ........................................................602.
mevt ve ~ münavebesi .....................................590.
sermedî ~› tafl›yan Zat......................................543.
uhrevî ~.............................................................641.

hayat-› bâkî .............................................................158.
hayat-› bâkiye.........329, 734, 760, 789, 869, 881, 919.

hayat-› dünyeviyeyi ~ye tercih ..........................455.
hayat-› befleriye ......................................................280.
hayat-› diniye ..........................................................458.

~yi telkin............................................................383.
hayat-› dünya

~ya mecbur olmadan kar›flmamak ...................485.
hayat-› dünyevî .......................................................429.
hayat-› dünyeviye ...........................167, 189, 197, 291, 

362, 413, 457, 458, 459, 464, 641, 731, 784, 789,
790, 847, 850, 869, 1097.
~ vazifesinden terhis.........................................675.
~nin muhafazas› ...............................................455.
~ye hizmet ........................................................413.
~yi hayat-› bâkiyeye  tercih...............................455.
~yi hayat-› uhreviyeye tercih.............................458.

hayat-› ebediye.......................285, 329, 340, 346, 367, 
413, 414, 423, 428, 429, 445, 458, 717, 731, 747,
847, 850.
~sini kurtaranlara sars›lmaz rab›ta ...................866.

hayat-› fâniye ..................................................329, 734.
~ye hasr-› nazar ...............................................329.

hayat-› içtimaî .................................................189, 855.
hayat-› içtimaiye................................66, 143, 153, 158, 

159, 196, 233, 339, 361, 399, 434, 455, 464, 467,
468, 471, 484, 556, 559, 626, 635, 639, 643, 805,
806, 848, 866, 879, 932, 945, 992, 1090, 1134.
~ medresesi ......................................................142.
~ ve s›dk ...........................................................153.
~nin temel tafl› ..................................................639.
~ye anarflîlik tavr›yla husumet..........................640.
~ye dair bir kanun-i esasî .................................949.
~ye hizmet ........................................................413.
~ye mecbur olmadan kar›flmamak ...................485.
~yi anarflîlikten kurtaran befl esas............484, 848.
~yi temin eden rab›talar....................................866.

hayat-› içtimaiye-i befleriye.....154, 155, 281, 286, 288.
hayat-› içtimaiye-i insaniye

~nin üssü’l-esas›...............................................866.
hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiye......................................160.
hayat-› içtimaiye-i siyasîye

~ ve s›dk ...........................................................142.
hayat-› içtimaiye-i siyasîye-i befleriye .....................280.
hayat-› insaniye.......................................................455.
hayat-› kudsiye-i ‹slâmiye .......................................944.
hayat-› maddiye ................................................41, 157.
hayat-› maneviye ......................................41, 139, 157.

hayat-› siyasiye.................................72, 464, 484, 556, 
559, 626, 643, 790, 809.

hayat-› flahsiye................................................159, 559.
hayat-› uhreviye......339, 457, 458, 459, 477, 761, 790.

~nin saadet ve lezzeti.......................................500.
hayat-› dünyeviyeyi ~ye tercih ..........................458.

hayat-› zahirî .............................................................58.
hayat›-› dünyeviye...................................................477.
hayatperverâne

~ istihdam .........................................................518.
Haydarâbad...........................................................1109.
haydut .....................................................................102.
hay›r ...............................418, 647, 660, 739, 767, 861.

~l› ifller ..............................................................287.
cemaat ~›........................................................1094.

hayrat ......................................................................470.
Hayri........................................................................808.
haysiyet...................................................138, 197, 744.
hayvan ....................................................130, 532, 604.

~lar›n duygular› ve azalar› ................................531.
~lar›n idare ve tedbirleri....................................590.
~lar›n ihyas› ......................................................570.
~lar›n r›z›klar› ve cihazatlar› .............................589.
~lar›n ruhlar› bâkîdir .........................................603.
~lar›n suretlerinin aç›lmas› ...............................532.
cesetleriyle bâkî ~lar.........................................603.

hayvanat .................................287, 520, 531, 572, 589, 
601, 602, 667, 668, 677.
~ âlemi ..............................................................530.
~ ilhamlar› .........................................................545.
~›n bedenindeki nizam ve mizan......................600.
~›n cihazatlar›n›n verilmesi ...............................590.
~›n iafle ve idareleri ..........................................525.
~›n intizaml› vefat› ............................................569.
~›n tevellüdat ve vefiyatlar›...............................525.
denizlerdeki ~›n tedbir ve idaresi......................593.

hayvanat-› bahriye ..................................................592.
hayvanat-› muz›rra..................................................231.
hayvanat-› vahfliye..................................................421.
hayvanî ...........................................................670, 678.
hayvaniyet...............................................................533.
hayvanl›k.................................................................129.
Hayy..............................................................678, 1147.
Haz›r

~ ve Naz›r’›n kelâm› hadsizdir ..........................542.
hâz›râne makam .....................................................574.
hazine-i âliye...........................................................327.
hazine-i gaybiye-i rahmet........................................521.
hazine-i gayp ..........................................211, 523, 589.
hazine-i Kur’âniye ...........................................790, 885.
hazine-i Rabbaniye .................................................518.
hazine-i rahmet.......................................518, 526, 953.
hazineli direkler.......................................................527.
hazin-i Cennet...........................................................88.
Hazret-i Âifle.............Bak›n›z: Aifle-i S›dd›ka (r.anhüm).
Hazret-i Ali ......................355, 386, 473, 646, 765, 769;

Bak›n›z: ‹mam-› Ali.
Hazret-i Allah ..........................................................739.
Hazret-i Bediüzzaman Said Nursî ...............1105, 1114.
Hazret-i Cebrail .......................................................538.
Hazret-i Davud........................................................609.
Hazret-i Gavs..........................................................386.
Hazret-i ‹brahim ......................................................609.

hayata adavet — H — Hazret-i İbrahim
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Hazret-i ‹sa .............................................................461;
Bak›n›z: ‹sa(a.s.).
~’n›n din-i hakikîsi .............................................461.
~’n›n vürudu......................................................741.

Hazret-i ‹srâfil..........................................................681.
Hazret-i Kur’ân........................................................926.
Hazret-i Muhammed.........................42, 306, 538, 609;

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).
Hazret-i Mûsa .........................................................609;

Bak›n›z: Mûsa (a.s.).
Hazret-i Nur...........................................................1108.
Hazret-i Ömer .......................................................1000.
Hazret-i Peygamber............................47, 56, 695, 957;

Bak›n›z:Muhammed (a.s.m.).
Hazret-i Resul-i Ekrem..............................................56;

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).
Hazret-i Said Nursî ......................................1113, 1123.
Hazret-i Süleyman ..................................................609.
Hazret-i fieyh ..........................................................214.
Hazret-i Üstat..................................259, 263, 338, 439, 

440, 441, 501, 513, 644, 953, 980, 1035, 1061,
1063, 1111, 1114, 1118, 1119, 1120, 1130, 1142; 
Bak›n›z: Said Nursî.
~›n vasiyetnâmesi...........................................1084.
ahalinin ~tan uzaklaflt›r›lmaya çal›fl›lmas› ........256.

Hazret-i Üstat Nursî ..............................................1121.
Hazret-i Üstat Said Nursî ......................................1112.
Hazret-i Ziyaeddin ..................................449, 450, 657.
hediye .....................................................................793.

Said Nursî’nin ~ kabul etmemesi..................55, 78, 
350, 419, 502, 708, 718, 793, 798, 1069, 1070,
1072, 1076.

hediye-i Kur’âniye ...................................................476.
hediye-i maneviye.................................................1076.
hediye-i nuraniye ....................................................462.
helâket ....................................................................460.

~ asr›n›n adam› ................................................205.
Müslümanlar›n ~lerinin bafllama tarihi..............491.

helâl ..............................................192, 484, 768, 1087.
Kur’ân’›n ~ etmemesi........................................417.
Said Nursî’nin hakk›n› ~ etmesi........................416, 

418, 641, 697, 798, 803, 808, 812, 867, 868,
1052, 1078, 1080, 1092.

her fley
~ bir sebebe bakar............................................199.
~ her fle’ninde Allah’a muhtaçt›r .......................323.
~ ya bizzat veya neticeleri itibar›yla güzeldir ....322.
~de bir pencere-i marifet ..................................213.
~de hükmeden hikmet ......................................590.
~e ihata eden ilim .............................................587.
~e muhit ilim .....................................................593.
~e flamil hikmet ........................................587, 593.
~e taallûk eden ilim...........................................590.
~i icat eden kudretin azameti ...........................584.
~in miktar› .........................................................200.
~in plân›, modeli, fihristesi ve program›............202.
~in sanatl› ve sühuletli olarak vücuda gelifli .....203.
~in suret-i mahsusas› .......................................200.
~in flekli, hey’eti ................................................201.

Herkül .....................................................164, 166, 168.
Herkül-i Yunanî .......................................................164.
heva..........................95, 150, 161, 208, 209, 319, 502.
hevaperestâne ........................................................231.
heves................................95, 150, 161, 208, 602, 954.
hevesat ...................................................................470.

nameflru ~a müsait kanunlar ............................624.
hevesât ...................................................................751.
hevesat-› süfliye......................................................209.
heveskârâne ...........................................................231.
hey’et ......................................................171, 175, 571.
hey’et-i fenniye

~nin Risale-i Nur lehindeki raporu ....................633.
hey’et-i hâkime................................................364, 383.

~ye beyan .........................................................873.
hey’et-i içtimaiye .............................................434, 630.
hey’et-i içtimaiye-i ‹slâmiye .....................................158.
hey’et-i ilmiye ..........................................................630.

~nin Risale-i Nur lehindeki raporu ....................633.
hey’et-i ‹slâmiye ....................................................1019.
Hey’et-i Vekîle.........................................................762.
heybet .....................................................................503.
heyet-i hâkime ........................................356, 359, 366.
Heyet-i Vekîle..................................................403, 629.
h›fz

zeka ile ~ ............................................................62.
H›fz›.........................................................................894.
h›fz-› hayat ..............................................................456.
h›fz-› ‹lâhî ................................................................642.
h›llet ........................................................................659.
H›ristiyan.........................753, 1000, 1025, 1089, 1096.

~ dindar ruhanîleri ............................................768.
~ ruhanileri........................................................762.
~lar içerisinde Nur Talebeleri ..........................1066.

H›ristiyanl›k .............................................................878.
~ âleminin Müslümanl›kla ittihad› .....................741.

h›rs ..........................................................................456.
h›rs-› hayat ve h›fz› .................................................455.
h›rs›z .......................................................................861.
h›yanet ..................................................549, 882, 1002.
Hicaz...............................................................480, 779.
hiç

~ten gelen r›z›klar .............................................523.
~ten icat............................................201, 202, 531.

hiçlik................................................................274, 683.
hidayet......................22, 34, 67, 240, 732, 1030, 1053.

fleriattaki ‹lâhî ~ ................................................209.
hiddet ......................................................394, 479, 861.
hiddetli.....................................................................416.
hidemat-› hayatiye ..................................................329.
hidemat-› Nuriye .....................................................467.
hidrojen ...................................................................521.
Hikem-i Ataiyye .......................................................274.
hikmet.........................30, 35, 166, 167, 200, 247, 269, 

490, 519, 520, 523, 528, 529, 531, 532, 551, 568,
569, 570, 571, 577, 582, 585, 589, 591, 593, 596,
598, 599, 600, 602, 603, 607, 608, 609, 675, 677,
680, 703.
~ medar faaliyet hakikati...................................575.
~li keyfiyetler.....................................................571.
~li suretler .........................................................578.
~li vazifeler........................................................521.
Allah’›n ~i ..................................................685, 689.
Allah’›n ~i ve ahiret ...........................................681.
dehfletli ve ~li faaliyet .......................................554.
ezelî ~ ...............................................................675.
her fleyde hükmeden ~.....................................590.
her fleye flamil ~ ...............................................587.
sahralar›n ve da¤lar›n ~leri...............................528.

Hikmet Eli................................................................675.

Hazret-i İsa — H — Hikmet Eli
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hikmet-i befleriye.....................................................332.
hikmet-i ecnebiye....................................................199.
hikmet-i esasiye ......................................................287.
hikmet-i ezeliye ...............................................126, 676.
hikmet-i felsefe........................................................212.
hikmet-i hakikî .........................................................332.
hikmet-i hükûmet ....................................................102.
hikmet-i ‹lâhiye................................................506, 927.
hikmet-i ‹slâmiye .....................................................406.
hikmet-i kudsiye ..............................................198, 607.
hikmet-i Kur’âniye .....................................................82.
hikmet-i Rabbâniye .................................................840.
hikmet-i flâmile........................................................680.
hikmet-i fieriat .........................................................332.
hikmet-i tamme-i Sübhaniye ...................................499.
hikmetperverâne tecditler .......................................568.
hikmetsizlik..............................................................676.
hilafet ..............................................................206, 229;

Bak›n›z: nokta-i hilafet.
~ komitesi .........................................................924.
Osmanl› ~i ..........................................................49.

hilafet-i maneviye....................................................742.
hilafet-i Nübüvvet ....................................................742.
Hilafet-i Osmaniye ..................................................155.
hilâf-› adalet ............................................................619.
hilâf-› ak›l ................................................................414.
hilâf-› hakikat...........................................................860.
hilâf-› hikmet ...................................................414, 682.
hilâf-› kanun ..........................................778, 801, 1023.
hilâf-› Kur’ân..............................................................74.
hilâf-› fleriat .......................................................88, 101.
hilâf-› fieriat .....................................................115, 116.
hilâl..........................................................................679.
hile .................................208, 381, 413, 549, 867, 920.

~li adam............................................................423.
hilkat ...............................................................199, 554.
hilkat-i kâinat...................................................312, 565.

~›n t›ls›m›, muammas› ve 
Muhammed (a.s.m.) ...................................555.

Hilmi ........................................................................794.
Hilmi Bey.................................................................772.
hilye-i Nebeviye ......................................................926.
himaye-i Rabbaniye ................................................374.
himayet ...................................................................546.
himmet ............................................................139, 738.

kimin ~i milleti ise, o küçük bir millettir. ............159.
kimin ~i yaln›z nefsi ise, o insan de¤il ..............159.
menfaat-i flahsiyesine ~i hasretmek .................143.

Hind ................................................................795, 807.
~li âlim ..............................................................807.
~li Müslümanlar ...............................................1116.

Hindistan.........................................126, 795, 858, 974, 
1070, 1098, 1106, 1111, 1113, 1116.
~ ulemas› ve Nurlar ..........................................799.

Hind-Pak Yar›madas›.............................................1112.
Hindû .....................................................................1116.
Hintli ......................................................................1100.
his ...............................................22, 26, 38, 494, 786.

sevgi ~leri ...........................................................15.
ulvî ~ler .............................................................148.

hiss-i adalet.............................................................372.
hiss-i dinî ..............................................128, 162, 1099.
hiss-i diyanet...........................................................103.

hiss-i kablelvuku .....................175, 251, 447, 448, 462, 
735, 736, 737.

hissiyat............................................652, 784, 790, 861.
hususî ~ ............................................................748.
kör ~ .................................................481, 763, 785.

hissiyat-› âliye .........................................................135.
hissiyat-› askerî .......................................................117.
hissiyat-› bâkiye ......................................................788.
hissiyat-› diniye .......................................396, 465, 627.
hissiyat-› imaniye ....................................................346.
hissiyat-› ‹slâmiye ...................................................128.
hissiyat-› ulviye ...............................................153, 209.
hitâbât-› Nebeviye...................................................928.
hitabat-› Sübhaniye.................................591, 678, 687.
hitabe ........................................................................30.

rüyada bir ~ ......................................................205.
Hizan ......................................................53, 54, 55, 90.
Hizan fieyhi...............................................................54.
Hizb-i Kur’ânî ..........................................................618.
hizbullah..........................................................631, 923.
hizbü’l-Kur’ân................................233, 631, 942, 1055.
Hizbü’n-Nuriye ........................................................264.
hizmet.................48, 49, 136, 140, 244, 258, 259, 261, 

307, 317, 414, 444, 448, 451, 457, 487, 661, 709,
713, 787, 800, 935, 952, 953, 977, 1024, 1029.
~ aflk› ................................................................254.
~ hâricinde kerâmât ve kemalât aramamak .....787.
~in makbuliyeti..................................................304.
~lerini basamak yap›yor ittiham›.......................747.
~te birbirini tenkit etmemek ..............................327.
~te birbiriyle münakafla etmemek.....................767.
~te fütur getirmemek ........................................761.
~te ihlâs ............................................................871.
~te ihtiyat ..................................................752, 897.
~te ihtiyat etmek ve telâfl etmemek..................893.
~te ihtiyat, dikkat ve temkin ..............................762.
~te me’yus olmamak ........................................908.
~te me’yus olmamak ve telâfl etmemek ...........891.
~te merak ve telâfl etmemek ............................906.
~te metanet.......................................................653.
~te metanet ve sebat........................................730.
~te muvaffak›yet .............................................1071.
~te münakafladan ve tarafgirâne 

mübaheseden kaç›nmak ............................798.
~te sebat...........................................................653.
~te sebat, sadakat ve metanet .........................751.
~te tedbir...........................................................663.
~te tesanüt .......................327, 659, 660, 661, 662.
~te vahdet ve tesanüdü muhafaza ...................664.
~teki imtihanlar›n hikmeti ..................................920.
~teki inayat .......................................................304.
~teki maddî zahmetler ......................................650.
~teki meflakkatlere karfl› sab›r ve flükürle

mukabele ....................................................897.
~teki s›k›nt›lar ...................................................661.

~a karfl› sab›r ve tahammül........................661.
~a sab›r ve flükürle mukabele ..................1084.
~da birbirine tesellici olmak ........................655.
~›n hiçe inmesi ...........................................655.

~teki zahmetler .................................................921.
a¤›r flerâit alt›nda iman ~i .................................657.
emniyete ~ ........................................................627.
en halis, selâmetli ve muvaffak›yetli ~..............452.
hak dinin ~i .........................................................51.

hikmet-i beşeriye — H — hizmetteki zahmetler
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hayat-› içtimaiye ve dünyevîye ~ ......................413.
ihlâsla ~ ............................................................786.
iman ~i .......................58, 440, 452, 466, 831, 863, 

901, 1030, 1052; Bak›n›z: hizmet-i imaniye.
iman ve ‹slâmiyet ~i................................828, 1073.
imana ~ ..................................413, 627, 706, 1051.
imana ve Kur’ân’a ~ ...................1001, 1003, 1036.
imanî ~............................................................1036.
imanlar›n kurtulmas›na ~ ................................1092.
insanlara ~in ibadet hükmüne geçmesi ............712.
kavmin efendisi onlara ~ edendir .....................946.
kudsî ~ ..............................................................466.
kudsî ~ mücahitleri ...........................................665.
kudsî nura ~......................................................414.
Kur’ân ~i .............................................................84.
Kur’ân ~inin kerameti........................................420.
Kur’ân ve iman ~i .................47, 49, 827, 953, 986, 

1014, 1054.
Kur’ân ve iman ~i siyasetten men eder............414.
Kur’ân’a ~ .........................................................847.
Kur’ân’a ve imana ~ ...........258, 1004, 1056, 1074.
maiflet özrüyle ~i b›rakmamak..........................483.
manevî tahribata karfl› manevî ~ler ................1091.
milletin iman›na ve saadetine ~........................780.
müspet ~ tarz›.................................................1084.
müspet iman ~i ...............................................1084.
Nur Talebelerini ~ten uzaklaflt›rma plân› ........1058.
Nurun ~inin faydalar› ........................................441.
Risale-i Nur ~inin ilk y›llar› ................................243.
Risale-i Nur’a ~ hizmetin faydalar› ...................482.
saadet ve selâmet ~i ........................................720.
Said Nursî’nin tecridinin ~e faidesi ...................920.
siyaset ~e mâni ve hatarl›d›r ............................412.
flahsî ~ ..............................................................738.
fler’an ~.............................................................413.
uhrevî ~e mukabil hiçbir fley istememek ............55.
vazifemiz ~tir ................457, 489, 707, 1086, 1133.

hizmet-i cihadiye .....................................................170.
hizmet-i diniye

bid’alara müsamaha ve tevilat ile~ tam 
olmaz ..........................................................738.

hizmet-i iman ..........................................................413.
hizmet-i imaniye .........................39, 41, 49, 55, 82, 84, 

179, 243, 245, 250, 439, 448, 488, 509, 511, 624,
695, 697, 699, 734, 787, 794, 841, 850, 863, 864,
865, 901, 902, 904, 907, 912, 916, 928, 933, 1036,
1037, 1040, 1050, 1053, 1059, 1060, 1074, 1084,
1088, 1147; Bak›n›z: Risale-i Nur hizmeti.
~ ve siyaset ......................................................466.
~de meflakkat ...................................................718.
~deki maddî zahmetler .....................................650.
~nin inkiflaf›.......................................................650.
~nin fleref ve selâmetini himaye.......................793.
~yi dost-düflman tefrik etmeden yapmak .........868.
~yi tarafgirli¤e girmeden yapmak .....................868.
nazarlar› ~ye çevirmek .....................................706.
vazifemiz ~dir..................................................1086.

hizmet-i ‹slâmiye.......................................76, 152, 992.
hizmet-i kudsiye............................407, 408, 509, 1037.

~ yi alet etmemek ...........................................1134.
hizmet-i kudsiye-i imaniye.......................................345.
hizmet-i Kur’ân........................268, 280, 311, 319, 413.
hizmet-i Kur’âniye...........................40, 45, 76, 84, 179, 

243, 310, 316, 317, 331, 386, 404, 422, 509, 511,
709, 826, 828, 904, 907, 912, 995, 1034, 1037,

1050, 1134, 1136, 1147.
~’nin fleref ve selâmetini himaye ......................793.

hizmet-i külliye ..........................................................40.
hizmet-i milliye ........................................................216.

Nurun ~si ..........................................................860.
hizmet-i Nuriye .........................39, 694, 702, 739, 747, 

768, 904, 931, 932.
~den vazgeçirme plân› .....................................912.
~den vazgeçmemek .........................................850.
~yi velâyet makam›na tercih etmek..................489.
Afyon hapsinden sonraki ~ ...............................934.

hizmet-i Nuriye-i kudsiye
~ alet olmaz ......................................................728.

hizmet-i vataniye.....................................216, 992, 998.
hizmetkâr ................................................................855.

padiflah›n do¤ru bir ~›.......................................130.
ücretli ~ .............................................................132.

hizmetkârl›k.............................................665, 748, 946.
imana ve Kur’ân’a ~ .........................................418.
imana ve Kur’ân’a ~ s›fât›.................................416.

hoca........................................................54, 55, 59, 60.
‹stanbuldaki ihtiyar ~.........................................508.
kahraman bir ~ .................................................226.
münaf›¤› sena, salih ~y› tenkit..........................154.
Said Nursî fleyh de¤il ~d›r ........................415, 727.

Hoca Efendi ............................................................997.
Hoca Tahsin ............................................................106.
hocalar......................................68, 135, 664, 751, 766, 

783, 880, 939, 1087.
~ gizli münaf›klara karfl› dikkatli olmal›.............766.
~a iliflmemek...................................................1088.
bid’a taraftar› ~ ...............................................1088.
resmî ~ .....................................................294, 924.
safdil ~ ..............................................................753.
zahir ~.................................................................65.

hocal›k ......................................................55, 286, 353.
hodbinâne ...............................................................503.
hodfürufl..........................................................232, 428.
hodfüruflluk .............................733, 735, 737, 747, 780, 

787, 804, 812, 854, 870, 949, 1092.
hodgâm...........................................................159, 461.
hodgâml›k ...............................................................652.
Horhor .....................................................................136.
Horhor Medresesi ...................................136, 175, 182.
Hristiyan..........................................................132, 487.

~ mazlumlar ......................................................461.
Hristiyanl›k ..............................................................209.
Hû ..........................................................................913.
Hubab .....................................................................213.
hubb-i câh...............................................232, 479, 787.
hubb-i din ................................................................118.
hubb-i vatan ............................................................118.
hudus ..............................................................569, 570.

vefat ve ~..........................................................570.
hukuk..............130, 132, 378, 379, 381, 398, 403, 410, 

426, 629, 715, 723, 730, 861, 877, 962, 999, 1004.
~ta ise, flah ve geda birdir ................................132.
dinsizin ~u.........................................................729.
kad›nl›k ~u ........................................................399.
Türk-‹slâm ~u....................................................402.

hukukî .......................................................................33.
hukuk-i amme .........................................................872.
hukuk-i dünyeviye ...................................................432.
hukuk-i hayat ..........................................................676.

hizmet-i cihadiye — H — hukuk-i hayat
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hukuk-i hürriyet .......................................................355.
hukuk-i ibad ............................................224, 947, 988.
hukuk-i insaniye ..............................................461, 688.
hukuk-i medeniye ve insaniye ................................771.
hukuk-i medeniyet...........................................426, 432.
hukuk-i umumiye.............................................162, 771.
hukukullah...............................................224, 947, 988.
Hulefa-i Raflidîn ................................................66, 626.
Hulûsi ..............................................................310, 794.
Hulûsi Bey...............................................................330.
hurmet-i ribâ............................................................763.
Hurflit Pafla ...............................................................96.
huruf-i Kur’âniye......................................................566.
huruf-i Kur’âniye ve zikriye .....................................388.
husumet............................................94, 102, 106, 479.

~e husumet.................................................93, 155.
Garp ~i..............................................................210.
hayat-› içtimaiyeye anarflîlik tavr›yla ~ .............640.
fiark ~i ..............................................................210.

hususî .............................................................343, 364.
~ ders................................................................436.
~ dershaneler aç›lmas› .....................................790.
~ dünya.............................................................193.
~ makam ve hususî hissiyat .............................748.
~ menzil ............................................................367.
~ rububiyet........................................................324.

hususiyet.................................................................571.
huflû ....................................................................23, 37.
Hut ..........................................................................146.
hutbe

Said Nursî’nin fiam’da irad etti¤i ~ ...................142.
hutbe-i fiamiye........................................................142.
Hutbe-i fiamiye .......................................................142.
hutbe-i flîrîn.............................................................269.
Hutbetü’fl-fiamiye..................................................1143.
huteba.....................................................................129.
Hutuvat-› Sitte.......216, 217, 341, 405, 435, 880, 1124.
huzur ...............................................................26, 1127.
huzur (Allah’›n huzuru) .....................23, 490, 545, 546, 

547, 574, 696, 700.
namazdaki ~ ...................................................1094.

huzur-i ‹lâhî ...............................................................22.
huzur-i Muhammedî................................................538.
huzur-i Resul-i Ekrem .............................................511.
huzuzat-› nefsaniye.................................................504.

~den tecerrüt ....................................................426.
hüccet-i Kur’âniye ...................................................558.
hüccet-i rahmet-i âlem ............................................818.
hüccet-i risalet.........................................................553.
Hüccetü’l-Bâli¤â ......................................................741.
hüceyrat-› bedeniye ................................................572.
Hücumat-› Sitte

~ ve Zeyli ..........................................................631.
hüda..................................................95, 150, 161, 209.
Hüdâ .......................................................................821.
Hüdhüd-i Süleymanî ...............................................603.
hükema.........................................213, 377, 551, 1066;

Bak›n›z: a¤leb-i hükema.
~lar›n eserleri..................................................1072.
~n›n ekserinin Garpta gelmesi .......221, 227, 1099.
Avrupa ~s› ........................................................406.

hükema-i ‹slâmiye...................................................569.
hükema-i ‹flrakiyyun..................................................59.

hükema-i mü’minîn .................................................553.
hükmetme .......................................Bak›n›z: tahakküm.
hükm-i kanun

~u icra...............................................................861.
hükm-i Kur’ân........................................................1086.
hükm-i fler’î .............................................................767.
hükûmet .......72, 98, 99, 102, 129, 245, 284, 286, 289, 

290, 342, 346, 348, 350, 354, 355, 356, 359, 360,
361, 363, 366, 369, 370, 371, 376, 389, 390, 391,
392, 393, 403, 405, 408, 409, 496, 627, 628, 630,
634, 635, 638, 642, 643, 653, 658, 662, 715, 722,
723, 752, 759, 779, 790, 826, 856, 869, 878, 896,
905, 918, 947, 948, 958, 999, 1000, 1010, 1011.
~ hizmetikârd›r ..................................................132.
~ kalbe de¤il ele bakmal›..........................343, 625.
~ Nura talebeli¤i teflvik ve takdir etmeli............872.
~e karfl› sû-i maksat ittiham›n› k›ran rapor.......633.
~e muhalefet ittiham›na cevap .......................1004.
~i i¤fal ...............................................630, 640, 859.
~i i¤fale çal›flanlar.............................................376.
~le mübareze ittiham›na cevap ........................622.
anarflîstlik hesab›na ~i i¤fal ..............................844.
cebbar ~............................................................878.
cumhuriyet ~i ....................................................725.
din aleyhtar› eski ~ ...........................................829.
ecnebi ~leri .......................................................796.
‹slâm ~i ...........................................................1000.
‹slâm ~leri .........................................................999.
Said Nursî’nin ~ telâkkisi ..................................626.
Said Nursî’nin ~e müracaat etmemesi .............434.

hükûmet-i cumhuriye ......................370, 376, 377, 389, 
390, 391, 392, 393, 399, 403, 407, 409, 619, 626,
632, 633, 725, 727, 851.

hükûmet-i demokrasi.............................................1136.
hükûmet-i ‹slâmiye..........................................376, 393.
hükûmet-i ‹ttihadiye.........................................364, 406.
hükûmet-i milliye .....................................................434.
hüküm...................366, 431, 635, 729, 879, 887, 1087.

hainin ~ü.........................................226, 881, 1074.
kanunî ~lerin tanzim ve ›tt›rad› .........................175.

hükümdar......................................................398, 1069.
hükümet............................................47, 618, 623, 853.

~in kanunlar› .....................................................624.
hükümet-i Cumhuriye..............................................229.
hükümet-i meflruta ....................................................87.
hür 95, 103, 131.

~ adamlar›n ~ memleketi ..................................976.
hürmet ............................290, 291, 293, 294, 296, 418, 

450, 467, 469, 471, 484, 756, 758, 780, 848, 975.
ebedî ~..............................................................756.

hürmetsizlik
hakka karfl› ~ ....................................................433.

hürriyet..............................73, 86, 89, 97, 99, 117, 123, 
129, 130, 131, 132, 133, 163, 164, 165, 293, 355,
359, 398, 628, 630, 718, 725, 753, 967, 968, 1003,
1005, 1007.
~ adab-› fleriatla müteeddibe ve mütezeyyine

olmal› ..........................................................129.
~ f›rkas›.............................................................762.
~ iman›n hassas›d›r ..........................................130.
~ ink›lâb› ...................................................447, 491.
~ perdesi.................................................288, 1000.
~ taraftar› .......................Bak›n›z: taraftar-› hürriyet.
~ ve iman..........................................................131.
~ ve sefahat......................................................129.

hukuk-i hürriyet — H — hürriyet ve sefahat
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~i sû-i tefsir etmemek .........................................89.
~in neflvünemas› ................................................89.
~in fle’ni ............................................................130.
~ten istifade ........................................................92.
baflkas›n›n ~ini bozmamak...............................130.
din ~i .........................................................980, 981.
din ve neflir ~i .................................................1007.
din ve vicdan ~i...............................................1000.
ekmeksiz yaflar›m, ~siz yaflayamam................718.
fikir ve söz ~i.....................................................120.
‹slâmî ~ ...............................................................74.
‹slâmiyet terbiyesiyle mütezeyyine olan ~ ........130.
Said Nursî’nin ~inin kay›t ve istibdat alt›na

al›nmas› ......................................................718.
sefahat ve rezalette ~ .......................................129.
fieriat dairesindeki ~.........................................123.
vicdan ~i ...........................................................968.
yar› ~.................................................................130.

Hürriyet...............84, 86, 103, 162, 228, 233, 423, 491.
Said Nursî’nin ~ hakk›ndaki makaleleri ..............86.

Hürriyet Meydan› ......................................................87.
hürriyetçiler .............................................................720.
Hürriyete Hitap..........................................................87.
hürriyet-i diniye .......................................................628.
hürriyet-i fikir ...................................122, 175, 622, 878.
hürriyet-i fikr-i ilmiye................................................725.
hürriyet-i ilmiye ...............344, 359, 389, 622, 628, 872.
hürriyet-i kalem .......................................................725.
hürriyet-i meflrua.......................................................74.
hürriyet-i mutlaka ....................................................122.
hürriyet-i flahsiye.....................................................884.
hürriyet-i fler’î ............................................................87.
hürriyet-i fler’iye..........66, 86, 149, 155, 160, 161, 447.

~nin iki esas›.....................................................160.
hürriyet-i fier’iye......................................................149.
hürriyet-i fler’iyye.....................................................626.
hürriyet-i umumî......................................................130.
hürriyet-i vicdan ..............................364, 619, 626, 628, 

725, 727, 850, 878.
hürriyetin ...............................................................1096.
hürriyetperver..........................................376, 389, 947.

dindar ~ler.........................................................950.
dindar ~lere hücum...........................................947.

hürriyetperverlik ......................................................390.
Hüseyin ...................................................................493.
Hüseyin Abdülhâdi ................................................1139.
hüsn-i ak›bet ...........................................................466.
hüsn-i hatime ........................................259, 609, 1064.
hüsn-i hilkat.............................................................595.
hüsn-i hulk ......................................................695, 696.
hüsn-i kabul-i halk...................................................289.
hüsn-i misal ............................................258, 481, 926.
hüsn-i niyet .............................................................122.
hüsn-i sanat ............................................................676.
hüsn-i teveccüh.......................................................480.
Hüsnü....................................................................1144.
hüsnüzan........................296, 308, 449, 451, 479, 503, 

665, 742, 744, 783, 804, 854, 857, 864, 885, 902.
~lar›n ilâve ettikleri meziyetler ..........................657.
Said Nursî’nin ~lar› reddetmesi ................451, 746, 

758, 771, 780, 782, 783, 804, 854, 870.
hüsran

ebedî ~................................................................36.
Hüsrev (Alt›nbaflak)................301, 302, 328, 482, 742, 

813, 832, 893, 894, 898, 908, 944.

hüsün........................................................33, 577, 785.
hüviyet ..............................................................18, 571.
hüzn-i masumâne ve mazlumane...........................122.
hüzün......................................................189, 194, 910.

I
Irak ................................1095, 1096, 1103, 1106, 1129, 

1130, 1136, 1143.
›rk ..........................................................................124.
›rkç›

~ muallimler ....................................................1100.
›rkç›l›k ...........................................114, 947, 948, 1096;

Bak›n›z: Frenk illeti, unsuriyetperverlik.
~ fikri ...............................................................1096.
~ kardeflli¤i .......................................................948.
menfi ~............................................................1098.

›rkî ........................................................................1120.
›rktafl .....................................................................1100.
›rmak...............................................................525, 592.
›rz ..........................................................................964.
›slâh ......................................425, 663, 838, 881, 1062.

gençlerin ~› ve Nurcular ...................................844.
mahkûmlar›n ~›.........................................717, 843.
mahpuslar›n ~›..................................................913.
üç dört adam› öldüren adam› ~ ................717, 843.

›slâhat .....................................................................827.
›slâhatç› ........................................................18, 24, 30.
›slâh-› hâl ................................................................418.
Isparta ..............................49, 238, 259, 261, 283, 284, 

285, 327, 335, 336, 342, 344, 349, 352, 353, 354,
355, 363, 367, 371, 372, 380, 383, 384, 400, 405,
409, 439, 441, 448, 449, 457, 466, 495, 498, 611,
621, 645, 648, 650, 694, 705, 708, 713, 722, 739,
751, 808, 826, 848, 931, 934, 992, 993, 994, 1032,
1033, 1034, 1035, 1038, 1039, 1040, 1043, 1137.
~ adliyesi ve emniyeti .....................................1034.
~ hükûmeti ................................................650, 878.
~ kahramanlar› .................................449, 467, 481.
~ mevkuflar› ......................................................372.
Risale-i Nur ve ~.....................................439, 1033.
Said Nursî ve ~.................................................650.
Üstat ve ~ .......................................................1034.

Isparta Sorgu Hâkimli¤i.........................................1037.
Istanbul ...................................................................181.
›zt›rap................................................................31, 972.

‹
iafle .........................................523, 525, 554, 601, 668.

bal›klar›n ~si .....................................................593.
medrese talebeleri ve ~leri .................................55.
zîhayat›n ~si .....................................................598.

ibad .........................................................................298.
Allah’›n ~›n›n dualar›na icabeti .........................545.

ibadat
Resul-i Ekrem’in ~› ...........................................550.

ibadet..........................21, 26, 106, 219, 249, 285, 442, 
488, 490, 554, 649, 660, 712, 713, 730, 785, 788,
790, 838, 845, 909, 911, 915, 941, 954, 1058.
~ aylar›..............................................................899.
binler dil ile ~ ............................................489, 895.
çal›flmalar›n ~ hükmüne geçmesi.....................712.
menfi ~..............................................................470.
tefekkürî bir ~....................................................909.

hürriyeti sû-i tefsir etmemek — HIİ — ibadet
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ibadet-i mahsusa ....................................................604.
ibadet-i makbule .....................................................442.
ibadet-i tefekküriye .................................488, 490, 610.
ibâhe .......................................................................773.
ibda .................................................................531, 577.
ibni ammil-garâip ....................................................141.
‹bni Sina................................................311, 333, 1067.
‹bnü’l-Hacer...............................................................58.
‹bnü’l-Kayyim-i Cevzî ..............................................766.
‹bnü’t-Teymiye.........................................................766.
ibnüzzaman.............................................................141.
ibret ...........................................................................30.

~li vak’alar.........................................................634.
‹bsar Alim (flah›s) ..................................................1110.
icat .........................................200, 202, 204, 520, 553, 

569, 570, 571, 577, 584, 595, 601, 606.
~ fiillerinde muvafakat.......................................597.
hiçten ~.............................................201, 202, 531.
zîhayat›n ~ edilmesi..........................................523.

i’caz.........................................................................307.
Kur’ân’›n ~› .......................................303, 474, 564.

icaz.........................................................................1068
~l› i’caz...............................................................171

i’caz-› Ahmediye......................................................324.
i’caz-› Kur’ân...................................233, 304, 315, 318, 

321, 322, 324, 399.
~’› beyan .............................................................82.

i’caz-› Kur’ânî ..........................................................368.
i’caz-› Kur’âniye ..............................................176, 558.
i’caz-› manevî..................................................307, 780.
i’caz-› nazmî............................................................171.
icazet.........................................................................55.
icaz-› Kur’ân

~’› beyan ...........................................................303.
icbar ..........................................................94, 105, 653.
icma......................................174, 534, 537, 552, 1025.

tevhidde ~ .........................................................540.
vücub-i vücuda ve vahdete dair ~lar ................540.
vücub-i vücuda ve vahdet-i Rabbaniyeye 

dair ~lar ......................................................536.
icma-› ümmet ..........................................................175.
icra

hükm-i kanunu ~...............................................861.
icraat-› celâliye........................................................680.
icra-i tedris ................................................................56.
içki 72.
içtihat ....................................478, 479, 765, 769, 1086.
içtimaî .............33, 127, 184, 291, 464, 793, 976, 1110.

~ ahlâk ..............................................................950;
Bak›n›z: ahlâk-› içtimaiye.

~ ahlâk-› âliye ...................................................138.
~ bünye.............................................................995.
~ dersler............................................................635.
~ hayat................................................................51.
~ hayata ait bir hakikat .....................................950.
~ keflmekefller ..................................................635.
~ nizam ve intizam› kalblere yerlefltirmek ......1005.

içtimaiyat-› befleriye ................................................796.
içtimaiyat-› ‹slâmiye ................................................153.
idam............19, 99, 119, 184, 195, 627, 675, 683, 853.

Bediüzzaman’› ~ plân› ......................................846.
Said Nursî’nin ~›na hükmeden komite .............777.
Said Nursî’nin ~lara ehemmiyet vermemesi.....880.

idam-› ebedî....................................166, 336, 340, 341, 

497, 568, 614, 616, 617, 623, 627, 637, 641, 672,
721, 726, 755, 756, 760, 775, 809, 811, 838, 844,
853, 857, 863, 884, 1090.

idam-› ebediye ........................................................812.
idare .......................167, 362, 363, 420, 424, 484, 523, 

525, 553, 578, 585, 634, 652, 658, 721, 726, 751,
753, 756, 757, 759, 803, 848, 851, 852, 873, 980.
denizlerin ~si.....................................................593.
kendi kendini ~ .................................................976.
körü körüne ~ ...................................................976.
müstebit ~ ...........................................................86.
nebatat ve eflcar›n ~leri ....................................597.
Nur Talebelerinin ~ye iliflmemesi......................869.
zeminin ~si........................................................591.
zîhayat›n ~si .............................................523, 598.

idareci...............................Bak›n›z: ulülemir, ehl-i idare.
~lere itaat........................................................1024.

idare-i âlem ...............................................................85.
idare-i millet ............................................................362.
idarî .........................................................................364.
idarî makamlar ........................................................701.
iddianame ...............................................................629.

Afyon Mahkemesinin ~si ..........867, 868, 869, 873.
iddihar .....................................................................528.
ideâl ....................................................................34, 37.
ideoloji...........................................................242, 1002.

bat›l ~ler..........................................................1027.
menfi ~ler......................................................44, 48.

‹dil-Ural ..................................................................1116.
idlâl........................................................................1059.
idman ........................................................................69.
idrak ........................................................................288.
ifâde ....................................................................37, 38.
ifade-i meram..........................................................171.
iffet ..........................................................502, 695, 962.

Üstat›n ~ ve istikameti ......................................710.
iffet-i mücesseme..............................................40, 927.
iffetsizlik ................................................................1012.
ifratperver ................................................................114.
ifrit ........................................................................1094.
ifsadat......................................................................116.
ifsad-› siyaset..........................................................389.
ifsat.................................471, 499, 640, 654, 663, 918.

~ komitecilik ......................................................637.
~ komiteleri ...................................................44, 58.
~ komitesi ...............................................640, 1097.
ecnebi ~lar› .......................................................771.
halk› ~ ittiham›na cevap....................................634.

iftihar .......................................................................305.
iftira .........................................................................122.

Said Nursî’ye ~.................................793, 858, 877.
iftirak ...............................................................194, 660.
i¤fal .................................................................121, 423.

~ olunabilen avam ............................................414.
hükûmeti ~................................628, 630, 640, 859.

ihanet ..............................................................787, 810.
ecdada ~...........................................................880.

ihata
~l› fiil .................................................................532.
~l› ilim .......................................................587, 600.

ihata-i ilmiye............................................................200.
ihbarât-› gaybiye-i Aleviye ve Gavsiye....................723.
ihbar-› gaybî....................................................566, 635.
ihdas .......................................................................570.

~ edici ...............................................................571.

ibadet-i mahsusa — İ— ihdas edici
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ihkak-› hak ......................................................379, 381.
ihlâl-i asayifl ............................................................382.
ihlâs ............................................16, 23, 27, 37, 49, 55, 

139, 154, 175, 176, 178, 179, 231, 232, 246, 260,
261, 294, 418, 433, 452, 456, 459, 467, 470, 471,
488, 503, 649, 706, 707, 714, 728, 735, 738, 743,
746, 780, 783, 785, 786, 787, 797, 798, 805, 827,
838, 863, 886, 900, 901, 911, 923, 953, 989, 992,
1070, 1071, 1072, 1073, 1086, 1128, 1134.
~ esas› siyasetten meneder .............................797.
~ s›rr› ................................................................864.
~la hizmet .........................................................786.
~l› amel ...........................................................1072.
~l› taife-i mücahidîn ..........................................246.
azamî ~...........................................................1093.
hizmette ~ .........................................................871.
Said Nursî’nin ~› .............................................1093.

‹hlâs Risalesi.........................................................1072.
ihlâs-› etem ...........................................................1071.
ihlâs-› hakikî ..........................................................1092.
ihlâs-› tam ...............................................................654.
ihlâs-› tâmme ................................................986, 1063.
ihmal

dinde ~..............................................................222.
ihsan.......................422, 519, 523, 529, 577, 598, 793.

~ erbâb› ..............................................................23.
~›n› enaniyetini b›rakmayana ihsâs etmemek ..665.
ebedî âlemde ebedî ~lar...................................599.
en büyük ihsan ~›n› kurtarmakt›r ......................737.

ihsanat ............................................................420, 607.
âlem-i bekada ~................................................608.
Allah’›n hususî rububiyetindeki ~›.....................324.
ebedî ~..............................................................596.

ihsanat-› hususî ......................................................323.
ihsanat-› ‹lâhiye.......................................................591.
ihsanat-› uhreviye ...................................................591.
ihsan-› ‹lâhî .............................................289, 422, 665.
ihsan-› ‹lâhiye..........................................................800.
ihsan-› Rabbanî ......................................................240.
ihsan-› flahane.........................................................112.
ihtar-› Kur’ânî ..........................................................196.
ihtikâr ......................................................................492.
ihtilâf.................63, 102, 210, 392, 765, 880, 881, 913.

~a düflmemek ...................................................327.
dünyadaki ~lar›n halli......................................1066.

ihtilâf ü tefrika..........................................................106.
ihtilâfat.....................................................................131.
ihtilâf-› efkâr ..............................................................94.
ihtilâl........................................................237, 641, 729.

~ci komiteler .....................................................150.
ihtilâlci .....................................................................859.
ihtilât .......................................................417, 426, 436.
ihtimal-i helâket.......................................................223.
ihtimal-i necat..................................................223, 224.
ihtimal-i zarar ..........................................................224.
ihtiram .....................................................................780.
ihtiras ..................................................................22, 44.
ihtiyac......................................................................688.
ihtiyacat...................................................................165.
ihtiyacat-› ruhiye......................................................224.
ihtiyac-› kat’î

ders-i dindeki bir ~ ............................................874.
ihtiyac-› manevî.......................................................743.
ihtiyac-› ruh .............................................................204.

ihtiyac-› fledit...................................................475, 874.
ihtiyac-› zaruri .........................................624, 676, 854.
ihtiyaç .......................38, 254, 319, 456, 543, 671, 676.

fledit bir ~..........................................................148.
zarurî olmayan ~lar .............Bak›n›z: havaic-i gayr-i

zaruriye.
ihtiyar..............188, 199, 273, 347, 471, 495, 503, 634.

~ bir âlim ve vaiz ..............................................485.
bahtiyar bir~......................................................963.
‹stanbul’daki ~ ..........................................476, 508.
Risale-i Nur ve ~lar...........................................493.

ihtiyar (irade).........................................................1087.
~ etmek.............................................................578.

ihtiyarî
~ ihsan ve imtinan ............................................529.
~ iktidar .............................................................578.
~ tezyin ve tasvir...............................................529.

ihtiyarkârâne
~ halk ve infla ...................................................531.

‹htiyarlar Lem’as›
~n›n tekmili .......................................................836.

‹htiyarlar Risalesi ............................................361, 719.
ihtiyarl›k ..................196, 198, 272, 297, 298, 424, 845.
ihtiyat ......................................487, 661, 662, 663, 752, 

762, 794, 893, 897, 911.
ihtiyatî

~ iddiharlar........................................................528.
ihtiyatkârâne............................................................528.
‹hvan-› Müslimîn ..............156, 1131, 1132, 1133, 1134.

Nur Talebeleri ile ~in farklar› ...........................1131.
ihvan-› tarikat ..........................................................454.
ihvan-› vatan .............................................................88.
ihya.........................................202, 312, 531, 570, 678.
‹hyâü’l-Ulûm..............................................................59.
ikame-i dava ...........................................................378.
ikaz ...............................................................332, 1010.
‹kbal...................................................15, 20, 954, 1116.
iki kanatl› ...................................................................35.
‹ki Mekteb-i Musibet fiahadetnamesi .......96, 405, 423.
‹kinci Abdülhamit .....................Bak›n›z: Sultan-› Mahlû.
‹kinci Dünya Harbi...................................................460.
‹kinci Harb-i Umumî ........................................491, 492.
‹kinci fiua ................................................................336.
ikna .....................................................38, 94, 105, 246.
ikram.........................................45, 422, 529, 577, 780.

~› izhar etmek...................................................734.
ebedî ~..............................................................756.

ikramât-› ‹lâhiye ......................................................735.
Nurlara dair ~nin izhar edilmesinin 

sebebi .................................................734, 735.
ikram-› ‹lâhî...............................46, 307, 326, 420, 441.
ikram-› Rabbanî ..............................314, 315, 316, 423.
iktidar ......................................................................351.

ihtiyarî ~ ............................................................578.
iktiran ......................................................................740.
‹ktisad Risalesi ............................................1120, 1123.
iktisat ......................30, 49, 350, 419, 718, 1069, 1134.

~ saray›...............................................................29.
~ ve isti¤na .........................................................29.
~›n bereketli menfaati .......................................422.
Said Nursî’nin ~› .......................................419, 422.

‹ktisat Risalesi .........................................................361.

ihakak-ı hak — İ— İktisat Risalesi
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iktisatç›l›k
Said Nursî’nin ~› .................................................29.

iktisats›zl›k...............................................................456.
il

do¤u ~leri.........................Bak›n›z: vilâyat-› flarkiye.
ilâç ..........................................................527, 785, 786.

manevî ~lar.......................................................414.
ilâh ..........................................................................600.
i’lâ-i kelimetullah...........53, 93, 94, 105, 106, 107, 206.
‹lâhe’l-Evvelîne ve’l-Âhirîn ......................................604.
‹lâhî .........................................................189, 273, 583.

~ dava.................................................................25.
~ emirlerin mecmuac›klar› ................................684.
~ feyiz .................................................................15.
~ fütuhat..............................................................28.
~ gayeler...........................................................570.
~ haz...................................................................23.
~ inayet ...............................................................45.
~ kanunlar...........................................................18.
~ nutuk..............................................................174.
kâinatta iflleyen ~ kanunlar .........Bak›n›z: kavanin-i

âdetullah.
‹lâhiyat Fakültesi ...................................................1122.
‹lâ-i Kelimetullah .....................................................149.

~ maddeten terakkiye mütevakk›ft›r .................149.
ilân-› hürriyet .............................................................87.
ilerleme.................................................Bak›n›z: terakki.
ilhad..........................................26, 445, 640, 918, 986.
ilham.......20, 256, 542, 544, 546, 577, 579, 605, 1125.

~ çeflitleri ..........................................................545.
~ gölgelidir, renkler kar›fl›r ve umumidir ...........545.
~ ile vahyin farklar› ...........................................544.
~›n ekseri vas›tas›zd›r ......................................544.
~›n mahiyeti, hikmeti ve flahadeti .....................545.
~lar›n vücub-i vücuda ve vahdete flahadeti......547.
sad›k ~lar ..........................................................546.

ilhamat ....................................................................604.
ilhamat-› sad›ka ......................................................605.
ilham-› ‹lâhî .............................................................875.
ilhamî

~ kaviller ...........................................................546.
ilim .................................28, 33, 51, 53, 56, 58, 63, 77, 

112, 145, 174, 198, 245, 293, 294, 413, 478, 494,
498, 531, 542, 543, 547, 564, 577, 578, 582, 591,
596, 602, 633, 699, 702, 703, 790, 954, 962, 967,
983, 1039, 1065, 1069, 1133.
~ ehli............................................Bak›n›z: ehl-i ilim.
~ ö¤renimi ........................................Bak›n›z: tahsil.
~ s›fat›...............................................................577.
~den gelen dalalet ............................................723.
~den gelen enaniyet .........................................486.
~in izzetini muhafaza........................................792.
~le tekâmül .........................................................53.
Allah’›n ~i ..........................................................200.
Allah’›n ~i ve icat ..............................................202.
felsefî ~ler ...........................Bak›n›z: ulûm-i felsefe.
her fleye taallûk eden ~ ....................................590.
ihatal› ~.....................................................587, 600.
‹slâmî ~ler.........................Bak›n›z: ulûm-i ‹slâmiye.
‹slâmiyetin ~leri ve Kur’ân ................................562.
muhit bir ~ sahibi ..............................................203.
müspet ~ler.........................................................34.
pozitif ~ler .........................................................976.
siyasetle ~e hizmet...........................................412.

flafl›rmaz ~ ........................................................432.
illet ..................................................................459, 488.

firenk ~i .............................................................415.
ilm ü irfan ..................................................................76.
ilmelyakîn .36, 535, 536, 547, 552, 556, 575, 605, 608.
ilmen

~ kabul etmemek ..............................................879.
~ taraftar olmamak ...........................................869.

ilmî ............................................................38, 127, 184.
~ bir yol ...............................................................35.
~ dersler..........................................................1036.
~ eserler..............................................................46.
~ fikir hürriyeti...........Bak›n›z: hürriyet-i fikr-i ilmiye.
~ hürriyet ..........................Bak›n›z: hürriyet-i ilmiye.
~ mücahede......................................................213.
~ tedris................................................................77.

ilm-i belâgat
~ dâhileri ve Kur’ân’›n belâgat›.........................559.

‹lm-i Ezelî ................................................................203.
ilm-i iman ..................................................................57.
ilm-i imanî .............................................................1024.
ilm-i kelâm ....................................57, 74, 76, 765, 769.

~ ulemas› ..........................................................569.
~›n muhakkikleri ve Kur’ân ...............................564.

ilm-i Kur’ân................................................................56.
ilm-i muhit .......................................................200, 323.
iltica.........................................................................274.

tezellül ile dergâh-› ‹lâhîye ~ ............................886.
iltifat...........................................................................22.

fânîlerin ~lar›.......................................................41.
iltizam......................................................................318.
imam ...............................................................304, 559.

iki ~ ...................................................................480.
imamet................................................Bak›n›z: imaml›k.

Said Nursî’nin ~inin engellenmesi ....................436.
‹mam-› Ali ...............374, 498, 501, 556, 615, 635, 646, 

752, 765, 769, 852, 875, 884; Bak›n›z: Hazret-i Ali.
~ ve Ayetü’l-Kübra ............................................512.
~ Yahudî muhakemesi ......................................861.
~’nin muhaf›z ifrit isteyifli ................................1094.
~’nin Yahudîyle muhakemesi............................132.

‹mam-› Gazalî...........................26, 27, 213, 636, 1072.
‹mam-› Gazalî Hazretleri...........................................59.
imam-› kübra .........................................................1145.
‹mam-› Mübin..........................................................606.
‹mam-› Rabbanî..............................196, 212, 213, 215.
‹mam-› fiafiî ............................................................483.
imaml›k ...........................................................417, 427;

Bak›n›z: imamet.
iman ...................16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 35, 

37, 50, 92, 138, 139, 141, 149, 151, 153, 161, 165,
166, 167, 168, 195, 203, 234, 242, 244, 246, 248,
249, 250, 251, 256, 258, 259, 260, 285, 292, 318,
335, 336, 337, 347, 348, 353, 360, 361, 363, 414,
415, 425, 428, 432, 436, 442, 447, 448, 449, 451,
457, 468, 469, 472, 474, 479, 481, 486, 487, 489,
490, 492, 513, 530, 534, 538, 539, 551, 554, 567,
609, 627, 634, 635, 637, 649, 660, 672, 674, 696,
699, 702, 712, 727, 737, 738, 742, 769, 797, 800,
828, 842, 847, 849, 851, 861, 864, 885, 901, 918,
952, 953, 955, 957, 959, 964, 965, 968, 971, 980,
992, 1008, 1011, 1027, 1036, 1039, 1045, 1047,
1051, 1054, 1055, 1061, 1062, 1067, 1074, 1076,
1079, 1081, 1082, 1090, 1100, 1125, 1126, 1128,
1144, 1145; Bak›n›z: itikat, yakin-i imaniye, feyz-i
iman.

iktisatçılık — İ— iman
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~ alet olmaz ......................................................339.
~ aleyhinde çal›flan z›nd›ka komitesi................871.
~ aleyhindeki cereyanlar...................................765.
~ aflk› ve heyecan› .............................................50.
~ ba¤› ...................................Bak›n›z: rab›ta-i iman.
~ bekçisi..........................................................1001.
~ canibinden manevî yasakç› ...........................636.
~ davas› ..........................................................1081.
~ davas›na hizmet ............................................933.
~ dersi...............................................................257;

Bak›n›z: ders-i iman.
~nde halis dostluk ......................................639.
~nden istifade .............................................874.

~ dersleri...........................................................636.
~ dersleri anarflîye karfl›d›r.............................1001.
~ derslerine ifsat ittiham› ..................................634.
~ dolu bir kalp .....................................................20.
~ eden .........................Bak›n›z: ehl-i iman, mü’min.
~ edenler Allah’a ve Resulüne itaat etmeli .....1011.
~ emniyet ve asaiyifli temin eder ......................347.
~ esas› ve ‹slâm cemiyeti .................................960.
~ esaslar› ..........................................................959.
~ gelen teselliler ...............................................845.
~ gözü...............................................................576.

~yle semavat ..............................................583.
~ hadsiz lezzetlere medar oldu¤unu ders 

vermek........................................................654.
~ hakaik› ...........................................................466.
~ hakikati..........Bak›n›z: hakikat-i imaniye, hakaik-›

imaniye.
~ hakikatini alet yapmamak ............................1052.
~ hakikatleri ..............................158, 244, 468, 611, 

640, 790, 858, 900.
~ hakikatleri dersleri ...........................................58.
~ hakikatlerini ders vermek...............................746.
~ hakikatlerini ö¤renmek ....................................52.
~ hakikatlerinin neflri...........................................46.
~ hizmeti.........................47, 49, 58, 261, 336, 397, 

440, 466, 660, 827, 828, 831, 834, 842, 863,
901, 922, 953, 986, 1001, 1014, 1030, 1036,
1052, 1054, 1071, 1073; Bak›n›z: hizmet-i ima-
niye.
~ siyasetten men eder................................414.

~ hizmetinin safveti ...........................................452.
~ ile intisap .......................................................672.
~ ilmi .................................................................385.
~ inhisar alt›na al›nmaz ....................................426.
~ kahraman›........................................................21.
~ kalesi .............................................................959.
~ kudsiyeti.........................................................534.
~ kuvveti ...........................................................535;

Bak›n›z: kuvvet-i imaniye.
~ nazar›

~yla geçmifl zaman ....................................533.
~yla kâinat ..................................................167.

~ nurlar›n› neflretmek .......................................489.
~ nuru ...............................................711, 784, 975;

Bak›n›z: nur-i iman.
~ ruhunun yeniden canlanmas› ......................1040.
~ u¤runda mücahede .........................................22.
~ ve hürriyet......................................................130.
~ ve küfrün muvazenesi ...................................166.
~a çal›flanlara iliflilmemeli.................................348.
~a çal›flmak ......................................................413.
~a hizmet..........................258, 259, 327, 413, 627, 

706, 768, 953, 1003, 1004, 1051, 1056, 1074.

~a hizmetin ehemmiyeti....................................780.
~a hizmetkârl›k .........................................416, 418.
~a muhtaç gönüller .........................................1052.
~a muhtaç olanlar ...........................................1052.
~da mertebe kazanmak....................................568.
~dan gelen hürriyet-i fler’iyenin iki esas› ..........160.
~dan gelen nokta-i istinat .................................167.
~dan gelen flefkat ............Bak›n›z: flefkat-i imaniye.
~dan sonra en yüksek namazd›r ..............226, 881.
~› kurtaracak eserlerin yay›lmas›na çal›flmak ....33.
~› kurtarmak ...........23, 27, 43, 258, 448, 631, 721, 

780, 960, 961, 995, 1056, 1059, 1073, 1082.
~› kurtarmak hizmeti .........................................468.
~› kurtarmak ve kuvvetlendirmek......................706.
~› kurtarmak, kuvvetlendirmek ve tahkikî 

yapmak .......................................................446.
~› kuvvetlendirip kurtarmak ..............................867.
~› y›kma plânlar›n›n uyguland›¤› devir ve

Bediüzzaman............................................1062.
~›m yan›yor.........................................................27.
~›n cereyan›......................................................428.
~›n ders ve takviyesi.........................................292.
~›n erkân›..........................................................535.
~›n esaslar›.....................Bak›n›z: esasat-› imaniye.
~›n ilâçlar›yla küllî rahneleri tamir ...................1062.
~›n kazand›rd›¤› yi¤itlik ve cesaret .............Bak›n›z:

flahamet-i imaniye.
~›n kemalini bulmas›...........................................20.
~›n kurtulmas› .............................................34, 876.
~›n kuvvetlenmesi.....................................524, 537.

~ için lâz›m olan flah›slar............................874.
~ ve inkiflaf› ................................................536.

~›n mahiyeti ......................................................139.
~›n rükünlerini teyit, ispat ve neflir......................47.
~›n tahkim ve takviyesi .......................................50.
~›n takviyesi......................................................582.
~›n tekni¤e meydan okuyuflu............................965.
~›na çal›flanlara iliflilmemeli..............................850.
~›n› kurtaran .....................................................756.
~›n› ve ubûdiyetini muhafaza............................737.
~la dünyevî ve uhrevî saadeti kazanmak ...........52.
~lar› muhafaza..................................................746.
~lar›n kurtar›lmas›na hizmet ...........................1092.
~lar›n kurtulmas›.......................................641, 867.
~lar›n takviyesi..............................................46, 58.
~lar›n yand›¤› yang›n ve Said Nursî .................960.
~l› fazilet ...................................................287, 288.
~l› nesiller .........................................................996.
~l› talebeler .......................................................959.
~l› zatlar ............................................................987.
a¤›r flerâit alt›nda ~ hizmeti ..............................657.
ahirete ~ .......................................616, 1086, 1089.
Allah’a ~............................................................522.
Bediüzzaman’›n ~› ..............................................20.
cemiyetin ~› ......................................960, 961, 962.
en büyük ihsan ~›n› kurtarmakt›r ......................737.
en k›ymettar sermaye-i insaniye  ~d›r ..............568.
gencin ~› ...................................................872, 998.
hayat›n gayesi ve hayat› ~d›r ...........................557.
hürriyet ~›n hassas›d›r ......................................130.
‹slâm ve ~ fedakârlar› .........................................58.
milletin ~›n›n selâmeti .......................................962.
milletteki ~ bütünlü¤ü........................................773.
müspet ~ hizmeti ............................................1084.

iman — İ— iman
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Nur’un sad›k flakirtleri ~ ile kabre girecekler ....895.
nurlu, istikametli ak›llar ve ~ .............................540.
peyman ve yeminimiz ~d›r .........................94, 105.
Resul-i Ekrem’in ~› ...................................549, 551.
Risale-i Nur dairesine giren ~›n› kurtar›r ..........444.
Risale-i Nur dairesine giren ~la kabre girer......444,

489.
Said Nursî’nin ~›.......................963, 964, 971, 973.
tahkikî ~..............257, 656, 827, 1055, 1057, 1064.
tarikat zaman› de¤il ~› kurtarmak zaman›d›r ....349,

415, 727.
iman-› billâh ............................298, 302, 525, 533, 537.

~›n bir bürhan› ..................................................666.
iman-› kâmil ............................................................609.
iman-› tahkikî..........246, 352, 362, 381, 446, 498, 650, 

717, 726, 727, 811, 843, 889; Bak›n›z: tahkikî iman.
~ dersleri...........................................................500.
~ dünya ve ahiret hayat›na faydal›d›r ...............362.
~ ilimleri ............................................................494.
~ medar-› saadettir ...........................................650.

imanî .......................................................254, 364, 889.
~ ders................................................................366.
~ dersler............................................................501.
~ hakikatler .......................................679, 847, 885.
~ hakikatleri ehl-i imana bildirmek....497, 614, 863.
~ hizmet ..........................................................1036.
~ hizmet ve gizli dinsizler .................................826.
~ hizmete iliflilmemeli ...............................616, 853.
~ hizmetteki s›k›nt›lar........................................651.
~ ilâçlar .............................................................329.
~ meselelerdeki muhalif fikirler 

ehemmiyetsizdir..........................................680.
~ meslek ...................................................864, 901.
~ neticeleri k›sa zamanda kazanmak .............1065.
~ set ......................................Bak›n›z: sedd-i imanî.
~ vazifeler .........................................................364.

imanl› ..............................................................183, 363.
imans›z......................................................................48.

~ ehl-i dalaletin nazar›nda kâinat .....................166.
imans›zl›k .........................44, 246, 262, 347, 362, 414, 

428, 492, 695, 742, 995, 1081, 1101.
~ cereyan›.........................................................428.
~tan gelen elemler ve korkular .........................167.

imdad-› hususî ........................................................324.
imdâd-› Muhammediye ...........................................989.
imdad-› Rahmanî ....................................................324.
imdat .......................................................................519.

gaybî ~................................................................46.
imha-i hakikat..........................................................288.
imha-i hürriyet .........................................................288.
imkân......................................203, 569, 571, 572, 632.
imkânat ...........................................................339, 571.

~› vukuat yerinde istimal...................632, 714, 880.
imkân-› katil.............................................................339.
imparatorluk

sömürgeci, cebbâr ve zalim bir ~ ...................1074.
imtihan

dünyan›n ~lar›...................................................914.
hizmetteki ~lar›n hikmeti ...................................920.

imtina ......................................................................203.
imtinan ....................................................................529.
imtiyaz.............................................................115, 571.

bir f›rkan›n ~›.....................................................119.
imtiyazs›zl›k.............................................................116.

imza ........................................................................636.
in’am .......................................................529, 577, 598.
in’am-› Hak............................................................1007.
inanç .......................................................964, 974, 975;

Bak›n›z: itikat.
inançs›zl›k ...................................Bak›n›z: küfr-i mutlak.
inat ..........................................................536, 643, 733.
inatç› ..................................................Bak›n›z: muannit.
inayat ..............................................304, 308, 311, 320.
inayat-› ‹lâhiye ........................................306, 307, 320.
inayat-› Rabbaniye..................................304, 307, 310.
inayet........................25, 298, 321, 489, 602, 607, 649.

~ gözü...............................................................645.
Allah’›n ~i ve ahiret ...........................................681.
‹lâhî ~..................................................................45.

inayet-i dâime .........................................................680.
inayet-i Hak.............................................................986.
inayet-i hassa..................................................324, 922.
inayet-i ‹lâhî ....................................................885, 924.
inayet-i ‹lâhiye.........................310, 311, 315, 316, 320, 

505, 707, 745, 764, 890, 893, 897, 914.
inayet-i Rabbaniye....................46, 308, 313, 315, 317, 

642, 908, 911.
~nin Nur Talebelerine tazyike izin vermesinin

sebebi .........................................................920.
inayet-i Rahmaniye .................................................374.
inbisat......................................................................482.
‹ncil..........................................................................552.

~ Kur’ân ittihad› ................................................741.
‹nebolu..........................439, 621, 708, 826, 934, 1036.
infilâk.......................................................................303.
‹ngiliz ..............................126, 217, 222, 242, 293, 333, 

341, 389, 405, 435, 878, 880, 977, 999, 1059.
~ baflkumandan›.....................................880, 1025.
~ ceberutu ve emperyalizmi .............................974.
~ devleti ............................................................217.
~lerin Bediüzzaman hakk›ndaki idam karar› ....217.
~lerin müstemlekât naz›r› .................................347.

‹ngiliz Anglikan Kilisesi............................................216.
‹ngiliz Baflpapaz......................................................408.
‹ngiliz Meclis-i Mebusan›...........................................81.
‹ngiliz Müstemlekât Naz›r›.........................................81.
‹ngiltere ...................................................................789.
inhisar

iman ve Kur’ân ~ alt›na al›nmaz.......................426.
inhisar-› kuvvet..........................................................94.
inkâr ...............445, 534, 536, 608, 674, 679, 877, 879.

~ edici ...............................................................679.
Allah’› ~ edenler..............................................1091.
kesin ve tam bir ~ .................Bak›n›z: küfr-i mutlak.

inkâr-› haflir.............................................370, 389, 741.
inkâr-› ulûhiyet ........................................................741.
ink›lâb .............................................380, 392, 409, 965.
ink›lâbat-› dahiliye ...................................................527.
ink›lâbat-› ruhî .........................................................932.
ink›lâb-› azîm ..........................................................224.
ink›lâb-› ruhî ............................................................214.
ink›lâp .............................230, 303, 572, 773, 774, 882.

~ softalar›..........................................................137.
ink›lâpvarî................................................................222.
ink›yat......................................................................554.
inkisâr-› hayal..........................................................665.
inkiflaf..............................................................482, 559.

iman›n ~›...........................................................536.

iman — İ— inkişaf
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inorganik kimya.........................................................77.
ins

~ ve cin fleytanlar› ..........................................1070.
insaf ................................................147, 325, 653, 882.
insan .................................34, 41, 43, 51, 52, 100, 115, 

141, 165, 174, 254, 291, 324, 364, 475, 539, 572,
591, 595, 601, 602, 604, 606, 625, 639, 671, 675,
677, 678, 682, 688, 711, 786, 854, 971, 1090, 1127;
Bak›n›z: befler, nev-i insan.
~ âlem-i asgar›nda cihad-› ekber ile mükelleftir .92.
~ cemiyetinde ahlâk›n yükselmesi....................982.
~ dirilmemek üzere öldürülmeyecektir..............603.
~ haklar›n›n çi¤nendi¤i devir ve flehir...............969.
~ her amelinden muhâsebe ve sorguya 

çekilecek.....................................................688.
~ ilhamlar› .........................................................545.
~ nedir, nereden geliyor, nereye gidecek? .....1045.
~ nev’i ...............................................................287.
~ toprak alt›na muvakkaten girecektir ..............195.
~ türü.......................................Bak›n›z: nev-i insan.
~ ve ebedî hayat...............................................602.
~ ve Hâl›k .........................................................602.
~ ve zemin mevcudat› ......................................591.
~a lâz›m olan Hâl›k ve Rab ..............................203.
~a tecelli eden isimler.......................................603.
~daki zaif damarlar ...........................................786.
~›n aczi .............................................................604.
~›n akl› ve kalbi.................................................539.
~›n bedenindeki nizam ve mizan......................600.
~›n beka arzusu................................................688.
~›n beka duas›..................................................603.
~›n çal›flmas› .........................Bak›n›z: sa’y-i insanî.
~›n ebede uzanan emelleri ve arzular› .............689.
~›n f›trat› medenîdir ..........................................159.
~›n hakiki saadeti................................................52.
~›n hayat› ........................Bak›n›z: hayat-› insaniye.
~›n kalbi ............................................................603.
~›n lisan› ...........................................................606.
~›n mesh-i manevîsi .........................................208.
~›n fluuru...........................................................603.
~›n tarifi.............................................................687.
~›n ulvî vazifeleri...............................................455.
~›n vazifesi nedir? ..........................................1045.
~›n zaaf›............................................................604.
~in flefkati .......................Bak›n›z: flefkat-i insaniye.
~lar âlemi ..........................................................533.
~lar hür oldular, ama yine abdullaht›rlar .............95.
~lar için bir haflir ve neflir olacak......................688.
~lara hizmetin ibadet hükmüne geçmesi..........712.
~lara iyi görünmek ............................................780.
~lara kabul ettirmek ..........................................707.
~lar› terbiye.......................................................559.
~lar›n hürmet ve ihtiram›...................................780.
~lar›n münacat ve flükürlerine mukabele 

edilmesi ......................................................543.
~larla bir arada bulunma ..................Bak›n›z: ihtilât.
Allah’›n isimleri ve ~..........................................603.
büyük ~ lar›n tarih-i hayatlar› ..............................15.
gafil ~ ................................................................521.
Hafîz ismi ve ~..................................................688.
Hak ismi ve ~....................................................688.
hakikati müdrik ~ ................................................41.
mes’ud ~lar .......................................................982.
örnek ~ .....................................43, 973, 982, 1081.

üstün ~ vasf› .....................................................973.
insanî

~ berzahlar........................................................539.
~ istidadat .........................................................689.
~ vazifeler .........................................................625.
~ vazifelerde nokta-i istinat...............................639.

insaniyet .................................123, 134, 149, 208, 248, 
251, 262, 362, 696, 1046, 1071.
~ hayat›.............................................................639.
~e vahfliyane düflmanl›k...................................639.
~en terakki ........................................................209.
~i kavray›fl ......................................................1081.
~in yaflamak damar› .........................................456.

insaniyet-i kübra................................................50, 118.
insanl›k .......................21, 23, 37, 43, 51, 52, 159, 982, 

1003, 1127; Bak›n›z: befleriyet.
~›n mutlulu¤u ................Bak›n›z: saadet-i befleriye.

insano¤lu.................................................................987.
insî

~ fleytanlar ........................................................461.
infla .........................................................................531.
inflikak-› âsâ............................................................225.
intibah .............................................................198, 330.
intibah-› befler .........................................................207.
intibah-› millî..............................................................86.
intibah-› ruhî....................................................197, 328.
intihal.......................................................................378.
intihar ..............................................................870, 961.
intikam ..................................476, 627, 832, 853, 1026.

~ fikri .................................................................122;
Bak›n›z: fikr-i intikam.

Nur Talebelerinin ~›.........................................1075.
intisap......................................................................203.
intizam ....................................164, 165, 167, 518, 520, 

529, 532, 570, 577, 589, 592, 669, 675, 677, 958,
1001, 1002, 1005.
~l› suretler.........................................................578.
~l› vefat .............................................................569.
~l› vefiyatlar ve huduslar...................................570.
askerin ~i›..........................................................111.

intizamat..................................................................200.
inzibat .....................................................467, 653, 759.
inziva.........................................................26, 289, 292.
ipek .........................................................................675.
iptal-i his..................................................................166.
irade .......254, 323, 424, 531, 577, 578, 608, 974, 998.
irade-i âliye .............................................................321.
iradet .......................................................................591.
‹ran ..........................177, 945, 1098, 1136, 1137, 1138.
‹ranl› ......................................................................1100.
irfan...............16, 18, 28, 32, 37, 245, 985, 1128, 1133.
irfân.....................................................23, 33, 37, 1125.
irkilme........................................................................21.
irsiyet ......................................................399, 409, 878.
irflat ..........23, 26, 51, 76, 79, 115, 127, 133, 184, 254, 

262, 635, 663, 699, 744, 748, 984, 1127, 1128.
~ âlimleri .........................................................1013.
~›n ifsat olarak tabir edilmesine cevap .............635.
lisan-› hâl ve fiil diliyle ~....................................656.
mahpuslar› ~.....................................................827.
millet ~ ve tenvir edilmeli ..................................238.

irflatgâh ...................................................................536.
irtibat .......................................................................866.

taifeler içinde ~ .................................................866.
uhrevî ~.............................................................636.

inorganik kimya — İ— irtibat
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irtica ............................................97, 99, 376, 695, 980.
‹slâmiyete ~ diyenlere yaz›klar olsun! ..............712.

irtidad-› mutlak ........................................................859.
~› rejim alt›na almak .........................................638.

irtidat
~ eden Müslüman küfr-i mutlaka düfler ............849.

irtidatkâr
~ küfr-i mutlak...................................................653.

‹sa (a.s.) ................................................................1089;
Bak›n›z: Hazret-i ‹sa.

‹sa Abdülkadir ..........................1130, 1134, 1135, 1136.
isabet-i kanuniye.....................................................401.
isabet-i nazar ........................................................1093.
‹sevî ..............................................................762, 1089.

‹slâmiyetin ve ~lerin hakikî dininin ittifak› .........148.
isim..........................................................................576.

~ ve resim.........................................................224.
Allah’›n ~leri......................576, 601, 603, 607, 608.
celâlî ve cemalî ~ler..........................................607.
Hak ~i ...............................................................608.
manas›z ~ ve resim ....................................66, 626.
Rabbanî ~ler .....................................................597.
rububiyet ~leri ...................................................590.
Sâniin ~leri........................................................597.

‹slâm .......................................25, 46, 51, 76, 109, 110, 
123, 126, 140, 168, 210, 222, 223, 230, 240, 248,
250, 620, 762, 763, 835, 880, 951, 955, 957, 967,
1007, 1024, 1090, 1095, 1110, 1121, 1122, 1127;
Bak›n›z: din-i ‹slâm.
~ akademisi ......................................................191.
~ âlemi ....................................................247, 1105;

Bak›n›z: âlem-i ‹slâm.
~ âlemi ve Risale-i Nur .....................................245.
~ âleminin hastal›klar› ve çareleri .....................142.
~ âlimleri ...........................................................954;

Bak›n›z: ulema-i ‹slâm.
~ birli¤i ....................................................795, 1120;

Bak›n›z: ittihad-› ‹slâm.
~ cemaati ..........................................................143.
~ cemiyeti .........................................................959.

~ için tevhid ve iman esaslar›n›n önemi .....960.
~nin iman esaslar› ......................................959.

~ dairesindeki dinsizin hukuku..........................729.
~ dârülfünunu....................................................168.
~ davas›na hizmet ............................................933.
~ devletlerinin teflekkülleri ................................122.
~ dini...........................................1009, 1010, 1012.
~ dininin teâlîsi....................................................46.
~ dünyas› ...............................................1118, 1119.
~ düflmanlar› .....................................48, 964, 1115.
~ düflmanlar›n›n ~ âlemini y›pratma ve 

sömürme emelleri .......................................242.
~ fedaîlerinin ahfadlar›n›n fedaîli¤i ...................918.
~ fitne ve anarflîyi meneder............................1002.
~ günefli ............................................................951.
~ hükemalar›n›n eserleri .................................1072.
~ hükûmeti ......................................................1000.
~ hükûmetleri ....................................................999.
~ içine at›lan frenk illeti .....................................415.
~ inkiflaf› ...........................................................210.
~ kahraman›......................................................945.
~ kanunlar›n›n k›r›lmas› ..................................1022.
~ kardeflli¤i ......................................................1117;

Bak›n›z: uhuvvet-i ‹slâmiye.
~ kavimleri ve menfi ›rkç›l›k ............................1098.

~ memleketleri ................................................1121;
Bak›n›z: memalik-i ‹slâmiye.

~ memleketleri ve Risale-i Nur........................1103.
~ milleti.............................Bak›n›z: millet-i ‹slâmiye.
~ milliyet-i kudsiyesi..........................................919.
~ ordusu............................................................773.
~ ordusunun Yunana galebesi..........................234.
~ ruhunu yok etme plânlar›...............................241.
~ fleairini ihya ve muhafaza..............................225.
~ taifeleri ...........................................................155.
~ taifeleri, Araplar ve Türkler ............................157.
~ terbiyesi .........................................................710.
~ toplulu¤u ................Bak›n›z: ehl-i ‹slâm, cemaat-i 

‹slâmiye.
~ ulemas› ve Risale-i Nur ...............................1069.
~ ulemas›n›n icma› .........................................1025.
~ ve iman fedakârlar›..........................................58.
~a konulmufl istibdatlar›n kay›tlar› ve 

meflveret-i fler’iye .......................................160.
~› asr›n idrakine söyletmek...............................256.
~›n ebedî düflmanlar›........................................229.
~›n istedi¤i mücahitler.........................................24.
~›n ittihad›, uhuvvetin inkiflaf› ...........................210.
~›n izzeti............................Bak›n›z: izzet-i ‹slâmiye.
~›n kaderi...............................Bak›n›z: baht-› ‹slâm.
~›n maruz kald›¤› tehlikeler ve Said Nursî .......959.
~›n mücahitlerine bir nümune-i iktida .............1029.
~›n terakkisi ......................................................143.
~la ilgili hizmet ...............Bak›n›z: hizmet-i ‹slâmiye.
Asya’da bir ~ üniversitesi................................1098.
Avrupa bir ~ devletine hamiledir.................85, 147.
istikbal ink›lâb› içinde, en yüksek gür seda ~›n

sedas› olacakt›r ..........................................210.
Türk ~ hukuku...................................................402.
üç yüz milyon ~›n uhuvvetleri ...........................138.

‹slâm Deccali ..........................................................829.
‹slâmî ......................................................................254.

~ aflk ve heyecan ...............................................43.
~ devletlerin teflkil edilmesi...............................143.
~ esaslar .........................................................1121.
~ esaslar, cereyanlar ve fleairler ....................1062.
~ gelenekler..................Bak›n›z: an’anat-› ‹slâmiye.
~ geliflmelere mani olunmaya çal›fl›lan devir .....44.
~ hareket.........................................................1122; 

Bak›n›z: hareket-i ‹slâmiye.
~ hizmeti .........................................................1136.
~ hürriyet ve medeniyete ....................................74.
~ idare...............................................................229.
~ ilimler .............................Bak›n›z: ulûm-i ‹slâmiye.
~ ilimleri...........................................................1100.
~ ink›lâb ............................................................228.
~ kitaplar..........................Bak›n›z: kütüb-i ‹slâmiye.
~ medeniyet ......................................................142.
~ neticeleri k›sa zamanda kazanmak .............1065.
~ saadetin fecr-i sad›k› .......................................58.
~ fleair.............................................................1041;

Bak›n›z: fleair-i ‹slâmiye.
~ fleairi kald›rma plânlar› ..................................241.
~ terbiye.........................Bak›n›z: terbiye-i ‹slâmiye.
~ teflkilâtlar......................................................1121.
~ vazifelerde nokta-i istinat...............................639.
~milliyet.............................................................159.
Avrupa ve Amerika ~ bir devlet do¤uracak.......147.
Türkiye’deki ~ inkiflaf ......................................1105.

irtica — İ— İslâmî milliyet
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‹slâmiyet ...............................47, 49, 50, 64, 81, 85, 86, 
92, 97, 114, 115, 118, 124, 126, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 138, 152, 154, 157, 168, 184, 192, 220,
222, 223, 227, 229, 230, 231, 238, 242, 244, 247,
248, 249, 250, 258, 264, 287, 332, 335, 336, 337,
356, 360, 392, 415, 440, 461, 549, 550, 551, 563,
582, 639, 696, 698, 699, 712, 730, 765, 766, 767,
773, 828, 841, 879, 882, 935, 945, 947, 949, 951,
953, 989, 994, 996, 1010, 1024, 1040, 1041, 1045,
1046, 1055, 1061, 1062, 1063, 1064, 1070, 1099,
1105, 1110, 1111, 1118, 1119, 1120, 1122, 1125,
1135, 1137, 1146; Bak›n›z: fieriat-› Garra.
~ aleyhinde çal›flan z›nd›ka komitesi................871.
~ aleyhinde dehfletli tahavvüller ve tahripler ....242.
~ aleyhinde ittifak..............................................250.
~ aleyhindeki eserlere iliflilmemesi ...................637.
~ bütün siyasetlerin fevkindedir ........................158.
~ dairesi...........................Bak›n›z: daire-i ‹slâmiyet.
~ d›fl›ndaki dinler .................Bak›n›z: edyan-› saire.
~ düflmanlar›.......................................43, 459, 644, 

828, 835, 1055, 1069, 1070.
~n›n taarruzlar› .........................................1057.

~ düflmanlar›n›n taarruz ve propagandalar› ...1054.
~ günefl gibidir, üflemekle sönmez ...................128.
~ günefli yerdeki ›fl›klara alet ve tâbi olamaz ...154.
~ günefline mümanaat eden perdeler ..............145.
~ hakikati......................Bak›n›z: hakikat-i ‹slâmiyet.
~ hakikatleri ....................................................1039.
~ hizmeti .......................................828, 1071, 1073.
~ maddeten dahi istikbale hükmedecek ...........148.
~ milliyeti ..........................138, 140, 155, 163, 168, 

866, 946, 948, 1098.
~ nurunun dünyaya yay›lmas› ..........................127.
~ seciyesinden ç›kan bir Müslim ......................721.
~ flerefi............................................................1025.
~ terbiyesiyle mütezeyyine olan hürriyet ..........130.
~ ve s›dk ...........................................................153.
~e bask› yap›lan devir ......................................968.
~e hizmet........................................258, 953, 1058.
~e irtica diyenlere yaz›klar olsun! .....................712.
~e karfl› mürtedane mücadele..........................859.
~e müteveccih olmak........................................247.
~e Nemrudâne adavet......................................640.
~e sembol olmufl ifl ve ibadetler ......Bak›n›z: fleair-i

‹slâmiye.
~e vurulmaya çal›fl›lan bir darbe ......................766.
~i anlay›fl ........................................................1081.
~i y›kma plânlar›n›n uyguland›¤› devir ve

Bediüzzaman............................................1062.
~i yok etmek için tahribat ve tecavüzat ............241.
~in bir kanun-i esasîsi ......................945, 946, 949.
~in desatirine ink›yat.........................................222.
~in düflmanlar›.................................................1116.
~in ehli ..............................................................135.
~in gösterece¤i terakki .....................................142.
~in hakaik› ........................................................144.
~in hakikati...................Bak›n›z: hakikat-i ‹slâmiyet.
~in hakikatlerini ders vermenin menedildi¤i 

devir............................................................257.
~in hâkimiyeti ............Bak›n›z: hâkimiyet-i ‹slâmiye.
~in hakkaniyeti..........................................144, 147.
~in hayat-› içtimaiyesi ve s›dk ..........................153.
~in ilimleri ve Kur’ân .........................................562.
~in kahraman bir ordusu ve fedakâr›..................50.
~in k›ymetini tenzil ............................................154.
~in kudsiyetine temas eden bir iyilik.................156.

~in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe
edecek................................................150, 207.

~in terakkisi.......................................118, 148, 149.
~in uhuvveti ......................................................806.
~in ve ‹sevîlerin hakikî dininin ittifak› ................148.
~in zuhuru.........................................................247.
~te imandan sonra en yüksek hakikat namazd›r.....

226.
Avrupa medeniyetinin ~ hakaikiyle musalâhas›.......

1098.
Avrupa ve Amerika ~le hamiledir......................147.
beflerin dünyevî ve uhrevî saadeti ~tedir .........148.
biz ölsek, mílletimiz olan ~ hayyd›r...................139.
do¤ru ~i ve ~e lây›k do¤rulu¤u göstermek .......134.
ehl-i fennin ~e muar›z ç›kmas›n›n bir sebebi ...146.
gizli ~ düflmanlar›..............................................611.
hakikî milliyetimizin esas›, ruhu ~tir ..................155.
istikbal yaln›z ~in olacak...........................143, 148.
Kur’ân, Resul-i Ekrem ve ~ ..............................565.
milletin ~le alâkas›n› kesme plân› ....................249.
Müslüman muhakeme-i akliye ile baflka 

dini ~e tercih etmez ....................................134.
Müslüman›n f›trat ve vicdan› ~ten 

vazgeçemez ...............................................133.
nev-i beflerin din-i f›trîsi ~ olacak......................134.
sair dinlerin tâbilerinin ~e girmeleri...................144.
Türk milletini ~ten uzaklaflt›rma plânlar› ...........242.
Türk milletinin ~ten uzaklaflt›r›lmaya 

çal›fl›lmas›...................................................241.
Türklük ve Arapl›k ~le mezcolmufltur .............1096.
zaman ~ fedaîsi olma zaman›d›r ....................1059.

‹slâmlar....................................81, 111, 222, 942, 1123.
~ içindeki eski fitneleri medar-› bahis 

etmemek.....................................................767.
~› Kur’ân’dan so¤utma ve hakim olma fikri ....1096.

‹smail ............................................................808, 1030.
‹smail Hakk› (‹zmirli) ...............................................191.
‹smet (‹nönü)...........................................................409.
‹sm-i Azam

’›n mastar› ve medar›........................................578.
‹sm-i Âzam ....................................................687, 1147.
ism-i Evvel ..............................................................684.
ism-i Hakîm.....................................................268, 502.

~ ve semavat ....................................................583.
ism-i Meflrutiyet ...............................................116, 119.
ism-i mukaddes.......................................................133.
ism-i Nur .................................................................502.
ism-i Rahîm.............................................................268.
ism-i fieriat ..............................................................116.
ism-i Vedûd .............................................................268.
‹spanya ...................................................................983.
‹sparit ................................................................53, 650.
ispat ........................................................246, 536, 679.

~ edici .......................................................679, 680.
mahv ve ~.........................................................519.

israf ...........................................................................29.
israfat ......................................................................456.
‹srafat ........................................................................88.
‹srafil (a.s.) ..............................................................556;

Bak›n›z: Hazret-i ‹srafil.

İslâmiyet — İ— İsrafil (a.s.)
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‹stanbul.................................48, 73, 83, 84, 86, 95, 98, 
101, 103, 104, 112, 114, 125, 161, 171, 184, 189,
190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 205, 212, 216,
217, 218, 228, 233, 293, 344, 405, 415, 435, 477,
482, 611, 698, 719, 749, 753, 766, 792, 793, 795,
799, 924, 932, 934, 963, 990, 992, 993, 994, 1015,
1016, 1017, 1020, 1022, 1025, 1031, 1035, 1036,
1037, 1072, 1083, 1100, 1129.
~ mahkeme-i âdilesi .......................................1023.
~ ulemas› ............................................................84.
~’daki ihtiyar .............................................476, 508.
~’u Avrupa’ya k›yas...........................................103.
~’un istilâs›........................................................217.
~’un iflgali .................................................216, 217.
Said Nursî’nin ~’a gelifli ......................................83.

‹stanbul Birinci A¤›r Ceza Mahkemesi ....................994.
‹stanbul Bo¤az› .......................................................217.
‹stanbul Mahkemesi......................................994, 1022.
istibdadat.................................................................148.
istibdadat-› askeriye................................................652.
istibdad-› acibe........................................................447.
istibdad-› manevî ......................................................94.

ecanibin ~si.......................................................123.
istibdad-› mutlak ...............................74, 132, 143, 241, 

256, 628, 630, 753, 762, 773, 774, 776, 828, 829,
947, 1055, 1063, 1064, 1097.
~a cumhuriyet nam› verilmesi ..................638, 859.

istibdad-› rezile..........................................................92.
istibdat ..............................87, 89, 92, 95, 97, 100, 101, 

102, 103, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
123, 130, 133, 143, 146, 160, 161, 164, 257, 287,
288, 359, 788, 829, 880, 971, 1004, 1074;
Bak›n›z: efledd-i istibdadat, istibdadat.
~ devri...............................................................336.
~›n Garibüzzaman› ...........................................124.
cemaat ve komite ~› .........................................146.
Eski Said’in hissetti¤i ~.....................................447.
mutlak bir ~.....................................................1000.
sari hastal›k gibi intiflar eden ~.........................143.
flah›staki münferit ~ ..........................................146.
fleytan›n ~ .........................................................129.

istidadat ..........................................................165, 682.
istidad-› f›trî .......................................................89, 676.
istidat ..................................................29, 42, 591, 689.
isti¤far .....................................................475, 840, 915.

binler dil ile ~ ............................................489, 895.
isti¤nâ .............................................27, 28, 1069, 1134.

iktisat ve ~ ..........................................................29.
Said Nursî’nin ~s› ...............................................27.

isti¤nâ-i mutlak........................................................927.
isti¤rak ..........................................................23, 25, 37.
istihdam ..........................................................308, 317.

hakimane ve kerimane ~ ..................................518.
istihdam-› ‹lâhî ..........................................................82.
istihdam-› Rahmanî.................................................572.
istihfaf-› hayat .........................................................138.
istihracat..................................................................604.
istikamet............................................................97, 559.

~ flehidi .............................................................345.
~le hareket........................................................712.
~li ak›llar ve tevhid............................................540.
‹slâmiyete lây›k ~i göstermek ...........................134.

istikbal.............................................145, 149, 151, 366.
~ ink›lâb› ...........................................................210.
~ saadeti ...........................................................150.
~ yaln›z ‹slâmiyetin olacak .......................143, 148.
~de Kur’ân hükmedecek...................................145.

~de nev-i beflerin din-i f›trîsi ‹slâmiyet olacak ..134.
~deki nesl-i ati ..................................................876.
‹slâmiyet maddeten dahi ~e hükmedecek........148.

‹stiklâl Harbi ............................................................405.
istiklaliyet.................................................................140.
istilâ-y› ecanip .........................................................977.
istimdad-› nur ..........................................................220.
istimdat....................................................................324.
istinat

~ noktas› ...........................................................827.
istirahat-i befleriye...................................................461.
istirahat-i kalp..........................................................441.
istirahat-i ruh ...................................................499, 500.
istirahat-i umumiye

~ düflmanlar›...................................................1096.
istirdad-› hürriyet .....................................................120.
istirham ...................................................................924.
istiflare..............................................Bak›n›z: meflveret.
‹sveç ...............................................................774, 789.
isyan ...............................................286, 608, 674, 740.

Afyon hapsindeki ~ ...........................................913.
Said Nursî’nin ~ teklifini reddetmesi .................237.

ifl ............................................................32, 140, 458; 
Bak›n›z: meflgale.
hakimane ~ler ...................................................521.
hakimane ve rahimane ~ler ..............................519.
hay›rl› ~ler.........................................................287.
tahripkârane ~...................................................223.

ifl’ar-› Samedanî......................................................544.
iflarat-› gaybiye .......................................320, 324, 474.
iflarat-› Kur’âniye ....................443, 474, 501, 723, 895.
‹flarat-› Kur’âniye.....................................................477.
iflarat-› riyaziye........................................................928.
‹flarat-› Selâse.........................................................283.
‹flaratü’l-‹’caz ..................171, 176, 177, 326, 333, 406.

~›n kuvvet ve k›ymeti........................................171.
~›n muhtasar ve icazl› tarzda yaz›lmas›n›n

sebepleri .....................................................171.
~›n telifi ...................................................170, 1093.
~›n tercümesi ..................................................1035.
~›n yaz›l›fl› ........................................................333.
Arabî ~ ............................................................1035.

iflaret-i amme ..........................................................322.
iflaret-i gaybiye................................309, 311, 313, 315, 

317, 320, 322, 875.
iflaret-i hassa ..........................................................322.
iflçi ..........................................................................712;

Bak›n›z: amele.
Üstat ve ~ler......................................................711.

iflitme.......................................................................578.
iflkal-i mant›kiye ......................................................333.
iflkence............................................................19, 1054.
‹flrakiyyun...........Bak›n›z: ulema-i ‹flrakiyyun, hükema-i

‹flrakiyyun.
ifltiha........................................................................554.
ifltirak-i a’mal-i uhreviye..................452, 471, 472, 498.
ifltiyak ......................................................................543.
it’am ........................................................523, 554, 577.
itaat.................................102, 107, 108, 221, 291, 484, 

516, 554, 674, 848, 1024.
Allah ve Resulüne ~........................................1011.
askerin ~i ...................................................110, 111.
ulü’l-emre ~ .............................................110, 1024.
zabite ~..............................................................111.

İstanbul — İ— itaat
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itaat-i askeriye.................................................109, 117.
itaatsiz.....................................................................103.
itaatsizlik

askerin ~i...........................................109, 110, 111.
itab ..........................................................................161.
‹talyan Harbi............................................................491.
itham .......................................................................872.

Nur Talebelerini ~..............................................871.
ithamname

Nur Talebeleri aleyhindeki ~ .............................877.
Said Nursî aleyhindeki garazkârâne ~ .....877, 879.

itidal...........................................................................97.
itidal-i dem ..............................480, 481, 661, 662, 663.
itikad-› yakîne..........................................................605.
itikadî.......................................................................889.
itikat ..............................164, 165, 242, 540, 919, 1045.

Resul-i Ekrem’in ~› ...........................................551.
itikats›zl›k

cahilâne ~ .........................................................165.
itilâfç›.......................................................................880.
itimat .......................................................452, 456, 920.
itirazname ...............................................................632.

Said Nursî’nin ~si .............................................869.
itiyad......................................................................1086.
itminan ....................................................................165.
ittifak........................................................................102.

~ hüdadad›r, heva ve heveste de¤il ...................95.
âlem-i ‹slâm›n ~› .............................................1104.

‹ttihad ve Terakki .............................................114, 963.
ittihad-› ehl-i iman

~ cemaatindeki uhuvvet-i ‹slâmiye ...................923.
ittihad-› ‹slâm ................106, 156, 158, 977, 978, 1131.

~a çal›flan cemiyetler ......................................1131.
‹ttihâd-› ‹slâm.....................................1066, 1119, 1121.
ittihad-› kulub ............................................................88.
ittihad-› millet.....................................................88, 119.
‹ttihad-› Muhammedî.......................................108, 978.
‹ttihad-› Muhammedî (a.s.m.) ...........86, 104, 108, 978.

~nin tarifi ...........................................................105.
‹ttihad-› Muhammediye .............................................98.
‹ttihad-› Muhammediye Cemiyeti ............................883.
ittiham.....................................431, 639, 862, 880, 901.
ittihamname ............................................................882.

Said Nursî aleyhinde ~ .....................................887.
ittihat.......................105, 106, 107, 209, 210, 246, 327.

‹slâm›n ~› ..........................................................210.
Türk ve Arab’›n ~› .............................................944.

‹ttihat ve Terakki ......................................................117.
ittihatç› ............................................................880, 978.
‹ttihatç› ....................................................168, 222, 226.
iyi ........................................................................1060.

~leri himaye ......................................................554.
iyilik.........................................140, 156, 428, 554, 563, 

676, 739, 768, 1079; Bak›n›z: hasenat, hasene.
~i emretmek........................Bak›n›z: emr-i bilmaruf.
‹slâmiyetin kudsiyetine temas eden bir ~ .........156.
medeniyetin ~leri ..............................................207.

iz’an.........................................................................318.
izah .........................................................................691.
izhar ..................................................................57, 783.
izhar-› hacet ............................................................718.
izhar-› muhalefet .......................................................86.
‹zmirli.......................................................................956.

‹zmirli ‹smail Hakk›..................................................191.
‹zmit ..........................................................................86.
izzet

Said Nursî’nin ~i .................................................53.
izzet...........................................................................53.
izzet.........................................................................130.
izzet.........................................................................280.
izzet.........................................................................292.
izzet

~li vaziyet..........................................................292.
izzet.........................................................................434.
izzet ........................................................................607.
izzet

Allah’›n ~i ve ahiret ...........................................674.
izzet.........................................................................744.
izzet.........................................................................961.
izzet-i celâl ......................................................607, 608.
izzet-i diniye ..................................................216, 1069.
izzet-i ilmiye................28, 53, 353, 406, 502, 718, 811.
izzet-i ‹slâmiye..................149, 832, 1025, 1069, 1075.
izzet-i nefis..............................................................477.
izzetli .......................................................................416.

J
jandarma.........................................................72, 1022.
Japon ......................................................................740.

~ baflkumandan ve ‹slâmiyetin hakkaniyeti ......144.
Japonya.................................................................1106.
jeoloji.........................................................................77.
Jön Türkler ................................................................86.
jurnal .......................................................................861.

Nur Talebeleri aleyhindeki ~ .............................924.

K
Kâbe ...............................................................559, 957.
Kâbe-i irfan .............................................................822.
kâbe-i kemalât ........................................................106.
Kab-› Kavseyn ................................................565, 823.
kabile.......................................................................639.

~ler içinde irtibat ...............................................866.
müstebit ~ .........................................................923.

kabil-i af ..................................................................431.
kabil-i hitap................................................................64.
kabiliyet .....................................................................29.
kabine .....................................................................924.
kabir........................................260, 291, 340, 341, 364, 

429, 652, 775, 838, 844, 870, 884, 888.
~ azab›..............................................................609.
~ kap›s›nda bekleyen bir adam ..........................47.
~ tafllar›.............................................................510.
Nurun sad›k flakirtleri iman ile ~ girecekler ......895.
Risale-i Nur dairesine giren imanla ~e 

girer ....................................................444, 489.
yaln›z ~ine çal›flanlara kanunen iliflilmez .........869.

kabr-i kalp .................................................................97.
kabr-i Peygamberî ..................................................855.

Asa-y› Mûsa’n›n ~de görülmesi ........................894.
kabristan .........................................193, 194, 195, 196.

itaat-i askeriye — İJK — kabristan
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kader ............................210, 278, 312, 433, 661, 1052.
~ kalemi ............................................................576.
~den gelen düsturlar›n listeleri .........................684.
~e iman eden kederden emin olur....................764.
~i tenkit ve ~e teslim.........................................660.
~in adaleti .........................................763, 922, 923.
~in iflareti ..............................Bak›n›z: remz-i kader.

kader-i ezelî ............................................................126.
Kader-i Ezelî ...........................................................162.
kader-i ezeliye.........................................................856.
kader-i ‹lâhî.......................53, 278, 295, 432, 433, 435, 

649, 655, 840, 890, 923, 1049, 1051, 1053, 1054.
~nin Nur Talebelerine tazyike izin vermesinin

sebebi .........................................................920.
kad›n.......................388, 392, 398, 710, 962, 994, 995.
kad›nl›k

~ hukuku ...........................................................399.
kadim ......................................................................569.
Kadîr ...............................................519, 528, 672, 678.
Kadir Gecesi ...............................Bak›n›z: Leyle-i Kadir.
Kadîrâne

~ istimal ............................................................570.
Kadir-i Alîm .............................................................200.
Kadîr-i Ezelî ............................................198, 200, 201.

~nin eseri ..........................................................203.
~nin ilm-i muhiti ................................................200.

Kadîr-i Hakîm..........................................................607.
Kadîr-i Kayyum .......................................................603.
Kadîr-i Külli fiey..............................520, 532, 568, 596.
Kadîr-i Mutlak..................................................200, 586.
Kadîr-i Zülcelâl............525, 586, 588, 594, 1058, 1138.

~’i tavsif ve tarif.................................................577.
Kadîr-i Zülkemal......................................................270.
kafa .........................................................................329.
kafile-i befler ...........................................................280.
kâfir ...................414, 445, 460, 620, 1013, 1089, 1111.

~in azap çekmesine flefkat etmemek ...............446.
~in çocuklar›n›n hukuku....................................730.
dinî cihadda ~in çocu¤unun durumu ................729.
münaf›k ~den eflettir .........................................436.

kafiye.........................................................................37.
Kafkas .................................................126, 1098, 1100.
Kafkas Cephesi.......................................................170.
Kafkasya................................................................1116.
Kâ¤›thâne................................................................792.
Kahhar-› Zülcelâl............................................607, 859.
Kahire....................................................................1136.
kahraman............................................31, 42, 165, 628.

~ bir hoca..........................................................226.
~ han›mlar.........................................................259.
~ millet ve tahribat devresi .................................49.
Isparta ~lar› ..............................................449, 481.
Nur ~lar›............................................................261.
sahte ~lar............................................................48.
vatan›n eski ~lar› ..............................................918.

kahraman-› ‹slâm........................................1075, 1094.
kahramanl›k..............42, 50, 163, 168, 179, 919, 1045.

dindarâne ~.......................................................875.
kaht .................................................................483, 492.
kaide-i zalimane......................................................652.
kâinat42, 166, 167, 199, 312, 505, 512, 538, 553, 563,

568, 572, 573, 576, 577, 578, 582, 602, 604, 606,
609, 674, 676, 677, 687.
~ Hâl›k› .....................................515, 538, 544, 554.

~ kitab› .................................Bak›n›z: kitab-› kâinat.
~ kitab-› kebiri ...................................................670.
~ flehr-i muhteflemi...........................................670.
~ ve hayat .........................................................602.
~ ve Kur’ân .......................................................565.
~a tahkir............................................................445.
~›n hakimane ta¤yir ve tahvili ...........................568.
~›n harekât›ndaki neticeler ve Resul-i Ekrem...554.
~›n heyet-i mecmuas› .......................................568.
~›n hilkatindeki makas›d-› ‹lâhiye ve 

Muhammed (a.s.m.) ...................................554.
~›n mahiyetindeki k›ymet ve Resul-i Ekrem .....554.
~›n manevî günefli ............................................555.
~›n mevcudat›n›n kemalât› ve Resul-i Ekrem...554.
~›n Mutasarr›f› ..................................................563.
~›n Resul-i Ekrem’in hakkaniyetine flahadeti ...554.
~›n tahavvülât›ndaki hikmetler ve Resul-i 

Ekrem .........................................................554.
~›n Vacibü’l-Vücut’a flahadeti ...........................572.
~taki faaliyet-i müstevliye .................................575.
~taki hudus hakikati ..........................................569.
~taki imkân hakikat› ..........................................571.
~taki teavün-i umumî ........................................573.
~tan Hâl›k›n› soran seyyah›n müflahedat› ........515.
Kur’ân’›n ~a dair verdi¤i ders ...........................561.
Kur’ân’›n dürbünüyle ~ .....................................568.
Kur’ân’›n ›fl›¤›yla ~............................................561.
zîhayat ~lar .......................................................570.

Kâinat Sahibi
~’nin ferman›.....................................................549.

Kâinat Sultan› .........................................................687.
~’n›n emirleri .....................................................518.

kal’a-i kudsiye .........................................................155.
kal’a-i semaviye-i arziye..........................................563.
kalben

~ hareket...........................................................212.
kalbî ........................................................................254.
kalb-i kerîm .............................................................954.
kalb-i münevver ..............................................505, 696.
kalb-i umumî .........................................................1062.
kalb-i umumî-i müflterek-i millet ..............................103.
kalb-i Üstat..............................................................740.
kalem

zehirli, mel’ûn ve müfsid ~ler ............................974.
kalem-i kudret .........................................................699.
Kalem-i Kudret ........................................................677.
kalp.............................36, 37, 129, 141, 199, 212, 213, 

221, 273, 288, 291, 292, 343, 424, 427, 432, 455,
482, 494, 499, 539, 541, 542, 550, 559, 576, 603,
604, 605, 650, 681, 741, 786, 790, 849, 998, 999,
1005, 1010, 1026, 1052, 1062, 1065, 1072.
~ telefonu..........................................................546.
~ ve ruhun yaralar›n› tedavi..............................213.
~e ferah ............................................................893.
~en s›k›nt› .........................................................650.
~i hüflyar ...........................................................454.
~ini tedavi edecek tabip ara .............................333.
~leri tasfiye .......................................................559.
ak›l ve ~ ittifak›..................................................213.
ak›l ve ~ nurunun mezci .................................1065.
içtimaî nizam ve intizam› ~lere yerlefltirmek...1005.
iman dolu bir ~....................................................20.
münevver ~ler...................................................541.
nuranî ~ler ................................................539, 540.
nuranî ~ler ve tevhid.........................................540.
selim ~ler ..................................................539, 563.
yan›lmaz ~ ........................................................432.

kader — K — kalp
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kàlû belâ .................................................................105.
kamer..............................................................516, 609.
kamer-i marifet ........................................................331.
Kâmil .....................................................................1019.
kamuoyu ...............................Bak›n›z: efkâr-› umumiye.
Kamus-i Okyanus ...............................................66, 91.
kanaat.................349, 350, 483, 502, 973, 1069, 1134.
kanaat-› imaniye .....................................................673.
kanaat-i ilmiye.........................................................359.
kanaat-i siyasiye .............................................359, 360.
kanaat-i vicdaniye...........................642, 802, 829, 888.
kanaatsizlik .............................................................456.
kandil geceleri .......................Bak›n›z: leyalî-i meflhure, 

Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir, Leyle-i Miraç.
kanun..................................44, 94, 119, 284, 286, 289, 

290, 293, 345, 348, 349, 350, 358, 359, 360, 361,
362, 367, 372, 377, 378, 381, 382, 390, 391, 396,
399, 401, 403, 410, 426, 432, 485, 619, 625, 627,
635, 637, 638, 758, 759, 771, 776, 778, 779, 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 811, 855, 856, 862,
865, 868, 869, 878, 885, 896, 902, 935, 962, 967,
999, 1000, 1009, 1010, 1022, 1023, 1024, 1079.
~ nam›na kanunsuzluk ...........410, 776, 838, 1022.
~ nam›ndaki keyfî emirler .................................869.
~ perdesi.............................................................44.
~en muhaliflere iliflilmez ...................................869.
~la amel etmemek ............................................367.
~suz taharrî ..............................801, 805, 810, 855.
~suz tazip .........................................................923.
~u reddetmek....................................................367.
~un hükmü..........................Bak›n›z: hükm-i kanun.
af ~lar› ......................................................874, 884.
af ~u..................................................................936.
an’ane-i ‹slâmiye ~lar› ....................................1024.
cebr-i keyfî-i küfrîye ~ nam› verilmesi ......638, 859.
ceza ~lar› ........................................................1012.
cumhurî ~..........................................................289.
ecnebi ~lar› .......................................................879.
hükûmetin ~lar› .................................................624.
hürriyet-i vicdan ~u ...........................................850.
kâinatta iflleyen ‹lâhî ~lar ............Bak›n›z: kavanin-i

âdetullah.
keyfî ~lar ...........................................................950.
kudsî ~lar ..........................................................890.
kuvvet ~da olmal›........................................95, 119.
lâstikli ~.....................................................628, 918.
medeniyetin ‹slâmiyete muhalif ~lar› ................392.
menfîler ~u........................................................432.
mutlak müsavat ~ .............................................287.
müsavat ~u .......................................................290.
müsavat-› mutlaka ~u .......................................287.
nameflru hevesata müsait ~lar .........................624.
Nur fiakirtlerine ~suz olarak hücum edilmesi ...809.
on vecihle ~suz hâdise .....................................800.
Resul-i Ekrem’in fleriat›n›n ~lar› .......................550.
serbestî ~lar›.....................................350, 354, 386.
serbestiyet ~u ...................................805, 855, 857.
vahfliyane ~lar ..................................................869.

kanunî
~ hükümlerin tanzim ve ›tt›rad› .........................175.

kanunsuzluk................................................1000, 1079.
kanun-i beflerî .......................................................1087.
kanun-i esasî ....................................88, 100, 230, 286, 

698, 945, 946, 947, 949, 1078, 1090, 1098.
kanun-i esasî-i Kur’ânî............................................946.

kanun-i esasîye-i Kur’âniye ..................................1078.
kanun-i f›trat....................................................286, 287.
kanun-i ‹lâhî ..........................................764, 987, 1087.
kanun-i kaderî .........................................................764.
kanun-i kudsiye.......................................................767.
kanun-i medenî ...............................................393, 399.
Kanun-i Medenî ..............................................396, 399.
kanun-i medeniyet ..................................................426.
kanun-i müsavat .....................................................292.
kanun-i fler’î ..............................................................88.
kar ..........................................................................521.
Kara Kâz›m .............................................................781.
karabet ....................................................................866.
karaborsac›l›k ........................................Bak›n›z: ihtikâr.
Karabük.................................................................1036.
Karachi.........................................................1115, 1117.
Karada¤ ..................................................................491.
Karadeniz................................................................439.
karakol ....................................................................883.
karanl›k

manevî ~lar›n izalesi.........................................707.
kararname

Nur fiakirtleri hakk›ndaki ~ ...............................631.
Karasso.....................................................................95.
Karafli........................................1110, 1111, 1114, 1116.
Karafli Üniversitesi .................................................1111.
kardeflâne

~ cemaat ve toplânmak ....................................639.
kardefllik..................................................................857.

uhrevî ~.............................................................862.
kar›793, 871.
kâr-› ak›l ..................................................................434.
kar›nca ............................................................132, 626.

~lar cumhuriyetçidir ....................................66, 626.
karîha-i ulviye..........................................................926.
kaside-i Celcelûtiye.................................................646.
Kaside-i Celcelûtiye ................................................512.
kaside-i Rabbanî.....................................................531.
kasr-› nuranî-i ‹slâmiyet ..........................................135.
kast .........................................................................577.
Kastamonu .....438, 439, 440, 441, 462, 496, 501, 502,

506, 508, 509, 512, 582, 611, 623, 645, 648, 664,
666, 673, 748, 794, 826, 846, 848, 883, 1033.
~ kalesi .............................................................509.
~ zab›tas›n›n raporu .........................................631.
~ zelzelesi.........................................................615.

Kastamonu Lâhikas› ...............................................441.
Kastamonuda..........................................................438.
kastî

~ in’am ve ikram ...............................................529.
~ temyiz ve tefrik ..............................................529.

kat-› yed ..................................................................117.
Kâtib........................................................................671.
Kâtib-i Zülkemal

~’in vücudu ve mevcudiyeti ..............................568.
kâtibîn-i Kiram.........................................................688.
katil ...............................355, 632, 635, 861, 964, 1012.
katran a¤ac›............................................265, 299, 421.
katre................................................................518, 520.

ya¤mur ~leri......................................................520.
Katre .......................................................................213.
kavanin-i âdetullah....................................................92.

kàlû belâ — K — kavanin-i âdetullah
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kavil
ilhamî ~ler .........................................................546.

kavim....................................................Bak›n›z: akvam.
~in efendisi .......................................................946.
ta¤i ve zalim ~ler ..............................................676.

kavmî.....................................................................1120.
kavm-i Âd ve Semûd ve Firavun ............................680.
kavm-i Arap.....................................................942, 944.
kavm-i Nuh ve Hûd ve Salih ...................................680.
kaymakam...............................................................132.
Kayyûm .........................................................678, 1147.
kaza ........................................................................712.

~ ve kader-i ‹lâhî...............................................649.
kaza-i Rabbâniye ....................................................645.
Kazak..............................................170, 178, 183, 435.
kazanç

manevî ~...........................................................863.
Kâz›m Karabekir Pafla ............................................219.
kaziye-i muhkeme.................................612, 935, 1055.
kebair ....................................................414, 712, 1010.
kebair-i azîme .........................................................470.
kebire ......................................................................470.
Keçili Köyü ..............................................................824.
keder

kadere iman eden ~den emin olur....................764.
kederlenme .........................................Bak›n›z: teessüf.
kedi .........................................................................422.

~nin m›rm›rlar› ..................................................422.
kefalet-i z›mniye......................................................175.
kefaret ............................461, 763, 768, 799, 845, 881.
keffaretü’z-zünup ....................................................418.
Kehkeflan................................................270, 271, 573.
Kel Ali......................................................177, 179, 180.
Kel Mustafa...............................................................70.
kelâm ......................................................................577.

~ ilmi........................................Bak›n›z: ilm-i kelâm.
~ s›fat›...............................................................577.
~›n k›ymeti, ulviyeti ve belâgat› ........................564.
Hâl›k-› Rahim’in mübarek ~ ..............................563.
Haz›r ve Naz›r’›n ~› hadsizdir ...........................542.
sair ~lar ve Kur’ân ............................................563.

kelâm-› ezelî ...........................................................542.
kelâm-› Ezelî .............................................................92.
kelâm-› ‹lâhî

~ nihayetsizdir...................................................579.
kelâmullah.......................................................558, 690.
kelb-i Ashab-› Kehf..................................................603.
kelimât-› kudret .......................................................703.
kelimat-› Rabbaniye ................................................545.
kelime-i beyza.........................................................138.
kelime-i hamka........................................................139.
kelime-i Sübhanî .....................................................531.
kemal ......................................................................577.

kudsî ~ ..............................................................577.
Kemal........................................................................24.
kemalât.........24, 33, 46, 135, 149, 152, 153, 217, 247, 

305, 534, 552, 698, 699, 783, 985, 1050, 1090.
~›n esas› ve madeni .........................................525.
~›n üstad›..........................................................148.
Allah gizli ~›n› bildirmek ister ............................541.
Resul-i Ekrem’in ~› ...........................................555.
Said Nursî’nin ~› kabul etmeyip Nurlara 

vermesi .......................................................782.

flahsî ~ ................................................................39.
kemalât-› ilmiye.......................................................558.
kemalât-› insaniye...........................................179, 264.

~nin menba› ve esas› .......................................537.
kemalât-› maneviye...............................................1045.
kemalât-› rububiyet .................................................681.
kemalât-› ruhiye ......................................................787.
kemalât-› sanat .......................................................167.
kemal-i adalet .........................................................684.
kemal-i aflk..............................................................923.
kemal-i emniyet.......................................................167.
kemal-i ferah ...........................................................841.
kemal-i hikmet ................................287, 500, 681, 684.
kemal-i hürmet ........................................................862.
kemal-i hüsün .........................................................602.
kemal-i ihlâs..............................................................55.
kemal-i ihtiram ........................................................566.
kemal-i ilim..............................................................570.
kemal-i intizam........................................520, 523, 573.
kemal-i izzet ve flecaat ...........................................184.
kemal-i kudret .................................................287, 684.
kemal-i mahviyet.....................................................912.
kemal-i metanet ..............................................617, 664.
kemal-i mizan..........................................................676.
kemal-i musahhariyet..............................................590.
kemal-i muvazene...................................................523.
kemal-i nâmütenâhî ................................................926.
kemal-i nimet ..........................................................598.
kemal-i nizam..........................................................523.
kemal-i rahat-› kalp .................................................627.
kemal-i rububiyet ....................................................682.
kemal-i sab›r ...........................................890, 897, 902.
kemal-i sadakat.......................................................706.
kemal-i sanat ..........................................................201.
kemal-i sevinç .........................................................918.
kemal-i flefkat..........................................................697.
kemal-i teslimiyet ....................................................500.
kemal-i tevazu.........................................................332.
kemal-i vecd..............................................................36.
kemiyet .................................457, 487, 707, 747, 1134.
kemmiye-i kalile-i muz›rra .......................................222.
kendi

~ni dünyada misafir telâkki etmek ....................429.
~ni herkesten ziyade kusurlu ve âciz bilmek......43.
~ni setretmek ......................................................45.
z›nd›kaya karfl› ~ni muhafaza...........................853.

Kendi Kendine Bir Hasbihal....................................715.
kendi kendine olma.........................................519, 600.
keramat...................................307, 489, 552, 604, 605.
keramat-› Aleviye ....................................................501.
keramat-› Gavsiye...................................................501.
keramat-› Kur’âniye.................................................326.
keramat-› flahsiye ...................................................489.
keramet...................................307, 310, 458, 536, 748.

Kur’ân hizmetinin ~i ..........................................420.
namaz›n ~i ..........................................................72.

keramet-i Aleviye ....................................................385.
keramet-i esrar-› Kur’âniye .....................................302.
keramet-i Gavsiye...................................................385.
keramet-i gaybiye ...........................................374, 852.
keramet-i gaybiye-i Gavs-› Azam............................498.
keramet-i i’caziye ....................................................322.
keramet-i Kur’âniye ................................301, 302, 307, 

310, 314, 315, 317, 326.

kavil — K — keramet-i Kur’âniye
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kerem........................................................................25.
Allah’›n ~i ve ahiret ...........................................674.

keremkârâne
~ ziyafetgâh ......................................................515.

kerîm.......................................................................595.
Kerîm......................................298, 428, 519, 675, 682.
kerimane .................................................................528.

~ istihdam .........................................................518.
~ r›z›k................................................................590.
~ tedabir............................................................596.

kerîmiyet .................................................................685.
Kerkük ...................................................................1144.
kervan-› benîbefler..................................................131.
kesret ....................................................................1008.
kesr-i nefis ................................................................61.
keflf .................................................................489, 679.
keflf ü keramat ........................................................787.
keflfiyat ...........................378, 536, 540, 552, 604, 607.
keflfiyat-› kat’iye ......................................................616.
keflfiyat-› kudsiye-i Kur’âniye ..................................340.
keflif ................................................458, 489, 505, 665.
keflmekefl ................................................................117.

içtimaî ~ler ........................................................635.
Keflmir ...........................................................800, 1116.
keflflaf......................................................................377.
keyfî

~ emirler............................................................869.
~ muamele........................................................432.
~ olarak küfre zorlama......................Bak›n›z: cebr-i 

keyfî-i küfrî.
keyfiyet....................................................457, 707, 747.

hikmetli ~ler ......................................................571.
k›l›ç .................................................................149, 238.

~ kesmez, el keser .............................................68.
hak ve hakkaniyetin manevî ~lar› .....................149.

k›nama...........................................Bak›n›z: levm-i laim.
K›r›m......................................................................1116.
k›sas................................................................117, 861.
k›skançl›k ................................................................149.
k›skanma.................................................................327.
k›ssa-i Mûsa............................................................444.
k›fl ..................................................................862, 891.

yaz ~ .................................................................588.
k›flla.........................................................................919.
k›yafet .....................................................643, 811, 884.

Avrupaperest sarhofllar›n ~leri..........................643.
k›yamet ...................................................519, 678, 856.

vatan›n ~i ..........................................................637.
k›yas-› fasit..............................................................103.
k›yas-› istikraî ..........................................................333.
k›ymet .............................................................159, 577.
k›ymet-i flahsiye ......................................................744.
k›ymettar

~ eser .......................................................806, 855.
k›z ..........................................................................793.

~lar lisesi...........................................................869.
~lar›n Nur Talebelerine musallat edilmeleri ......751.
‹slâm fedaîlerinin ~lar› ......................................918.

k›z›l
~ ejder...............................................................818.
~ tehlike ....................................................699, 866.

K›z›l Rusya ....................................................759, 1118.
kibir ...................................................Bak›n›z: tekebbür.

kibriya-i azamet.......................................................599.
kifayet-i ilmiye ...........................................................60.
Kilo¤rif .....................................................................180.
kimsesiz ..................................................................355.
kimya.........................................................................77.

~ muallimi ...........................................................77.
kimyager .................................................................141.
kimya-i gayr-i uzvî.....................................................77.
kin ....................................................................44, 945.
kisve-i ilmiye .............................................................60.
kitab-› kâinat ...................................................269, 671.

~› mütâlâa.................................................700, 703.
kitab-› kebir .....................................516, 554, 606, 670.
kitab-› kebir-i kâinat.................................................505.
Kitab-› Mübin...........................................................606.
kitab-› semavî .........................................................505.
kitab-› Sübhanî........................................................568.
Kitabullah ................................................................926.
kitap ........................................................57, 864, 1008.

~›n mukaddemesi ...............................................16.
dinsizlerin ~lar› .........................................805, 855.
dinsizlerin ~lar› iliflilmemesi ..............................872.
kudsî ~lar ..........................................................534.
mu’cize ~ ..........................................................559.
mukaddes ~lar ..................................................674.
z›nd›klar›n ~lar› ve flakirtleri..............................637.

kizb..........................................................................153.
~ ve s›dk ...........................................................153.
maslahat için ~ .................................................154.

koku ........................................................................597.
komiser ...................................................................883.
komite .............................................497, 614, 917, 918.

~ istibdad› .........................................................146.
dinsiz ~ler .........................................................392.
Ermeni ~si ................................................918, 919.
gizli ~ ........................................376, 407, 716, 762.
gizli ~ler ............................................................376.
gizli dinsiz ~ler....................58, 241, 250, 701, 826.
gizli ifsat ~si ........................................58, 250, 640.
gizli z›nd›ka ~si .........................................658, 871.
hilafet ~si ..........................................................924.
ifsat ~si .....................................................44, 1097.
ihtilâlci ~ler........................................................150.
Nur Talebelerinin ~lerle alâkas› yoktur .....863, 924.
Nurcular ~ de¤ildir ............................................917.
Risale-i Nur’un ~lerle alâkas› yoktur.................641.
Said Nursî’nin idam›na hükmeden  ~ ...............777.
z›nd›ka ~si ........................................................778.

komiteci...................................................................374.
komitecilik .............119, 380, 496, 658, 662, 923, 1051.

~ isnad›na cevap ..............................................368.
ifsat ~ ................................................................637.

komünist .........................................242, 749, 828, 837, 
843, 858, 893, 918, 978, 979, 980, 1000, 1001,
1024, 1027, 1089, 1112, 1113, 1116, 1122, 1130.
~ propagandas›.................................................860.
~ler aleyhindeki hadise.....................................749.
~lerin mahiyeti ................................................1057.
~lerin neflriyat› ..................................805, 855, 857.
gizli ~ komitesi ................................................1022.

komünistlik ......................637, 706, 749, 811, 952, 977, 
1064, 1089, 1135.

komünizm ...............................49, 254, 759, 981, 1012, 
1041, 1113, 1116, 1120; Bak›n›z: flimal cereyan›.
~e zemin haz›rlanmas› .....................................242.

kerem — K — komünizm
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Konuflan Yaln›z Hakikattir .....................................1049.
konuflma.................................520, 543, 547, 578, 579.

âlemlerin Rabbinin ~s› ......................................565.
Allah’›n ~s› ........................................................542.

Konya......................................................................826.
Kore.......................................................................1106.
Kore Harbi .............................................................1106.
korkak .....................................................................152.

~ bir dilenci .......................................................168.
korku ..............22, 164, 165, 166, 167, 258, 786, 1058.

Allah ~su.........................................................1010.
hapis ~su ..........................................................635.
imans›zl›ktan gelen ~lar....................................167.

korkutmak ...............................................................654.
Kosova............................................................168, 169.
Kosturma ................................180, 188, 194, 197, 921.
kök .................................................523, 570, 678, 683.
köksüzlük ..............................................................1012.
Köprü ......................................................................792.
kör

~ hissiyat ..........................................481, 763, 785.
~ kuvvet ............................................................531.

kötü
~ ahlâk ......................................Bak›n›z: sû-i ahlâk.

kötüleme ..................................................Bak›n›z: zem.
kötülük...................................................................1026.
köy ............................................................................55.
kubbe-i asuman ......................................................129.
Kubbe-i Hasiye .........................................................91.
kubbe-i saadet ..........................................................59.
Kuddûs ..................................................................1147.
kudret........................................38, 199, 200, 202, 204, 

312, 323, 525, 528, 542, 547, 568, 569, 570, 571,
576, 577, 578, 582, 586, 588, 589, 591, 594, 600,
603, 608, 609, 670, 677, 678, 683, 685.
~ s›fat›...............................................................577.
~e intisap ..........................................................203.
~in azameti.......584, 587, 593, 595, 598, 601, 606.
~in harikalar› ve mu’cizeleri ..............................589.
~in flümulü ........................................................587.
~li Zat›n harika iflleri .........................................521.

kudret-i befler..........................................................322.
Kudret-i Ezeliye...............................................166, 203.

~ye intisap ........................................................203.
kudret-i ‹lâhiye ....................................46, 82, 312, 475.
kudret-i mutlaka ........................................................82.
kudsî

~ bir çekirdek ....................................................915.
~ çiçekler ..........................................................307.
~ dâhîler............................................................537.
~ dava...................................................1081, 1082.
~ hakikatler .......................................................885.
~ hizmet ............................................................466.
~ hizmetler ve hakikatler...................................747.
~ kal’a ...............................................................163.
~ kitap ve suhuflar ............................................534.
~ merkezler ve Risale-i Nur..............................860.
~ milliyet............................................................155.
~ mürflitler.........................................................536.
~ pazar..............................................................899.
~ program.........................................497, 614, 862.
~ s›fatlar....................................................605, 607.
~ vazife .....................................................732, 742.

yedi ~ s›fât ........................................................576.
kudsiyet

iman ~i ..............................................................534.
kudsiyet-i hizmet .....................................................406.
Kudüs-i fierif ...........................................................969.
kul ................................................................20, 22, 25.
kulluk.....................................................................1058.
kulûb-i nuraniye ......................................................607.
kulüpler .................................................................1096.
kum .................................................................525, 593.

basit ~ ve sudan r›z›k verilmesi ........................592.
kumandan.............................257, 398, 620, 869, 1087.

dehfletli ~ ..................................................860, 881.
Kumandan

~’›n emri............................................................519.
Kumandan-› Akdes .................................................669.
kumandan-› âzam ...................................................668.
kumar ......................................................................635.
kumistan..................................................................526.
kundura

~ boyac›s› .........................................................871.
Kur’ân.......................22, 26, 31, 34, 38, 46, 47, 48, 49, 

50, 52, 58, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 110, 129, 138,
174, 175, 184, 195, 204, 212, 213, 216, 220, 229,
230, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 251, 256, 259,
262, 277, 280, 292, 293, 303, 304, 305, 306, 307,
309, 318, 319, 322, 323, 326, 331, 336, 344, 353,
364, 366, 399, 427, 444, 445, 446, 447, 462, 473,
478, 488, 492, 548, 559, 561, 565, 566, 609, 610,
612, 615, 619, 620, 621, 622, 631, 637, 663, 674,
691, 695, 696, 698, 699, 703, 721, 733, 741, 743,
752, 766, 772, 773, 774, 775, 780, 784, 788, 789,
790, 796, 803, 804, 810, 819, 823, 835, 847, 849,
850, 852, 854, 857, 859, 860, 862, 868, 869, 872,
876, 877, 878, 887, 895, 909, 915, 916, 917, 935,
942, 952, 953, 955, 956, 957, 960, 962, 963, 965,
981, 986, 996, 999, 1009, 1024, 1028, 1029, 1039,
1040, 1046, 1047, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065,
1066, 1067, 1070, 1071, 1074, 1076, 1078, 1082,
1086, 1089, 1090, 1092, 1093, 1096, 1098, 1107,
1120, 1128, 1133, 1148.
~ âlem-i gayb›n lisan›d›r ...................................566.
~ âlemlerin Rabbinin hitab›d›r...........................564.
~ alet edilmez ...................................................621.
~ aleyhinde dehfletli tahavvüller ve tahripler ....242.
~ aleyhindeki cereyanlar...................................765.
~ aleyhindeki plânlar ve Risale-i Nur................346.
~ Allâmü’l-Guyubun kelâm›d›r ..........................566.
~ ayetleri..........................Bak›n›z: âyât-› Kur’âniye.
~ ayn-› hak ve mecma-› hakaikt›r .....................562.
~ ayn-› hak ve sad›kt›r ......................................563.
~ befler kelâm› de¤ildir .............................558, 563.
~ bütün kitaplar›n fevkindedir ...........................560.
~ camiiyette harikad›r .......................................562.
~ dersi.............................................................1051;

Bak›n›z: ders-i Kur’ân.
~ dersinde halis dostluk....................................639.
~ hakikati.....................Bak›n›z: hakikat-i Kur’âniye,

hakaik-› Kur’âniye.
~ hakikatlar›n›n dünyaya yay›lmas› ..................127.
~ hakikatleri ......................................244, 640, 866.
~ hakikatlerine ve naflirlerine sars›lmaz rab›ta .866.
~ hakikatlerini teyit, ispat ve neflir ......................46.
~ hakkaniyetlidir................................................563.
~ harikad›r.........................................................566.
~ hatt›n› muhafaza ve Risale-i Nur.........256, 1063.

Konuşan Yalnız Hakikattir — K — Kur’ân hattını muhafaza
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~ hizmeti .........................................47, 49, 84, 440, 
660, 827, 834, 953, 986, 1014, 1054, 1071;
Bak›n›z: hizmet-i Kur’âniye.

~ hizmeti siyasetten men eder .........................414.
~ hizmetinin kerameti .......................................420.
~ ihbar-› gaybî cihetinde mu’cizedir..................566.
~ inhisar alt›na al›nmaz ....................................426.
~ kal’a-i semaviye-i arziyedir ............................563.
~ kelâmullaht›r ..................................................558.
~ kelimesinin tevafuku ......................................321.
~ lehindeki büyük bir cereyan...........................796.
~ maddî müdafaadan men eder .......................615.
~ medeniyeti ...............Bak›n›z: medeniyet-i Kur’ân.
~ menba-› hak ve maden-i hakikattir ................564.
~ mu’cizedir ......................549, 558, 559, 564, 566.
~ Muhammed’in (a.s.m.) mu’cizesidir...............558.
~ Muhammed-i Arabî’nin mu’cizesidir...............690.
~ nev-i beflerin umum tabakalar›na ders verir..564.
~ Nur Talebelerini siyasetten men eder............483.
~ nurlar› ............................................................260.
~ nuru ....................................Bak›n›z: nur-i Kur’ân.
~ Resul-i Ekrem ve ‹slâmiyet............................565.
~ semavîdir ...............................................558, 563.
~ fiakirtleri.........................................................145.
~ takat-i beflerin fevkindedir .............................564.
~ taraftar› ............................Bak›n›z: hizbü’l-Kur’ân.
~ u¤runda mücahede .........................................22.
~ ve ahiret.........................................................692.
~ ve Arap edipleri..............................................564.
~ ve di¤er kitaplar .............................................796.
~ ve eski peygamberlerin hakikatleri ................562.
~ ve hakikat-i haflriye........................................690.
~ ve kâinat ........................................................565.
~ ve küre-i arz...................................................856.
~ ve Resul-i Ekrem...........................................563.
~ ve Risale-i Nur.......................................473, 558.
~ ve sair kelâmlar .............................................563.
~ y›ld›zlar›na perde çekilmez............................419.
~ yolu ..................................................................37.
~ zemini muhafaza eder ...................................856.
~’a hizmet.................................240, 258, 327, 847, 

1001, 1003, 1004, 1036, 1056, 1074.
~’a hizmetin ehemmiyeti ...................................780.
~’a hizmetkârl›k.................................................418.
~’a hizmetkârl›k s›fât›........................................416.
~’a hücum ve ~’›n kendisini müdafaas› ......82, 303.
~’a sar›lmak ..............................................247, 706.
~’a yönelmek, onu okumaya, anlamaya 

çal›flmak .....................................................247.
~’daki meziyetler ve nükteler ............................565.
~’daki tekrarlar›n hikmeti ..................................444.
~’dan al›nan ders-i tevhid ve iman ...................567.
~’dan evvel mevcudat-› âlem............................561.
~’dan gelen teselliler.........................................845.
~’› imha plânlar› ................................................241.
~’› ortadan kald›racak bir gençlik yetifltirme 

plân›............................................................249.
~’› tefsir edebilecek flahs-› manevî...................175.
~’› y›kma plânlar›n›n uyguland›¤› devir ve

Bediüzzaman............................................1062.
~’›n alt› ciheti nuranîdir .....................................562.
~’›n ayeti ve sarahati ........................................474.
~’›n ayetleri .......................................................559.
~’›n bayra¤›n› her tarafa ilan ............................152.

~’›n bayraktar› ............49, 241, 242, 248, 353, 860.
~’›n belâgat› ..............................................559, 564.

~ takat-i befler fevkindedir ..........................560.
~’›n bir lem’a-i i’caz›..........................................146.
~’›n dellâl› ...............330, 430, 476, 870, 953, 1030.
~’›n dersiyle bahirler ve nehirler .......................592.
~’›n dostlar›n›n yazd›klar› kitaplar ve ~.............560.
~’›n dürbünüyle kâinat ......................................568.
~’›n düflmanlar›n›n yazd›klar› kitaplar ve ~.......560.
~’›n esrar› ...............................................316, 1094.
~’›n feyzi ...........................................................431.
~’›n gaybî ihbarlar› ............................................565.
~’›n güzel hakikatleri .........................................306.
~’›n hadimi ........................................................431.
~’›n hakaik› ve h›fz›.............................................75.
~’›n hakikatleri ..........................................282, 468.
~’›n hakikatlerini ehl-i imana bildirmek .............863.
~’›n hâkimiyet-i nuraniyesi ve saltanat-› 

kudsiyesi.....................................................566.
~’›n halâveti ......................................................561.
~’›n harflerinin sevaplar› ...................................566.
~’›n hasiyetleri, s›rlar› ve âlî manalar›...............565.
~’›n haflmet-i saltanat› ......................................561.
~’›n helâl etmemesi ..........................................417.
~’›n hizmeti .........................................................51;

Bak›n›z: hizmet-i Kur’ân.
~’›n hizmetkâr› ..................................................828.
~’›n hizmetkâr› ve neferi .....................................31.
~’›n ›fl›¤›yla mevcudat-› âlem............................561.
~’›n i’caz ve belâgat›.........................................474.
~’›n i’caz› ............................................82, 303, 564.
~’›n ilaçlar› ........................................................885;

Bak›n›z: edviye-i Kur’âniye.
~’›n ilâçlar›yla küllî rahneleri tamir ..................1062.
~’›n imanî hakikatlerini ehl-i imana bildirmek....497,

614.
~’›n imanî olan hakikatlerini izah ve ispat.......1046.
~’›n insanlar› terbiyesi.......................................559.
~’›n kabul etti¤i medeniyet................................208.
~’›n kâinata dair verdi¤i ders ............................561.
~’›n kald›r›lmas›n›n düflünüldü¤ü devir.............249.
~’›n kald›r›lmaya ve çürütülmeye çal›fl›lmas›....348.
~’›n kuvveti........................................................653.
~’›n lâfzî mu’cizeleri ........................................1107.
~’›n makam-i hürmeti ve mertebe-i 

muvaffak›yeti ..............................................563.
~’›n makbuliyeti.................................................564.
~’›n mertebe-i belâgat›......................................560.
~’›n meziyetleri ve hasiyetleri ...........................566.
~’›n misli olamaz.......................................564, 790.
~’›n misli yoktur.........................................566, 790.
~’›n mu’cizat›, hakkaniyeti ve Resul-i Ekrem....558.
~’›n nuru.................................Bak›n›z: nur-i Kur’ân.
~’›n nüzulü ........................................................563.
~’›n rahmeten lil’âlemîn oluflunun bir s›rr› ......1089.
~’›n sabah›nda uyanmak ..................................248.
~’›n s›dk ve hakkaniyeti ....................................562.
~’›n siyasetten men eder ..................................652.
~’›n surelerinin mislinin getirilememesi.....560, 564.
~’›n flebabet ve garabeti ...................................562.
~’›n talimi ve nuruyla semavat..........................583.
~’›n tazeli¤i ve gençli¤i .....................................562.
~’›n tebdil-i hayat-› içtimaiyesi ..........................558.
~’›n tefsiri nas›l yap›lmal›? ................................174.

Kur’ân hizmeti — K — Kur’ân’ın tefsiri nasıl yapılmalı?
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~’›n tefsirleri iki k›s›md›r..................255, 917, 1046.
~’›n temsilleri..............Bak›n›z: temsilat-› Kur’âniye.
~’›n tercüman›n›n ~’a itikad ve ihtiram› ............563.
~’›n tilaveti ve ruhaniler.....................................563.
~’›n usand›rmamas› ..........................................561.
~’›n üslûb-i ifadesi ve tarz-› beyan›...................562.
~’›n vech-i i’caz›........................................558, 564.
~’›n yapt›¤› ink›lâp ............................................559.
~’›n zemzeme-i belâgat› ...................................561.
~’la muaraza edilmez ...............................560, 564.
âlimlerin ~’a karfl› sükutu..................................564.
Arabî kitaplar ve ~ ............................................560.
befler ~’›n hakaik›na yap›flacak ........................168.
enaniyetli edipler, beli¤ler ve ~ .........................560.
evliya, asfiya ve ~ .............................................562.
gelecek neslin eliyle ~’› imha plân›...................241.
ilham› do¤rudan do¤ruya ~’dan almak .............256.
‹ncil ~ ittihad› ....................................................741.
‹sevîlerin hakikî dininin ~’a tâbi olmas›.............148.
istikbalde ~ hükmedecek ..................................145.
istikbalde en gür seda ~’›n sedas› olacakt›r .....229.
lisan-› hâl ile de ~’› okumak..............................248.
menfi hareketten ~ meneder ..........................1075.
Muhammed (a.s.m.) ~’›n mu’cizesidir...............558.
Muhammed-i Arabî ~’›n mu’cizesidir ................690.
Müslümanlar› ~’dan so¤utma plân› ..........81, 1097.
Said Nursî’nin ~’› h›fz› ........................................75.
tevâfuklu ~ ........................................................940.
üstad-› hakikî ~’d›r ............................................212.
yirminci asr›n ~ felsefesi olan eserler .............1045.

Kur’ân-› Azîmüflflan ........174, 312, 462, 482, 486, 856.
~ harikad›r.........................................................549.
~a tefsir.............................................................174.
~›n müfessiri .....................................................175.

Kur’ân-› Azîmüflflân...............................................1007.
~›n hikmetleri ........................................1011, 1012.

Kur’ân-› ekber-i âlem ..............................................670.
Kur’ân-› Hakim......................................................1084.
Kur’ân-› Hakîm .........................28, 39, 42, 50, 51, 188, 

216, 231, 234, 241, 255, 257, 304, 313, 315, 326,
340, 366, 376, 392, 399, 430, 469, 476, 501, 502,
505, 597, 602, 604, 607, 696, 725, 946, 954, 1002,
1003, 1023, 1026, 1038, 1041, 1056, 1061, 1071,
1078, 1089, 1090, 1093, 1097.
~ küfr-i mutlaktaki manevî Cehennemi izale 

eder ..........................................................1091.
~ zeminin akl› ve kuvve-i müfekkiresidir...........856.
~’deki belâgat ...................................................309.
~’deki hikmet-i kudsiye .....................................198.
~’den gelen tevhid nuru ....................................198.
~’in belâgat› ......................................................322.
~’in dersi

~yle bahirler ve nehirler..............................592.
~yle cevv-i sema.........................................586.
~yle da¤lar..................................................594.
~yle nebatat ve eflcar .................................600.

~’in feyzi............................................................277.
~’in hakikatleri.................................................1039.
~’in hizmeti ...............................................279, 292.
~’in hizmeti siyasetten meneder .......................467.
~’in mu’cize-i maneviyesinin bir âyinesi ...........875.
~’in nuru............................................................194.
~’in talimiyle semavat .......................................588.

Kur’ân-› Kerîm ..................................25, 33, 36, 38, 81, 
146, 248, 249, 263, 306, 313, 318, 964, 967, 969,

985, 1017, 1030, 1047, 1054, 1074, 1114, 1119,
1126, 1136, 1139.
~’in Allah kelâm› oldu¤unu ispat.........................34.
~’in nurlu yolu .....................................................35.
~’in sad›k hizmetkâr›...........................................31.

Kur’ân-› Mecîd.......................................................1133.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ...........................331, 456, 473, 

491, 498, 505, 527, 538, 555, 579, 605, 671, 789,
1062, 1147.
~’a güzel bir tefsir-i cami ..................................171.
~’›n derece-i i’caz› ............................................565.
~’›n Hâl›k›n kitab› oldu¤unun ispat› ..................557.
~’›n mislini getirmek mümkün de¤ildir ..............565.
rûy-i zeminin k›t’alar› ve hükûmetleri ~’a

sar›lacaklar .................................................789.
Kur’ân-› Mübîn ............................................1012, 1013.
Kur’ân-› Rabbanî

cismanî ~ ..........................................................568.
Kur’ânî ....................................................................928.

~ bir sed............................................................699.
~ dersler............................................................501.
~ hakikat .............................................................42.
~ hakikatler .......................................................254.
~ hakikatler manzumesi......................................50.
~ set ...................................Bak›n›z: sedd-i Kur’ânî.
ilm-i iman› k›sa zamanda kazand›ran ~ bir 

tefsir..............................................................58.
kalp ve ak›l ile hakikate ulaflt›racak ~ bir yol ..1065.

kurbiyet-i ‹lâhiye......................................................312.
Kureyfl Cami .............................................................64.
kurnazl›k..................................................................423.
kurt ..........................................................................959.
kurtulufl ...................................................................433.
kurun-i ûlâ ...............................................................208.
kurun-i vusta ...........................................................142.
kusur.........................................43, 100, 416, 475, 503.

~ ve ceza ..........................................................115.
~lar› affedenler..........................................479, 841.
~unu bilmek ......................................................886.
~unu görene ve bildirene minnettar olmak .......733.
~unu görmek.....................................................737.
baflkas›n›n ~u insan›n ~una özür olamaz ..........95.
kendini ~lu bilmek.............................................733.
flahsî ~lara bakmamak .....................................158.

kusurat ....................................................394, 451, 485.
kufl ..................................................................421, 531.

~lar›n duygular› ve azalar› ................................531.
kûfle-i kabir .............................................................106.
kutbiyet .................................................480, 748, 1065.
kutb-i azam .....................................................450, 480.
kutbü’l-arifîn ..............................................................30.
kut-i lâyemut ...................................................130, 192.
kutup .......................................................449, 657, 748.
kuva

hayvanat›n ~lar› ................................................531.
kuva-i haf›za ...........................................................682.
Kuva-i Milliye.............................................................48.
kuvve-i bâzu............................................................431.
kuvve-i haf›za .........................................606, 675, 682.
kuvve-i imaniye .......................................................901.
kuvve-i maneviye..............46, 150, 151, 167, 168, 362, 

536, 655, 717, 731, 734, 735, 865, 902, 910, 932.
kuvve-i maneviye-i harika .......................................152.
kuvve-i maneviye-i imaniye.....................................430.

Kur’ân’ın tefsirleri iki kısımdır — K — kuvve-i maneviye-i imaniye
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kuvve-i müfekkire....................................................856.
kuvve-i ulviye ..........................................................229.
kuvvet .............................167, 207, 209, 210, 412, 431.

~ kanunda olmal› ........................................95, 119.
hak ~i ................................................................652.
kör ~ .................................................165, 531, 600.
Nur Talebeleri’ni ezmek isteyen gizli ~ .............659.
Said Nursî’yi mahkûm etmek isteyen gizli ~.....394.

kuvvet-i iman ......................................534, 1063, 1097.
kuvvet-i imaniye..............................285, 467, 717, 864.
kuvvet-i maddiye.....................................................652.
kuvvet-i marifet .......................................................293.
kuyud-i ihtiraziye.............................379, 380, 382, 397.
Küçük Ali .........................................................877, 889.
Küçük Âfl›k..............................................................507.
Küçük Tarihçe-i Hayat.............................................980.
küffar .......................................................................942.
küfran..............................................306, 461, 492, 740.
küfran-› nimet..................................................292, 305.
küfrî düsturlar..........................................................878.
küfr-i mutlak ..............................................................58.
küfr-i meflkûk ..........................................................849.
küfr-i mutlak ............................................628, 630, 637, 

651, 653, 658, 749, 752, 760, 768, 772, 773, 847,
848, 849, 850, 877, 889, 1030, 1051, 1052, 1062,
1070, 1078, 1089, 1090.
~a düflenler için ölüm .....................................1090.
~a karfl› set .....................................................1089.
~› yerlefltirenler .................................................630.
~taki cehennem azab› ....................................1090.

küfür ...........18, 26, 153, 165, 166, 366, 445, 461, 492, 
608, 640, 674, 817, 951, 952, 1011, 1081, 1125.
~ propagandas›...............................................1012.
~ rejimleri ..........................................................999.
~e r›za küfürdür ................................................950.
~le ittiham etme ................................Bak›n›z: tekfir.
~ün çürük direkleri ............................................959.
~ün mahiyeti .....................................................139.
iman ve ~ün muvazenesi..................................166.
kesin ve tam bir ~ ..................Bak›n›z:küfr-i mutlak.
keyfî olarak ~e zorlama ....................Bak›n›z: cebr-i 

keyfî-i küfrî.
Külliyât-› Nur ...........................................................741.
külliyet .......................................................................42.
Kürdistan ........................................84, 356, 641, 1098.
küre-i arz ................................146, 151, 366, 500, 524, 

609, 650, 677, 681.
~ denilen Rahmanî iafle anbar› ........................668.
~ eczahanesi ....................................................667.
~ fabrikas› .........................................................667.
~ ve ism-i Evvel ................................................684.
~ ve Kur’ân .......................................................856.
~›n bahar ordugâh› ...........................................668.
~›n k›yameti ......................................................856.
~›n vazifeleri .....................................................522.

küre-i zemin ............................................................538.
Kürt .....................59, 137, 157, 806, 1099, 1100, 1136.

Rafizî bir ~ ........................................................227.
Kürt Gönüllü Kumandan› ........................................435;

Bak›n›z: Said Nursî.
Kürtçülük ...............................................................1100.
küflayifl-i fikir .............................................................59.
Kütahya...................................................................804.
kütüb-i ‹slâmiye...............................................105, 129.

kütüb-i mukaddese .........................................542, 607.
~ Resul-i Ekrem’i tasdik eder ...........................552.

kütüb-i mukaddese-i semaviye ...............................579.
kütüb-i münzele ......................................................796.
kütüphane ...............................................................637.

L
lâ ilâhe illâllah .........................................................454.
Lâ Martin...................................................................29.
lâdinî .....................................................................1099.

~ cumhuriyet .............................................360, 388.
lâf ............................................................................32.
lâf›z .................................................................37, 1068.
lâfz-› Resul-i Ekrem ................................................314.
lâfz-› fleriat ..............................................................108.
lâfzullah...................................................................322.
Lâhika Mektuplar› ...................................................440;

Bak›n›z: mektuplar.
Lâhikalar .................................................................703.
Lâhor .....................................................................1119.
Lahore ...................................................................1115.
lâik

~ cumhuriyet.....................................341, 360, 626.
~in manas› ........................................................626.

lâiklik...........................................965, 994, 1000, 1008.
~e ayk›r› hareket etme ittiham›na cevap ........1008.

lâkayt
dindar ve müttakîyi ~a tercih ............................806.
dinde ~..............................................................136.

lâkaytl›k...................................................152, 285, 362.
lânet ........................................................766, 769, 770.
lânetleme.................................................Bak›n›z: tel’in.
Lâsiyyemalar...........................................................213.
lâstik

~li kanun ...................................................628, 918.
lâtife ........................................................................287.
lâubâli......................................................................948.
lâubalilik ....................................................................88.

dinde ~..............................................................222.
Layelpur.................................................................1115.
lâyiha-i temyiz .........................................................879.
lâyuhti......................................................................325.
Lebid

~in k›z› ..............................................................559.
ledünniyât................................................................927.
lehviyat-› medeniye.................................................224.
lem’a-i i’caz .....................................................146, 492.
Lem’alar ................................................213, 703, 1048.
lemaat-› müteferrika................................................128.
Lemeat ....................................................................213.
Lemeât-› Nuriye ....................................................1038.
letaif ..................................................................36, 537.
letaif-i insaniye ........................................................494.
levaz›mat

zîhayat›n ~›n›n gönderilmesi ............................523.
Levh-i Mahfuz .................................................105, 606.

~un numunecikleri ............................................682.
Levh-i Mahv ve ‹spat ..............................................586.
levm ........................................................................161.
levm-i laim...............................................................510.
leyâli-i meflhûre.......................................................915.

kuvve-i müfekkire — KL — leyâli-i meşhure
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Leyle-i Berat............................................................915.
Leyle-i Kadir....................453, 788, 899, 911, 915, 941.

~de kalbe gelen bir hakikat ..............................788.
Leyle-i Miraç............................................................911.
lezaiz-i nameflrua......................................................88.
lezzet ......................................424, 500, 671, 764, 845.

~in zevali...........................................................845.
~li zehirler .........................................................654.
elemlerde bâkî ~leri aramak .............................654.
haz›r ~i ilerideki ~e tercih .................................481.
iman›n hadsiz ~lere medar oldu¤unu ders 

vermek........................................................654.
manevî ~ler.......................................................525.
muvakkat ~i ......................................................764.

lezzet-i hayat...........................................................849.
lezzet-i sefihâne......................................................654.
lezzet-i fleytaniye ....................................................414.
libas.........................................................................883.
lillâh.........................................................................706.
lillâh için...................................................................311.
limon tuzu ...............................................................595.
lisan ........................................................273, 471, 606.

âlem-i gayb›n ~› ................................................566.
lisan-› Arabî...........................................................1090.
lisan-› gayp .............................................................473.
lisan-› hâl ................................231, 257, 298, 522, 525, 

529, 531, 539, 585, 599, 604, 656, 784.
~ diliyle ders ve irflat.........................................656.
~ ile de Kur’ân’› okumak...................................248.

lisan-› kal ................525, 531, 552, 586, 599, 604, 656.
lisan-› mahsus.........................................................667.
lisan-› risalet............................................................928.
lisan-› Türkî ...........................................................1090.
lisan-› Üstat.............................................................740.
lisanü’l-hak ..............................................................510.
lise

~ talebeleri ................................................666, 673.
k›zlar ~si ...........................................................869.

Lokman ...........................................................814, 823.
Lübnan ..................................................................1133.
lütf-i Rahman ..........................................................273.
lütf-i Yezdanî ...........................................................240.
Lütfiye .....................................................................794.
Lütfü ......................................................................1073.
lütuf ...........................................................................25.
lüzumsuz.................................................................329.

M
M. Sabir ‹hsano¤lu .............................1111, 1112, 1113, 

1114, 1117, 1120.
Ma’bud ....................................................................604.
maarif ................................................................88, 837.

~ dairesi ............................................................294.
~ dairesi Nura telebeli¤i teflvik ve takdir 

etmeli ..........................................................872.
felsefî ~ .............................................................329.

Maarif ........................................................................50.
maarif-i Ahmediye ...................................................928.
maarif-i cedide.........................................................114.
maarif-i fenniye .......................................................330.
maarif-i ‹lâhiye ................................................216, 330.
maarif-i ‹slâmiye......................................................699.

maarifperverlik ........................................................294.
maafl .....................................112, 191, 192, 419, 1058.
ma'bed

sonsuz bir ~ ........................................................36.
maddecilik .............................................................1027.
madde-i kanuniye ...................................380, 382, 397.
madde-i unsuriye ....................................................202.
maddeten terakki................50, 94, 106, 144, 148, 149.
maddî ......................................................................539.

~ mertebeler .....................................................901.
~ müdafaa ................................................615, 852.
~ s›k›nt›larda birbirine tesellici olmak ...............655.
~ tazyikler..........................................................119.
~ terakki ............................................................149.
~ terakkiyat .......................................................148.
~-manevî saadet ve terakki ..............................712.
hizmetteki ~ zahmetler .....................................650.

maddiyat .......................................................174, 1045.
maddiyyun ............................................348, 654, 1097.
maddiyyunluk..................................................244, 653.
maden.............................................................527, 594.
maden-i hakikat ......................................................564.
maden-i hayat-› içtimaiye ........................................119.
maden-i kuvve-i maneviye ......................................348.
maden-i tekemmül ..................................................198.
maden-i terakkiyat ..................................................550.
madeniyat ...............................................................595.
ma¤firet duas› .........................................................857.
ma¤lûp ............................................................652, 788.
Ma¤rib ...................................................................1133.
ma¤rur.....................................................................406.
ma¤rurâne...............................................................306.
mahall-i a¤raz .........................................................122.
mahall-i ceza...........................................................765.
Mahatma Gandi ......................................................974.
mahbûb-i cân ..........................................................815.
Mahbûb-i Hudâ .......................................................813.
mahbûb-i zîflan .......................................................814.
mahbusin.................................................................119.
mahiyet ...................................................................571.
mahiyet-i befleriye...................................................288.
mahiyet-i ilmiye .......................................................200.
mahiyet-i insaniye ...........................................698, 788.
mahkeme..........................................44, 355, 367, 371, 

372, 377, 379, 398, 399, 400, 401, 619, 628, 634,
830, 861, 878, 879, 882, 888, 933, 999, 1000.
~lerin risalelere beraat vermesi ........................642.
ahirette kurulacak büyük ~ ......Bak›n›z: mahkeme-i

kübra.
üç ~...................................154, 778, 809, 811, 855, 

858, 861, 862, 866, 872, 881, 883, 917.
Mahkeme Reisi .......................................................997.
Mahkeme Reisi Ali R›za..........................................629.
mahkeme-i adalet ...................................355, 379, 381.
mahkeme-i âdile ...................................358, 392, 1023.
mahkeme-i kübra............................435, 437, 637, 857, 

879, 882, 884, 888, 889.
haflirdeki ~ya arzuhâl .......................................876.

mahkeme-i kübra-i haflir ...............................878, 1022.
mahkeme-i temyiz.................................................1023.
Mahkeme-i Temyiz .........398, 403, 876, 878, 879, 935.
mahkûm..........................................415, 426, 432, 861, 

872, 879, 882, 888, 1009, 1049.
~lar›n ›slâh› ...............................................717, 843.
zulmen ~ .........................................................1054.

mahkûmiyet ....................................639, 830, 880, 883.

Leyle-i Berat — LM — mahkûm
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mahkûm-i ink›raz ....................................................207.
mahlûk ............................................199, 516, 569, 571.

~larda iflleyen Hikmet Eli ..................................675.
denizlerdeki ~lar›n r›z›klar› ...............................592.
en sevgili ~ .......................................................555.

mahlûkat .........................................................561, 677.
~›n sevk ve idareleri .........................................590.
~taki teavün hakikat›.........................................572.
zeminin ~› .........................................................591.
zîruh ~›n konuflmas› .........................................543.

mahlûkat-› semaviye
~nin tanzimi ......................................................585.

mahpus...........................613, 656, 663, 672, 673, 881, 
900, 906, 913, 925.
~lardan farz› k›lanlar, sab›r içinde flükretmeli ...845.
~lar› irflat...........................................................827.
~lar›n ›slâh› .......................................................913.
~lar›n ›slâh› ve Meyve Risalesi.........................843.
~lar›n Nurlardan istifâdeleri ..............................838.
~lar›n terbiye edilmesi ......................................656.

mahrem
~ risaleler .................385, 386, 631, 878, 880, 923.

mahrumiyet ...............................................................31.
mahsus bir zat ........................................................571.
mahfler-i acayip ..............................................517, 587.
mahv ü ispat ...........................................................568.
mahv ve ispat..........................................................519.
mahviyet .........................................131, 406, 502, 663, 

665, 737, 738, 783, 804, 854.
mahviyetkâr...............................................................18.
mahviyetkârl›k

Said Nursî’nin ~› .................................................30.
mahz-› adalet ........................................................1051.
maiflet.............................191, 317, 441, 456, 482, 483, 

748, 761, 1086; Bak›n›z: geçim.
~ derdi..................................Bak›n›z: derd-i maiflet.
Said Nursî’nin ~i ...............................................770.

maiflet-i dünyeviye
~ için minnet alt›na girmemek ..........................419.

makale
Said Nursî’nin Hürriyet hakk›ndaki ~leri .............86.

makam....................................232, 291, 450, 469, 479, 
665, 783, 863, 900, 1051.
~ sahibi .............................................................783.
~ sahibi olmak ..................................................469.
~ sevgisi...................................Bak›n›z: hubb-i câh.
büyük ~lar .........................................................747.
dinî ~.................................................................783.
hâz›râne ve muhatabâne ~...............................574.
hususî ~ ............................................................748.
manevî ~.................................................804, 1061.
manevî ~ sahibi olmaya çal›flmaktan 

kaç›nma..............................................787, 854.
manevî ~lar.......................................................747.
nuranî ~lar ........................................................746.
Said Nursî’nin manevî ~lar› kabul 

etmemesi ............................................746, 782.
flahsî ~......................................................450, 657.
flahsî ~lar› arzu etmemek .................................886.

makamat .........................................................748, 870.
~› kabul etmemek .............................................871.
fânî ~.................................................................863.
manevî ~›........................................................1050.
Said Nursî’nin ~› hizmete feda etmesi..............871.

uhrevî ~.............................................................886.
Makamat-› Haririye ...................................................62.
makam-› hürmet......................................................563.
makam-› içtimaî ..............................................286, 290.
makam-› iddia.........632, 633, 634, 635, 636, 639, 865.
makam-› ihtiram ......................................................292.
makam-› kudsî ........................................................579.
makam-› manevî .....................................................232.
makam-› maneviye

flahsî ~yi aramamak .........................................787.
makam-› flan-i fleref ................................................900.
makam-› uhrevî.......................................................783.
makarr-› saltanat-› ebediye .....................................594.
makas›d-› ‹lâhiye.....................................................554.
makas›d-› Kur’âniye................................................444.
Makber-i Saadet .....................................................894.
makbul-i Nebevî......................................................894.
makine

teksir ~si ...........................................................887.
makine-i Rabbaniye ................................................667.
makine-i tekemmülât.................................................92.
maksad-› siyasî.......................................................366.
maksud-i bizzat...............................................221, 464.
mal ........................................................355, 786, 1004.

halklar›n ~›n› kabul etmemek ...........................419.
millet ~› .............................................................192.

Malatya Hâdisesi ........................................1020, 1035.
malâyani .................................................429, 500, 732.
malâyaniyat.............................................................199.
malik........................................................................546.
Malik........................................................................548.
Malik-i Yevmiddin ....................................................602.
malûmat

fennî ~›..............................................................329.
mana...............................................................37, 1068.

~s›z isim ve resim.......................................66, 626.
mana-i dindar

~ cumhuriyet ve reisleri ..............................66, 626.
mana-i harf..............................................................248.
mana-i hilafet ..........................................................224.
mana-i iflarî .....................................................473, 474.
mana-i meflrutiyet ...................................................123.
mana-i remzî...........................................................474.
mana-i saltanat .......................................................224.
mana-i sarih ....................................................473, 474.
mana-i sarihî ...........................................................474.
manen terakki ...................................................50, 144.
manevî ......................................................................29.

~ Âl-i Beyt .........................................................886.
~ bask› ......................................Bak›n›z: tahakküm.
~ bir yasakç› .....................................................843.
~ buhran ...........................................................959.
~ cehennem .........................166, 731, 1089, 1091.
~ cennet............................................................166.
~ cennetin hazinesi ve nehirler.........................526.
~ cihad ..........Bak›n›z: cihad-› manevî, mücahede-i

maneviye.
~ de¤erler .........................................................976.
~ fütuhat............................................................457.
~ geliflme ................Bak›n›z: terakkiyat-› maneviye.
~ hacat-› zaruriye..............................................292.
~ hasaretlerden kurtulma çaresi .......................492.
~ hastal›klar ve s›dk..........................................153.

mahkûm-i inkıraz — M — manevî hastalıklar ve sıdk
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~ hastal›klardan kurtulufl ..................................760.
~ hastal›klardan temizlenmek.............................35.
~ hayat..............................................................327.
~ ilâçlar .............................................................414.
~ kal›p ...............................................................201.
~ karanl›klar›n izalesi ........................................707.
~ kazanç ...........................................................863.
~ makam.................................................804, 1061.
~ makam sahibi olmaya çal›flmaktan kaç›nma.787,

854.
~ makamat......................................................1050.
~ makamlar.......................................................747.
~ mertebe .................................................863, 901.
~ mücahede......................................................213.
~ saha.............................................................1005.
~ silâhlar ...........................................................640.
~ flükür ................................Bak›n›z: flükr-i manevî.
~ tahribat.........................................................1101.
~ tahribat devresi ................................................49.
~ tahribata karfl› ~ hizmetler...........................1091.
~ tedavi ...........................................................1064.
~ terakkiyat .......................................................524.
~ teselli .............................................................329.
~ vazifeler .........................................................292.
~ yard›m............................................................857.
~ yasakç› ......................................636, 1055, 1078.
~ zevkler ve lezzetler........................................525.
~ zulümat ve yaralar .........................................204.

maneviyat .............................23, 166, 551, 1045, 1101.
~ adam›.............................................................964.
~tan gelen dayanma gücü .............Bak›n›z: kuvve-i

maneviye.
mani-i herkemal ........................................................95.
mant›k .................................................................34, 74.
mant›kî ......................................................................38.
manzara-i hayal ......................................................137.
Manzume-i fiemsiye ...............................................573.
maraz-› ruhî ............................................................445.
Mardin.................................................................71, 72.

~ ulemas›n›n Said Nursî’yle muarazas›..............71.
marifet ..............................22, 102, 130, 145, 293, 318, 

494, 524, 530, 547, 696, 790.
~in inkiflaf›.........................................................537.
gaibâne ~..........................................................574.
hakikî ~ .............................................................147.

marifet-i ‹lâhiye ...............................533, 553, 700, 703.
marifet-i imaniye .....................................................541.
marifet-i ‹slâmiye...................................................1134.
marifet-i Rabbaniye.................................................550.
marifet-i tam..............................................................95.
marifetullah .............................213, 302, 505, 537, 703.
mariz .......................................................................329.
masiva ..............................................................27, 569.
maslahat.........................154, 415, 598, 606, 807, 878.

~l› cihazlar ........................................................571.
~l› s›fatlar ..........................................................571.

maslahat-› befler .....................................................207.
maslahat-› befleriye ................................................168.
maslahat-› hükûmet ................................................851.
maslahat-› ‹slâm .....................................................223.
maslahat-› ‹slâmiye.................................................222.
maslahatkârâne tebdiller.........................................568.
masnu.....................................200, 541, 542, 571, 595.

~lar›n simalar›, flekilleri ve suretleri ..................532.
zîfluur ~lar ve mukâleme-i Rabbaniye..............546.

masnuat..................270, 554, 576, 578, 675, 676, 703.
~›n suretlerinin aç›l›fl› .......................................529.

mason...................254, 661, 663, 918, 978, 979, 1027;
Bak›n›z: farmason
~lar›n mahiyeti ................................................1057.
~lar›n plânlar›n›n akim kalmas›.........................653.

masonluk ........................................................952, 977.
masraf .....................................................................208.
masum ....................................115, 119, 122, 251, 363, 

368, 446, 460, 463, 483, 495, 652, 695, 729, 803,
810, 827, 848, 882, 945, 946, 947, 1002, 1026.
~lar ve musibetler .............................................460.
~lara yap›lan hiddetli muameleler.....................861.
~lar› himaye ......................................................946.
~un hakk› ........................................................1002.
bir ~un hakk› yüz cani için feda edilmez ..........729.

mâsuniyet..............................................................1007.
mâfluk-i mecâzî.......................................................789.
matbuat nizamnamesi.............................................103.
materyalist...............................................................968.

~ milliyetçilik....................................................1122.
materyalizm...........................................................1027.
matlap .....................................................................676.
matlup .....................................................................609.
maye-i hayat ...........................................................206.
mazarrat-› umumiye..................................................87.
mazhar-› enbiya ......................................................850.
mazhar-› i’caz .........................................................318.
mazhar-› muhabbet.................................................108.
mazhar-› uhuvvet ....................................................108.
mazhariyet-i ulyâ.....................................................927.
mazi ........................................................................366.

~ günah›............................................................211.
~ k›t’as› .....................................................136, 145.

mazlum...........................210, 445, 460, 676, 827, 844.
~lar› zelil etmemek ...........................................149.
~lar›n cereyan›..................................................210.
~lar›n imdad›na koflanlar ..................................461.
~un ah›..............................................................643.
bahtiyar ~..........................................................672.
Hristiyan ~lar.....................................................461.

mazlumiyet................................................99, 371, 845.
me’yus ............................................................150, 649.

~ olmamak................................................891, 908.
me’yusiyet ........................99, 152, 188, 362, 447, 910.
mebus...............................................51, 219, 228, 412.

163 ~un Van’daki dârülfünuna tahsisat› ...........633.
dindar ~lar.......................................................1024.

mebusan
~a hitap.............................................................226.

mecburiyet-i kat’iye .................................................853.
meclis......................................................................224.

~ elinde bulunmayan ve ~ tarik›yla olmayan
kuvvet .........................................................225.

büyük ~ ya taklit veya tenkit edilir ....................224.
Meclis............................................................229, 1075.
meclis-i mebusan....................................................107.
Meclis-i Mebusan .....................48, 218, 403, 629, 698.
meclis-i muhteflem..................................................205.
meclis-i tehlil ...................................................528, 531.
meclis-i tevhid .........................................................528.
mecma-› hakaik ......................................................562.

manevî hastalıklardan kurtuluş — M — mecma-ı hakaik
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mecmua-i kâinat .....................................................670.
mecnun...................................................123, 477, 822.
Mecusî ....................................................................877.
meczup .................................................................1087.
medar-› bahs...........................................................767.
medar-› fahr ....................................307, 308, 475, 943.
medar-› füyuzat.......................................................495.
medar-› gurur..........................................307, 308, 475.
medar-› hamd .................................................307, 308.
medar-› hayret ................................................639, 868.
medar-› iftihar .......231, 244, 357, 358, 555, 813, 1046.
medar-› ihtilâf ..................................................765, 768.
medar-› inkiflaf ........................................................550.
medar-› itham..........................................................386.
medar-› itiraz...................................................480, 888.
medar-› ittiham................................................862, 863.
medar-› maiflet..................................................28, 427.
medar-› merak ........................................................464.
medar-› mes’uliyet ..................................618, 619, 756, 

804, 805, 855, 858, 924.
medar-› münakafla..................................................487.
medar-› niza............................................................487.
medar-› saadet................................................650, 651.
medar-› saadet-i dünyeviye ....................................197.
medar-› sual............................................................871.
medar-› sürûr ..........................................................813.
medar-› flefkat.........................................................298.
medar-› fleref ..........................................231, 555, 651.
medar-› flükran................................................308, 845.
medar-› flükür..........................................................307.
medar-› tahakküm...................................................288.
medar-› tenevvür.....................................................198.
medar-› tenkit ..........................................................146.
medar-› teselli .........................................329, 639, 660.
medar-› zarar ..........................................................639.
mededhah.......................................................189, 273.
medenî............................................................127, 159.

~ hukuk........................Bak›n›z: hukuk-i medeniyet.
~ milletler..................Bak›n›z: milel-i mütemeddine.
~ce nameflru hevesata müsait kanunlar ..........624.
~lere galebe çalmak ikna iledir...................94, 105.
~lerin içi ............................................................208.
sureten ~...........................................................136.

medenileflme ..................................Bak›n›z: temeddün.
medeniyet.........................88, 122, 123, 131, 148, 196, 

208, 209, 222, 242, 247, 294, 344, 391, 392, 399,
461, 464, 619, 773, 849, 878, 1003, 1045, 1099;
Bak›n›z: kanun-i medeniyet, usul-i medeniyet.
~ çarfl›s› ............................................................141.
~ fantaziyesi ...........................................788, 1092.
~ harikalar›................................................565, 620.
~in befl menfi esas› ..........................................207.
~in günahlar›, seyyiatlar› ..........................150, 207.
~in icaplar›n› taklit...........................................1087.
~in mehasini .............................................145, 147.
~in mehasini ve iyilikleri............................150, 207.
~in sefahati ve lezzetli zehirleri ........................654.
~ten istifa ..........................................................123.
Asya ~inin galebesine ......................................150.
Avrupa ~i ..................................................150, 392.
Avrupa ~inin ‹slâmiyet hakaikiyle musalâhas›1098.
gaddar ~ ...........................................................652.
günahkâr ~ ...............................................150, 207.
hakikî ~.....................................123, 149, 151, 249.

‹slâmî ~.......................................................74, 142.
‹slâmiyetin kuvvetiyle ~in mehasini galebe edecek.

150, 207.
Kur’ân’›n kabul etti¤i ~......................................208.
maddî ve manevî ~...........................................229.
mimsiz ~ .........................................122, 399, 1086.
muzlim ~ ...........................................................209.
sefahat-i mutlaka ~ ismi verilmesi ............638, 859.
sefih, mütemerrit, gaddar, manen vahflî bir ~...207.
sefihâne ~ .........................................................869.
fieriat sefih ve gaddar ~i reddeder ...................207.
fieriat-› Ahmediyenin tazammun etti¤i ve 

emretti¤i ~...................................................209.
fieriat-› Garradaki ~ ..........................................209.
Türk ~i.............................................................1045.

medeniyetçi.............................................................101.
medeniyet-i âmm ......................................................95.
medeniyet-i befleriye.........................................49, 866.
medeniyet-i fuzlâ .....................................................118.
medeniyet-i habise..........................................207, 222.
medeniyet-i hakikiye ...............................................149.
medeniyet-i hâz›ra ..........................................208, 209.

âlem-i ‹slâm›n ~ya karfl› istinkâf› ......................208.
medeniyet-i insaniye ...............................................248.
medeniyet-i ‹slâmiye ...............................................248.
medeniyet-i kadime...................................................87.
medeniyet-i Kur’ân

~’›n zaman-› zuhuru..........................................223.
medeniyet-i Muhammediye.....................................989.
medeniyet-i sefihane.......................................160, 223.
medeniyetperver .....................................................159.
medet ......................................................................324.
medih..............................457, 766, 797, 804, 816, 854.

Risale-i Nur ve müellifini ~..................................48.
Said Nursî’nin ~lerin bir k›sm›n› kabul 

etmesinin sebebi ..........................52, 865, 885.
Said Nursî’ye yap›lan ~lerden tevehhüm .........902.

medine-i fazila-i Eflâtuniye ......................................118.
Medine-i Münevvere .....15, 800, 860, 894, 1077, 1125.

~ allamelerinin Nurlar› tetkik ve takdiri .............868.
medrese..............................53, 54, 55, 56, 57, 69, 112, 

227, 498, 536, 790, 919, 940, 1065, 1097, 1098.
~ talebeleri ve iafleleri.........................................55.
nuranî ~ ............................................................533.
Risale-i Nur ~si .................................................447.
Said Nursî’nin ~si .....................................633, 919.
fiarkî Anadolu ~ teflkilât›.....................................55.
terbiye ~............................................................717.

medrese-i ‹slâmiye................................................1101.
medrese-i nuraniye .................................................557.
medrese-i Nuriye ............457, 1033, 1036, 1037, 1038.
medrese-i seyyare

flimendifer denilen ~ .........................................163.
medrese-i umumî....................................................285.
medrese-i umumiye ..............................................1098.
medrese-i Yusufiye ...........................23, 655, 661, 827, 

837, 841, 893, 895, 899, 913, 914, 915, 964, 1054.
~deki fliddetli imtihanda sars›lmayanlar............655.
~den ayr›lmak istemeyen gençler.....................827.
üçüncü ~...................................826, 838, 890, 925.

Medresetüzzehra................................79, 83, 136, 161, 
447, 448, 466, 661, 1053, 1098.

mefahir-i milliye.......................................................360.
mefahir-i tarihiye .....................................................219.

mecmua-i kâinat — M — mefahir-i tarihiye
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mefkûre
tarafgirâne ~ler .................................................728.

mehabet ..................................................................503.
mehasin

medeniyetin ~i ..................................................207.
mehasin-i ahval .......................................................511.
Mehdî ve flakirtleri...................................................457.
Mehdîlik

Said Nursî ve ~.................................................900.
meh-i taban.............................................................823.
Mehmed ..............................................175, 1030, 1144.
Mehmed (Said Nursî’nin biraderi) .............................66.
Mehmed Akif (Ersoy) ....................191, 256, 955, 1122;

Bak›n›z: Akif.
Mehmed Emin Efendi ...............................................54.
Mehmed Feyzi ................................................501, 794.
mekarim-i ahlâk ......................................................502.
Mekke .....................................................................780.
Mekke-i Mükerreme................480, 807, 858, 859, 894.

~ allamelerinin Nurlar› tetkik ve takdiri .............868.
mekteb-i harbiye .....................................................126.
mekteb-i idadi .........................................................126.
mekteb-i irfan..........................1001, 1002, 1005, 1053.
mekteb-i mülkiye.....................................................126.
mektep ................................249, 493, 964, 1098, 1100.
Mektubat .....................................................1038, 1048.
Mektubat (‹mam-› Rabbanî’nin) ......................196, 215.
mektuplar....................39, 52, 154, 171, 343, 368, 439, 

612, 633, 641, 644, 703, 713, 715, 802, 809, 811,
830, 846, 874, 878, 880, 882, 890, 968, 1070,
1077; Bak›n›z: Lâhika Mektuplar›.
~›n beraati.........................................................886.
hapishanelerde yaz›lan ~ .................................644.
Nur Talebelerinin ~............................................440.
Said Nursî’nin Nur Talebelerine yazd›¤› ~ ........439.

melâike ...........................................146, 270, 298, 489, 
539, 544, 655, 674, 755, 1047.
~ ilhamlar› .........................................................545.
~ ve ahiret.................................................689, 691.
~leri görmek ve konuflmak ...............................538.

melâike-i rahmet......................................................113.
mele-i âlâ ................................................264, 707, 813.
melek ..............................................270, 690, 887, 911;

Bak›n›z: melâike.
~ler ve Kur’ân ...................................................564.

melek-i ra’d .............................................................681.
melekiyet.................................................................533.
memalik-i ‹slâmiye ....................................................92.
memalik-i Osmaniye .................................................92.
Memduh Bey...................................................177, 179.
memleket..............26, 49, 72, 246, 254, 348, 354, 359, 

364, 378, 630, 719, 852, 862, 896, 941, 957, 968,
980, 999, 1002, 1005, 1029, 1134; Bak›n›z: vatan.
~ ve Risale-i Nur.................................52, 441, 857.
~in asayifli....................Bak›n›z: asayifl-i memleket.
~in emniyet ve asayiflini ihlâl edenler.............1002.
~in nokta-i istinâd›n› temin................................757.
~in saadet ve selâmeti........................................51.
~in ve istikbâlinin en büyük iki tehlikesi ............757.
~te din hürriyetinin temini .................................981.
~te hükmedenler Risale-i Nur’dan istfiade 

etmeli ..........................................................858.
ebedî ~..............................................................599.
hür adamlar›n hür ~i .........................................976.

Risale-i Nur’un ~e zarar› yoktur........................881.
memlûk ...................................................................730.
memur72, 121, 343, 350, 361, 412, 466, 496, 640, 653,

656, 657, 712, 716, 778, 840, 842, 844, 861, 904,
923.
~lar›n Nurlara taraftar olmalar› .........................837.
~lar›n Said Nursî’yi taciz etmesi .......................436.
~lar›n Said Nursî’yle görüflmekten kaç›nmas›..434.
~un vazifesi.......................................................434.
adliye ~lar› ve Risale-i Nur ...............................867.
adliye ~u ...........................................................861.
müdahin ~lar.....................................................128.
resmî ~lar .................................................885, 902.
Üstat ve ~lar......................................................711.
vehham ~lar......................................................924.

memurîn-i adliye .....................................................354.
memurîn-i Rabbâniye .............................................926.
memuriyet...............................132, 345, 361, 366, 376, 

388, 573, 947.
~ hizmetikârl›kt›r ...............................................946.

memur-i Rabbânî ....................................................985.
menabi-i diniye........................................................360.
menba.....................................................................527.

gaybî ~..............................................................526.
menba-› hak............................................................564.
menba-› hakikat ......................................................953.
menba-› hayat-› içtimaiye........................................114.
menba-› vahy ..........................................................926.
Menderes..................................1112, 1113, 1117, 1118;

Bak›n›z:Adnan Menderes.
Menemen Hâdisesi .........................407, 615, 811, 852.

~nin taklidi.........................................................354.
menfaat...........................................138, 207, 209, 977.

dindafllar›n ~i ....................................................919.
maddî ve manevî ~ler.......................................798.

menfaat-i imaniye ...................................................436.
menfaat-i insaniye...................................................168.
menfaat-i maddiye.................................................1134.
menfaat-i flahsiye ...................................151, 159, 162.

~sine himmeti hasretmek .................................143.
~ye hasr-› nazar ...............................................159.

menfaat-i umumiye .........................................151, 247.
menfaatperestlik......................................................787.
menfi

~ cereyanlar........................................42, 470, 995.
~ hareket ........806, 1075, 1084, 1085, 1091, 1096.
~ ›rkç›l›k ..........................................................1098.
~ ibadet.............................................................470.
~ ideolojiler ...................................................44, 48.
~ komiteler ........................................................376.
~ meseleler .......................................................536.
~ milliyet ...........................................208, 415, 919.
~ propagandalar ...............................................644.
~ seyyieler ........................................................860.
~ siyaset............................................................811.
~ fleylerle meflgul olmamak............................1060.
~ Turanc›l›k .......................................................637.
~ce ifl ................................................................223.
befl ~ esas ........................................................207.

menfî ..............................277, 417, 426, 427, 885, 887.
~ler kanunu.......................................................432.

menfilik
~leri zikretmeden ders vermek .......................1064.

menhiyat .................................................................470.

mefkûre — M — menhiyat
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menk›be ..................................................................634.
ulvî ~ler ...............................................................15.

merak..............................................381, 455, 465, 468, 
500, 516, 517, 530, 623, 707, 714, 731, 732, 740,
745, 771, 797, 801, 902, 908.
~› tahrik.............................................................525.
~l› yolcu ............................................519, 522, 574.

merakâver
~ meseleler .......................................................731.

meratib-i imaniye ....................................................551.
merdut...................................................226, 881, 1074.
merdümgiriz ............................................................770.
Mergivar (yer)........................................................1138.
merhamet .........................25, 363, 445, 467, 471, 484, 

500, 523, 732, 848.
ebedî ~..............................................................756.
Said Nursî’nin ~i ...........................................26, 27.
zarara raz› olana ~ edilmez..............................500.

merhamet-i ‹lâhiye ..................................................500.
merhamet-i Rabbaniye ...........................................445.
merhamet-i flahane.................................................323.
merhamet-i umumiye-i ‹lâhiye.................................499.
merhametkârâne.....................................................445.
merhametsizlik ........................................................445.

dalaletten ç›kan ~ .............................................652.
merkez

kudsî ~ler ve Risale-i Nur .................................860.
merkez-i hükûmet ...........................................229, 871.
Mersin ...................................................................1035.
mert...........................................................................99.
mertebe

maddî ve manevî ~...........................................901.
uhrevî ve manevî ~...........................................901.

mertebe-i belâgat....................................................560.
mertebe-i ilim ..........................................................926.
mertebe-i ilmiye ......................................................553.
mertebe-i iman................................................551, 926.
mertebe-i kemal ......................................................179.
mertebe-i marifet.....................................................550.
mertebe-i muvaffakiyet............................................563.
mertebe-i flefkat ......................................................445.
mertebe-i flehadet...................................................178.
mertebe-i tevhid ......................................................522.
mes’ud insanlar.......................................................982.
mes’udâne ..............................................................603.
mes’ul .....................................................632, 945, 999.

birisinin hatas›yla baflkas› ~ olmaz.........729, 1078,
1085.

mes’uliyet ..............................................................1079.
mesafe-i terakki ........................................................88.
mesail-i azîme-yi siyasîye .....................................1101.
mesail-i diniye .........................................................798.
mesail-i dünyeviye ................................................1059.
mesail-i ilmiye .................................................216, 332.
mesail-i imaniye..............................216, 341, 538, 605.

~yi ispat ............................................................535.
mesail-i kudsiye ......................................................361.
mesail-i siyasîye .....................................................340.
mesail-i fleriat............................................................92.
mescid-i ekber ........................................................609.
mescid-i kebir..................................................154, 157.
mescid-i seyyar.......................................................270.
mescit......................................................................105.
mesele ....................................................................366.

üç ~...........................................................451, 468.
mesele-i ahiret ........................................................417.
mesele-i diniye........................................................456.
mesele-i imaniye...........................................417, 1093.
mesele-i insaniye ....................................................616.
mesele-i kudsiye .....................................................605.
mesele-i s›rr-› iman .................................................340.
mesele-i tarikat .......................................................349.
mesh-i manevî ........................................................208.
mesken ...................................................................983.
meskenet ..............................................................1057.
meslek ............................174, 475, 480, 537, 699, 738.

dünyevî ~ler ve Risale-i Nur ...............................51.
enbiya ~i .............................................................28.
imanî ~..............................................................901.
muz›r ~ler............................................................48.
Risale-i Nur ~i ..........Bak›n›z: Risale-i Nur mesle¤i.
tarikat ~i ............................................................654.

meslek-i ilmiye ........................................................197.
meslek-i Risale-i Nur

~ tarikatlere k›yas edilmez................................654.
meslek-i z›nd›ka......................................................433.
Mesnevî ..................................................................213.
Mesnevî-i Nuriye

~nin tercümesi ................................................1035.
Arabî ~..........................................212, 1035, 1065.

Mesnevî-i fierif................................................213, 926.
mefl’ale-i hidayet...........................................262, 1040.
mefl’ale-i ‹lâhiye ......................................................926.
mefla¤il....................................................................739.
meflahir-i insaniye...................................................534.
meflakkat ..........................................31, 660, 897, 914.
meflayih ................................................35, 75, 76, 129.
meflgale

dünyevî ~nin ahiret hesab›na geçmesi .............711.
meflgale-i Kur’âniye ................................................909.
meflgale-i Nuriye.....................................................909.
meflher

muvakkat ~ .......................................................591.
meflher-i âzam-› kâinat ...........................................670.
Meflihat ...........................................................191, 869.
Meflihat-› ‹slâmiye...................................216, 217, 293.
meflrep....................................174, 475, 480, 537, 912.
meflruiyet ................................................................103.
meflruta-i meflrua ............................................111, 447.
meflrutiyet...............................86, 88, 94, 99, 100, 101, 

114, 118, 132, 133, 228, 880, 1074.
~ adalet ve fleriatt›r...........................................102.
~ hâkimiyet-i millettir .........................................132.

Meflrutiyet ...........................85, 97, 100, 103, 112, 114, 
115, 116, 119, 120, 123, 133, 228, 698, 963.
~in Bediüzzaman› .............................................124.
~in düflman› ......................................................115.
baht-› ‹slâm›n anahtar› ~teki flurad›r ................123.
ikinci ~ ..........................................Bak›n›z: hürriyet.

meflrutiyet-i meflrua ..........................................86, 114.
Meflrutiyet-i meflrua ........................................123, 124.
meflrutiyetperver .....................................................133.
meflveret .........................94, 115, 160, 447, 857, 1088.
meflveret-i meflrua ..................................................155.
meflveret-i fler’iye .............................88, 100, 155, 160.
Metâli ........................................................................74.
metalib-i seb’a .........................................................117.

menkıbe — M — metalib-i seb’a
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metalip ....................................................................208.
metanet ................23, 46, 49, 164, 167, 168, 452, 456, 

467, 481, 551, 653, 664, 730, 751, 890, 1029.
metanet-i ahlâkiye...................................................927.
methiye ...........................................................864, 902.
methüsena................................48, 591, 864, 886, 902.

dini ~ ...................................................................48.
gaibane ~..........................................................574.
Said Nursî’nin ~lar› Nurlara çevirmesi ..............885.

metod ......................................................................999.
mevadd-› kanuniye .........................................377, 381.
Mevak›f .....................................................................74.
mevcudat ........................................199, 268, 365, 512, 

530, 538, 576, 606, 689, 703.
~ nereden gelip nereye gidiyorlar?.................1045.
~a bir zulm-i azîm .............................................445.
~›n en mükemmeli ............................................548.
~›n intizamat ve hikmetleri................................200.
~›n kemalât› ......................................................554.
~›n mahiyet ve hakikatleri nedir......................1045.
~›n tebdil ve tecdit edilmesi ..............................575.
~taki cemaller ve kemaller................................577.
bahar ~› ............................................................570.

mevcudat-› âlem
Kur’ân’dan evvel ve Kur’ân’›n ›fl›¤›yla ~...........561.

mevcudat-› bahariye ...............................................202.
mevcut

~ ve imkân hakikati...........................................571.
~un flahsiyetini tahsis .......................................571.

Mevdûdî.................................................................1116.
mevhibe-i ‹lâhî ........................................................426.
mevhîbe-i mutlak ....................................................927.
mevkî ....................................................................1058.
Mevlâ ................................................................24, 431.

~ görelim neyler, neylerse güzel eyler..............650.
~y› unutma gafletine düflmeyenler .....................23.

Mevlâna.................................................................1112.
Mevlâna Celâleddin ................................213, 274, 275.
Mevlâna Celâleddin-i Rumî.....................................477.
Mevlâna Halid

~ ve Said Nursî.................................................507.
~’in cübbesi.......................................................655.
~’in cübbesi ve Said Nursî................................507.

Mevlevî....................................................................522.
mevsim ...................................................554, 677, 684.
mevsuf ....................................................................576.
mevsuf-i Vacibü’l-Vücud..........................................576.
mevt

~ ve hayat münavebesi ....................................590.
izzetle ~i zilletle hayata tercih...........................280.

mevzu .......................................................................38.
meydan-› harp.................................................179, 492.
meydan-› imtihan ....................................................920.
meydan-› iptilâ ve imtihan.......................................988.
meydan-› münakaflat...............................................117.
meyil........................................................................149.
meyl-i taharri ...........................................................134.
meyl-i taharri-i hakikat.............................................145.
meylü’1-istikmal ......................................................150.
meyve .....................................................529, 530, 599.

~ ve Âhir ismi....................................................684.
Meyve .....................................................................741.
Meyve Risalesi ...............617, 629, 630, 659, 719, 827.

~ ve mahkûmlar›n ›slâh› ...........................717, 843.
~’nin telifi ..................................................613, 666.

Meyve Risalesi ve Hücceti......................................877.
meyve-i bâkî ...........................................................566.
meyve-i münevver ..........................................696, 928.
Meyvenin Dördüncü Meselesi.................................731.
mezar ...............................................Bak›n›z: kabristan.

Said Nursî’nin ~› .............................................1034.
mezar-› müteharrik..................................................136.
mezâyâ-i âliye.........................................................928.
mezhep .................................................................1007.

dört ~ ................................................................103.
meziyet .................................19, 24, 45, 131, 305, 328.

hüsnüzanlar›n ilâve ettikleri ~ler .......................657.
flahsî ~ ................................................................39.

meziyet-i dindarâne ................................................285.
m›nt›ka-i harre.........................................................526.
m›rm›r......................................................................422.
M›s›r .........................79, 106, 126, 285, 780, 860, 945, 

1069, 1104, 1116, 1131, 1133.
~ allamelerinin Nurlar› tetkik ve takdiri .............868.
~’›n kumistan› ve Nil-i mübarek ........................526.

M›s›r Camiü’l-Ezher Üniversitesi...............................84.
Mihri ........................................................................175.
Mihri Helâv....................................................995, 1004.
miktar ......................................................................201.
miktar-› muayyen ....................................................200.
miktar-› muayyene ..................................................202.
Milâs........................................................................385.
milel-i mütemeddine..................................................88.
millet .....................................41, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 

72, 87, 106, 107, 113, 114, 116, 120, 121, 152, 162,
174, 192, 222, 224, 227, 230, 245, 254, 258, 284,
285, 290, 291, 293, 294, 341, 346, 347, 353, 354,
359, 364, 370, 377, 392, 393, 484, 582, 618, 630,
638, 639, 640, 642, 643, 656, 695, 706, 711, 712,
713, 714, 716, 717, 720, 721, 724, 727, 734, 752,
756, 757, 758, 770, 771, 773, 774, 775, 777, 781,
790, 805, 827, 829, 831, 834, 844, 847, 848, 850,
851, 852, 853, 855, 856, 857, 861, 862, 866, 872,
876, 878, 882, 884, 885, 896, 901, 934, 935, 945,
949, 950, 952, 955, 957, 968, 969, 976, 977, 979,
981, 984, 995, 996, 1004, 1005, 1010, 1011, 1024,
1029, 1036, 1037, 1041, 1045, 1046, 1055, 1064,
1078, 1088, 1095, 1096, 1099, 1100, 1101.
~ âlem-i ‹slâm ve Risale-i Nur ..........................754.
~ büyük meclisi ya taklit veya tenkit eder.........224.
~ can damar› hükmündeki flakirtler ..........615, 852.
~ düflman›.........................................................982.
~ için as›l tehlike .............................................1011.
~ irflat ve tenvir edilmeli....................................238.
~ karfl› mürtedane mücadele............................640.
~ mal›................................................................192.
~ Risale-i Nur’a muhtaçt›r.................................484.
~ ve Risale-i Nur ................52, 721, 722, 775, 857.
~ ve vatan düflmanlar› ......................................722.
~e ecnebi hesab›na darbeler............................638.
~e hizmet ........................Bak›n›z: hamiyet-i milliye.
~i anarflîlikten muhafaza ..................................726.
~im sa¤ olsun ...................................................139.
~in anarflîlikten kurtulmas›................................977.
~in asayifli.........................................................810.
~in Bediüzzaman’a itimad› ...............................828.
~in birli¤i ..............................Bak›n›z: ittihad-› millet.
~in cehaletini tedavi ..........................................113.

metalip — M — milletin cehaletini tedavi
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~in en büyük kuvveti.........................................630.
~in hak ve hürriyetlerini temin ........................1005.
~in hakikî bir nokta-i istinad› .............................855.
~in hürmeti........................................................291.
~in idaresi .........................................................229;

Bak›n›z: idare-i millet.
~in iman›na ve saadetine hizmet......................780.
~in iman›n›n selâmeti .......................................962.
~in ‹slâmiyetle alâkas›n› kesme plân›...............249.
~in kalp hastal›¤› zaaf-› diyanettir.......................93.
~in menfaatini düflünmemek ............................159.
~in nokta-i istinâd› ............................................805.
~in saadeti ........................................................876.
~in terakkisi.........................................................50.
~ine karfl› fedakârane alâka .............................866.
~ler aras› gizli Türk düflmanlar› ........................974.
~teki din kuvveti ................................................773.
ben ölürsem ~im sa¤d›r....................................138.
devletler, ~ler muharebesi ................................206.
dinsiz bir ~ yaflayamaz...........................849, 1089.
e¤er ben ölsem ~im sa¤ olsun .........................158.
hayvanat ~leri ...................................................531.
hiçbir ~ dinsiz yaflayamaz ................................360.
kahraman ~ ve tahribat devresi ..........................49.
kendi ~ine duyulan sevgi .........Bak›n›z: muhabbet-i

milliye.
kimin himmeti ~i ise, o küçük bir ~tir. ...............159.
medenî ~ler ..............Bak›n›z: milel-i mütemeddine.
Risale-i Nur ve ~.................................................50.
Risale-i Nur’la mübareze ~e zarar verir ...........875.
Said Nursî ve ~.................................................717.
Said Nursî’nin ~e hizmetleri..............................170.
Said Nursî’nin flahs›n› çürütmek ~e zarard›r ....873.
tehlikelere karfl› ~e bir set ................................872.
Türk ~i ......................................................858, 860.

millet-i ‹slâm............................................221, 833, 942.
millet-i ‹slâmiye ...............................132, 240, 246, 249, 

289, 754, 834, 1026, 1028, 1040, 1056, 1100.
~’nin üssü’l-esas› ..............................................866.
~nin iki cihân saadeti ........................................698.

millet-i kudsiye ........................................................131.
millet-i mazlume........................................................87.
milletvekili.............................................Bak›n›z: mebus.
millî..........................................................................809.

~ gelenekler.....................Bak›n›z: an’anat-› milliye.
~ hasletler .........................................................976.
~ huy ve ahlâk...................Bak›n›z: seciye-i milliye.
~ saadet..........................................................1039.

Millî Kurtulufl Hareketi.............................................217.
milliyet ...............................................97, 118, 773, 866.

~imiz bir vücuttur, ruhu ‹slâmiyet, akl› Kur’ân 
ve imand›r...................................................138.

din ~in hayat› ve ruhudur..................................162.
din ve ~.............................................................162.
‹slâmiyet ~i .......................................138, 140, 155, 

163, 168, 866, 946, 948, 1098.
menfi ~..............................................208, 415, 919.

milliyetçi ..................................................................353.
milliyetçilik.......................................................357, 358.

materyalist ~ ...................................................1122.
zâhiren ~ hakikatte ›rkç›l›k................................947.

milliyet-i hakikiye...................................................1098.
milliyet-i hakikiye-i ‹slâmiye.....................................156.
milliyet-i kudsiye..............................................919, 947.

milliyetperver...........................................356, 773, 775.
milliyetperverlik ...............................................294, 357.
milliyetsiz ........................................................231, 360.
mimsiz medeniyet.................................122, 399, 1086.
minnet .............................................................419, 793.

maiflet için ~ alt›na girmemek...........................419.
Mir Hasan Velî Medresesi.........................................56.
mir’at-› mücellâ .......................................................928.
mirac-› Ahmedî........................................................536.
mirac-› imanî ...........................................................574.
Miran...................................................................67, 71.

~ a¤alar›..............................................................71.
Mîran Reisi Mustafa Pafla ........................................79.
miras .......................................................388, 392, 398.
mirasyedi.................................................................137.
Mirkat ........................................................................75.
Mirza .................................................................53, 215.
Mirza Bediüzzaman ................................................215.
misafir

kendini dünyada ~ telâkki etmek ......................429.
üç cihette ~ .......................................................193.

misafirhane .............................................................432.
dünya ~dir.........................................................432.
dünya ~si ..........................................................515.

Misafirhane Sahibi
~’nin rahmeti .....................................................432.

misafirhane-i dünya ........................................428, 594.
misafirhâne-i Rahmaniye ........................................669.
misal-i musa¤¤ar ....................................................602.
misâl-i rahmet-i âlem ..............................................815.
misbah-› devvar ......................................................270.
misil

~i muhal ............................................................569.
Mister Carlyle..................................................147, 796.
misyoner .........................................................222, 762.
miflvâr-› Ahmediye ..................................................926.
mizac-› mutedile-i adalet.........................................124.
mizan..............520, 529, 532, 570, 577, 597, 600, 675.

~l› suretler.........................................................578.
~l› vefiyat ve huduslar.......................................570.

mizan-› hikmet ........................................................323.
mizan-› mahsus ......................................................202.
mizan-› fleriat ............................................................97.
Molla Abdullah ........................53, 54, 60, 61, 449, 657.

~’›n Said Nursî’den ders al›fl› .............................60.
Molla Ahmed Hâni Hazretleri ....................................59.
Molla Ali-i Suran........................................................62.
Molla Camî..........................................................57, 61.
Molla Fethullah .............................................61, 62, 76.
Molla Habip.....................................................170, 177;

Bak›n›z: Habip.
Molla Mehmed ..........................................................56.
Molla Mehmed Emin Efendi................................53, 56.
Molla Said ................53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 

67, 68, 69, 70, 71, 75, 80, 91, 169, 170, 177, 179;
Bak›n›z: Said Nursî.
~ hodfüruflluk, tasannu ve tekellüften 

hofllanmazd› .................................................83.
~ ve bedevi eflk›yalar›.........................................71.
~ ve Mustafa Pafla .......................................67, 79.
~ ve siyaset ........................................................72.
~ ve sünuhat.......................................................74.
~ ve fieyh Mehmed Küfrevî Hazretleri ...............75.
~ ve Tahir Pafla.............................................78, 79.

milletin en büyük kuvveti — M — Molla Said ve Tahir Paşa
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~ vücutça idmanl› ve kuvvetli idi.........................69.
~ zekat almazd› ..................................................55.
~ zekât ve hediye almaz, talebelerini de 

men ederdi....................................................78.
~’de küçük yaflta görülen izzet ...........................53.
~’e ilm-i Kur’ân verilmesi ....................................56.
~’in afliretleri bar›flt›rmas› ...................................79.
~’in ders ald›¤› ulema .........................................76.
~’in en son ald›¤› ders ........................................75.
~’in hediye ve maafl kabul etmemesi .................78.
~’in hiçbir âlimden sual sormamas› ....................78.
~’in iki mütezat hâli .............................................74.
~’in kazaen sabah namaz›n› geçirmesi ..............65.
~’in Kur’ân’› h›fz›.................................................75.
~’in Mardin’e gelifli ..............................................71.
~’in mücerret kal›fl› ve dünyaya alâka peyda

etmemesi ......................................................78.
~’in Müslüman ve Ermeni çocuklar›n›n

öldürülmelerini engellemesi ........................177.
~’in ulemaya muhalif oldu¤u hususlar ................77.
~’in Van’a gidifli...................................................76.
Mardin ulemas›n›n ~’le muarazas› .....................71.
Mustafa Pafla’n›n ~’e serkefl bir at verifli ...........70.

Molla Said’in Nursî..................................................813.
Molla Salih ................................................................70.
Molla Seyyid Tâha ..................................................793.
mu’cizat ..........................270, 533, 534, 604, 605, 606.

Resul-i Ekrem’in ~› ...........................................549.
mu’cizat-› Ahmediye................................................321.
Mu’cizat-› Ahmediye ...............................309, 549, 884.
Mu’cizat-› Ahmediye Mektubat›...............................309.
Mu’cizat-› Ahmediye Risalesi ..................................636.
mu’cizat-› bâhire .....................................549, 605, 607.
mu’cizat-› kudret .....................................................270.
mu’cizat-› Kur’âniye ................................................309.
Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesi...................................565.
mu’cizat-› sanat.......................................................203.
mu’cize ...........................................534, 552, 555, 679.

~ kitap ...............................................................559.
~li eserler ..........................................................541.
kudret ~leri........................................................589.
Kur’ân ~dir................................549, 558, 564, 566.

mu’cize-i ekber........................................................790.
mu’cize-i f›trat .........................................................927.
mu’cize-i hikmet ......................................................532.
mu’cize-i kudret.......................................................270.
mu’cize-i kudret-i Samedâniye................................688.
mu’cize-i Kur’âniye .........................709, 754, 856, 885.
mu’cize-i kübra................................................790, 892.
mu’cize-i kübra-i Miraç............................................889.
mu’cize-i manevî...................................244, 245, 1079.
mu’cize-i maneviye.........476, 733, 790, 872, 875, 985.
mu’cize-i maneviye-i Kur’âniye ...............................738.
mu’cize-i Peygamberî .......................................88, 229.
mu’cize-i sanat........................................................602.
Mu’cizeli Kur’ân.....................................................1107.
Muallâkat-› Seb’a ....................................................559.
muallim ...........................550, 666, 690, 740, 744, 876.

›rkç› ~ler ..........................................................1100.
muallim-i ekber .......................................................553.
muamele

masumlara yap›lan hiddetli ~............................861.
muamele-i halisâne.................................................503.

muamma
hilkat-i kâinat›n ~s› ve Muhammed (a.s.m.) .....555.

muamma-i hayretnüma...........................................312.
muannid ................................................................1051.
muannit ...................................................................406.

~ as›r.................................................................558.
~ beli¤ler ve Kur’ân ..........................................560.
~ has›mlar.........................................................488.
~ vesveseli........................................................920.

muaraza
Kur’ân’la ~a edilmez.................................560, 564.

muafleret .................................................................196.
muavenet ................................................327, 572, 573.
muavenet-i hayriye .................................................345.
muavenetkârâne

~ uhuvvet ..........................................................866.
muayyen

~ suret...............................................................571.
Mucîb ......................................................................677.
mucib-i ihtilâl ...........................................................756.
mucib-i mes’uliyet ...................................................642.
mucip

zeki ~ olmak .....................................................655.
mucize-i Kur’âniye ......................................1090, 1097.
mucize-i maneviye ................................................1089.
mugalâta .........................................................121, 122.
muhabbet .......105, 106, 107, 116, 141, 155, 161, 209, 

290, 450, 543, 603, 660, 706, 766, 857, 910, 912.
~ fedaîleri............................................................94.
~e muhabbet ..............................................93, 155.
adavete ~..........................................................142.
akrabalar içinde samimane ~ ...........................866.
âlem-i ‹slâm›n ~i .......................................220, 630.
gayrimeflru ~.....................................................435.
müfritâne ~........................................................449.
siyaset arkadafl›na ~ ........................................499.

muhabbet-i Âl-i Beyt .......................................765, 766.
muhabbet-i insaniyet...............................................147.
muhabbet-i milliye.....................................................88.
muhabbet-i Nebevî ...................................................50.
muhabbet-i Nebeviye..............................................992.
muhabbetullah ........................................................537.
muhabere........................................................343, 426.
muhafaza ................................................................406.

z›nd›kaya karfl› kendini ~..................................853.
Muhafaza-i ‹lâhiye...................................................374.
muhafaza-i flamile...................................................573.
muhakeme........................19, 44, 132, 861, 887, 1000.
muhakeme-i akliye..................................................134.
muhakk›kîn-i ‹slâmiye .............................................147.
muhakkik.................................................535, 556, 564.
muhakkikin-i kelâmiye.............................................570.
muhakkikin-i ulema .................................................174.
muhalefet ..............................................................1000.
muhalefet-i fleriat ....................................................133.
muhalif............355, 412, 431, 625, 643, 869, 878, 999.

siyasî ~ .............................................................643.
Muhammed (a.s.m.) ...............................322, 678, 796;

Bak›n›z: Peygamber-i Zîflan, Peygamber (a.s.m.),
Peygamber Efendimiz, Habib-i Kibriya, Habibullah;
Resul-i Ekrem, Muhammed-i Arabî, Muhammed-i
Kureyflî, Hazret-i Peygamber, Hazret-i Muhammed,
Fahr-i Cihan, Muhammedü’l-Emîn, fieref-i Benî-
âdem, Fahr-i Âlem, Zat (a.s.m.), Hazret-i Resul-i

Molla Said vücutça idmanlı — M — Muhammed (a.s.m.)
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Ekrem, Sultanü’l-Enbiya.
~ Kur’ân’›n mu’cizesidir ....................................558.
~ ve ahiret.........................................................691.
~’in delâil-i nübüvveti ve kemalât-› ilmiyesi ......558.
~’in mu’cizat›.....................................................558.
~’in saadet-i ebediye duas› ve ahiret................677.
~’in zincirinden ç›kan bir Müslüman ...............1090.
kâinat›n hilkatindeki makas›d-› ‹lâhiye ve ~......554.
Kur’ân ~’in mu’cizesidir.....................................558.

Muhammed Abduh..................................................106.
Muhammed-i Arabî .........Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).

~ ve Asr-› Saadet..............................................548.
~ ve hakikat-i haflriye........................................690.
~’nin getirdi¤i nur ..............................................548.

Muhammed-i Kureyflî..............................................555;
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).
~ ve Hâl›k .........................................................555.

Muhammedü’l-Emîn................................................889;
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).

muharebe
devletler, milletler ~si ........................................206.

muharrir ..........................................................104, 250.
muhatabâne

~ makam...........................................................574.
muhatab-› hâs.........................................................687.
muhatab-› Samedâniye...........................................565.
muhatap

zeki ~ olmak .....................................................655.
muhbir-i sad›k .........................................534, 605, 680.
Muhbir-i Sad›k.........................................................457.
muhit

~ini tenvir ............................................................51.
muhsin ......................................................................21.
muhtaç ............................................................208, 676.
muhteva ....................................................................37.
Muhyî ......................................................................678.
mukabele-i bilmisil ..................................479, 652, 945.
mukabele-i Rahmanî...............................................544.
Mukaddemat-› ‹sna Afler .........................................311.
mukaddeme ..............................................................16.
mukadderat-› befleriye ............................................915.
mukadderat-› ‹slâm .................................................205.
mukaddes .............................................................1009.

~ cemiyet..................................107, 497, 614, 862.
~ dava.................................................................26.
~ dinler............................................................1012.
~ kitaplar ...........................................................674.
~ vazife .....................................................33, 1013.
~ yol ................................................................1128.

mukaddesat..................184, 747, 773, 786, 965, 1012.
~a karfl› mürtedane mücadele..........................640.
~› alet etme ittiham›na cevap .........................1009.
~› alet etme ittiham›n› k›ran rapor ....................633.
~›n muhafazas› .................................................939.

mukaddesat-› diniye................................................731.
mukaddesat-› semaviye..........................................461.
mukâleme-i Rabbaniye ...........................................546.
mukallit

frenk ~leri..........................................................223.
muktesidâne............................................................769.
muktesit...................................................................191.
mukteza-i hâl ..........................................................104.
murakabe................................................................128.

murakebe......................................................26, 30, 36.
Mûsa (a.s.)..........................213, 678, 877, 1089, 1141;

Bak›n›z: Hazret-i Mûsa.
Mûsa Bey................................................................178.
musaffî ....................................................................550.
Musannif .................................................................568.
Mûsevî ..................................................................1089.
musibet ...................................115, 121, 206, 362, 427, 

443, 483, 499, 500, 649, 659, 662, 664, 763, 827,
848, 861, 910.
~ cinayetin neticesi, mükâfat›n 

mukaddemesidir .........................................210.
~ler ve masumlar ..............................................460.
Hristiyan mazlumlar›n çektikleri ~ler.................461.
müflterek hatadan nefl’et eden müflterek ~ ......211.
Said Nursî’nin on iflkenceli ~i ...........................876.

musibet-i amme
~ ekseriyetin hatas›na terettüp eder .................211.

musibet-i befleriye...................................................460.
musibet-i semaviye .................................................460.
musibetzede............................................211, 672, 922.

mazlum H›ristiyan ~ler ......................................461.
musika-i ‹lâhiye .......................................................129.
Mustafa ...........................................................493, 808.
Mustafa Kemal........................219, 611, 614, 618, 641, 

643, 829, 881, 1025, 1098.
Mustafa Kemal Pafla ......................218, 226, 230, 232.
Mustafa Oruç ..................................................795, 798.
Mustafa Osman ......................................................761.
Mustafa Pafla .......................67, 68, 69, 70, 71, 79, 80.

~’n›n Said Nursî’ye serkefl bir at verifli ...............70.
Mustafa Sabri Efendi ................................................24.
Mustafa Sungur ...................................Bak›n›z: Sungur.
Mufl .................................................................177, 178.
mutasarr›f..................................................................72.
Mutasarr›f................................................563, 668, 677.
Mutasarr›f-› Fa’al.....................................................587.
mutasavv›f ..............................................23, 25, 35, 36.
mutasavv›fe

ulema ile ~ aras›ndaki gerginli¤in sebebi ...........35.
mutlu ....................................................Bak›n›z: mes’ut.
mutluluk................................................Bak›n›z: saadet.
muvaffak ...............................................................1086.
muvaffak›yet .............................................24, 307, 489.
muvaffakiyet............................................................287.
muvaf›k ...................................................................412.
muvahhit ...................................................................94.
muvakkat

~ meflher...........................................................591.
muvazene .......................................520, 570, 600, 675.
muvazene-i adalet ................................................1000.
muvazene-i amme ..................................................573.
muvazene-i vasia....................................................526.
muzafferiyet ............................................................220.
muzafferiyet-i kalbiye ..............................................199.
muz›r

~ eflhas .............................................................434.
haricî ~ cereyanlar ............................................913.

Muhammed Abduh — M — muzır
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mü’min......................................17, 23, 34, 43, 94, 105, 
107, 108, 414, 440, 448, 675, 699, 767, 869, 932,
942, 953, 957, 964, 965, 987; Bak›n›z: ehl-i iman.
~ anarflî ve bozgunculu¤a taraftar olmaz .......1002.
~ mü’mine karfl› bir binan›n kenetlenmifl 

tafllar› gibidir ...............................................949.
~ zabit................................................................111.
~ler dünyay› ahirete tercih etmemeli ................481.
~ler ehl-i dalalete taraftar olmamal› ..................481.
~ler kardefltir ..........................497, 614, 862, 1098.
~lere hizmet ......................................................712.
~lere karfl› muavenetkârâne uhuvvet ...............866.
~lere mürteci diyenlere yaz›klar olsun! .............712.
~lerin nokta-i istinad› ..........................................43.

mübah...................................................................1088.
mübahese ...............................................................798.
mübalâ¤at ...............................................................117.
mübarek aylar .........................................................909.
mübarek cemaat .............................................310, 311.
Mübarekler Hey’eti ................................................1034.
mübareze

~ye sevk eden halattan tecerrüt .......................485.
mücadele ................................................................972.

‹slâmiyete ve hakikat-i Kur’ân’a karfl› 
mürtedâne ~ ...............................................859.

mukaddesata karfl› mürtedâne ~......................640.
müspet ~...........................................................246.

mücadele-i ilmiye ......................................................64.
mücahedat-› fikriye .................................................378.
mücahede...............................21, 240, 504, 957, 1029.

manevî ~...........................................................471.
manevî ve ilmî ~ ...............................................213.

mücahede-i diniye...................................................246.
mücahede-i maneviye.....................................660, 662.
mücahede-i milliye ..................................................990.
mücahid-i ekber ....................................907, 988, 1073.
mücahidîn kumandanlar .........................................224.
mücahidin-i ‹slâm....................................................220.
mücahit.................................21, 22, 23, 24, 25, 29, 38, 

157, 660, 739, 903, 971, 996, 1094, 1137.
~lere bir nümune-i iktida .................................1029.
kudsî hizmet ~leri .............................................665.

Mücahit .....................................................................20.
mücazat ..................................................................674.
müceddid-i din ........................................................477.
müceddid-i ekber ....................................................251.
müceddit..............................................971, 1141, 1145.
mücerred...................................................................29.
mücevherât-› Kur’âniye.........................................1060.
müçtehit ..................................449, 535, 564, 699, 883.
müdafaa................................406, 862, 867, 877, 1070.

ehl-i hakk›n hakk›n› ~s›.....................................652.
maddî ~ ....................................................615, 852.

müdafaa-i milliye.....................................................354.
müdafaalar ..............................................................964.
müdafaaname.........................................................629.

Said Nursî’nin ~si .............................................632.
Müdafaaname.........................................................719.
müdafaat.................................................629, 725, 877.

Afyon Mahkemesi ~› .........................................846.
müdafaat-› ilmiye ............................................392, 393.
müdahin memurlar..................................................128.
müdakkik.................................................................535.
müddei ....................................................436, 715, 877.

müddeiumum ..........................................................629.
müddeiumumî...............................364, 383, 619, 1092.

ordunun flerefini k›ran ~....................................860.
müdebbir .................................................................546.
Müdebbir.........................................428, 668, 669, 670.
müdebbirâne ...........................................................528.

~ ef’al-i Rabbaniye............................................575.
~ idare...............................................................523.

Müdebbir-i Hakîm ...........................................522, 600.
müdekkik.................................................................767.
müderris..............................................................56, 60.
müellif ...........................................................305, 1068.
müellif-i ‹slâm........................................................1073.
müfarakat ................................................................194.
müfârakat

ebedî ~lar..........................................................849.
müfessir ..................................................................318.

Kur’ân-› Azîmüflflan›n ~i ...................................175.
müfsid

~ kalemler .........................................................974.
müfsit ......................................................................393.

gizli ~ler ............................................................377.
müftehirâne .............................................................306.
müfteri .....................................................................563.
müftiü’l-enam ..........................................................477.
mükâfat ...................................................................674.
mükâfat-› haz›ra ......................................................211.
mükâfat-› maneviye ................................................460.
mükâleme

~ s›fât›...............................................................543.
Allah’›n ~si ................................................544, 546.

mükâleme-i Rabbaniye ...........................................544.
mükâleme-i Sübhanî...............................................544.
mükemmellik

~lerin engeli ....................Bak›n›z: mani-i herkemal.
mülâyemet ..............................................................503.
mülâyimane.............................................................406.
mülhit ......................................230, 357, 358, 376, 390, 

392, 393, 395, 396, 399.
~ as›r.................................................................558.
~ zalimler ..........................................................401.

mülk ........................................................................729.
mülk-i bâkî ..............................................................567.
Mümît ......................................................................678.
mümkinat ................................................................571.
mümkün ..........................................................203, 571.
mümtaz .....................................................................18.

~ flahsiyet .........................................................571.
mümteni ..................................................................203.
Mün’im-i Hakikî .......................................................305.
münacat ..........................................................504, 550.

~lara mukabele edilmesi...................................543.
Münacat ..................................................................582.
münacat-› Cevfleniye ..............................................504.
münacat-› Nebeviye................................................610.
münaf›k...................445, 465, 483, 485, 616, 638, 716, 

751, 753, 778, 781, 877, 889, 1058, 1061, 1089.
~ kâfirden eflettir ...............................................436.
~› sena, salih hocay› tenkit ...............................154.
~›n azap çekmesine flefkat etmemek...............446.
~lar›n Nur Talebelerini Nurlardan uzaklaflt›rma

plânlar›......................................................1059.
~lar›n›n plânlar›n›n akim kalmas›......................653.
dessas ~lar .......................................................762.
gizli ~lar....154, 613, 766, 837, 853, 904, 905, 924.

mü’min — M — münafık
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münaf›kl›k................................................................153.
münakafla...............................486, 664, 765, 767, 798.

Nur Talebeleri ~ etmemeli.................................767.
münakaflat...............................................................117.
münazaa .........................................................246, 798.
münazara ................................................................486.
Münazarat.......................................................127, 447.
münazarat-› ilmiye ..................................................378.
münazarat-› nefsiye ................................................199.
münevver....................51, 52, 114, 131, 145, 879, 954.

~ ak›llar .............................................................539.
~ kalpler ............................................................541.

münevverlik
hakikî ~ ...........................................................1065.

münevverü’l-fikir ......................................................111.
münevvir .................................................................550.
Münevvir .................................................................670.
münker ......................................................................73.
münkir ...............................................................17, 535.
münteha................................................................1065.
münzevi ..............284, 367, 805, 847, 883, 1023, 1024.
müraat-› ahkâm.........................................................89.
müracaat.................................................432, 433, 436.

ehl-i dünyaya ~ .................................................433.
Said Nursî’nin vesika için ~ etmemesi..............432.

mürafaa...................................................................132.
mürâîlik .................................................................1057.
mürebbî.......................................................22, 30, 550.
Mürebbî-i Rahîm .....................................................600.
mürebbiyâne

~ cilve-i rahmet .................................................523.
~ ef’al-i Rabbaniye............................................575.

mürit ................................................................449, 454.
mürflid-i azam ...............................................251, 1145.
mürflid-i ekber .................................................540, 984.
mürflid-i hakikî.........................................................216.
mürflit................................26, 108, 216, 260, 304, 449, 

550, 740, 744, 965, 973.
ehl-i keflif ve keramet ~ler ................................536.
kudsî ~ler ..........................................................536.

mürteci ............................................116, 135, 880, 964.
mü’minlere ~ diyenlere yaz›klar olsun! .............712.

mürtedâne
‹slâmiyete ve hakikat-i Kur’ân’a karfl› ~ 

mücadele ....................................................859.
mukaddesata karfl› ~ mücadele .......................640.

mürtet......................................................................877.
mürur-i zaman.................................................874, 884.
müsaade-i hükûmet ................................................346.
müsabaka ...............................................................287.

~ flevki ..............................................................149.
yüksek fleylere ~...............................................148.

müsadere ..............................................................1079.
risalelerin ~si.....................................................884.

müsalâha.................................................................113.
müsalemet ..............................................................209.
müsalemet-i umumî ................................................944.
müsalemet-i umumiye.................................1079, 1096.
müsavat ..........................................119, 132, 286, 290.

gayr-i müslimlerle ~ ..........................................132.
mutlak ~ kanunu ...............................................287.

müsavat-› hukuk .....................................................287.
müsavat-› mutlak ....................................................290.

müsavat-› mutlaka ..................................................287.
müsavats›zl›k ..........................................................119.
müsebbih ................................................................271.
müsebbihane

~ flahadet..........................................................529.
müsemma ...............................................................576.
müsemma-i meflrutiyet ...........................................101.
Müsemma-i Meflrutiyet............................................116.
müsemma-i Vahid-i Ehad........................................576.
müsemma-y› Meflrutiyet .........................................120.
Müslim

‹slâmiyet seciyesinden ç›kan bir ~....................721.
Müslüman ...............................................26, 32, 33, 48, 

123, 142, 145, 151, 223, 231, 292, 348, 356, 360,
445, 460, 486, 559, 637, 657, 719, 721, 729, 751,
759, 762, 763, 768, 811, 842, 878, 879, 942, 943,
944, 972, 973, 999, 1007, 1008, 1009, 1089, 1096,
1100, 1106, 1114, 1116, 1125, 1126, 1127, 1131;
Bak›n›z: ehl-i iman, mü’min, ehl-i ‹slâm, ‹slâmlar.
~ anarflî ve bozgunculu¤a taraftar olmaz .......1002.
~ devletler........................................................1116.
~ dinini b›raksa anarflîst olur ............................774.
~ kavimler ......................Bak›n›z: akvam-› ‹slâmiye.
~ kisvesindeki propagandac›lar ........................640.
~ muhakeme-i akliye ile baflka dini ‹slâmiyete

tercih etmez................................................134.
~ olmayan..............................Bak›n›z: gayrimüslim.
~ Türk çocuklar›n›n dima¤lar›n› tahrip ............1012.
~ ulemas› ..........................................................473.
~âlimi ................................................................183.
~›n f›trat ve vicdan› ‹slâmiyetten vazgeçemez .133.
~›z aldan›r›z, fakat aldatmay›z..........................115.
~lar indinde din ve milliyet müttehittir ...............162.
~lar› Kur’ân’dan so¤utma plân› ................81, 1097.
~lar› kurun-i vustada durduran alt› hastal›k ......142.
~lar›n ahlâk› ......................................................177.
~lar›n birbirine muhabbeti .................................806.
~lar›n hayat-› içtimaiye-i ‹slâmiyedeki 

saadetleri ve meflveret ...............................160.
~lar›n imanlar›...................................................513.
~lar›n imanlar›n›n takviyesi .................................46.
~lar›n nefretlerini kardeflli¤e çevirmek..............757.
~lar›n saadetinin fecr-i sad›k› ...........................698.
~lar›n sevgisi.....................................................220.
~lar›n terakki ve kemalât›n›n esaslar›...............698.
~lar›n terakkisi ve tedennisi ..............................144.
~lar›n teselsül eden hasaretlerinin bafllama 

tarihi............................................................491.
~lar›n yeisten kurtuluflu ....................................258.
ecnebilerin ~lar› esaret alt›na almas› ...............152.
ecnebilerin ~lar›n yüksek ahlâk›n› al›p kendi 

ahlâk-› seyyielerini vermeleri ......................158.
irtidat eden ~ küfr-i mutlaka düfler....................849.
Muhammed’in (a.s.m.) zincirinden ç›kan bir ~1089.
Risale-i Nur ~lar›n kardefllik ve muhabbetini

kazand›r›r....................................................857.
Risale-i Nur ~lar›n nokta-i istinad›n› temin 

eder ............................................................858.
Risale-i Nur ~lar›n vahdetini temin eder ...........858.
Türk olmayan ~lar.............................................227.

Müslümanl›k ...........229, 697, 813, 943, 944, 975, 982.
~ hisleri ...........................................................1009.
~a ait ba¤lar›n kopar›lmaya çal›fl›lmas›............242.
H›ristiyanl›k âleminin ~la ittihad› .......................741.

münafıklık — M — Müslümanlık
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müspet
~ esaslar ...........................................................209.
~ fedaîler...........................................................918.
~ fenler..............................................................148.
~ hareket ..........................................336, 706, 707, 

1026, 1075, 1084, 1085, 1086, 1088, 1091.
~ hizmeti tarz› .................................................1084.
~ ilimler .............................................34, 960, 1047.
~ iman hizmeti ................................................1084.
~ mesail ............................................................146.
~ mücadele .......................................................246.
~i ders vermek................................................1064.

müsta¤niyâne..........................................................769.
müstait bir velet.......................................................126.
müstakim

~ ak›llar .....................................................539, 541.
müstebidâne ...........................................................947.
müstebit.........................................................118, 1064.

~ idare.................................................................86.
~ kabile .............................................................923.
~lere dalkavukluk etmemek..............................149.

müstemlekât naz›r› .................................81, 347, 1096.
müstemleke.............................................................151.
müstemlekecilik.......................................................217.
müflahedat..............................524, 540, 552, 604, 607.

kâinattan Hâl›k›n› soran seyyah›n ~› ................515.
müflahede.................................................36, 536, 552.
müflfikane

~ cilve-i rahmet .................................................523.
~ iafle ve it’am ..................................................523.

müflrikîn ..................................................................889.
mütalâa ...........................................................515, 539.
mütalâagâh .............................................................516.
mütebahhir..............................................535, 536, 556.
mütedeyyin .....................................................221, 717.
mütefekkir.............34, 37, 43, 145, 522, 524, 533, 536.
mütefekkir-i ekber .................................................1073.
mütefelsif nefis........................................................199.
mütefennin ..............................................................162.

~ edipler ve Kur’ân’›n belâgat›..........................559.
~ ulema.............................................................565.

mütehass›s..............................................................679.
mütehayyir ..............................................................281.
mütekebbir ..............................................................292.

~lere karfl› tevazu etmemek .............................292.
mütekebbirane ........................................................947.
mütekellif.................................................................502.
Mütekellim-i Ezelî

~’nin mevcudiyeti ve vahdeti ............................579.
mütekellim-i maalgayr.............................................490.
mütemerridane

mukaddesata karfl› ~ mücadele .......................640.
mütemerrit...............................................................281.
mütenebbih

~ befler dinsiz olamaz.......................................134.
müteflabih

~ hadisler ..........................................................888.
müteflâbih .............................................................1067.
mütevâzi ...................................................18, 31, 1004.
müttakî

dindar ve ~yi lakayda tercih..............................806.
zâhirde ~ler.......................................................664.

müttehit .............................................................94, 131.

müvellidülhumuza ...........................................520, 521;
Bak›n›z: oksijen.

müvellidülmâ...........................................................521.
müzakere ................................................................655.
müzekkî...................................................................550.

N
nadire-i f›trat..............................................................30.
nadire-i hikmet ........................................................270.
nadire-i hilkat ............................................................84.
nafi ..................................................................434, 850.

~ bir nur ..........................................................1019.
~ bir uzuv..........................................................843.

nahiv ...................................................................57, 74.
Nâim........................................................................956.
Naka-i Salih ............................................................603.
Nakkafl ....................................................................671.
Nakkafl-› Zülcelâl ....................................................568.
Nakflî.......................................................................654.

~ tarikati ....................................................653, 924;
Bak›n›z: tarik-› Nakflî.

Nakflibendî ................................................................35.
nam.........................................................................576.
namaz...............67, 211, 219, 221, 223, 226, 418, 454, 

656, 711, 712, 845, 862, 881, 997, 1093, 1094;
Bak›n›z: salât.
~ k›lan›n dünyevi meflgaleleri ahiret hesab›na

geçer...........................................................711.
~ k›lmayan haindir ................226, 881, 1025, 1074.
~ tesbihat› .................................................453, 495.
~daki huzur .....................................................1094.
~dan sonra tesbih, zikir ve tehlil .......................495.
~›n kerameti........................................................72.
Bektaflî ve ~......................................................634.
farz ~›n› k›lan›n çal›flmas› ibadet hükmüne 

geçer...........................................................712.
farz ~›n› k›lmak .........................................712, 713.
imandan sonra en yüksek ~d›r .................226, 881.

name-i nur...............................................................269.
nameflru

~ hevesata müsait kanunlar .............................624.
Nam›k Kemal ..........................................................106.
namus ...........................................................720, 1010.
nâs

~a nasihat .........................................................115.
~› hakka davet ..................................................551.
~›n tarizi ..............................................................65.

nasih ...............................................................258, 739.
nasihat ..........................................................105, 1010.

avama ~ ............................................................116.
nâsa ~ ...............................................................115.

Nasranî .................................................877, 999, 1023.
nass-› katî ...............................................................769.
naflir-i a¤raz ............................................................122.
naflir-i efkâr .............................................................231.
natüvan ...........................................................189, 273.
nazar.............................................................193, 1026.

~lar› bâkî hakikatlere çevirmek...........................43.
tenkitkârâne cerbezeli ~ ...................................394.

nazar-› adalet..........................................356, 383, 384.
nazar-› amme....................................................44, 858.
nazar-› dikkat ..........................................................456.

müspet — MN — nazar-ı dikkat
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nazar-› hafi-i gaybî ..................................................135.
nazar-› millet ...........................................................369.
nazar-› nefret ve tahkir............................................230.
nazar-› fieriat ..........................................................207.
Naz›r .......................................................................542.
nazir

~i mümteni ........................................................569.
nazm .......................................................................269.
nazm-› Kur’ân .........................................................171.
nebat ..............................529, 598, 599, 604, 674, 675.

dünyadaki ~lar numunedir ................................599.
ebedî ~lar..........................................................599.

nebatat............................................520, 529, 572, 589, 
595, 598, 600, 667, 668, 677, 683.
~ âlemi ..............................................................528.
~ Allah’› tan›r ve tan›tt›r›r ..................................597.
~›n cihazatlar›n›n verilmesi ...............................590.
~›n hikmet ve intizamlar›...................................595.
~›n idare ve tedbirleri........................................590.
~›n intizaml› vefat› ............................................569.
~›n Sâniin vücub-i vücuduna flehadeti .............597.
~›n telkihi ..........................................................518.

nebatî..............................................................670, 678.
nebî .........................................................................676.
Nebî-i Akdes ...........................................................928.
necâbet ...................................................................973.
necat .......................................................154, 641, 696.
nefer..................................................................31, 108.
nefes .........................................................29, 518, 586.
nefis..................................23, 29, 30, 43, 53, 130, 193, 

199, 203, 204, 209, 211, 213, 214, 273, 274, 295,
296, 297, 319, 332, 413, 416, 418, 420, 424, 427,
441, 494, 502, 550, 559, 609, 664, 673, 763, 783,
784, 785, 786, 787, 794, 840, 864, 871, 920, 947,
948, 957, 1010, 1065, 1072.
~ cümleden edna..............................................886.
~i susturan f›kra................................................763.
~in desiseleri.....................................................295.
~in evham› ......................................................1052.
~in terbiyesi ......................................................416.
~ini itham etmek ...............................................737.
~le mücahede...........................................105, 504.
~le yap›lan münazara.............Bak›n›z: münazarat-›

nefsiye.
~leri tezkiye.......................................................559.
ders-i dinde ~ine hisse vermemek ...................874.
mütefelsif ~ .......................................................199.
serkefl ~ler ........................................................635.

nefiy ................................................381, 426, 428, 679.
Said Nursî’nin ~i ...............................240, 384, 427.

nefret.......................................................155, 161, 394.
nefsânî

~ haks›zl›klar.....................................................947.
nefsi

kimin himmeti yaln›z ~ ise, o insan de¤il..........159.
nefs-i emmare ............................47, 92, 213, 325, 424, 

455, 475, 476, 479, 870, 873.
~ye esir olmak ..................................................129.

nefs-i emmâre...............................721, 804, 854, 1010.
nefsî! nefsî! .............................................................159.
nefyedici..................................................................679.
nehir................................................................525, 592.

~ler hazine-i rahmetten ak›yorlar......................526.
~lerin hakikatleri ve flehadetleri ........................526.

~lerin iddiharlar› ve sarf edilmeleri ...................526.
~lerin menfaatleri ve vazifeleri..........................525.
~lerin varidat ve sarfiyatlar› ..............................525.
Cennetten gelen ~ler ........................................526.

Nehru (Jawaharlal Nehru) .....................................1116.
neme lâz›m.......................................95, 152, 156, 157.
neml ........................................................................603.
Nemrudâne

‹slâmiyete ~ adavet ..........................................640.
Nemrut ....................................................203, 250, 818.
nesil ................30, 136, 262, 866, 965, 982, 996, 1029.

ecdat›n yeni ~lere unutturulmaya çal›fl›lmas› ...242.
gelecek ~.....................................Bak›n›z: nesl-i âti.
gelecek ~in eliyle Kur’ân’› imha plân›...............241.
imanl› ~ler .........................................................996.
köle ruhlu bir ~..................................................968.

nesl-i ati ..................................157, 251, 341, 463, 655, 
720, 876, 934, 1071.
~ ve Risale-i Nur.......................................721, 723.
~nin dalaletten kurtar›lmas› ..............................723.

nesl-i atiye...............................................................720.
nesl-i cedid..............................................................136.
nefle ........................................................................194.
neflir ........................................................................569.

~ hürriyeti........................................................1007.
fikirlerin ~i .........................................................878.

neflr-i envar-› imaniye ...........................................1041.
neflr-i envar-› Kur’âniye ..........................................439.
neflr-i hak

~ için enbiyaya ittibâ ...........................................28.
neflr-i hakaik....................................................506, 511.
neflr-i ilim ................................................................197.
neflr-i maarifi ...........................................................112.
neflriyat....................................................43, 103, 1113.

dinsizlerin ~lar›..................................................857.
komünistlerin ~› ........................................805, 855.

neflriyat-› diniye.......................................................426.
neflve-i ümit ............................................................123.
netice-i bâkiye.........................................................495.
nev208, 529.

~lerin efrad›n›n simalar›ndaki sikke-i hikmet ....601.
nevahi-i fler’iye........................................................105.
nevak›s-› kanuniye..................................................402.
nevi

~lerin vefiyatlar› ve huduslar›............................570.
nev-i benî befler ........................................................97.
nev-i befler......................126, 135, 145, 152, 160, 174, 

208, 287, 451, 499, 533, 542, 550, 553, 561, 565,
678, 683, 788, 789, 943, 944.
~in bahar› ve sabah›.........................................151.
~in din-i f›trîsi ‹slâmiyet olacak .........................134.
~in eski hatiat›na kefaret ..................................151.
~in tabakalar› ve Kur’ân ...................................564.

nev-i insan ..............................308, 563, 676, 677, 683.
~›n tenevvüü .....................................................287.
~›n terakki ve tekemmülü .................................123.

nevm .......................................................................205.
neyyir-i hürriyet .......................................................124.
neyyir-i saadet ........................................................926.
nezafet-i fler’iye.......................................................504.
nezahet ...........................................................502, 695.
nezaret ....................................................................434.
nifak ........................................115, 119, 122, 153, 759.

nazar-ı hafî-i gaybî — N — nifak
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Nihat Yazar .............................................................970.
nihayet-i acz............................................................198.
nikâh .....................................................................1010.
Nikola Nikolaviç ......................................................183.
Nil-i mübarek...........................................................526.
nimet ..............220, 541, 554, 591, 598, 604, 740, 828.

flükür maksad›yla ~i anma.............Bak›n›z: tahdis-i 
nimet.

nimet-i ‹lâhî .....................................................220, 856.
nimet-i ‹lâhiye .........................288, 292, 619, 620, 787.
nimet-i meflrutiyet ...................................................133.
nimet-i uzma ...........................................................952.
niflane-i tasdik.........................................................534.
niyaz .........................................................43, 203, 688.
niyaz-› ruh ...............................................................204.
Niyazi-i M›srî ...........................................................189.
niyet ........................................................................470.

halis ~ ...............................................................426.
niyet-i halisa............................................................103.
niyet-i halisane........................................................835.
niyet-i halise

~nin kerameti ....................................................310.
niyet-i içtinap...........................................................470.
niza .................................................................479, 768.
nizam..............................164, 166, 523, 570, 577, 597, 

600, 958, 964, 1001, 1002, 1005.
nizam-› içtimaî.......................................................1005.
noksan ......................................................................43.
Nokta.......................................................................213.
nokta-i asabiye........................................................119.
nokta-i esasî ...........................................................950.
nokta-i hilafet...........................................................113.
nokta-i imaniye........................................................540.
nokta-i istimdat........................................................672.
nokta-i istinat ..........................168, 207, 209, 231, 257, 

543, 639, 672, 699, 948.
memleketin ~›n› temin ......................................757.
milletin ~› ..........................................................855.
mü’minlerin ~› .....................................................43.
Müslümanlar›n ~› ..............................................858.

nokta-i siyah............................................................133.
Norveç ............................................................774, 789.
nöbet.................................................................31, 249.
nukufl-i hikmet.........................................................201.
numune-i haflir ........................................................588.
numune-i imtisal................................................51, 655.
numune-i k›yamet ...................................................588.
nur .......................18, 22, 29, 139, 198, 199, 205, 274, 

281, 447, 534, 536, 559, 589, 664, 955, 985, 1013,
1126.
~ âlemi......................................................270, 627.
~ temsilat› .........................................................331.
~ tohumlar›........................................................135.
~ ve nuranî vazife .............................................465.
~ ve topuz ........................281, 345, 346, 486, 622, 

706, 732, 762.
~ yolu ..................................................................36.
~lu ak›llar ve tevhid...........................................540.
~lu kafileye iltihak ...............................................52.
~lu yol ...........................................................19, 33.
~suz prensipler .................................................242.
Allah ~unu tamamlayacakt›r ...........................1013.
iman ~u .............................................................711.
kudsî ~a hizmet ................................................414.

Kur’ân’dan gelen ~ ...........................................194.
Muhammed’in (a.s.m.) getirdi¤i ~ .....................548.
nafi bir ~..........................................................1019.
sönmez ~ ..........................................................432.
fiark taraf›ndan zuhur edecek ~ .......................307.
üç ~...................................................................125.
zulmetin ~u .......................................................813.

Nur ..................................................................281, 697, 
700, 702, 706, 707, 711, 733, 739, 761, 768, 778,
792, 794, 798, 799, 807, 816, 821, 836, 842, 843,
891, 894, 918, 924, 932, 935, 955, 971, 1008,
1059, 1073, 1081, 1108, 1115, 1125, 1130, 1135;
Bak›n›z: Risale-i Nur.
~ dairesi ..............................Bak›n›z: daire-i Nuriye.
~ dairesindeki flahs-› manevî............................914.
~ davas›n›n tebli¤, tenvir ve irflat usülü ..........1128.
~ dershânesi .....................................................837.
~ dersleri ...................................................711, 924.
~ eczalar› ..................................................806, 987.
~ eczalar›n›n kanunsuz olarak toplânmas›.......855.
~ hizmeti...................768, 863, 901, 922, 932, 935;

Bak›n›z: hizmet-i Nuriye, hidemat-› Nuriye.
~ hâricinde kerâmât ve kemalât 

aramamak ............................................787.
~ hizmetinin faydalar› .......................................441.
~ ism-i celîli ve Said Nursî................................331.
~ kahramanlar›..................................................261.
~ kaideleri .........................................................890.
~ külliyat› .........................................................1105.
~ mecmualar›n›n ço¤altmas› ............................708.
~ mecmualar›n›n k›ymettar hizmet-i milliyesi ...860.
~ mecmualar›n›n neflri ......................................934.
~ medreseleri eski medreselerin neticelerini 

temin eder...................................................790.
~ medresesi ......................................................795.
~ mekteb-i irfan›..............................................1053.
~ mekteb-i irfan› flakirtleri ...............................1002.
~ mekteb-i irfan› talebeleri ve asayifl..............1001.
~ merkezleri ....................................................1033.
~ müellif›nin vazifelerini gördü¤ü yerler ............265.
~ naflirlerinin feragatleri ....................................260.
~ neflriyat› .......................................................1126.
~ nüshalar›........................................................841.
~ nüshalar›n›n fütûhatlar›..................................890.
~ risaleleri ve han›mlar .....................................259.
~ risalelerinin telifi ve tashihi ............................261.
~ risalelerinin ve mektuplar›n›n ço¤alt›l›p

neflredilmesi ...............................................439.
~ flakirtleri .........................................................881.

~i asayifli ihlâl etmez ..................................881.
~nde Vehhabilik damar› olmamal› ..............765.

~ fluâlar›..........................................................1029.
~ talebeleri ......................................................1057.
~ talebeleri birbirlerine nazlanmamal› ve 

hüzün vermemeli ........................................910.
~ talebeleri ehl-i imanla kardefltir .....................952.
~ talebesi.........................................................1116.
~ tohumlar› ekmek............................................761.
~a hizmet..................................................709, 952.
~a talebe olanlar ...............................................706.
~a talebe olmak teflvik ve takdir edilmeli..........872.
~daki ihlâs.........................................................797.
~daki ihlâs› bozmamak.....................................886.
~dan zarar gelmez............................................346.
~u okumak ve dinlemek....................................895.

Nihat Yazat — N — ?
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~un dellâll›¤›n› yapmak.....................................952.
~un ders dairesinin genifllemesi .......................916.
~un derslerinin intiflar› ......................................899.
~un dersleriyle Afyon hapsindeki isyan›n

küçülmesi....................................................913.
~un fütuhat›.....................................................1057.
~un fütuhat› ve intiflar› ......................................791.
~un hakikatleri ..................................................907.
~un hakikî flakirtlerine ~ kâfidir.........................798.
~un ilk medresesi .............................................266.
~un k›ymetinin düflürülmeye çal›fl›lmas›...........900.
~un kuvveti .......................................................707.
~un manevî bir fütuhat›.....................................749.
~un mecmualar›

~n›n baflka lisanlara tercümesi...................858.
~n›n Makber-i Saadette görülmesi .............894.
~n›n makbuliyeti .........................................894.
~n›n tercümesi............................................894.

~un mesle¤i
~nde hürmet ve ihtiramlar› arzulamak 

yoktur....................................................780.
~nde flahsî makamlar› arzu etmek yoktur ..886.

~un neflriyat ve fütuhat› ..................................1056.
~un risaleleri

~ne yanl›fl mana verilmesi..........................884.
~nin müsaderesi .........................................884.

~un sad›k flakirtleri iman ile kabre girecekler ...895.
~un flefaati, ~un duas›, ~un himmeti ................761.
~un flirket-i manevîsi ........................................785.
~un takvadârâne ve riyazetkârâne meflrebi .....914.
~un umûma, muhtaçlara ve muâr›zlara ders

vermek mesle¤i ..........................................914.
allâmelerin ~ mecmualar›n› tetkik ve takdiri .....868.
hapishanelerin ~ mektebi vaziyetine girmesi....827.
nazarlar›n ~ hakikatlerine celp edilmesi ...........913.
sak›tane ~un sözünü dinleyenler......................135.
Üstat ve ~ hizmetleri.........................................709.

Nur Âleminin Bir Anahtar› .......................................993.
Nur Asr› .................................................................1026.
Nur Ça¤layan› .......................................................1125.
Nur postac›lar› ........................................................440.
Nur Risaleleri ..........................245, 328, 705, 837, 842, 

900, 921, 1136; Bak›n›z: risaleler, Nurlar, Risale-i
Nur.
~ medrese mal›d›r ............................................940.
~ uhuvvet-i ‹slâmiyeyi temin eder.....................858.
~ ve vatandafllar›n teveccühü...........................965.
~ni mütalâa etmek ............................................247.
~nin beraati.......................................................886.
~nin beraati ve serbestiyeti...............................936.
~nin cemiyetçilikten beraati ..............................871.
~nin neflri ..........................................................702.
~nin teksiri ve neflri...........................................934.
~nin telifat›nda Kur’ân’dan baflka kitaba 

müracaat edilmemifltir ................................256.
~nin telifi ...................................................254, 505.
~nin tesiri ........................................................1052.
~nin tetkik edilmesi ...........................................612.
~nin usand›rmamas› .........................................909.
~nin yay›lmas›.....................................................30.
~nin yay›lmas›na çal›flmak .................................33.
~nin yaz›lmas› ..........................................259, 965.
Türk milleti ve ~ ................................................858.

Nur fiakirdi.............................................................1113.
Nur fiakirtleri...................766, 782, 795, 837, 863, 900;

Bak›n›z: Risale-i Nur fiakirtleri, Risale-i Nur Talebe-
leri, Nur Talebeleri.
~ her yerde bir dershane-i Nuriye açmal› .........790.
~ hile, dalkavukluk ve yalanla müdaafaya 

tenezzül etmez ...........................................867.
~ idare ve asayifli muhafaza eder ....................803.
~ manevî Âl-i Beytten say›labilir .......................886.
~ manevî zab›tad›r....................................803, 843.
~ s›k›nt›lara karfl› birbirlerine teselli vermeli .....910.
~ne cemiyet isnad›yla zulmedilmesi .................923.
~ne cemiyet nam› verilmesine karfl› cevap ......866.
~ne kanunsuz olarak hücum edilmesi ..............809.
~ne siyasî cemiyet nam› verilmesine karfl› 

cevap ..........................................................866.
~nin cemiyetçilik ve komitecili¤e ihtiyac› 

yoktur..........................................................923.
~nin çektikleri zahmetler ...................................903.
~nin irtibatlar› ....................................................866.
~nin Kur’ân hakikatlerine karfl› alâkalar› ..........866.
~nin mahpuslar›n ›slâh›na çal›flmalar›..............913.
~nin medrese-i Yusufiyede toplânmalar›n›n 

bir faydas› ...................................................914.
~nin Said Nursî’ye medihlerinin suç 

say›lmas›na cevap......................................885.
~nin siyasî cemiyetle ittiham edilmesine 

cevap ..........................................................866.
~nin flahs-› manevîsi ........................699, 804, 855.
~nin uhuvveti ....................................................866.

Nur Talebeleri................................................16, 32, 40, 
41, 246, 251, 258, 260, 439, 440, 613, 644, 666,
693, 760, 825, 827, 830, 870, 907, 925, 933, 934,
953, 979, 989, 992, 1020, 1021, 1027, 1034, 1035,
1036, 1041, 1054, 1055, 1058, 1059, 1070, 1078,
1082, 1084, 1088, 1106, 1120, 1121, 1122, 1130,
1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1139, 1148;
Bak›n›z: Risale-i Nur fiakirtleri, Risale-i Nur Talebe-
leri.
~ aldat›lm›fl hoca, fleyh ve zahirde müttakilerle

u¤raflmamal›...............................................664.
~ aleyhinde jurnal ve desise.............................924.
~ aleyhinde plân ...............................654, 658, 762.
~ aleyhinde propaganda...................................409.
~ aleyhindeki gizli komite..................................716.
~ anarflîli¤e karfl› bir sedd-i Kur’ânî tesisine

çal›fl›yor ......................................................811.
~ ancak Nurlarla meflgul olmal› ......................1060.
~ asayifli muhafazaya yard›m ediyor..............1088.
~ asayiflin manevî bekçileridir ..........................958.
~ benlik, enaniyet ve makam sahibi olmaktan

kaç›nmal› ....................................................469.
~ bir cemaattir...................................................853.
~ daima beraberdir ...........................................651.
~ din, Kur’ân ve Risale-i Nur’u alet etmez .......621.
~ ehl-i dünyan›n meselelerini takip etmemeli ...731.
~ ehl-i ilmin enaniyetini tahrik etmemeli ...........486.
~ emniyet ve asayifli temine çal›fl›r ........843, 1001.
~ hakk›nda cemiyet vehmi................................862.
~ hakk›nda siyasî cemiyet vehmini veren üç

madde.........................................................624.
~ için ölüm terhis tezkeresidir...616, 623, 756, 853.
~ ihlâs esâs› ve siyasetli cemaatler..................728.
~ ihtiyat etmeli ..................................................897.
~ ile ‹hvan-› Müslimînin farklar›.......................1131.
~ iliflenleri münakafla ve münazaraya sevk

etmemeli .....................................................486.
~ inayet-i ‹lâhiye alt›ndad›r ...............................897.
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~ istihdam ediliyor.....................................308, 317.
~ mabeynindeki flirket-i maneviye ............260, 911.
~ mabeynindeki uhuvvet gücenmek ve tarafgirlik

kald›rmaz ....................................................910.
~ mabeynindeki uhuvvet ve muhabbet

sars›lmamal› ...............................................912.
~ münakafla etmemeli ......................................767.
~ münakafladan ve tarafgirâne mübaheseden

kaç›nmal› ....................................................798.
~ nas›l bir cemiyettir? .......................................862.
~ nerede olurlarsa olsunlar yine 

beraberdirler .............................................1061.
~ Nurlara karfl› sadakat ve alâkalar›n› 

sarsmamal› .................................................752.
~ Nurlardan ve Bediüzzamandan

ayr›lmayacaklard›r ....................................1060.
~ ölüme karfl› nur-i Kur’ân ile cidalde...............731.
~ tefrikaya düflmemeli ......................................499.
~ vakitlerini kudsî vazifeye hasretmeli ..............732.
~ vatana ve millete menfaatlidir........................861.
~ ve bid’a taraftar› hocalar..............................1088.
~ ve ehl-i iman..........................................258, 656.
~ ve siyaset.............................................981, 1131.
~ ve siyaset cereyanlar›....................................499.
~nde nur vard›r, siyaset topuzu yoktur .....281, 345,

346, 622, 706, 762.
~nde nur vard›r, topuz yoktur ...................486, 732.
~nde siyasî bir gaye yoktur ............................1055.
~ndeki hak kuvveti ............................................652.
~ne cemiyetçilik itham› .....................................871.
~ne hücum................................................627, 924.
~ne iliflenler.......................................................811.
~ne iflkence edenler ~nin davas›na hizmet 

ettiler.........................................................1053.
~ne karfl› cemiyet-i siyasiye vehmi...................636.
~ne karfl› gelen istibdad-› mutlak .....................628.
~ne siyasetçilik itham› ......................................871.
~ne tarikatç› ve siyasî cemiyetçi nâm› 

tak›lmas›na karfl› cevap..............................844.
~ne yap›lan ihanetler ve hiddetli muameleler...861.
~ne yap›lan taarruzlar.....................................1054.
~ne zulmedenler ...............................................488.
~ni birbirinden uzaklaflt›rma plân›.....................908.
~ni ezmek isteyen gizli kuvvet..........................659.
~ni mahkum etmek isteyenler ve mahkeme-i 

kübra...........................................................857.
~ni meflrep veya fikir ihtilâf› cihetinden 

birbirinden so¤utma plânlar› .......................912.
~ni Nurlardan uzaklaflt›rma plân› ...751, 908, 1058.
~ni Risale-i Nur’dan çekmek isteyenlerin 

desiseleri ve verilecek cevap .....................750.
~ni Risale-i Nur’dan ve Üstattan ay›rma 

plânlar›......................................................1058.
~ni Said Nursî’den so¤utma plân› ............751, 906.
~nin asayifle ve idareye iliflmemesi ..................870.
~nin bafl›na gelen dehfletli bir hâdise ve 

faydalar›......................................................648.
~nin cemiyet ve komitelerle alâkas› yoktur.......497,

614, 863, 924.
~nin cemiyetçilik ve tarikatçilikten beraati ........802.
~nin cemiyetçilikle ittiham edilmesine cevap....639.
~nin defetmeye çal›flt›¤› iki tehlike ...................757.
~nin Denizli hapsinden tahliyeleri .....................700.
~nin düflmanlar›................................859, 869, 900.
~nin Emirda¤’dan Afyon’a getirilifli....................826.

~nin emniyeti ihlâlle ittiham edilmesine cevap .844.
~nin fedakârl›klar› .....................................258, 259.
~nin gayesi .......................................................258.
~nin gizli düflmanlar› ........................496, 623, 751, 

844, 852, 853, 897, 1002.
~nin haks›z yere mahkûm edilmesi ..................878.
~nin hayatlar›n› vakfettikleri hakikat .........662, 664.
~nin hedefi ve program›....................................853.
~nin hususî vazifesi ..........................497, 614, 863.
~nin Isparta’dan Eskiflehir’e nakledilmesi ........372.
~nin iman dersleri anarflîye karfl›d›r ...............1001.
~nin iman kuvvetleri ve dinsizli¤i karfl›

mücadeleleri ...............................................258.
~nin imana ve emniyete hizmeti .......................627.
~nin imanlar›n›n inkiflaf›....................................257.
~nin intikam› ...........................................853, 1075.
~nin istinat noktas›............................................827.
~nin ifltirak-i a’mal-i uhreviye düsturu...............471.
~nin itham edildi¤i maddeler.............................380.
~nin kalblerindeki tahkikî iman .........................656.
~nin korkutulmaya çal›fl›lmas› ........................1057.
~nin maddî müdafaadan men edilmeleri ..........852.
~nin maifleti ......................................................317.
~nin manevî kazançlar›na ve dualar›na 

hissedarl›k ..................................................895.
~nin maruz kald›klar› hücum ve taarruzlar .....1056.
~nin mazhar oldu¤u inayat ve teshilât..............308.
~nin medrese-i Yusufiyeye sevk edilmesinin 

bir hikmeti ...................................................655.
~nin mektuplar› .................................................440.
~nin mensup oldu¤u mukaddes cemiyet..497, 614.
~nin meselesinin genifllendirilmesi ...................916.
~nin mesle¤i âzamî ihlâst›r.............................1093.
~nin mesle¤inde müspet hareket esast›r .........336, 

706, 918, 1075, 1084, 1086, 1088, 1091.
~nin metaneti ....................................................653.
~nin muar›zlar›..................................................638.
~nin resmî ve gayr-i resmî muar›zlar›...............859.
~nin Risale-i Nur’u okuyup okutmalar› ...........1056.
~nin Risale-i Nurlar› neflretmeleri .....................832.
~nin risaleleri ço¤alt›p neflretmeleri..................439.
~nin Said Nursî’ye hürmetlerinden tevehhüm

edilmesi ......................................................871.
~nin sars›lmamas›n›n hikmeti ...........................828.
~nin sebat› ................................................653, 657.
~nin siyasetle alâkas› yoktur ..........................1059.
~nin siyasetten men edilmesi ...................483, 848.
~nin siyasî cemiyetle ittiham edilmesine 

cevap ..........................................................862.
~nin flahs-› manevîsi ........................................910.
~nin flirket-i maneviye-i uhreviyeleri .489, 490, 738.
~nin tahliyelerinin tehiri.............................372, 905.
~nin uhuvveti ............................................648, 649.
~nin üçüncü medrese-i Yusufiyesi....................826.
~nin vazifesi hizmettir .......................457, 489, 707, 

1086, 1133.
adliyenin ~ aleyhine sevk edilmesi ...........628, 859.
Afyon hapishanesinde ~ne zulüm ............832, 969.
Afyon hapsindeki isyan ve ~.............................913.
Afyon hapsinin ~ hakk›nda rahmete 

çevrilmesi....................................................932.
Avrupa’da h›ristiyanlar içerisinde sar›kl› ~ ......1066.
bolflevizm nam›na ~yle mücadele ....................871.
dalalet hesab›na ~ni mahkûm edenler .............617.
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devr-i sab›kta ~ne yap›lan muameleler ..............44.
dinsizlik hesab›na ~ne hücum..........377, 627, 756.
ehl-i dünya ~ne iliflmemeli ........................616, 853.
genç k›zlar›n ~ne musallat edilmeleri ...............751.
istikbâlin ~ .........................................................711.
iflkence ve zulümler ~ için fleref 

madalyas›d›r .............................................1054.
ithamnamenin ~ne cebren dinlettirilmesi ..........877.
mecburiyet derecesinde ~ne zulmedilmesi ......615,

853.
Risale-i Nur’un neflredildi¤i y›llar ve ~..............258.
Said Nursî’nin ~ne son dersi ..........................1084.
üniversiteli ~ ve Said Nursî...............................995.
yak›c› ve ateflli hallerden sars›lmayan ~ ..........657.

Nur Talebesi.....38, 958, 1073, 1114, 1130, 1137, 1139.
~ han›mlar.........................................................259.
~ her eseri okumaz, her sözü dinlemez .............30.
~ yüz adam kuvvetindedir.................................258.
~nin isti¤nâs›.......................................................28.
Risale-i Nur’u gaye-i hayat edinen bir ~ ...........258.

nuranî
~ arifler..............................................................537.
~ kalpler ....................................................539, 540.
~ kalpler ve tevhid ............................................540.
~ makamlar.......................................................746.
~ medrese.........................................................533.
~ müdafaa.........................................................732.
~ rab›talar .........................................................143.
~ zatlar..............................................................307.

Nurcu......................................439, 788, 836, 904, 949.
~ hemflîreler......................................................794.

Nurcular..........749, 760, 762, 779, 785, 795, 826, 907, 
922, 942, 978, 979, 981, 1035, 1125, 1133, 1134.
~ cemiyet ve komite de¤ildir .............................917.
~ da¤›t›lmaz ......................................................918.
~ dessas münaf›klara karfl› dikkatli olmal›........762.
~ düflmanlar›n hücumlar›ndan sars›lmamal› ....761.
~ ihtiyat ve dikkat içinde olmal›.........................794.
~ maiflet hususunda endifle etmemeli ..............761.
~ taraftar aramaya mecbur de¤il.....................1133.
~ Üstatlar›yla içtimaya mecbur de¤il...............1131.
~da suç bulunamamas› ..................................1036.
~daki harika alâka ............................................917.
~daki müspet fedaîler .......................................918.
~daki uhuvvet-i ‹slâmiye ...................................923.
~› hizmet-i Nuriyeden vazgeçirme plân› ...........912.
~› lekedar etmek için plân ................................794.
~› ürkütme ve nazarlar›n› da¤›tma plân›...........907.
~›n cemiyetçilikten beraati ................................871.
Demokratlar, ~ ve ulema ..................................978.
gençlerin ›slâh› ve ~ .........................................844.

Nurculuk................................................................1021.
Nureddin .................................................................331.
Nuri .........................................................................808.
nur-i aslî ................................................................1145.
Nur-i Bâkî ..............................................................1145.
nur-i bedî.................................................................823.
nur-i Hak .................................................................815.
nur-i hakikat ..................................................246, 1052.
nur-i hidayet............................................209, 822, 988.
nur-i hikmet .............................................................927.
nur-i Hudâ ...............................................................823.
nur-i ‹lâhî...............................................................1012.

nur-i iman ...............................273, 275, 538, 552, 934.
nur-i imanî.......................................................246, 976.
nur-i Kur’ân...................................199, 281, 731, 1030.

fânî metâlarla gururlan›p ~’dan kaçanlar..........760.
nur-i mahz-› Kur’ân .................................................927.
nur-i Mevlâ ..............................................................817.
nur-i Muhammedî..................................................1037.
nur-i flerif .................................................................823.
nur-i tevhid ......................................................248, 790.
nur-i vakar...............................................................503.
nur-i velâyet ............................................................552.
Nuriye ...............................................................53, 331.
Nurlar..................52, 58, 248, 443, 466, 611, 658, 694, 

700, 702, 709, 768, 781, 782, 784, 791, 793, 796,
800, 820, 821, 841, 857, 858, 863, 864, 865, 866,
885, 887, 892, 896, 900, 901, 902, 903, 905, 906,
916, 924, 934, 935, 936, 940, 988, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1041, 1056, 1084, 1130, 1147;
Bak›n›z: risaleler, Risale-i Nur, Nur Risaleleri.
~ kabul ettirmek ..............................................1063.
~ r›za-i Muhammedî dairesindedir....................894.
~ ve Emirda¤ ....................................................702.
~ ve gizli münaf›klar..........................................905.
~ ve han›mlar....................................................259.
~ ve kahraman flakirtleri ...................................932.
~ yaln›z aklî mesail-i ilmiye de¤il, belki kalbî, ruhî,

hâlî mesail-i imaniyedir...............................216.
~a çal›flanlar›n sars›lmamas›n›n hikmeti ..........828.
~a çal›flmak ......................................................760.
~a tam ihlâs ile hizmet......................................786.
~a yap›lan taarruzlar.......................................1056.
~daki teselli.......................................................890.
~dan çekinmemek ............................................914.
~› sebat ve sadakatle okumak........................1056.
~›n beraati.......................................................1036.
~›n beraati ve serbestiyeti ................................936.
~›n fevkalâde kuvveti ........................................791.
~›n fütuhat›........................................................783.
~›n fütuhat› ve k›ymeti ......................................782.
~›n gizli düflmanlar› ..........................................842.
~›n iman hizmeti ve ahali..................................842.
~›n iman hüccetleri ...........................................885.
~›n inkiflâf› ve gizli dinsizler ..............................826.
~›n intiflar›na taraftar olanlar ve olmayanlar .....791.
~›n mübarek makamlar› ziyareti .......................894.
~›n neflri..........................................................1037.
~›n neflri ve han›mlar........................................259.
~›n söndürülmeye çal›fl›lmas› ...........................744.
~›n tam serbestiyeti ..........................................791.
~›n tashihi .................................................708, 894.
~›n yay›lmas›, okunmas›...................................934.
~›n yaz›lmas› ve ço¤alt›lmas› .................708, 1033.
~›n zuhuru.........................................................743.
~la meflguliyetin faydalar›.........................893, 909.
Hindistan ulemas› ve ~ .....................................799.
mahpuslar›n ~dan istifâdeleri ...........................838.
mahpuslar›n ~la ›slâh olmalar› .................717, 843.
memurlar›n ~a taraftar olmalar› ........................837.
Nur Talebeleri ancak ~la meflgul olmal› .........1060.
Nur Talebelerini ~dan uzaklaflt›rma plân› .........908,

1058.
Nurs......................53, 54, 90, 91, 331, 702, 739, 1038.

~ karyesi ve ~’lular ...........................................736.
Nursî ......................................................................1113.
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Nurflin .........................................................54, 55, 178.
Nurun ‹lk Kap›s› ............................................238, 1138.
nutfe

~lerden suretlerin aç›lmas› ...............................532.
nutuk

ezelî ~ ...............................................................561.
Said Nursî’nin askerleri itaate getiren ~u..........110.

nübüvvet ...............................................552, 691, 1047.
Nübüvvet.........................................................247, 783.
nüfus ...............................................................518, 586.
nüfus-i ‹slâmiye.......................................................156.
nüfuz.............................................290, 431, 962, 1004.

Said Nursî’nin ~unun k›r›lmaya çal›fl›lmas› ......436,
716, 756.

nükte-i i’caz.............................................................510.
nümune-i iktida .............................................926, 1029.
nümune-i imtisâl......................................................988.
nüsha-i nadire-i zaman ...........................................510.
nz›k .........................................................................840.

O
o¤ul

‹slâm fedaîlerinin ~lar› ......................................918.
oksijen.............................................................520, 521;

Bak›n›z: müvellidülhumuza.
okul .....................................................Bak›n›z: mektep.
okuma ...............................................................53, 493.
okuyucu.................................................................1068.
On Beflinci Rica ......................................................836.
on bir buçuk cinayet................................................100.
On Dokuzuncu Mektup...........301, 309, 314, 322, 558.
Onuncu Söz....304, 311, 331, 370, 387, 389, 741, 909.

~ün ehl-i dalaleti susturmas›.............................389.
~ün tevafukat› ...................................................388.

ordu ................................................619, 620, 774, 860.
~nun flerefi........................................................860.
Türk ~su............................................................155.

Ordu Kumandan› ....................................................435.
Orduca...................................................................1116.
ordugâh...................................................................515.

zemin ~› ............................................................668.
ordugâh-› zemin......................................................591.
ordu-yu Sübhânî .....................................................668.
oruç .................................................................211, 492;

Bak›n›z: savm.
Osman Nuri.....................................................990, 991.
Osman Yüksel Serdengeçti ....................................966.
Osman’lar................................................................135.
Osmanl› ...........................................109, 110, 111, 143.

~ Avrupa ile hamiledir .................................85, 147.
~ devletinin felâketi ...........................................206.
~ hilafeti ..............................................................49.
Avrupa ve ~ ........................................................85.

Osmanl› Devleti ......................................................229.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u .............................................95.
Otuz Üç Pencere ....................................................302.
Otuz Üçüncü Mektup ..............................................302.
Otuzbir Mart Hadisesi .........................96, 97, 108, 116, 

133, 405, 880.
Otuzuncu Lem’a......................................................336.
Otuzuncu Söz .........................................301, 314, 476.
oyun

zulümlü zulümatl› ~lara bakmamak ..................465.

Ö
öfke

~lerini yutanlar ..........................................479, 841.
ö¤renci ..................................................Bak›n›z: talebe.
ö¤renim ..................................................Bak›n›z: tahsil.
ö¤retim....................................................................249;

Bak›n›z: tedrisat, tedris.
ö¤üt

ahlâkî ~ler .........................................................634.
öldürülme

insan dirilmemek üzere ~yecektir .....................603.
ölme

yirmi olarak ~ üç yüz olarak dirilme..................131.
ölü ..........................................................................765.
ölüm....................................20, 32, 166, 297, 340, 623, 

652, 682, 726, 731, 755, 775, 811, 812, 827, 838,
844, 849, 854, 857, 884, 1045, 1047, 1064, 1090;
Bak›n›z: vefat.
~ den sonra dirilme ...........................Bak›n›z: haflir.
~den sonra dirilme..............................................87.
~ü hayat-› bâkiyeye  tebdil ...............................760.
dalalette gidenler için ~.....................................616.
ehl-i dalalet için ~..............................................775.
ehl-i iman için ~ terhis tezkeresidir ...................775.
küfr-i mutlaka düflenler için ~ .........................1090.
Nur Talebeleri için ~ terhis tezkeresidir ............616, 

623, 756, 853.
Ömer .......................................................................493.
Ömer (r.a.) ..............................................................956;

Bak›n›z: Hazret-i Ömer.
Ömer Pafla..............................................................792.
Ömer’ler ..................................................................135.
ömr-i makbul ...........................................................915.
ömr-i sani ................................................................113.
ömür .........................................32, 297, 329, 424, 428, 

429, 785, 788, 845, 916, 919, 941.
ebedî ~..............................................................591.
üç ayda seksen sene ~ ....................................899.

Önsöz........................................................................15.
örf ..........................................................................242.
örf-i nas...................................................................305.
örnek...........................................................18, 29, 740.

~ insan......................................43, 973, 982, 1081.
öz ............................................................................37.
özür ...........................................................................95.

P
padiflah ...................................102, 113, 323, 355, 371.

~›n iki suretle konuflmas› ve emri.....................544.
cerbezeli bir ~ ...................................................394.

Padiflah ...................................................................672.
Padiflah-› Ezel ve Ebed ..........................................687.
Padiflah-› Ezelî........................................................544.
Padiflah-› Zülcelâl

~e intisap ..........................................................672.
Pakistan....................140, 972, 973, 1095, 1096, 1103, 

1105, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1130.
~ bas›n› ...........................................................1121.

Nurşin — NOÖP — Pakistan
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Pakistan ‹slâm Talebe Cemiyeti ..................1121, 1122.
Pakistan Maarif Nâz›r Vekili Ali Ekber fiah ...........1104.
Pakistan Talebe Cemiyeti ......................................1110.
papaz................................................1023, 1024, 1025.

~lar›n tahakkümleri ...........................................145.
para.........................................................................958.
Paris ‹slâm Kültür Merkezi Fahri Baflkan›.............1142.
parti ...............................................................106, 1091.

~lerin cereyanlar› ..............................................837.
eski ~ ............................................978, 1077, 1078.
Said Nursî’ye s›k›nt› veren ~ ..........................1092.

partici ......................................................................101.
particilik

~ taraftarl›¤› ......................................................945.
Pasinler ...................................................................176.
pafla ..................................................99, 114, 118, 121.
pazar

ahiret ~›.............................................................900.
kudsî ~ ..............................................................899.

pedagog....................................................................30.
peder.................................................................56, 471.

tembel ~ler........................................................137.
pencere-i marifet .....................................................213.
perde-i gayp....................................................542, 556.
perde-i müstebidâne ...............................................125.
perestifl .............................................................43, 543.
Petersburg ..............................................................184.
peygamber..................................................29, 34, 247, 

533, 538, 542, 634, 674, 677, 678, 713, 969, 1128;
Bak›n›z: enbiya.
~lerin varisleri .............................................19, 954.
~lerin yolu ...........................................................19.
eski ~lerin hakikatleri ve Kur’ân........................562.
eski ~lerin Kur’ân gibi izahat vermemelerinin

sebebi .........................................................691.
Peygamber (a.s.m.)..........20, 102, 674, 699, 766, 796, 

877, 943, 963, 1054; Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
~’in kabri......................Bak›n›z: kabr-i Peygamberî.
~e itaat............................................................1024.
~e karfl› gelenler .............................................1011.

Peygamber Efendimiz...............................................19;
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Said Nursî’nin rüyas›nda ~ ile görüflmesi...........56.

peygamberan-› izam .................................................56.
Peygamber-i Zîflan .........................................943, 944;

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
Peygamber-i Zîflan Efendimiz Hazretleri ..................35.
peyk ........................................................................584.
p›nar........................................................................526.
pîr-i fânî.................................................................1008.
Pirmis ........................................................................54.
piflman ....................................................................423.
Piyer Loti Oteli ......................................................1083.
plân

Kur’ân’› ortadan kald›racak bir gençlik 
yetifltirme ~lar› ............................................249.

Kur’ân’› ve ‹slâm› imha ~lar›.............................241.
Nur Talebeleri aleyhinde ~........................654, 762.
Nur Talebelerini birbirinden uzaklaflt›rma ~› .....908.
Nur Talebelerini Nurlardan uzaklaflt›rma ~› ......751,

908.
Nurcular› lekedar etmek için ~..........................794.
Nurcular› ürkütme ve nazarlar›n› da¤›tma ~›....907.
Said Nursî aleyhinde ~ .....................................778.

tarikatlar› ma¤lup eden ~lar..............................654.
Türk milletini ‹slâmiyetten uzaklaflt›rma ~lar› ...242.
z›nd›klar›n  ~lar›n›n akim kalmas›.....................653.

polis ................................................................635, 883.
politika.....................................................................168.
pozitif ilimler ..................................................976, 1047;

Bak›n›z: fünun-i müspete.
Prens Bismarck.......................................................147.
Press Atefleli¤i.......................................................1119.
Prev .......................................................................1114.
profesör.............................................................51, 293.
program

kudsî ~ ..............................................................862.
Nur Talebelerinin ~›...........................................853.

propaganda.......................................1009, 1011, 1012.
Bediüzzaman aleyhinde ~239, 256, 336, 409, 834.
dindarlar aleyhinde ~ ......................................1020.
dinin ~s› ..........................................................1011.
komünist ~s› .....................................................860.
küfür ~s›..........................................................1012.
menfi ~lar..........................................................644.
mübâlâ¤al› ~lara ehemmiyet vermemek ..........752.
Müslüman kisvesindeki ~c›lar...........................640.
Nur Talebeleri aleyhinde ~................................409.
Ruslar›n hac›larla ilgili ~s›.................................859.
Said Nursî aleyhinde ~ .............................407, 409, 

722, 755, 777, 806.
zalim ~ ..............................................................153.

propaganda-i siyaset ..............................282, 414, 847.
psikoloji ...................................................................982.
puthane...................................................................869.
putperestlik..............................................................957.

R
ra’d .................................................518, 521, 587, 588;

Bak›n›z: gök gürültüsü.
ra’dat .......................................................................586.
Rab...............................20, 32, 87, 204, 271, 273, 274, 

345, 466, 488, 523, 544, 545, 583, 628, 669, 671,
674, 689, 748, 812, 838, 845, 985.
~bi tavsif ...........................................................550.
~den nidâ..........................................................821.
âlemlerin ~binin hitab› ......................................565.
Ben senin ~bin de¤il miyim? ............................274.
birbirinizi ~ yapmay›n›z.....................................161.
insana lâz›m olan ~ ..........................................203.

Rabbanî
~ fiiller ...............................................................576.
~ hikmetler ........................................................554.
~ hitabe.............................................................174.
~ isimlerde muvafakat ......................................597.
~ it’amlar ve ziyafetler.......................................554.
~ maksatlar ...............................................565, 570.
~ sanatlar..........................................................520.
havan›n ~ hizmetleri .........................................520.

Rabbe’l-Âlemîn .......................................................604.
Rabbe’s-Semavati ve’l-Aradîn ........................604, 609.
Rabbenâ .................................................................677.
Rabbi.......................................................................609.
Rabb-i Rahîm ...............277, 597, 610, 760, 828, 1055.
Rabb-i Zülcelâl ........................................................573.
Rabb-i Zülcelâli ve’l-‹kram ......................................520.

Pakistan Talebe Cemiyeti — PR — Rabb-i Zülcelâli ve’l-İkram
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Rabbülâlemîn..........................................27, 674, 1127.
~in r›zas›na ermek..............................................24.
~in rububiyeti ....................................................572.

Rabbü’l-Berri ve’l-Bahr............................................592.
Rabbü’l-Enbiya ve’s-S›dd›kîn..................................608.
rab›ta.......................................................................639.

ehl-i iman› birbirine ba¤layan nuranî ~lar›
bilmemek ....................................................143.

hayat-› içtimaiyeyi temin eden ~lar ...................866.
rab›ta-i dinî, vatanî, s›n›fî ........................................209.
rab›ta-i iman............................................................130.
radyo.......................................245, 259, 520, 620, 740.

~ nimetine flükür .......................................619, 620.
Risale-i Nur ~larla ders verilecek .....................620.

Raf›zî.......................................................................765.
~ bir Kürt ...........................................................227.

rahat..................................................................26, 893.
rahîm.......................................................................595.
Rahîm ...............................................82, 161, 268, 298, 

303, 519, 573, 651, 672, 675, 676, 677, 689, 1147.
rahimane.........................................................517, 525.

~ ifller ................................................................519.
~ r›z›k................................................523, 589, 590.
~ tedabir............................................................596.
~ terbiye............................................................523.
~ tezyin ve tasvir...............................................529.

Rahîmâne
~ istihdam .........................................................570.
~ rububiyet........................................................572.

Rahîm-i Zülcelâl ......................................................367.
Rahîm-i Zülcemal

~’in idare ve iaflesi............................................525.
rahîmiyet .........................................................545, 685.
rahip ........................................................................348.
Rahman ................................................161, 682, 1147.
Rahman-› Rahîm ............................................521, 607.

~’in rahmeti .......................................................523.
Rahman-› Zülcelâl-i ve’l-‹kram

~’›n hazine-i rahmeti ve nehirler .......................526.
Rahmanî

~ fiiller ...............................................................576.
~ hediyeler ve vazifeler.....................................518.
~ hizmetler ........................................................570.
~ iafle anbar›.....................................................668.
~ ifller ................................................................520.
ya¤murdaki ~ cilveler........................................520.

Rahmanirrahîm .......................................................602.
rahmaniyet ......................................................545, 685.
Rahmanürrahîm......................................................324.
rahmet ....................................298, 432, 445, 518, 523, 

569, 573, 577, 582, 586, 587, 588, 590, 594, 596,
599, 603, 604, 607, 608, 610, 653, 677, 680, 703,
784, 785, 800, 897, 922, 1089.
~ hazineleri .......................................................608.
~ hazinesi .........................................................422.
~in geniflli¤i.......................................584, 598, 606.
~in vüs’ati..........................................................601.
Allah’›n ~i ..........................................................685.
Allah’›n ~i ve ahiret ...................................674, 681.
Allah’›n ~inden ümidinizi kesmeyeniz...............152.
ebedî ~ denizleri ve numuneleri .......................594.
ebedî ~ hazineleri .............................................599.
fânî zahmeti bâkî ~e tebdil ...............................651.
zahmetlerde ~i aramak.....................................654.

zahmette ~ vard›r .............................................828.
Rahmeten Lilâlemîn..............................814, 815, 1089.

Zat.....................................................................445.
rahmet-i âlem

~ Risaletü’n-Nur................................................814.
rahmet-i amme........................................................680.
rahmet-i hassa ........................................................322.
rahmet-i ‹lâhî...................................................422, 426.
rahmet-i ‹lâhiye.......240, 246, 452, 476, 500, 707, 941.
Rahmet-i ‹lâhiye

~den kuvvetli ümit beslemek ............................143.
rahmet-i Rabbâniye ................................................840.
rahmet-i rububiyet...................................................546.
rahne.....................................................................1062.
raiyet ...............................................................394, 426.
Ramazan.................................................................941.
ramazan..................................418, 422, 453, 649, 884.

~ hilâli ...............................................................679.
ramazan-› mübarek.........................................785, 899.
ramazan-› sükût ........................................................88.
ramazan-› flerif .......422, 452, 489, 490, 915, 941, 950.
Rangoon................................................................1115.
rapor

Bediüzzaman ve eserleri hakk›nda verilin ~.....612.
Ravza-i Mutahhara .........................................894, 943.
Re’fet Bey ...............................................301, 730, 795.
Receb-i fierif ...........................................................899.
Recep Bey ..............................................................781.
refah ......................................................................1127.
Refet .......................................................................898.
ref-i imtiyaz......................................................115, 119.
rehber ...................248, 304, 450, 550, 556, 690, 1019.
rehber-i azam..........................................................984.
rehber-i ekmel.................................................243, 540.
Rehberü’fl-fiebab ..................................................1138.
reis .................128, 132, 140, 226, 248, 336, 551, 744;

Bak›n›z: rüesa.
adliye ~i ............................................................861.
Ankara ~leri ..............................................341, 880.
büyük ~ .............................................................802.
mana-i dindar cumhuriyet ve ~leri ..............66, 626.

Reis.........................................................................762.
reis-i cumhur .....................................................66, 626.
Reis-i Cumhura ve Baflvekile beyan.....................1095.
Reis-i Hükümet .......................................................924.
Reisicumhur............................................405, 632, 761.

~daki deha ........................................................342.
rejim......................391, 392, 409, 638, 829, 999, 1000.

~ aleyhtarl›¤› ittiham›na cevap..........................999.
dünyay› dine tercih ~i .......................................459.
irtidad-› mutlak›n ~ alt›na al›nmas› ...................859.
küfür ~leri..........................................................999.

rekabet....................................149, 150, 485, 659, 662.
remz-i kader............................................................856.
Resaili’n-Nur

~ ve Kur’ân .......................................................558.
resmî.............................................364, 644, 851, 1023.

~ daire ......................................................426, 427.
~ hocalar...................................................294, 924.
~ memurlar .......................................653, 885, 902.
~ ulema.............................................................978.

Resul...........................................................1008, 1013.
~e itaat ..................................................1011, 1024.

Rabbülâlemîn — R — Resul
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Resul-i Ekrem .........................................263, 332, 333, 
597, 602, 604, 605, 607, 877, 889, 1066, 1147;
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
~ do¤ru sözlüdür...............................................549.
~ kelimesinin tevafuku ..............................309, 321.
~ ve Cevflenü’l-Kebir ........................................550.
~ ve Kur’ân .......................................................563.
~’de yalan olamaz ve bulunamaz.....................549.
~’›n kemalât› ve hasletleri.................................555.
~’in ahlâk-› hasenesi ve kemalât› .....................549.
~’in daveti .................................................549, 551.
~’in dersiyle semavat................................583, 588.
~’in dua ve münacat› ........................................550.
~’in duas› ..........................................................549.
~’in dünyaya meydan okumas›.........................551.
~’in hâdisat-› kevniyeyi gaybiyâne beyan 

etmesi .........................................................563.
~’in hakka davetteki sebat› ...............................551.
~’in ibadat› ........................................................550.
~’in ilmi, ameli ve varisleri ..................................35.
~’in iman› ..................................................549, 565.
~’in iman› ve itikad›...........................................551.
~’in kabri.........................Bak›n›z: Makber-i Saadet.
~’in mertebe-i iman›..........................................551.
~’in mertebe-i marifeti .......................................550.
~’in metanet, sebat ve cesareti ........................551.
~’in mu’cizat›.....................................................549.
~’in Rabbini tavsifi ............................................550.
~’in sadakati......................................................553.
~’in s›dk› ...........................................................555.
~’in sözlerinin hakkaniyeti ve ihbarat›n›n 

do¤rulu¤u....................................................548.
~’in fleriati .........................................................550.

~nin kanunlar›.............................................550.
~’in takvas›........................................................550.
~’in talimi

~yle bahirler ve nehirler..............................592.
~yle cevv-i sema.........................................586.
~yle da¤lar..................................................594.
~yle nebatat ve eflcar .................................600.

~’in tebli¤i..........................................................551.
~’in ubudiyeti ............................................549, 550.

~nde iptida ve intihay› birlefltirmesi ............550.
~’in vahdaniyete flahadeti .................................556.
~’in vüs’at-i iman›..............................................565.
~’in yakîni..........................................................551.
asfiya-i müdakkikînin ~’in sad›k›yetine 

flahadeti ......................................................553.
Ashab›n ~’in sad›k›yetini tasdiki .......................553.
enbiya ~’in do¤rulu¤unu flahadet eder .............552.
evliyan›n ~’in sad›k›yetine flahadeti..................552.
kâinat›n ~’in hakkaniyetine flahadeti.................554.
Kur’ân, ~ ve ‹slâmiyet.......................................565.
Kur’ân’›n ~e nüzulü...........................................563.

Resulullah ...............................................................690.
Reflhalar..................................................................213.
revaç .......................................................................489.
rezail ...............................................................131, 138.
rezalet .................................................129, 1010, 1013.

~te hürriyet........................................................129.
rezalet-i medenî ......................................................249.
Rezzak....................................................419, 531, 592.
Rezzakane

~ r›z›klar............................................................523.
Rezzak-› Zülcelâl ....................................................591.

rezzâk›yet................................................................685.
r›fk ..........................................................................503.
r›za .................................................500, 651, 840, 922.
r›za-i Bâri ..................................................................36.
r›za-i ‹lâhî....................................52, 78, 231, 232, 261, 

707, 721, 827, 862, 918, 932, 952, 1051, 1056,
1071, 1072, 1073, 1084, 1134.
~ için çal›fl›mak...............................................1046.

r›za-i Muhammedî...................................................894.
r›z›k.........................................421, 422, 586, 589, 601.

~a bereket.........................................................893.
basit kum ve sudan ~ verilmesi ........................592.
denizlerdeki mahlûklar›n ~lar›...........................592.
talebe-i ulûmun ~› .............................................483.
zîhayat›n ~lar› ...........................................523, 590.

rikkat .......................................................189, 194, 460.
rikkat-i cinsiye .........................................................499.
risale

bir mahrem ~ ..................................................1088.
haflre dair ~ ......................................................427.
tesettür-i nisa hakk›ndaki ~...............................871.

Risale-i camia .........................................................444.
Risale-i Haflir ..........................................................326.
risâle-i Münâcât ......................................................877.
Risale-i Nur ..............36, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 

52, 53, 55, 57, 83, 146, 154, 179, 213, 243, 244,
246, 247, 251, 254, 257, 258, 259, 260, 264, 265,
285, 289, 331, 332, 333, 335, 340, 360, 364, 365,
366, 367, 374, 376, 377, 378, 379, 381, 385, 396,
400, 401, 439, 440, 445, 446, 447, 448, 450, 469,
473, 474, 477, 485, 486, 488, 493, 494, 495, 501,
504, 505, 506, 509, 511, 522, 553, 558, 565, 570,
609, 611, 615, 616, 617, 618, 621, 622, 623, 627,
628, 629, 634, 641, 644, 646, 647, 648, 649, 657,
659, 660, 666, 693, 694, 695, 697, 700, 705, 706,
707, 717, 718, 719, 720, 723, 727, 729, 733, 734,
735, 737, 738, 740, 741, 742, 747, 751, 753, 755,
760, 766, 767, 768, 775, 777, 778, 782, 790, 795,
797, 801, 804, 812, 814, 821, 827, 829, 835, 847,
848, 849, 851, 852, 853, 855, 859, 864, 868, 870,
875, 876, 877, 878, 884, 885, 886, 888, 889, 891,
892, 893, 898, 913, 916, 932, 933, 934, 936, 939,
942, 943, 945, 951, 952, 953, 954, 955, 961, 984,
985, 987, 992, 995, 998, 1012, 1018, 1021, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1033, 1036, 1038, 1041,
1044, 1047, 1055, 1057, 1059, 1060, 1061, 1063,
1066, 1067, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1078,
1081, 1082, 1090, 1091, 1092, 1098, 1104, 1105,
1106, 1107, 1108, 1111, 1115, 1118, 1120, 1121,
1123, 1124, 1127, 1129, 1135, 1140, 1141, 1144,
1148; Bak›n›z: risaleler, Nur, Nurlar, Nur Risaleleri.
~ akl› ve kalbi tenvir, nefsi musahhar eder.....1065.
~ akvam-› ‹slâmiye mabeynindeki uhuvvetin

inkiflaf›na bir vesiledir ...............................1097.
~ âlem-› ‹slâm›n ve ehl-i iman›n mal›d›r ...........245.
~ âlem-i ‹slâm›n ittiham›n› izale, muhabbetini

iadeye vesiledir...........................................754.
~ alet edilmemeli ......................................488, 798.
~ alet edilmez.................483, 488, 621, 847, 1072.
~ Anadolu için belâlar› defeder.......................1080.
~ Anadolu ve ‹kinci Harbi Umumî .....................492.
~ Anadolu’nun sinesinden ç›kart›lamaz ............457.
~ anarflîyi önler.........................467, 471, 484, 630, 

721, 726, 752, 753, 757, 791, 811, 843, 848,
851, 853, 858, 952, 1001, 1078, 1090.

~ asr›n ihtiyaçlar›na cevap veren bir tefsirdir .1069.
~ ayet-i Kur’âniyenin hakikatlerini tefsir eder ...346.
~ baflka eserlere benzemez .............................834.
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~ belâlara ve anarflîstli¤e bir settir ...................791.
~ befleriyeti fikir karanl›klar›ndan kurtar›p 

tenvir ve irflat edecektir ..............................984.
~ befleriyetin en büyük bir saadeti olacakt›r .....741.
~ befleriyetin ihtiyaçlar›na cevap verecek bir

külliyatt›r .....................................................984.
~ bir sedd-i Kur’ânîdir.........................49, 246, 471, 

753, 775, 1030, 1105.
~ bu asr› ve gelecek asr› tenvir edecek bir

mu’cize-i Kur’âniyedir .................................708.
~ çürütülemez .................................................1060.
~ dahilî ve haricî kuvvetlere tabi olmaz ............746.
~ dairesi

~ haricinde bulunanlar ve siyasî 
cereyanlar.............................................464.

~ sadakat ve metanet ister .........................467.
~ ve neflriyat› ..............................................441.
~ndeki manevî flirket.................Bak›n›z: flirket-i

maneviye-i Nuriye, flirket-i maneviye-i uhre-
viye.

~ne giren imanla kabre girer ..............444, 489.
~ne giren selâmette kal›r............................500.
~ne girenin kazanc› ....................................452.
~ne girmek .........................456, 459, 738, 760.
~nin genifllemesi.........................................458.
~nin yak›n›ndakiler O’nun dairesine 

girmeli ...................................................498.
~ davas› ..........................................................1073.
~ davas›n›n kaziye-i muhkeme halini almas›....612,

1055.
~ dersi...............................................................650.
~ dersleri.........................................................1036.
~ derslerine ifsat ittiham› ..................................634.
~ dinsizli¤in belini k›rm›flt›r ...............................257.
~ dinsizli¤in istilâs›n› durdurmufltur ..................244.
~ dinsizlik cereyan›na karfl› sedd-i Kur’ânî’dir ..753.
~ do¤rudan Kur’ân’a ba¤l›d›r............................852.
~ eczalar› ..........................................................365.

~nda tevafukat............................................309.
~n›n hakaik-› imaniyeyi ispat› .....................311.
~n›n tetkik edilmeleri ..................................633.

~ emniyet, asayifl, hürriyet ve adaleti temin 
eder ....................................................630, 753.

~ esas tutup neflrine çal›flmak............................52.
~ eski medreselerin faydas›n› verir ................1065.
~ fen ve felsefeden gelen dalaleti kesmifltir ...1067.
~ ferdiyet makam›n›n mazhar›d›r......................480.
~ feylesoflar›n ve hükeman›n u¤raflt›¤› 

müflkilleri keflf ve halletmifltir....................1066.
~ hakaik-› ‹slâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfidir.....446.
~ hakikati ders verip bat›ldan kurtar›r .............1060.
~ hakikatleriyle imana hizmet ...........................706.
~ hakiki saadet yolunu gösterir...........................52.
~ hakk›nda beyan edilen senalar .......................48.
~ hakk›ndaki makaleler ...................................1107.
~ hakk›ndaki müracaata ehemiyet 

verilmemesi ................................................715.
~ hakk›ndaki takdirkâr yaz›lar.............................45.
~ hâl ve istikbâlin bir mürflid-i ekberidir ............984.
~ has›mlara karfl› siper istimal edilmemeli .......488.
~ hayat-› içtimaiyeyi anarflîlikten kurtar›r ..........848.
~ herkesin bafl›nda bir yasakç› b›rak›r .............636.
~ hiçbir tesir alt›nda kalmadan telif edilmifltir .....50.
~ hizmeti.......................39, 49, 244, 468, 505, 507, 

705, 828; Bak›n›z: hizmet-i imaniye, vazife-i
Nuriye, vazife-i Nuriye-i kudsiye.
~ emniyet, hürmet ve asayifli tesis eder.....467.
~ mukabilinde hiç birfley talep etmemek ......55.

~ nden uzaklaflt›rmak için plân.................1058.
~ ve Anadolu ................................................58.
~ ve han›mlar .....................................259, 260.
~nde metanet ve sebat...............................730.
~ne ömrünü vakfedenler ............................261.
~ni b›rakmamak..........................................483.
~nin bafllad›¤› y›llar ....................................243.
~nin faydalar›......................................441, 482.
~nin maksad› ..............................................706.
~nin önemi................................................1072.

~ hizmeti-i imaniyesi ...........................................41.
~ ile hizmet .......................................................448.
~ ile mübareze edilmez ....................................872.
~ iman-› tahkikîyi k›sa zamanda kazand›r›r......498.
~ iman›n mertebelerinde terakkiyata 

medard›r ...................................................1062.
~ imanî meseleleri aklen, mant›ken ve ilmen 

ispat eder..................................................1047.
~ imans›zl›¤› temelinden kald›racakt›r ..............742.
~ kâfidir .....................................................446, 505.
~ kalblerde birer manevî yasakç› b›rak›r ........1055.
~ k›r›lmaz, ilifltikçe kuvvetleflir ..........................716.
~ k›sa zamanda iman-› tahkikîye isal eder.......446.
~ komünizme, nifak ve flikaka karfl› melcedir...759.
~ Kur’ân’›n bir mu’cize-i maneviyesidir.............476.
~ Kur’ân’›n imanî hakikatlerini ispat ve izah 

eden bir tefsirdir..........................................917.
~ Kur’ân’›n mal›d›r............245, 304, 305, 733, 834, 

1028, 1061, 1071.
~ Kur’ân’›n son as›rlarda beklenen bir mu’cize-i

maneviyesidir..............................................244.
~ Kur’ân-› Hakîmin hakikî bir tefsiridir ..............255.
~ küfr-i mutlak› k›rar..........................................630.
~ küfr-i mutlaktaki manevî cehennemi izale 

eder ..........................................................1091.
~ küllî bir tahribat› tamire çal›fl›yor .................1062.
~ lây›k ellere geçmeli......................................1048.
~ lehinde rapor .......................................633, 1036.
~ ma¤lup olmaz ........................................858, 875.
~ mecmualar›n›n kabr-i Peygamberîde 

görülmesi ....................................................894.
~ medresesi ......................................................447.
~ menfiyi zikretmeden ders verir ....................1064.
~ mesle¤i ..........................................................246;

Bak›n›z: meslek-i Risale-i Nur.
~ âzamî ihlâst›r .........................................1093.
~ ve di¤er meslekler ...................................738.
~nde benlik, enaniyet ve makam sahibi

olmaktan kaç›nmak esast›r ..................469.
~nde Cenab›-› Hakk›n vazifesine 

kar›flmamak esast›r ..............................487.
~nde ihlâs esas› .........................................707.
~nde münakafla etmek yoktur ............486, 487.
~nde müspet hareket esast›r....................1075.
~nde rekabet, tarafgirlik ve mübareze 

etmek yoktur.........................................485.
~nde flefkat esas› .......................................803.
~nde tarafgirane mübahese yoktur ............798.
~ndeki kuvvet ve asayifl ...........................1085.
~nin bir hulâsas› .........................................629.
~nin esâs› âzamî ihlâs ve terk-i 

enaniyettir ...........................................1071.
~ millet ve memleket aleyhindeki cereyanlara 

karfl› çaredir..................................................52.
~ millete faydal›d›r ....................................347, 717.
~ millet-i ‹slâmiyeyi tehlikelerden muhafazaya

vesile olmufltur............................................246.
~ milleti ve vatan› anarflîlik tehlikesinden

kurtarmaya çal›fl›r .......................................721.
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~ müceddid-i dindir ...........................................477.
~ mücerrep bir kurtar›c›d›r ................................459.
~ müellifi .............................330, 1004, 1005, 1120.

~ bir rehber-i ekmeldir ................................243.
~ flakirtleri ve asayifl.................................1005.
~ flöhret ve tekebbürün en büyük 

düflman›d›r .........................................1004.
~nin hizmet-i imaniyesi ...............................245.
~nin flahs›yla ba¤l› de¤ildir.........................834.

~ Müslümanlar›n kardefllik ve muhabbetini
kazand›r›r....................................................857.

~ müteflabih ayet ve hadisler hakk›ndaki 
itirazlar› kesmifltir......................................1067.

~ nas›l bir külliyatt›r?.......................................1047.
~ nas›l bir tefsirdir?...............255, 916, 1045, 1046.
~ nas›l bir zaman›n mahsulüdür? .............243, 250.
~ nedir? ..................................................925, 1045.
~ nurdur, Nurdan zarar gelmez ........................346.
~ radyolarla ders verilecek ...............................620.
~ rahmet-i ‹lâhiye taraf›ndan ihsan edilmifltir....476.
~ ruhlar› teskin, kalpleri tatmin eder .................740.
~ sadaka hükmüne geçer ...............................1080.
~ sadakat ve sebat ister ...................................498.
~ sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamal› .........494.
~ siyasetten men eder ......................................848.
~ sönmez, söndürülemez ...............................1067.
~ susmaz ve susturulmaz.................................719.
~ flahs-› manevîsi .............................................264.
~ flakirtleri .........................................456, 457, 756.

~ da¤›t›lamaz..............................615, 852, 875.
~ ehl-i saadet ve ehl-i Cennet olacak.........498.
~ metanet, tesanüt ve dikkat etmeli ...........481.
~ Nurlara karfl› sadakatlar›n› sarsmamal› ..751.
~ Risale-i Nur’u alet etmez.........................483.
~ Risale-i Nuru terk etmez..........................876.
~ ve asayifl .......................................363, 1005.
~ ve emniyet ...............................................628.
~ne mecburiyet derecesinde 

zulmedilmesi.................................615, 853.
~ni amelce binler adam hükmüne getirir ....498.
~ni incitmek vatana zarard›r .......................873.
~nin beflarat-› Kur’âniyeye ve aktaplar›n

iltifat›na mazhariyetinin s›rr› .................443.
~nin cemiyet zannedilmesinin sebebi.........624.
~nin cemiyetlerle münasebeti yoktur..........374.
~nin lisan-› hâlle mahpuslara ders 

vermeleri...............................................656.
~nin mahviyet ve tevazular›........................665.
~nin maifletindeki bereket ..........................748.
~nin siyasetten men edilmesi .....................484.
~nin flahs-› manevisi ..................................874.

~ flimalden gelen tehlikeye karfl› seddir ...........872.
~ flüphelerden kurtar›r ........................................51.
~ taklidî iman› tahkikî imana çevirir ................1064.
~ talebeleri ......................................................1095.

~ himaye edilmeli .......................................851.
~ tergip edilmeli ..........................................872.
~ zalimlerin satranç oyunlar›na 

bakmamal›............................................465.
~nin Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine 

sevki .....................................................829.
~nin kazand›¤› iki fâide ve netice ...............895.
~nin siyasetten kaç›nmalar›n›n hikmeti ......468.
~nin flahs-› manevîsine iflaret-i gaybiye.....875.
~nin vazife-i Nuriyesi ve siyaset .................732.

~ talebeli¤ini b›rakmayanlar..............................655.
~ talebesi ve asayifl ..........................................958.
~ t›ls›m-› kâinat›n muammas›n› keflfeden bir

keflflaft›r ......................................................984.
~ tokatlarda istimal edilmez ..............................488.

~ Türk ve Arab› birlefltirmeye vesiledir ...........1090.
~ vatana faydal›d›r............................347, 717, 848.
~ vatan›n manevî bir halâskâr›d›r .....................753.
~ vazifeleri ........................................................704.
~ ve Afyon Mahkemesi .....................................935.
~ ve Anadolu...........................................244, 1061.
~ ve asayifl .......................................347, 484, 630, 

726, 753, 756, 848, 1055, 1078, 1085.
~ ve Bediüzzaman....................................46, 1045.
~ ve çocuklar ....................................251, 493, 711.
~ ve di¤er eserler............................................1072.
~ ve di¤er ‹slâm memleketleri.........................1103.
~ ve hadimleri himaye edilmeli .........................727.
~ ve hariç memleketler..........................1103, 1106.
~ ve haflr-i cismanî .........................................1067.
~ ve Isparta.............................................439, 1033.
~ ve ihtiyarlar ....................................................493.
~ ve ‹mam-› Ali..................................................764.
~ ve k›fl .............................................................892.
~ ve Kur’ân ...............................................473, 558.
~ ve Kur’ân hatt›n› muhafaza .................256, 1063.
~ ve memleket ..................................................441.
~ ve millet ...........................................................50.
~ ve müellifi ......................................................985.
~ ve müellifini çürütmeye çal›flanlar ...............1060.
~ ve müellifinin medhedilmesi ............................48.
~ ve müellifinin yapt›¤› hizmet ..........................244.
~ ve müsalemet-i umumiye ............................1079.
~ ve nesl-i âti ....................................................723.
~ ve Nurs’lular ..................................................736.
~ ve Said Nursî.................................................476.
~ ve flakirtleri ............................656, 722, 755, 873.

~ emniyet ve asayifli temine çal›fl›r ............843.
~ itham de¤il, himaye edilmeli ....................722.
~ vatan, millet ve nesl-i atiyi kurtarmaya

çal›fl›yor ................................................720.
~ne dini siyasete alet etme itham›..............630.
~ne iliflenler maskara olurlar ......................839.
~ne kanun cihetinden iliflilememesi............838.
~ni itham.....................................................872.
~ni mahkûm etmek.....................................637.
~ni muhafaza..............................................744.
~ni siyasetli cemaatlere temastan men......728.
~nin gayesi .................................................721.
~nin meflgul olduklar› vazife.......................731.
~nin flahs-› manevîsinin hakikati ................743.
~nin tarikatle k›yaslanarak hücum 

edilmesi ................................................653.
~ ve talebeleri

~ himaye edilmeli .......................................856.
~nin beraati.................................................857.

~ ve tercüman›n›n mahiyeti ..............................926.
~ ve Türk milleti ................................................244.
~ ve vatan.........................................................724.
~ ve Zat-› Pâk-i Risalet .....................................927.
~ vehim ve vesveseleri mahveder..................1065.
~ yirminci asr›n Kur’ân felsefesidir .................1045.
~ yüz manevî keflfiyat› havidir ..........................377.
~’a ait dava ve itiraz ehemmiyetlidir .................629.
~’a dair ikramât-› ‹lâhiyeyi izhar›n 

sebebi .................................................734, 735.
~’a dair iflaretler ve evliyan›n imal› haberleri ....475.
~’a gelen itirazlar karfl›s›nda sars›lmamak .......480.
~’a hücum edenlerin amac› ..............................630.
~’a hücum edilmemeli...............................615, 852.
~’a hücum zaman›nda belâlar›n gelmesi........1080.
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~’a iliflenler ...............................................488, 848.
~’a iliflenleri münakafla ve münazaraya sevk

etmemek.....................................................486.
~’a iliflenlerin tokat yemeleri .............................748.
~’a iliflilemez ...................................................1078.
~’a iliflmek.........................................................724.

~ afetlere sebep olur ..................................509.
~ de¤il tervic ve neflrine çal›fl›lmal› ............791.
~ vatan ve millet maslâhat›na z›tt›r ..........1088.
~ vatan, millet ve asayifle düflmanl›kt›r ......484.

~’a intisap edenlerin en ehemmiyetli vazifesi ...442.
~’a itiraz ve mukabele durumunda hareket 

tarz›.............................................................480.
~’a kanaat etmek ..............................................446.
~’a karfl› çevrilan plânlar...................................852.
~’a karfl› sadakat ve alâkay› sarsmamak .........752.
~’a perde alt›ndan hücum edenler....................630.
~’a rakip baflka bir ç›¤›r açmamak ...................498.
~’a samimi alâka...............................................260.
~’a sar›lmak ......................................................955.
~’a suikast edenler ...........................................465.
~’a flakirt olmak ................................................738.
~’a tevehhümle iliflilmesi...................................642.
~’a yap›lan taarruzlar ......................................1057.
~’a zarar verenler .............................................510.
~’da Âl-i Beyt muhabbeti bir esast›r .................765.
~’da lâf›zdan ziyade manaya ehemmiyet 

verilmifltir ..................................................1068.
~’da nur vard›r, siyaset topuzu yoktur ......281, 345,

346, 622, 706, 762.
~’da nur vard›r, topuz yoktur.....................486, 732.
~’da suç bulunamamas› .................................1055.
~’da flah›s yok, flahs-› manevî var..................1071.
~’daki belâgat, fesahat, selâset ve îcâz .........1067.
~’daki cazibe...................................................1068.
~’daki kuvvet ve tesir ........................................318.
~’daki manevî zevk ve cazibedar nur ...............493.
~’daki flefkat ve hakikat siyasetten men eder ..652.
~’daki takrizlerin konulma sebebi .......................46.
~’daki tekrarlar›n hikmeti ..................................444.
~’daki yüksek hakikatler ...........................260, 261.
~’dan çekinmemek ve inkâr etmemek..............659.
~’dan ders alanlar ve asayifl.............................363.
~’dan ders alanlar ve ecel ................................345.
~’dan tam ders alan..........................................649.
~’dan umumun istifade edebilmesinin s›rr› .........50.
~’la dinsizli¤e karfl› yap›lan mücadele..............258.
~’la imanlar›n› kurtaranlar himaye edilmeli .......851.
~’la küfür tohumlar› eritilecektir.........................951.
~’la meflgul olmak.............................................752.
~’la mübareze

~ edilmemeli ...............................849, 858, 875.
~ millete ve vatana zarar verir....................875.
~ ve zelzele ................................................849.

~’la yap›lan hizmet............................................245.
~’lar Üstat yerine ders verir.............................1131.
~’larda siyaseti alâkadar eden mevzûlar 

yoktur........................................................1059.
~’u anlam›yorlar, yahut anlamak istemiyorlar ...960.
~’u bahanelerle ittiham edenlere cevap ...........624.
~’u b›rakmamak ................................................449.
~’u dikkat ve tefekkürle devaml› okumak .952, 954.
~’u dikkatle okumak........................................1058.
~’u gaye-i hayat edinen bir Nur Talebesi ..........258.
~’u ittiham edenler ............................................854.

~’u müdaafay› engellemek için bir desise ......1070.
~’u müdafa........................................................862.
~’u okuma ve yazman›n suç say›lmas›na 

cevap ..........................................................622.
~’u okumak.......................258, 760, 984, 985, 986, 

1019, 1056, 1075, 1076.
~ okutmak...................................................260.
~ okutmak ve neflrine çal›flmak................1036.
~ ve neflretmek...........................................828.

~’u okumak ve okutmak..................................1056.
~’u okuyan ..........................................51, 254, 834.
~’u okuyan mühim ve hakikatli bir âlim 

olabilir .......................................................1065.
~’u okuyanlara cemiyetçilik nam› verilip 

iliflilmesi ......................................................638.
~’u tetkik etmek ve alâkadar olmak ..................954.
~’u yazanlar ......................................................259.
~’u yazmak, okumak ve neflretmek..................442.
~’un açt›¤› iman, irfan ve Kur’ân yolu.................37.
~’un âlem-i ‹slâma yay›lmas› ............................791.
~’un Anadolu’daki neflri...................................1132.
~’un Ankara Kütüphanesine kabulü..................351.
~’un Arabistan ve Pakistan’da tesirat› ............1095.
~’un asayifle hizmeti .......................................1079.
~’un Avrupa feylesoflar›n› susturmas› ..............348.
~’un baflka lisanlara tercümesi .........................857.
~’un baz› risalelerinin müsaderesi ....................884.
~’un beraati ...............................................18, 1125.
~’un beraati ve iâdesi .......................................778.
~’un beraati ve serbestiyeti ....................936, 1037.
~’un bereketi .....................................................615.
~’un bereketi ve hizmeti....................................852.
~’un bir müdafaanamesi ...................................629.
~’un cemiyetçilik ve tarikatçilikten beraati ........802.
~’un cemiyetlerle alâkas› yoktur .......................641.
~’un cerh edilememesi .....................................723.
~’un cümlelerine yanl›fl mana verilmesi ...........880.
~’un cüzleri .......................................................566.
~’un dair meziyet, ‹lâhî inayet ve ikramlar›n

zikredilme sebebi..........................................45.
~’un daire-i dersi ve halka-i envar› ...................495.
~’un def etmeye çal›flt›¤› iki belâ ......................753.
~’un defetmeye çal›flt›¤› iki tehlike ...................757.
~’un dersleri ......................................................702.
~’un di¤er dillerde tâb edilmesi .......................1103.
~’un düflmanlar›n›n gizli desiseleri ...................443.
~’un edebî üstünlü¤ü ......................................1067.
~’un ehemmiyeti ...............................................443.
~’un ehemmiyeti ve makbuliyeti .......................723.
~’un emniyeti ihlâlle ittiham edilmesine 

cevap..................................................346, 391.
~’un en büyük umdesi ......................................957.
~’un fiyat› ........................................................1048.
~’un fütuhat› .............................457, 472, 487, 649.
~’un galebesi ..................................................1097.
~’un galibane mukavemetinin hikmeti ..............488.
~’un gayesi .......................................................721.
~’un gayesi içtimaî nizam ve intizam› kalplere

yerlefltirmektir ...........................................1005.
~’un geliri ........................................................1048.
~’un gizli düflmanlar› ........................836, 837, 840.
~’un hakaika dair mesaili ..................................325.
~’un hakikati......................................................874.

~ne iflaret-i gaybiye ....................................875.
~’un hakikatleri..................................................663.
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~’un hakikatlerinden hisse almak .....................494.
~’un hakikatlerinin neflri ....................................728.
~’un hakkaniyeti................................494, 508, 509.
~’un hakkaniyetinin anlafl›lmas›......................1036.
~’un hariçte revac› ve makbuliyeti ....................800.
~’un has flakirtleri .............................................464.
~’un haseneleri .................................................850.
~’un hedefi........................................389, 396, 726.
~’un himaye edilmesi ........................................707.
~’un hizmet ve meflgalesi .................................465.
~’un hizmet-i imaniyesi .............................250, 448.
~’un hizmet-i Kur’âniye ve imaniyesi ..................84.
~’un hüccetleri ..................................................868.
~’un içtimaî derslerine iliflilmek istenmesi ........635.
~’un idare ve asayifle dokunacak ciheti yoktur.726.
~’un ihlâs esas› siyasetten meneder ................797.
~’un ihlâs›na dünya menfaatleri girmemeli .......798.
~’un ilmî k›ymet tafl›mad›¤› iddias›na cevap ....868.
~’un iman hakikatlerini neflri ...............................58.
~’un imanî ve Kur’ânî dersleri...........................501.
~’un intiflar› ...................................387, 1092, 1135.
~’un intiflar› ve fütuhat› .....................................746.
~’un intiflar› ve gizli dinsizler.............................826.
~’un irflad›n›n ifsat olarak tabir edilmesine 

cevap ..........................................................635.
~’un istinat noktalar› ve hüccetleri ....................782.
~’un iflarat-› Kur’âniyeye mazhariyetinin s›rr› 

ve hikmeti ...................................................443.
~’un kazand›rd›¤› iki netice-i muhakkaka .........489.
~’un kazand›rd›¤› neticelere mukabil sadakat ve

sebat ister ...................................................498.
~’un kelimat›ndan tarizler ç›kar›lmas› ...............395.
~’un kemalât› ..................................................1068.
~’un kendini kablelvuku ihsâs edifli ..................736.
~’un k›ymet ve büyüklü¤ü.................................260.
~’un k›ymet ve ehemmiyeti.....................473, 1068.
~’un k›ymeti ..............................................723, 984.
~’un k›ymet-i diniyesi ........................................635.
~’un k›ymetinin k›r›lmaya çal›fl›lmas›................793.
~’un komitelerle alâkas› yoktur .........................641.
~’un komünist propagandas›n› k›rmas› ............860.
~’un Kur’ân yaz›s›yla neflredilmesi...................256.
~’un küçük ve masum flakirtleri ........................493.
~’un küfr-i mutlakla mücadelede 

muvaffak›yeti ............................................1052.
~’un küllî neflriyat›...........................................1037.
~’un mahiyeti ............................................246, 501.
~’un makbuliyeti................................473, 799, 894.
~’un makbuliyeti ve kuvveti...............................782.
~’un manevî fiyat› .............................................940.
~’un matbaalarda bas›lmas› .............................754.
~’un mecmualar› ...............................................868.
~’un medar-› imtiyaz› ........................................474.
~’un memlekete zarar› yoktur ...........................881.
~’un menba› ve madeni Kur’ân’d›r ...................751.
~’un meslek-i esas›...........................................654.
~’un mevzuu ve hedefi .....................................361.
~’un meydana ç›k›fl› .................................237, 641.
~’un millet ve vatana zarar› yoktur ...................775.
~’un mücadele tarz› ..........................................246.
~’un mücahede-i diniyesi ..................................246.
~’un müdafaanamesi hükmündeki risale ..........629.
~’un münaf›klara vurdu¤u tokatlar ....................840.
~’un müsaderesi .......................................724, 969.

~’un neflir ve tamimine dair ittihama cevap......386.
~’un neflredildi¤i y›llar ve Nur Talebeleri...........258.
~’un neflri....................256, 477, 1033, 1044, 1071.

~ ve Menderes hükümeti ..........................1112.
~ ve Nur Talebelerinin fedakârl›klar›...........259.
~ ve resmen intiflar›......................................50.
~ne mani olmaya çal›flanlar .....................1055.
~ne set çekilemez ....................................1078.
~yle yap›lan hizmet ......................................46.

~’un neflriyat, fütuhat ve tesirât› .....................1073.
~’un neflriyat› ....................................................834.
~’un nüfûzu k›r›lmaz .........................................756.
~’un olgunlu¤u ..................................................954.
~’un program› ve hedefi....................................726.
~’un rejim aleyhtarl›¤›yla itham edilmesine 

cevap ..........................................................391.
~’un resmen serbestîsi .....................................951.
~’un resmî makamlarca tetkiki..........................878.
~’un revac› ........................................................780.
~’un sad›k flakirtleri ve -biz- tabiri.....................490.
~’un sahibi ........................................................475.
~’un selâmet ve intiflar›.....................................750.
~’un selâmet ve flerefi ......................................891.
~’un serbest intiflar› ........................................1081.
~’un serbestiyeti .....................................738, 1037.
~’un siyasetle alâkas› yoktur ............630, 707, 752.
~’un siyasetle ittiham edilmesine cevap ...341, 359.
~’un flahs-› manevîsi ................................480, 954.

~ Ferid makam›na mazhard›r .....................480.
~ni göstermek.............................................733.
~nin ehemmiyetli ve kudsî vazifesi.............742.
~nin ve flakirtlerinin terfisi...........................462.

~’un fliddetli tokatlar›.........................................641.
~’un tâb› ve neflri ............................................1037.
~’un tahribatlara karfl› mukavemeti ve tamiri....471.
~’un tashihat› ....................................................709.
~’un telif edildi¤i menziller ................................265.
~’un telif edildi¤i seneler ...................................249.
~’un telif ve inkiflaf merkezleri ........................1040.
~’un telifi ...............................241, 259, 1063, 1097.
~’un telifi ve neflri .....................................254, 831.
~’un telifi ve neflriyat›........................................255.
~’un telifi ve tashihi ...........................................261.
~’un telifindeki iktidar-› bedî..............................505.
~’un tercüman›..................................................743.
~’un tercümesi ..............................942, 1035, 1068, 

1079, 1105, 1106, 1113, 1117.
~’un tesirât ve fütuhat› ....................................1057.
~’un tesiri ..............................245, 717, 1052, 1071.
~’un tetkik edilmesi ...........................................612.
~’un tetkiki ve beraati........................................802.
~’un tezâhürü....................................................743.
~’un vazifesi..............................................847, 867.
~’un verdi¤i istifade.........................................1072.
~’un yaz›l›fl›.......................................................476.
~’un yaz›lmas› ve neflredilmesi ........................439.
~’un yaz›lmas› ve yazanlara yap›lan 

eziyetler ......................................................256.
~’un yeni harf ile neflredilmesi..............1035, 1037.
~’un yetifltirdi¤i imanl› zâtlar .............................987.
~’un yolu ve mesle¤i...........................................51.
~’un z›nd›klar›n plânlar›n› akim b›rakmas›........654.
~’un zuhuru.......................................................237.
~’un zuhuru ve inkiflaf›........................................42.
~’un zuhuru ve intiflar› ........................................49.
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~’un zuhuru, telif ve neflri .................................237.
adliye memurlar› ve ~ .......................................867.
adliye ve mahkemenin ~’a iliflememesi ............778.
adliyenin ~ aleyhine sevkedilmesi ....................722.
asr›n manevî hastal›klar› ve ~ ..................456, 459.
Asya’da hükmedenler ~’dan istifade etmeli ......366.
dünyevi maksatlar kasten ~’dan 

istenilmemeli...............................................488.
dünyevî vazifeler ve ~.........................................51.
ecnebilerin ~’u tercümeye bafllamalar›...........1079.
ehl-i dünya ~’a iliflmemeli .................................509.
ehl-i dünya ve siyaset ~’dan istifadeye 

muhtaçt›r.....................................................365.
ehl-i mektep, ehl-i felsefe ve ehl-i tasavvuf ~’a

sar›lmal› ....................................................1065.
eski parti ve ~ .................................................1078.
hakikat peflinde koflanlar ~’dan ders almal› .....954.
Hasan Feyzi’nin ~ hakk›ndaki manzûmesi .......814.
ilm-i kelâmda teceddüt yapan ~ .........................76.
iman ve ‹slâmiyete ~’la hizmet .........................258.
‹slâm ulemas› ve ~ .........................................1069.
Kur’ân aleyhindeki plânlar ve ~ ........................346.
mahkemelerin ~’a beraat vermesi ....................642.
mahkûmlar›n ~’la ›slâh olmalar› ...............717, 843.
mecburiyet derecesinde ~’a hücum edilmesi ...615.
memlekette hükmedenler ~’dan istifade 

etmeli ..........................................................858.
Müslümanlar›n eski muhabbetini 

kazand›racak ~dur......................................857.
nazarlar› ~’a çevirmek ......................................706.
nazarlar›n ~’a celp edilmesi..............................913.
nesl-i ati ve ~ ....................................................721.
Nur Talebeleri ~’dan ayr›lmayacaklard›r .........1060.
Nur Talebelerini ~’dan uzaklaflt›rma plân› ........751,

1058.
Nur Talebelerini ~dan çekmek isteyenlerin

desiseleri ve verilecek cevap .....................750.
Pakistan bas›n›nda ~ hakk›ndaki neflriyattan

örnekler .....................................................1121.
Said Nursî ~ hizmetini her fleye tercih 

ederdi..........................................................264.
Said Nursî’nin ~’la giriflti¤i hizmet ve cihad-›

manevî........................................................699.
Said Nursî’nin ~’u senadan maksad›..................46.
Said Nursî’nin çürütülerek ~’a zarar verilmek

istenmesi ............................................486, 858.
Said Nursî’nin flahsiyeti ve ~ ............................782.
Samsunda ~ hakk›nda aç›lan dava ................1021.
fiark vilâyetlerinde ~’un intiflar›.........................935.
tahribatç›lara karfl› ~’un mukavemet ve 

tesirat›.........................................................471.
Üstat ve ~ .......................................................1071.
vatan, millet ve ehl-i hükümet ~’a taraftar 

olmal› ..........................................................484.
vatanperver siyasîler ~’u neflretmeli.................754.
zemin ve kâinat ~ ile alâkadard›r......................892.

Risale-i Nur Külliyat› .........................16, 32, 33, 36, 38, 
136, 259, 830, 846, 985, 995, 1066, 1081, 1105,
1106, 1121, 1122, 1148.
~ hakk›nda beraat ve serbestiyet karar› ...........612.
~ mühim suallere cevaplar verir .....................1045.
~n› mütâlâa.........................................................38.
~n›n hakkaniyeti ve s›dk› ................................1069.
~n›n mazhar oldu¤u fütuhat................................28.
~n›n neflrine müsaade ....................................1122.

~n›n telif edildi¤i ilk merkez ..............................240.
~n›n telifi ...........................................................254.
~n›n tetkik edilmesi ...........................................611.

Risale-i Nur Mizanlar›............................................1143.
Risale-i Nur Müellifi.......................................889, 1084.
Risale-i Nur fiakirtleri..............439, 452, 463, 481, 656, 

723, 735, 744, 746, 779, 1147; Bak›n›z: Risale-i
Nur Talebeleri, Nur fiakirtleri.
~ gibi çok kudsî hizmette çok az zahmet 

çekenler olmam›flt›r ....................................651.
~ hakk›nda ehl-i vukuf raporu...........................633.
~ hizmeti-i Nuriyeyi velâyet makam›na 

tercih eder...................................................489.
~ itirazlar karfl›s›nda sars›lmamal›....................480.
~ kalben, ruhen ve aklen s›k›nt› çekmezler......650.
~ küfr-i mutlaka ve anarflîstli¤e sed çeker......1089.
~ lehinde rapor .................................................633.
~ maiflet özrüyle hizmeti b›rakmamal› ..............483.
~ muar›zlar› hiddet, tehevvür ve mukabele-i

bilmisille karfl›lamamal›...............................479.
~ Risale-i Nur’u alet etmez...............................847.
~ tahribata ve günahlara karfl› takvay› esas 

tutmal›.........................................................470.
~ ve asayifl .......................................................756.
~ ve Medresetü’z-Zehra ...................................448.
~ndeki sebat ve sadakat›n sebebi....................261.
~ne taarruz zaman›nda zelzeleler meydana

gelmesi .......................................................638.
~ni bahanelerle ittiham edenlere cevap ...........624.
~ni ittiham edenler ............................................854.
~nin cemiyet-i siyasiye ile ittiham edilmesine

cevap..................................352, 624, 631, 639.
~nin derslerine cemiyet-i siyasiye ittiham›........639.
~nin dini siyasete alet etme ittiham›na 

cevab› .........................................................752.
~nin hizmeti ......................................................452.
~nin ifltirak-i a’mal-i uhreviye düsturu...............452.
~nin meflgul oldu¤u vazife..............................1059.
~nin siyasetten men edilmesi ...........................847.
~nin flahs-› manevîsi ........................................928.
~nin flirket-i maneviye-i uhreviyeleri .489, 490, 738.
~nin tahribatç›lara karfl› mücahedeleri .............471.
~nin tevkifi ve afetler.........................................509.
~nin vazifesi hizmettir ...457, 489, 707, 1086, 1133.

Risale-i Nur Talebeleri ..............46, 440, 449, 472, 609, 
700, 1071, 1120, 1130, 1147; Bak›n›z: Risale-i Nur
Talebeleri, Nur fiakirtleri, Risale-i Nur fiakirtleri, Nur
Talebeleri.
~ dairesi ............................................................730.
~ ma¤lup olmazlar ..........................................1061.
~ndeki uhrevî kardefllik.....................................862.
~ne gelen bir musibet ve Ayetü’l-Kübra ...........647.
~ne Said Nursî’nin vasiyeti .............................1053.
~nin Bediüzzaman hakk›ndaki takdirkâr 

makale ve mektuplar› ...............................1070.
~nin dua ve kazançlar›na hissedarl›k ...............442.
~nin hizmetleri ..................................................441.
~nin muvaffak›yetleri ve s›rr-› ihlâs.................1073.
~nin siyasî cemiyetle ittiham edilmesine 

cevap..................................................622, 862.
Risale-i Nur Talebeli¤i

~ne sar›lmak .....................................................483.
Risale-i Nur Talebesi

~ ünvan›............................................................442.
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Risaleler .........................284, 285, 304, 305, 313, 314, 
315, 316, 321, 328, 343, 344, 347, 360, 361, 364,
365, 378, 382, 390, 397, 401, 402, 403, 405, 475,
477, 485, 509, 522, 582, 622, 633, 642, 647, 694,
705, 724, 725, 849, 887, 935, 1047, 1106, 1122;
Bak›n›z: Risale-i Nur, Nurlar, Nur Risaleleri.
~ asayifli temin eder .........................................362.
~ dünya ve ahiret hayat›na faydal›d›r ...............362.
~ hakk›nda beraat.............................................713.
~ hakk›nda ehl-i vukuf raporu...........................633.
~ Kur’ân’›n mal›d›r ............................................305.
~ vatana faydal›d›r ............................................848.
~ ve asayifl .......................................363, 382, 634.
~ ve Said Nursî.................................................315.
~ ve Türk milleti ................................................356.
~ zaman›n yaralar›na devad›r...........................316.
~deki tekrarlar›n hikmeti ...................................444.
~e yanl›fl mana verilmesi..................................884.
~i yazan ............................................................442.
~i yazmak, okumak veya dinlemek ..................490.
~in beraati.................................................801, 886.
~in ço¤alt›lmas› ........................................261, 439.
~in Diyanet Kütüphanesine konulmas›.....806, 855.
~in hiç kimseye sû-i tesiri olmam›flt›r ...............315.
~in intiflar› .........................................................387.
~in müsaderesi .........................................837, 884.
~in neflir ve tamimine dair ittihama cevap........387.
~in neflredilmesi .......................................255, 439.
~in neflri ............................................................887.
~in neflrinde ve tashihat›nda teshilât ................317.
~in siyasetle ittiham edilmesine cevap .............359.
~in teksiri ..........................................................887.
~in telif edildi¤i seneler .....................................249.
~in telif tertipleri ................................................347.
~in telifi .....................................................255, 505.
~in telifi ve tashihi .............................................261.
~in telifi, tashihi ve neflredilmesi.......................255.
~in tetkiki ve takdir edilmesi .....................805, 855.
~in yaz›l›p neflredilmesi ....................................441.
~in yaz›lmas› ....................................314, 315, 476.
~in yaz›lmas› ve yazanlara yap›lan eziyetler....256.
~in zarar› yoktur................................................642.
mahkemelerin ~e beraat vermesi .....................642.
mahrem ~.................385, 386, 631, 878, 880, 923.
Said Nursî ve ~.........................................369, 378.

risalet ..............................................................453, 552.
risalet-i Ahmediye ...................................................265.
Risaleti Ahmediye ...................................................925.
Risalet-i Muhammediye ..........................................943.
Risaletü’n-Nur .........................................................558.

~ tabirine yanl›fl mana verilmesi .......................621.
rahmet-i âlem ~ ................................................814.

riya .........................294, 386, 416, 418, 420, 427, 816.
riyakâr .............................................................433, 503.
riyakârane ...............................................................231.

~ enaniyet .................................................295, 296.
fânî dünyaya ~ bakmak ......................................47.

riyakârl›k .................................................296, 433, 469, 
780, 787, 804, 812, 854, 1057, 1070.
~ bir nevi yalanc›l›kt›r........................................153.

riyaset .....................................................................132.
riyazet .......................................................................59.
riyazî .........................................................................38.
riyaziyat.....................................................................77.

Rizâiye (yer) ..........................................................1137.
Rize.......................................................................1035.
Roma

~ dehas›............................................................209.
~ felsefesinin dehas›.........................................209.
eski ~ ve Yunan iki dehalar› .............................209.

rububiyet.................................161, 195, 323, 517, 543, 
546, 554, 572, 582, 583, 586, 591, 596, 601, 603.
~ isimleri ve fiilleri .............................................590.
~in haflmeti.......................584, 587, 590, 595, 606.
~in fluunat› ve tasarrufat›..................................577.
~in vahdaniyetteki haflmeti ...............................598.
hususî ~ ............................................................324.
umumî ~............................................................323.
zemindeki ~in idare ve tedbiri...........................591.

rububiyet-i amme............................................322, 323.
rububiyet-i hassa ....................................................322.
rububiyet-i ‹lâhiye....................................................500.
rububiyet-i mutlaka .................................................674.
ruh .............................15, 18, 22, 32, 37, 38, 189, 198, 

199, 209, 212, 213, 273, 427, 494, 499, 500, 550,
559, 602, 650, 691, 740, 786, 790, 857, 998, 1010,
1047, 1052.
~a rahat ............................................................893.
~en s›k›nt› .........................................................650.
~en tekâmül ......................................................209.
~lar için g›da .....................................................820.
~lar›n inkiflaf ve terakkisi ..................................559.
~un istirahati ........................Bak›n›z: istirahat-i ruh.
~un maflukas› ...................................................130.
hayvanlar›n ~lar› bâkîdir ...................................603.
kalp ve ~un yaralar›n› tedavi ............................213.
yep yeni bir ~ ......................................................50.

ruhanî......................................................655, 690, 755.
~ reisler.............................................................551.
~ler ve Kur’ân ...................................................564.

ruhaniyat .................................................................691.
ruhban.....................................................................145.
ruhî..........................................................................254.
Ruhi Bey .................................................................335.
ruhland›rmak ...........................................................531.
ruhsat........................................................35, 456, 939.
ruhsat-› fler’iye........................................455, 643, 768.
ruh-i aslî ..................................................................925.
Rum ................................................................392, 792.
Rumeli ................................................87, 92, 161, 162.
Rus.................126, 144, 170, 177, 180, 183, 435, 436.

~lar›n hacla ilgili bir propagandas›....................859.
~lar›n Türkler ve kardeflleri aleyhindeki

propagandas›..............................................859.
Rus Baflkumandan› ..............................183, 880, 1025.
Rus Kaza¤› .............................................................178.
Rus Kumandan›..............................184, 435, 833, 921.
Rus polisi ................................................................125.
Rusya .......................................48, 186, 188, 236, 249, 

276, 759, 833, 913, 921, 1075, 1085, 1111, 1118.
~daki masumlar›n çektikleri felâketler ..............460.
Said Nursî’nin ~ esareti ....................................435.

rûy-i zemin ..............................................451, 598, 789.
~in k›t’alar› ve hükûmetleri................................789.

rüesa.......................................................140, 277, 480.
rükn-i imanî .............................................................204.
Rüstem ...................................................164, 166, 168.
Rüstem-i ‹ranî .........................................................164.

Risaleler — R — Rüstem-i İranî
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rüflvet-i mutlaka ......................................................774.
rütbe................................................................429, 787.

uhrevî ~ler.........................................................746.
rütbe-i ak›l .................................................................32.
rüya .........................................................................737.

~da bir hitabe....................................................205.
Said Nursî’nin ~s›nda Peygamber (a.s.m.) ile

görüflmesi .....................................................55.
rüya-i sad›ka ...........................................................205.
rüzgar .............................518, 519, 520, 522, 586, 587.

S
Sa’deddin-i Taftazanî ..............................765, 769, 770.
Sa’d-› Taftazanî .......................................................311.
sa’y .........................................................208, 362, 713.
sa’y-i insanî...............................................................88.
saadet...................................34, 41, 52, 155, 167, 168, 

208, 249, 500, 524, 559, 647, 672, 711, 712, 717,
760, 850, 1037, 1091, 1127.
~ âlemi ..............................................................627.
~ günefli ............................................................143.
~ ve selâmet hizmeti.........................................720.
~li bir k›yamet .....................................................87.
~te felâket .........................................................206.
beflerin dünyevî ve uhrevî ~i ............................148.
befleriyetin ~i ve Risale-i Nur ...........................741.
dünya ve ahiret ~i .............................................639.
dünyevî bir ~ .....................................................111.
dünyevî ve uhrevî ~..................................52, 1044.
ebedî ~ ...........................51, 712, 996, 1010, 1047.
ferdî ve millî ~i ................................................1039.
hakikî ~ .............................................................954.
iki cihân›n ~i............................................698, 1064.
‹slâmî ~in fecr-i sad›k› ........................................58.
istikbal ~i...........................................................150.
milletin ~i...........................................................876.
uhrevî ~...........................................................1050.
vatan-millet ~i ...................................................995.

Saadet.....................................................................112.
saadet-i acile-i muvakkata ......................................206.
saadet-i acile-i müstemirre......................................206.
saadet-i bâkiye........................................................842.
saadet-i befleriye ....................................................166.

~ asr›.................................................................548.
saadet-i dâreyn.......................................562, 565, 637.
saadet-i dünyeviye..................86, 143, 151, 459, 1131.
saadet-i ebediye .....................204, 292, 339, 348, 413, 

424, 429, 436, 449, 488, 606, 607, 651, 662, 677,
678, 681, 688, 731, 756, 789, 948, 1050, 1147.
~nin bir numunesi .............................................167.

saadet-i ebediye ve sermediye...............................248.
saadet-i hayatiye.....................................................285.
saadet-i müstakbele................................................206.
saadet-i sermediye .................................................568.
saadet-i uhreviye...........................................459, 1131.
saadet-saray-› medeniyet ...............................122, 130.
saat-i ekber .............................................................686.
sab›r .................................23, 254, 337, 418, 506, 650, 

651, 653, 661, 718, 744, 757, 840, 845, 861, 908,
913, 916, 924, 1029, 1084, 1085, 1134.
~ içinde flükretmek ...................................906, 914.
~da numune-i imtisal olmak..............................655.

Bediüzzaman’›n ~› ..............................................20.
Sabir ‹hsano¤lu.........................1108, 1111, 1112, 1113, 

1114, 1117, 1120.
sabiyy-i mütefleyyih ................................................131.
Sabri .......................................310, 443, 767, 768, 898.
sadâ-i semavî ve ruhanî .........................................129.
sadaka ....................................................55, 502, 1080.

Risale-i Nur ~ hükmüne geçer........................1080.
Said Nursî’nin ~ kabul etmemesi .......55, 350, 502,

718, 793, 798, 1070.
sadaka-i câriye ......................................................1140.
sadakat.......................18, 49, 139, 141, 246, 260, 261, 

427, 452, 456, 467, 468, 472, 489, 498, 751, 910,
1055, 1056.
dinî ~...............................................................1060.
Risale-i Nur’a ~.................................................752.

sadakatsizlik............................................................197.
sadakte ...................................................................135.
Sadaret ...................................................................100.
sadef-i kehf-misal....................................................129.
Sad›k.......................................................................979.
Sad›ku’l-Va’di’l-Emin ...............................................602.
Sad›ku’l-Va’di’l-Kerîm ...........................................607.
safa .......................................................................1008.

~ ender belâ .....................................................274.
Safahât..................................................................1122.
safahat-› âlem .........................................................279.
safa-i sadr ...............................................................506.
safdil ........................................................................118.
safdillik ..................................................................1070.
safha-i rengîn..........................................................269.
sâfîkalp....................................................................744.
Safranbolu ....................................................826, 1036.
safsata-i nefis..........................................................224.
safvet ......................................................................260.
sa¤c›l›k..................................................................1012.
Sahabe ...........................................................556, 948.

~nin Hazret-i Muhammed’i tasdiki ....................556.
Sahabe-i Güzîn.......................................................944.
Sahabe-i Kiram.......................................66, 626, 1066.
Sahabeler .................................19, 489, 538, 551, 766, 

767, 768, 769, 783.
~ zaman›ndaki fitneler ......................................765.

sahâif-i a’mâl...........................................................685.
Sahib.......................................................................668.
Sahib-i Hakikî..........................................................202.
sahib-i hâl ...............................................................216.
sahib-i ihtisas ..........................................................174.
Sahib-i ‹nayet..........................................................317.
sahib-i kemal...........................................................886.
Sahib-i Kur’ân .........................................................416.
sahib-i takva..........................................................1073.
sahib-i zühd ..........................................................1073.
sahibi’n-nur ve’l-azm ve’l-irade ve’l-irflad................991.
sahibü’l-ihlâs ve’n-nur ve’l-kemal ve’l-irflad ............988.
sâhibü’n-nur ............................................................988.
Sahibüzzaman ........................................................179.
sahife-i a’mal...................................................463, 682.
sahîfe-i amel ...........................................................685.
sahife-i hayatiye-i bahariye .....................................524.
sahife-i tevhid..........................................................515.
sahil-i selâmet...................................................33, 258.
Sahip.......................................................................432.
sahra...............................................................527, 528.

~lar›n vazife ve hikmetleri.................................528.

rüşvet-i mutlaka — RS — sahra
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sahtekâr ..................................................................563.
Said ...............................................................322, 1131.

~ daha annesinin karn›ndayken saiddir ............511.
genç ~ler.........................................................1082.

Said (Nursî) ................................58, 61, 751, 771, 801, 
850, 961, 962, 1147.
~ elli bin nefer kuvvetindedir.............................430.
~ elli milyon kuvvetindedir ..............................1074.
~ hakk›nda memurlar›n evhamland›r›lmas› ......904.
~ yoktur, konuflan yaln›z hakikattir .................1052.
~’in cemiyetçilik ve tarikatçilikten beraati..........802.
~’in fedakarl›¤› ................................................1052.
~’in gizli çal›flma ittiham›na cevab›...................882.
genç ~ ..................................62, 63, 71, 72, 73, 84.
küçük ~’in mertli¤i ...............................................54.

Said Kürdî ...............................................................355.
Said Nur..................................................................964.

~ mahkûmken bile hükmediyordu.....................964.
~ Meflrutiyet, ‹ttihad ve Terakki ve Cumhuriyet

devirleri .......................................................963.
~ ve talebeleri ...........................................963, 965.
~ zindanlar› nur, gönülleri nur eyledi ................964.
~’un iradesi ve zekâs›.......................................963.

Said Nur Hazretleri .........................................971, 973.
Said Nursi .......................................................909, 928.
Said Nursî ............................45, 46, 47, 50, 51, 81, 83, 

124, 141, 238, 250, 265, 275, 282, 283, 330, 337,
355, 441, 445, 449, 451, 452, 453, 456, 458, 459,
461, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 476, 477,
481, 482, 483, 485, 487, 489, 490, 494, 495, 499,
501, 582, 616, 618, 621, 625, 628, 632, 646, 649,
651, 653, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665,
694, 701, 724, 730, 733, 737, 739, 745, 748, 752,
754, 763, 764, 770, 771, 784, 785, 788, 792, 794,
800, 812, 814, 820, 825, 863, 867, 892, 893, 895,
896, 897, 900, 902, 907, 908, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 921, 922, 923, 932, 935, 939, 940,
941, 950, 951, 994, 995, 996, 1003, 1014, 1022,
1053, 1077, 1080, 1101, 1111, 1112, 1113, 1116,
1120, 1135, 1147; Bak›n›z: Üçüncü Said, gönüllü
alay kumandan›, Bid’atüzzaman, Bediüzzaman’ül-
Fahrüddevrânî, Bediüzzaman Said Nursî Hazretle-
ri, Bediüzzaman Said Nursî, Bediüzzaman Said
Nur, Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur müellifi,
Üstat, Üstad-› Kebir, Nursî, Hoca Efendi, Said Nur,
Molla Saidi'n-Nursî, Kürt Gönüllü Kumandan›, Haz-
ret-i Üstat, Yeni Said, Eski Said, Bediüzzaman,
Molla Said, Saidü’l-Meflhur.
~ Abdülhamid ve Y›ld›z Saray›..........................113.
~ aleyhinde desîse ...........................................749.
~ aleyhinde entrika ...350, 354, 357, 376, 407, 611.
~ aleyhinde ittihamname ..................................887.
~ aleyhinde plân .......................................762, 778.
~ aleyhinde propaganda.....................45, 256, 407, 

409, 722, 755, 777, 806, 826.
~ aleyhinde Samsun’da dava aç›lmas›...........1021.
~ aleyhindeki garazkârâne ithamname ....877, 879.
~ aleyhindeki gizli komite..................................376.
~ aleyhindeki isnatlar ..........................................47.
~ bir kahramand›r ...............................................42.
~ daima mütebessimdi .....................................503.
~ Devr-i Saadeti nefsinde yaflayan bir 

mü’mindi .....................................................957.
~ dindar bir cumhuriyetçidir ........................66, 626.
~ dini siyasete alet etmemifltir ..............1049, 1050.
~ gelenlerle ne konuflurdu ?.............................706.
~ gürefl tutmaktan hofllan›rd›..............................69.

~ hakk›nda Eskiflehir’de dava aç›lmas› ............335.
~ hakk›nda habbenin kubbe yap›lmas›.....351, 811.
~ hakk›nda -iman hakikatlerini alet ediyor-

tevehhümü..................................................900.
~ hakk›nda teveccüh-i ammenin k›r›lmaya

çal›fl›lmas› ..................750, 754, 758, 812, 842.
~ hakk›nda zahiren tarik-i dünya flüphesi.423, 424.
~ hakk›ndaki evhaml› suallerin cevaplar› .........419.
~ hakk›ndaki takdirkâr yaz›lar...................45, 1070.
~ harekât›n›n tahdit olunmas›n› sevmezdi..........73.
~ Ispartal›d›r......................................................650.
~ ile medrese talebeleri aras›nda geçen 

tart›flma.........................................................54.
~ ile talebelerinin fliddetli alâkadarl›¤› ..............624.
~ ilmî kitaplar› kendi kendine mütalâa ederdi .....58.
~ iman ilmini alet etmemifltir .............................385.
~ ism-i Nur ve Hakîm’e mazhard›.....................502.
~ istibdatla mücadele etmifl, hürriyet ve

demokrasinin tesisine çal›flm›flt›r .............1005.
~ kendi için de¤il, cemiyet için yaflard› .............958.
~ kimdir? ...........................................................976.
~ lehinde rapor .................................................633.
~ maafl› ve ihsan-› flahaneyi reddetmesi..........112.
~ münacat ve evrad›n› terk etmezdi .................504.
~ mürflid-i azam ve müceddid-i ekberdir ..........251.
~ Nur hizmeti hâricinde kerâmât ve kemalât

aramazd›.....................................................787.
~ Nur ism-i celîline mazhard›r ..........................331.
~ örnek bir insan ve büyük bir mütefekkirdir ......43.
~ Risale-i Nur hizmetini her fleye tercih 

ederdi..........................................................264.
~ sadaka, zekât ve hediye almazd› ..................502.
~ sorulan suallere tereddütsüz cevap verirdi......58.
~ sual sormazd› ..................................................69.
~ suçsuz ve masum oldu¤u hâlde neden

zulümlere maruz kald›? ............................1050.
~ fleyh de¤il hocad›r .................................415, 727.
~ taharet ve nezafet-i fler’iyeye riayet ederdi ...504.
~ tekellüf ve taazzumdan hofllanmazd› ............502.
~ ve Anglikan Kilisesi........................................216.
~ ve Ankara reisleri...........................................341.
~ ve Avrupa kitaplar› ...........................................78.
~ ve biraderi Molla Abdullah .........................53, 54.
~ ve Bitlis Valisi...................................................72.
~ ve Cemaleddin-i Efganî ve tarik-i Sünusîye

mensup talebeler ..........................................72.
~ ve cemiyetin iman› ........................960, 961, 962.
~ ve Cezîre âlimleri.............................................68.
~ ve co¤rafya ve kimya muallimleri ....................77.
~ ve Çam Da¤› .................................................265.
~ ve ç›nar a¤ac› .....................263, 264, 265, 1038.
~ ve çocuklar ....................................................251.
~ ve Dârülhikmeti’l-‹slâmiye......................191, 192.
~ ve Divan-› Harb-i Örfî ....................96, 880, 1073.
~ ve eserleri hakk›ndaki ehl-i vukuf raporu ......612,

633.
~ ve eserlerinin beraati .......................................18.
~ ve felsefe .........................................................51.
~ ve Fevzi Çakmak...........................................239.
~ ve gazete ......................342, 381, 412, 797, 799.
~ ve hizmet-i imaniyesi .....................................697.
~ ve hükema-i ‹flrakiyyunun mesle¤i ..................59.
~ ve hürriyet ......................................................112.
~ ve Isparta.......................................................650.

sahtekâr — S — Said Nursî
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~ ve ‹mam-› Ali..................................................765.
~ ve jandarmalar.................................................72.
~ ve küçük biraderi Mehmed ..............................66.
~ ve Mahatma Gandi ........................................974.
~ ve Medresetü’z-Zehra .....................................83.
~ ve Mehdîlik ....................................................900.
~ ve Mevlâna Halid...........................................507.
~ ve Mevlâna Halid’in cübbesi..................507, 655.
~ ve millet .........................................................717.
~ ve müspet ilimler ...........................................960.
~ ve Nikola Nikolaviç ........................................183.
~ ve Risale-i Nur.............................476, 733, 1045.
~ ve risaleler.............................305, 315, 369, 378.
~ ve Rus baflkumandan›...................................880.
~ ve siyaset ................................72, 807, 951, 958.
~ ve sünuhat.......................................................74.
~ ve flapka ................................367, 810, 811, 883, 

1020, 1022, 1023, 1025.
~ ve fieyh Bahid Efendi ......................................84.
~ ve fieyh Mehmed Celâlî Hazretleri..................57.
~ ve fieyh Seyyid Nur Muhammed Hazretleri ....54.
~ ve Tahir Pafla...................................................78.
~ ve taife-i nisa .................................................710.
~ ve talebeleri

~ne yap›lan eza ve cefa ...........................1003.
~nin 1950’den sonra yazd›¤› mektuplar .....941.
~nin Denizli A¤›r Ceza Mahkemesine 

sevki......................................................611.
~nin Denizli hapsi ve tahliyeleri ..................612.
~nin Emirda¤’dan Afyona getirilifli ..............826.
~nin Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesine 

sevki .....................................................337.
~ ve tefekkür.....................................................703.
~ ve Türk gençleri .............................................357.
~ yan›nda Kur’ân ve Risale-i Nur’dan baflka 

kitap bulundurmazd› ...................................505.
~ yokluk içinde tükenmez bir varl›¤a 

kavuflmufltu ................................................709.
~ zahmetlere ve s›k›nt›lara nas›l tahammül 

ediyor?........................................................416.
~ zem ve g›ybetten hofllanmazd› .....................503.
~ zillet ve hakarete tahammül etmezdi.............961.
~’de küçük yaflta görülen izzet ...........................53.
~’deki azim ve irade..........................................973.
~’deki medrese usullerine dair icat ve 

teceddüt fikri .................................................57.
~’deki yüksek kanaat ve üstün insan vasf› .......973.
~’i daima izzetini korurdu....................................53.
~’i hakk›nda evham edenlere ~’nin cevab›.......713.
~’in siyaset tevehhümüne cevab› .....................726.
~’n›n yap›lan teklifleri reddetmesi .....................641.
~’nin Abdülkadir-i Geylânî’yi rüyas›nda 

görmesi.........................................................67.
~’nin Afyon Hapishanesinde yazd›¤› 

mektuplar....................................................890.
~’nin Afyon hapishanesinden tahliyesi..............931.
~’nin Afyon hapsinde çekti¤i s›k›nt›lar ..............831.
~’nin Afyon hayat› .............................................825.
~’nin Afyon Mahkemesi ....................................846.
~’nin ahlâk› .......................................................695.
~’nin Ahmed Hamdi Akseki’ye yazd›¤› mektup.939.
~’nin âlimlerle münazaras›ndan lâtif bir hat›ra....68.
~’nin Ankara’ya kaçmay›fl› ................................880.
~’nin Arabî risaleleri ders vermesi ..................1035.
~’nin arkas›ndan kurflun att›r›lmas› ..................702.

~’nin asayifli muhafazas› ..............363, 1026, 1085.
~’nin asayiflle ilgili ittihama cevab› ...................397, 

880, 882, 1000.
~’nin as›ls›z isnatlarla suçlanmas› ....................887.
~’nin askerleri itaata getiren nutku....................110.
~’nin Avrupa feylesoflar›yla mücadelesi ...........348.
~’nin Avrupa’ya meydan okumas›.....................430.
~’nin âyât› tefsirden dolay› suçlanmas› ....878, 879.
~’nin âzamî ihlâsa mazhariyeti .......................1073.
~’nin azmi ve sadakati ....................................1081.
~’nin babas› ve annesi........................................53.
~’nin Ba¤dat’a ziyaret kast›yla dervifl k›yafetiyle

yola ç›k›fl›......................................................59.
~’nin Barla hayat› .............................237, 240, 261.
~’nin Barla’daki ikametgâh› ..............................263.
~’nin Barla’dan Ispartaya celbedilifli .................354.
~’nin Barla’ya gidifli.........................................1038.
~’nin Barla’ya gönderilifl sebebi......238, 240, 1040.
~’nin baflkas›n›n yeme¤ini yemekten men edilmesi

420.
~’nin beddua etmemesi ....................357, 466, 486, 

803, 806, 868, 882, 957, 961, 1085, 1092.
~’nin beraati ....................................................1125.
~’nin befl muhtelif gurbeti .................................272.
~’nin Beflinci fiua ile suçlanmas›......................888.
~’nin Bitlis’e gelifli ...............................................60.
~’nin Bitlis’e nefyedilmesi ...................................72.
~’nin Bitlisi Ruslara karfl› müdafaas› ................177.
~’nin Burdur’a nefyedilmesi ..............................238.
~’nin bütün hedefi iman ve Kur’ân’d›................957.
~’nin cami temeline harç koymas› ..................1043.
~’nin camiden men edilmesi .....................418, 436, 

705, 750, 758.
~’nin cehd ve azmi............................................262.
~’nin Cem’ü’l-Cevâmi’yi h›fz etmesi....................62.
~’nin cemaat sevab›ndan mahrum 

b›rak›lmas› ..................................................436.
~’nin cemiyet ve teflkilât ittiham›na cevab› .......351.
~’nin cemiyetçilik ittiham›na cevab› ..................639.
~’nin cemiyet-i siyasiye ittiham›na cevab› ........352, 

624, 631, 636, 639.
~’nin cesaret, kemalât ve flecaati .....................217.
~’nin cesareti ......................................................55.
~’nin cumhuriyet hakk›ndaki fikri ................66, 625.
~’nin çekti¤i azap ve iflkence............................779.
~’nin çekti¤i eza ve cefa .........................960, 1052.
~’nin çekti¤i zahmet ve s›k›nt› ..........................435.
~’nin Dârü’l-Hikmetteyken geçirdi¤i bir 

ink›lâb-› ruhî................................................214.
~’nin Darülfünunu .............................................172.
~’nin Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede ald›¤› maafl .....350.
~’nin dava etti¤i hakikat ..................................1039.
~’nin davas› ........................................................42.
~’nin davas›ndaki kararl›l›¤› ..............................340.
~’nin davas›n›n ve iman›n›n azameti ................971.
~’nin dehas› ........................................................42.
~’nin dehfletli kumandanlardan korkmamas› ....880,

882.
~’nin Denizli hapsinden tahliyesi ve Emirda¤›na

nefyi ............................................................700.
~’nin Denizli hayat›............................................611.
~’nin Denizli Mahkemesindeki müdafaas›ndan

k›s›mlar .......................................................614.
~’nin derslerinin zarar› yoktur ...........................642.
~’nin devletin emniyetini ihlâl ittiham›na 

cevab› .........................................................632.
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~’nin devletin nizam›n› de¤ifltirmeyi istemekle
suçlanmas›na cevap.................................1008.

~’nin dindar ve müttakiyi lâkayta tercih 
etmesi .........................................................806.

~’nin dinde tahrifat ittiham›na cevab›................618.
~’nin dini alet etme ittiham›na cevab› ...............339.
~’nin dini alet etmekle suçlanmas›na cevap...1009.
~’nin dini siyasete alet etme ittiham›na 

cevab› ......100, 376, 380, 393, 394, 397, 1002.
~’nin dini siyasete alet etmekle ittiham 

edilmesinin hikmeti ...................................1051.
~’nin dinsizlere meydan okumas› .....................430.
~’nin do¤um tarihi ve yeri ...................................53.
~’nin dostlar›n›n ~’den zahiren teberrisi ...........427.
~’nin dünya cereyanlar›yla alâkas› yoktur ........428.
~’nin dünya rütbelerine ehemmiyet vermemesi881.
~’nin dünya siyasetine kar›flmamas› ................279.
~’nin dünyadan çekilmesi .......................424, 1004.
~’nin dünyaya kar›flma arzusu 

yoktu...........................................405, 407, 614.
~’nin dünyevî veya siyasî bir maksad› yoktur...387.
~’nin düflmanlar› .......................................869, 900;

Bak›n›z: Said Nursî’nin gizli düflmanlar›.
~’nin düflmanlar›ndan intikam almamas›n›n

hikmeti. .....................................................1026.
~’nin düflmanlar›n›n ~’yi ezmeleri .....................725.
~’nin düflmanlar›n›n desîseleri..........................716.
~’nin edebî cephesi ............................................37.
~’nin ehemmiyetli kuvvetlere karfl› isti¤nâs› .....746.
~’nin ehl-i dünyan›n dünyas›na kar›flmamas›...425.
~’nin ehl-i dünyan›n tevehhümlerine cevab›.....485.
~’nin ehl-i dünyay› sevmeme ittiham›na 

cevab› .........................................................424.
~’nin ehl-i vukuf ittihamlar›na cevab› ................633.
~’nin Emirda¤ hayat›.................................693, 701.
~’nin Emirda¤ ve Afyon hayat›..........................836.
~’nin Emirda¤’a gidifli .............................992, 1020.
~’nin Emirda¤’›na gönderilmesi ........................778.
~’nin emniyet-i dahiliye ile ilgili ittihama 

cevab› .........................................................385.
~’nin emniyeti ihlâl ittiham›na cevab›........339, 346,

383, 391, 839, 880, 882, 1000.
~’nin emniyet-i umumiyeye hizmeti ..................840.
~’nin entrika ittiham›na cevab›..........................614, 

802, 882, 883.
~’nin Ermeni komiteleriyle mücadelesi .............918.
~’nin esareti ......................................................238.
~’nin eseri ve davas›...........................................42.
~’nin eserleri .....................................................212.
~’nin eserleri vatana ve millete menfaatlidir .....770.
~’nin eserleri ve hayat› .......................................45.
~’nin Eskiflehir hayat› .......................................335.
~’nin Eskiflehir Mahkemesi müdafaat›n›n 

bir k›sm› ......................................................339.
~’nin evsaf-› kemali ve mehasin-i ahvali ...........511.
~’nin fânî makamat› ve uhrevî mertebeleri feda

etmesi .................................................863, 901.
~’nin fedakârl›¤› ................................832, 863, 876, 

901, 961, 1026, 1052.
~’nin fenne ait eserleri tetkiki ..............................74.
~’nin feragat mesle¤i ......................................1053.
~’nin feragat ve cesareti .................................1081.
~’nin feragati .................................................24, 42.
~’nin fesat saçma ittiham›na cevab› .................635.
~’nin f›trat›.................................................865, 961.

~’nin f›tri vazifesi ...............................................709.
~’nin fikrî cephesi................................................34.
~’nin fikrinin münkeflif ve münkab›z bulundu¤u

vakitler ..........................................................74.
~’nin Futühü’l-Gayb’la tefeül edifli ....................214.
~’nin fünunu tahsili..............................................76.
~’nin Garbî Anadolu’ya nefyedilmesi ................238.
~’nin garip ve kimsesiz hâlini tasvir eden bir

hikâye .........................................................370.
~’nin geçimi ......................................349, 353, 419.
~’nin Gençlik Rehberi mahkemesinden 

beraati.......................................................1014.
~’nin giriftar edildi¤i bir haks›zl›k ......................403.
~’nin giyinifli, gayesi, ideali ...............................262.
~’nin gizli düflmanlar›........................407, 623, 645, 

701, 762, 786, 837, 842, 846, 903, 904, 1022.
~’nin gizli siyaset ittiham›na cevab› ..................882.
~’nin gönüllü alay kumandan› olarak 

hizmetleri ............................................170, 435.
~’nin görüflmeye gelenlere Risale-i Nur’u 

okuma tavsiyesi ........................................1076.
~’nin hakikat-i ‹slâmiye için yapt›¤› 

mücadele ..................................................1121.
~’nin hakkaniyeti ve s›dk› ...............................1069.
~’nin hakk›n› helâl etmesi.................416, 418, 641, 

697, 798, 803, 808, 812, 867, 868, 1052, 1078,
1080, 1092.

~’nin haks›z ittihamlara cevab› .........................618.
~’nin hâl-i âlem siyasetine karfl› lâkaytl›¤› ........276.
~’nin halk›n hürmetinden çekinmesi .................806.
~’nin halklar›n mal›n› kabul etmemesi ..............419.
~’nin halklarla görüflmemesi .............................806.
~’nin halklarla konuflmay› (insanlarla sohbeti) 

terk edifli ...................................................1041.
~’nin hapishanede iken camide 

görülmesi ............................................338, 892.
~’nin hapishanede iken çarfl›da görülmesi .......337.
~’nin haps-i münferidi ...............715, 771, 778, 836.
~’nin Harb-i Umumîyi merak etmemesinin 

hikmeti ........................................................465.
~’nin harika hâlât› .............................................506.
~’nin hayat›

~ bir intizam dairesinde geçiyordu ...............84.
~ ve ahlâk› ....................................................40.
~ ve eserleri................................................770.
~ ve risaleler ...............................................315.
~na ve ahvaline hangi nokta-i nazardan

bakmal›?.................................................84.
~nda Üçüncü Said devresi .........................932.
~n› milletin saadetine vakfetmesi ...............876.
~n›n iki safhas› .............................................48.

~’nin hayat-› içtimaiyeye kar›flmas›ndan 
tevehhüm edilmesi .....................................642.

~’nin hayat-› içtimaiyeye ve siyasete temas
etmemesi ....................................................806.

~’nin hayat-› ilmiyesi .........................................315.
~’nin hediye kabul etmemesi ........................55, 78, 

350, 419, 502, 708, 718, 793, 798, 1069, 1070,
1072, 1076.

~’nin hediye, sadaka ve ihsanlar› almamas› ....793.
~’nin her fleyden men edilmesi.........................417, 

426, 431, 833.
~’nin hey’et-i hâkimeye beyan› .........................873.
~’nin hiddete getirilmeye çal›fl›lmas›.................744, 

778, 810, 811.
~’nin hileye tenezzül etmezdi ...........................423.
~’nin Hizan yaylas›ndaki medreseye gidifli.........54.
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~’nin hizmet ve mücahedesi ...........................1029.
~’nin hizmeti .........................................42, 48, 404.
~’nin hizmet-i imaniyedeki azmi........................509.
~’nin hizmet-i imaniyesine set çekilmek 

istenmesi ....................................................701.
~’nin hizmet-i imaniyeye bafllad›¤› seneler ......243.
~’nin hizmet-i vataniye ve milliyesi ...................216.
~’nin hizmetindeki muvaffak›yetin s›rr› ...........1071.
~’nin hizmetkârl›¤› makamatlara tercih edifli ....748.
~’nin hizmetteki ihlâs› .......................................871.
~’nin hukuk-i medeniyetten ›skat 

edilmesi ......................................426, 432, 771.
~’nin hukukullah ve hukuk-i ibad› müdafaas› ...988.
~’nin hususî dersinden men edilmesi ...............436.
~’nin Hutuvat-› Sitte ile yapt›¤› hizmet......435, 880.
~’nin hükûmete muhalefet ittiham›na cevab›..1004.
~’nin hükûmete müracaat etmemesi ................434.
~’nin hükûmetle mübareze ittiham›na 

cevab› .........................................................622.
~’nin hükümet telâkkisi .....................................626.
~’nin hürmet, ihtiram ve hüsn-i zanlardan

kaç›nmas› ...................................................780.
~’nin hürmet, teveccüh ve flöhretten 

kaç›nmas› .................................................1072.
~’nin Hürriyet hakk›ndaki makaleleri...................86.
~’nin Hürriyet Meydan›nda söyledi¤i nutuk ........87.
~’nin hürriyetinin kay›t ve istibdat alt›na 

al›nmas› ......................................................718.
~’nin Hürriyetten evvelki hayat› ........................698.
~’nin hürriyetten men edilmesi..........................725.
~’nin hüsnüzanlara karfl› cevab›.......................744.
~’nin hüsnüzanlardan dolay› yap›lan 

ittihamlara cevab› .......................855, 864, 885.
~’nin hüsnüzanlar› reddetmesi .........................451, 

746, 758, 771, 780, 782, 783, 804, 854, 870.
~’nin hüsn-i zanlar› tamamen reddetmeyiflinin

sebebi .........................................................885.
~’nin Isparta hayat› ...........................................931.
~’nin Isparta’da ikameti...................................1033.
~’nin Isparta’daki hayat›ndan safhalar............1035.
~’nin ibadetine müdahale .................................344.
~’nin icaz-› Kur’ân’› beyan› .........................82, 303.
~’nin içki içen Vali ve memurlara karfl› tavr› .......72.
~’nin idam edilece¤i flayias›n›n yay›lmas› ..........44.
~’nin idam›na hükmeden komite.......................777.
~’nin idam›n› yada serbestiyetini isteyifli ..........403.
~’nin idamlara ehemmiyet vermemesi..............880.
~’nin idareye kar›flmamas› ...............................869.
~’nin ifsat komitesiyle mücadelesi ..................1097.
~’nin ihlâsa verdi¤i ehemmiyet .......................1072.
~’nin ihlâs›.......................................................1093.
~’nin ihlâss›zl›k isnad›na cevab› .......................901.
~’nin ihtilâttan men edilmesi .............417, 426, 436.
~’nin iki mütezat hâli ...........................................74.
~’nin iktisad›......................................................422.
~’nin iktisad› ve riyazeti ....................................718.
~’nin iktisat ve bereketi .....................................419.
~’nin iktisat ve kanaati ..............................349, 350.
~’nin iktisatç›l›¤› ..................................................29.
~’nin ilim, cesaret, haf›za ve zekâs› ...................83.
~’nin ilk hayat›.....................................................53.
~’nin ilk hayat-› siyasiyesi ...................................72.
~’nin ilmi..........................................................1069.
~’nin ilmî cephesi ................................................32.

~’nin ilmî kudreti .................................................72.
~’nin ilmin izzetini muhafaza etmesi .................792.
~’nin imametinin engellenmesi .........................436.
~’nin ‹mam-› Rabbanî’nin Mektubat’›yla 

tefeülü.........................................................215.
~’nin iman hakikatlerini kaleme almas›.............885.
~’nin iman kurtarmaya verdi¤i ehemmiyet..........43.
~’nin iman ve fluuru ........................................1081.
~’nin imana hizmeti tercih sebebi .....................413.
~’nin iman›................................963, 964, 971, 973.
~’nin imanlar›n kurtulmas›na yapt›¤› hizmet.....961.
~’nin imhâs› için gizli plân ve emir....................705.
~’nin ‹ngilizlerin plânlar›n› bozmas› ..................880.
~’nin ink›lâp aleyhtarl›¤› ittiham›na cevab› .......882.
~’nin inkilâba ve rejime muhalefet itham›na 

cevab› .........................................................392.
~’nin insanlarla görüflmesinden tevehhüm

edilmesine cevap........................................720.
~’nin insanlarla konuflmas›n›n engellenmesi....719.
~’nin intikam› ....................................756, 779, 840.
~’nin inzivay› tercihi ediflinin bir sebebi ............756.
~’nin ‹slâmî devletlerin teflekkülünü önceden

haber vermesi.............................................143.
~’nin ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm 

mazhariyeti .................................................268.
~’nin ‹stanbul hayat› .................................193, 197.
~’nin ‹stanbul Mahkemesindeki müdafaas› ......999,

1022.
~’nin ‹stanbul ulemas›n› münazaraya 

davet edifli ....................................................83.
~’nin ‹stanbul’a gelifli ..........................83, 161, 191.
~’nin ‹stanbul’daki hayat› ..................................698.
~’nin istibdad-› mutlak alt›na al›nmas› ..............776.
~’nin istidas›n› yazd›rmas›na izin 

verilmemesi ................................................359.
~’nin istidatlar›...................................................699.
~’nin isti¤nâs›............................................27, 1069.
~’nin istirahati ve hâli ........................................276.
~’nin isyan teklifini reddetmesi..........................237.
~’nin iflkenceli esareti .......................................869.
~’nin itirazat ve müdafaat›n›n reddedilmesi ......401.
~’nin itiraznamesinin okutulmamas› .................869.
~’nin izzeti...........................................................56.
~’nin izzet-i diniye ve fleref-i ‹slâmiyeyi

muhafazas› .................................................216.
~’nin izzet-i ilmiyeyi muhafazas› .......................502.
~’nin izzet-i ‹slâmiyeyi muhafazas› .................1025, 

1069, 1075.
~’nin kâ¤›t para tafl›mamas› .............................958.
~’nin kahramanl›¤› ....................................697, 957.
~’nin Kamus-i Okyanusu h›fzedifli ......................66.
~’nin kanunsuz bir taarruza tahammülü ...........744.
~’nin kanunsuz taharri edilmesi ........................801, 

805, 810, 855.
~’nin Kastamonu hayat› ....................................438.
~’nin Kastamonu’ya nefyi .................................438.
~’nin kay›tlar alt›na al›nmas›.............................430.
~’nin kemalât› ...........................................698, 699.
~’nin k›rk kitab› h›fzetmesi ............................74, 75.
~’nin k›yafeti için suçlanmas›na karfl› cevab› ...884.
~’nin k›yafetine iliflilmesi ...................................811.
~’nin k›yafetini de¤ifltirmemesi .........................643.
~’nin kisve-i ilmiyeye girmeyi kabul etmemesi....60.
~’nin kitaplar›na yanl›fl mana verilmesi ............874.
~’nin komitecilik isnad›na cevab› ......................368.
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~’nin konuflmaktan men edilmesi ...................1091.
~’nin konuflmas› .......................................503, 956.
~’nin konuflmas›na mani olunmas›n›n 

bir sebebi ....................................................898.
~’nin köyü .........................................................736.
~’nin Kur’ân’a ait dellâll›¤› ................................430.
~’nin Kur’ân’› h›fz›...............................................75.
~’nin Kur’ân’›n esrar›na verdi¤i ehemmiyet ....1094.
~’nin küçüklü¤ünde, temeddüh suretindeki 

bir hâleti ......................................................735.
~’nin lâik cumhuriyet hakk›ndaki görüflü ..........626.
~’nin lâikli¤e ayk›r› hareket etmekle 

suçlanmas›na cevap.................................1008.
~’nin maafl kabul etmemesi..............................419.
~’nin maddî ve manevî mertebelerden 

kaçmas› ......................................................901.
~’nin mahiyeti....................................................813.
~’nin mahkemede konuflturulmamas›.......877, 882.
~’nin mahviyetkârl›¤›...........................................30.
~’nin maifletçe muktesit yaflay›fl›......................191.
~’nin maifleti .....................419, 420, 427, 770, 798.
~’nin maifleti ve k›yafeti ....................................502.
~’nin makam ve flöhret kazanmaya 

çal›flt›¤›na dair ittihama cevab›...........863, 901.
~’nin makamat› hizmete feda etmesi................871.
~’nin makamat› kabul etmemesi.......................886.
~’nin manevî makamattan men edilmesi ........1051.
~’nin manevî makamlar› kabul etmemesi .........746.
~’nin mant›k, felsefe ve müspet ilimlerle 

alâkas› ..........................................................34.
~’nin Mardin ulemas›yla muarazas›....................71.
~’nin Mardin’e gelifli ............................................71.
~’nin Mardinden Bitlis’e nefyedilmesi .................72.
~’nin maruz kald›¤› bir haks›zl›k .......................396.
~’nin maruz kald›¤› iflkenceler ve suikastler.....831.
~’nin mazhar oldu¤u bereket....................420, 422.
~’nin mazhar oldu¤u muvaffak›yet ve 

kemalât›n neflredilme sebebi........................46.
~’nin medihlerden dolay› suçlanmas›na 

cevab› .........................................................886.
~’nin medihleri reddetmesi ...............................854.
~’nin medihlerin bir k›sm›n› kabul etmesinin 

sebebi...........................................52, 865, 885.
~’nin medresesi ................................................633.
~’nin Medresetü’z-Zehra düflüncesi ...................79.
~’nin mehabet ve celâli.....................................503.
~’nin mekarim-i ahlâk› ......................................502.
~’nin mektuplar›na yanl›fl mana verilmesi ........874.
~’nin memlekete hizmetleri ...............................435.
~’nin menfî hareket etmemesi ........................1026.
~’nin menzilinin kanunsuz olarak 

bas›lmas› ............................................802, 803.
~’nin merhameti ............................................26, 27.
~’nin mertebe-i ilmi..........................................1104.
~’nin mesaisini yaln›zca imana teksif edifli.......959.
~’nin mesle¤i ............................287, 430, 703, 873.
~’nin meflrebi ............................................287, 503.
~’nin meflrutiyet hakk›nda nutuklar vermesi .....101.
~’nin mezar› ....................................................1034.
~’nin millete ders vermeye hakk›m vard›r.........364.
~’nin milletten ve gençlikten istedi¤i ...................52.
~’nin minnet almamas› .....................................419.
~’nin minnet alt›na girmeme düsturu ................419.
~’nin Mir Hasan Velî Medresesine gidifli ............56.
~’nin Molla Ahmed Hâni Hazretlerinin 

kubbesinde kal›fl›..........................................59.
~’nin Molla Fethullah’›n medresesine gidifli........61.
~’nin muhâbereden menedilmesi .....................725.
~’nin musibetlere karfl› sab›rla sükûtunun 

sebebi .........................................................416.
~’nin Mustafa Paflay› tarik-› hidayete daveti.......67.
~’nin mücahedesi..............................................957.
~’nin müdafaalar› ..............................................964.
~’nin müdafaanamesi .......................................632.
~’nin müdafaas› ........................................375, 391.
~’nin müdafaas›n›n engellenmesi .....................877.
~’nin müdafaat› .................................................629.
~’nin müdafaat›n› yazd›rmas›na izin 

verilmemesi ................................................877.
~’nin müdafaat›n›n kanunsuz olarak 

reddedilmesi ...............................................396.
~’nin müdafaat›n›n nazara al›nmay›p 

mahkûm edilmesi........................................400.
~’nin müracaat etmemesi .................................344.
~’nin Müslüman ve Ermeni çocuklar›n›n

öldürülmelerini engellemesi ........................177.
~’nin mütevaziydi ..............................................503.
~’nin namahremlere bakmamas› ......................792.
~’nin namaza dair bir kerameti ...........................72.
~’nin namaza dair neflretti¤i beyanname .........219,

1075.
~’nin nefisle mücahedesi ..................................504.
~’nin nefyi .........................240, 276, 384, 427, 778.
~’nin nefyi ve yap›lan zulümler .........................967.
~’nin neflretti¤i envar-› imanîye ........................430.
~’nin Nur Talebelerine son dersi .....................1084.
~’nin Nur Talebelerine yazd›¤› mektuplar›n

ço¤alt›l›p neflredilmesi ................................439.
~’nin Nurlara dair ikramât-› ‹lâhiyeyi izhar›n›n 

bir sebebi............................................734, 735.
~’nin Nurlar› tashihi...........................................708.
~’nin nuru..........................................................965.
~’nin nüfuzunun k›r›lmaya çal›fl›lmas› ......436, 716,

756.
~’nin nüfûzunun k›r›lmaya çal›fl›lmas› 

ve ~’nin cevab› ...........................................756.
~’nin on iflkenceli musibeti................................876.
~’nin ormandan geceleyin geçerek Nurflin’e 

gelifli .............................................................55.
~’nin ölümü .....................................................1074.
~’nin ömrü.................................................957, 960.
~’nin radyo aleyhtarl›¤› ittiham›na karfl› cevab›619.
~’nin rehberi yaln›z Kur’ân’d›............................956.
~’nin rejim aleyhtarl›¤› ittiham›na cevab› ..391, 999.
~’nin rejime ve ink›lâba dair ittihama cevab› ....409.
~’nin Risale-i Nur’la giriflti¤i hizmet ve 

cihad-› manevî ............................................699.
~’nin Risale-i Nur’u kablelvuku hissedifli ..........736.
~’nin Risale-i Nur’u senadan maksad›................46.
~’nin Risale-i Nur’u telif edifli ............................241.
~’nin Risale-i Nur’u telif etti¤i seneler...............249.
~’nin Risale-i Nur’u telifi ...................254, 255, 505.
~’nin risaleleri telifi ve tashihi............................261.
~’nin risaleleri yazmas› .....................................314.
~’nin risalelerin neflir ve tamimine dair 

ittihama cevab› ...........................................386.
~’nin Rumeli’ye seyahat› ..................................161.
~’nin Ruslara esir düflmesi ...............................180.
~’nin Rusya esareti...................................188, 435.
~’nin Rusya esaretinden firar› ..................184, 189.
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~’nin Rusya’da kahramanca bir hareketi ........1075.
~’nin rüyas›nda Peygamber (a.s.m.) ile 

görüflmesi .....................................................55.
~’nin sa’y ü gayreti ve himmeti .........................988.
~’nin sab›r ve metaneti ...................................1029.
~’nin sab›r ve tahammülü.........418, 506, 778, 779.
~’nin sadaka kabul etmemesi.............55, 718, 798.
~’nin sakal b›rakmamas›...................................478.
~’nin sar›¤›na müdahele ...........................344, 703.
~’nin sekiz taburu itaate getirmesi............880, 882.
~’nin seksen kitap okumas› ................................60.
~’nin selef-i salihine muhalefet ittiham›na 

cevab› .........................................................626.
~’nin serbest b›rak›lmama sebebi.....................430.
~’nin serbestiyet ve hürriyet aflk› ........................73.
~’nin serbestiyetten sonra memleketine 

gitmemesi ...................................................806.
~’nin sesinin k›s›lmas› ....................................1093.
~’nin s›k›nt›l› esareti..........................................436.
~’nin Sibirya esareti ..........................................184.
~’nin Siirt ulemas›yla münazaras›.......................62.
~’nin Siirt’e gelifli.................................................61.
~’nin siyasete dair ittihama cevab› ...................408, 

625, 873, 883.
~’nin siyasete dair tevehhüme cevab› ..............643, 

714, 719, 847.
~’nin siyasete kar›flmamas›......350, 869, 887, 901.
~’nin siyasete lâkayd kal›fl›...............................279.
~’nin siyaseti dine, Kur’ân’a alet ederek 

çal›flmas› ......................................................84.
~’nin siyaseti terk edifli .....342, 411, 412, 797, 949.
~’nin siyasetle alâkas› yoktur............................428.
~’nin siyasetle ilgilenmemesinin hikmeti...........467.
~’nin siyasetle ilgili ittihama cevab› ................1001.
~’nin siyasetli cemaatlere alâkas›zl›¤› ..............728.
~’nin siyasetten alâkas›n› kesmesi ...................771.
~’nin siyasetten kaç›nmas› ...............345, 363, 413, 

433, 468, 652, 721, 797, 801, 805, 864, 901.
~’nin siyasî bir faaliyeti yoktur ..........................612.
~’nin siyasî cemiyetçilik ittiham›na 

cevab› .................................................622, 802.
~’nin sobas›z bir ko¤uflta tecrit edilmesi...........837.
~’nin sohbetleri .................................................709.
~’nin sohbetten menedilmesi ..........................1076.
~’nin flahs› ..................................................42, 874.

~ ve hizmet .................................................874.
~na evliyan›n iflaret-i gaybiyeleri ................875.
~na gösterilen teveccühün hikmeti.............874.
~na hilafet-i maneviyenin mazhar› 

nazar›yla bak›lmas› ..............................742.
~na ihanetlere tahammülü..........................868.
~na karfl› fazla hürmetleri kabul 

etmemesi..............................................418.
~na karfl› hürmet ve teveccühü 

reddetmesi............................................758.
~na s›k›nt› verilmesi....................................903.
~na tahkir ve ihanetlere katlanmas› ...........873.
~na verilen makam ve hürmeti 

reddetmesi............................................469.
~na verilen manevî makamlar› Nurlara

vermesi.................................................782.
~na yap›lan efledd-i zulüm .........................869.
~na yap›lan haks›z muameleler .................870.
~na yap›lan iltifatlar›n bir k›sm›n› 

kabulünün hikmeti ................................875.
~na yap›lan iflkencelerin bir sebebi ............900.
~na yap›lan medihlerin suç say›lmas› ........885.
~na yap›lan zulümlere ald›rmamas› ...........429.

~ndan korkulmas› .......................................430.
~n› çürütüp Risale-i Nur’a iliflilmek 

istenmesi ..............................................486.
~n›n çürütülmeye çal›fl›lmas› .....744, 858, 873,

874, 903, 908.
~yla meflgul olunmas› ................779, 891, 897.

~’nin flahs-› manevîsi........................................501.
~’nin flahsî nüfuz temin etmekle suçlanmas›na

cevap ........................................................1009.
~’nin flahsiyeti ...........................................502, 973.

~ ve Risale-i Nur.........................................782.
~nin çürütülmeye çal›fl›lmas›..............873, 874.

~’nin fiam ve Hicaz’a gitmeyi kabul etmemesi .779.
~’nin fiam’da irad etti¤i hutbe...........................142.
~’nin fiark Hadisesi münasebetiyle nefyi..........384.
~’nin fiarktaki hayat› .........................................698.
~’nin flefkati ..................................26, 27, 697, 881.
~’nin flekvas›.....................................................725.
~’nin fieyh Mehmed Emin Efendinin 

dersinde bulunuflu ........................................60.
~’nin fieyhan Yaylas›na gidifli .............................54.
~’nin flimendiferde, iki mütefenninle 

mübahasesi ................................................162.
~’nin flirke ve putperestli¤e düflmanl›¤› ............957.
~’nin fiirvan’a biraderi Molla Abdullah yan›na 

gidifli .............................................................60.
~’nin fiirvan’a gidifli.............................................64.
~’nin Ta¤ köyündeki medreseye gidifli................53.
~’nin tahakküm ve terzile boyun e¤meyifli......1085.
~’nin tahakküme tahammülsüzlü¤ü ....................54.
~’nin tahkir edilmesi ..........................................416.
~’nin tahkirat ve ihanetlere tahammülü ............810.
~’nin tahsili............................................53, 57, 927.
~’nin takke giymemesi ......................................643.
~’nin tarafgirlikten ve siyasetten kaç›nmas›......797.
~’nin tarassud edilmesi .....................................708.
~’nin tarassut edilmesi ......................................642.
~’nin tarihçe-i hayat› .........................39, 40, 41, 52.
~’nin Tarihçe-i Hayat› ..........................................41.
~’nin tarikat ittiham›na cevab›...........348, 415, 727.
~’nin tasavvuf cephesi ........................................35.
~’nin tafllat›lmas›...............................................506.
~’nin tayyarelerle takip edilmesi .......808, 810, 826.
~’nin tazip edilmesi ...........................................406, 

433, 435, 876, 882, 920, 923.
~’nin tecridi ...............................................277, 426, 

715, 716, 717, 734, 778, 873, 907, 970, 1000.
~nin hizmete faydas› ..................................920.

~’nin tecrid-i mutlak› .........................336, 410, 617, 
629, 644, 726, 759, 771, 778, 831, 837, 870,
877, 879, 882, 890, 903.

~’nin tecziyesini talep etmesi............................870.
~’nin tedrice riayet etmeden riyazete 

bafllamas› .....................................................59.
~’nin tefekkür sistemi..........................................34.
~’nin temizli¤e itinas› ........................................957.
~’nin terakkiyat-› hâz›ra aleyhtarl›¤› 

ittiham›na cevab› ................................619, 620.
~’nin tercüme-i hâli ...........................................501.
~’nin tesis etti¤i sedd-i Kur’ânî ve imanî.............43.
~’nin tesis etti¤i flahs-› manevî ...........................43.
~’nin tesisine çal›flt›¤› üniversite.....................1098.
~’nin teflkilât ittiham›na cevab› .........................354.
~’nin tevazuu ......................................30, 332, 697.
~’nin teveccüh-i ammeden kaç›nmas›......418, 771.
~’nin tevhid ve iman esaslar›n› terennüm 

etmifltir ........................................................960.
~’nin tevkifi................................................344, 825.
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~’nin tezellüle tenezzül etmemesi.....................423.
~’nin Tilloya gidifli ve bir türbede kal›fl›...............66.
~’nin Türk milletine muhabbeti ve 

hizmeti ................................................353, 356.
~’nin ubudiyeti ....................................43, 504, 509.
~’nin ulemaya muhalif oldu¤u hususlar ..............77.
~’nin unsuriyetperverlik ittiham›na cevab› ........415.
~’nin üç ayl›k tahsili ............................................57.
~’nin ünvanlar› ..................................................179.
~’nin üslûp ve ifâdesi ..........................................38.
~’nin Van’a gidifli.................................................76.
~’nin Van’dan fiam’a gidifli ...............................142.
~’nin Van’› Ruslara karfl› savunmas› ................170.
~’nin vasiyeti ...................................................1053.
~’nin vatana hizmetleri......................................405.
~’nin vazife-i müdafaat› erkânlara 

b›rakmas›....................................................898.
~’nin vazifesi .......................................................43.
~’nin ve Risale-i Nur’un program› ve hedefi .....726.
~’nin ve Risale-i Nur’un vazifesi .......................720.
~’nin verilen cezaya itiraz› ................................337.
~’nin vesika için müracaat etmemesi ...............276, 

278, 432.
~’nin yap›lan muamelelere sab›rla 

mukabelesinin sebebi ...............................1085.
~’nin yap›lan teklifleri reddetmesi .....................233.
~’nin yap›s› .......................................................958.
~’nin yapmad›¤› büyük bir vazife......................866.
~’nin yaz›lar›ndaki güzellik ve tesir ...................319.
~’nin yeme¤in tanelerini kar›ncalara vermesi .....66.
~’nin zahmet ve meflakkatlere tahammülü.......961.
~’nin zarûretsiz sohbetten tevahhufl etmesi ...1076.
~’nin zat› ve eserleri ...........................................45.
~’nin zehirlenmesi ............506, 509, 612, 645, 704, 

770, 777, 779, 831, 832, 835, 937, 967, 970.
~’nin zekâs› ve h›fz›............................................62.
~’nin zekâs›, ilmi ve fazl› ....................................62.
~’nin zekât almamas› ...........55, 78, 419, 502, 718.
~’nin z›nd›kaya teslim-i silâh etmemesi ............882.
~’nin ziyaretçi kabul etmemesi .......................1072.
~’nin ziyaretçilere dair bir mektubu.................1076.
~’nin zulümlere karfl› tahammülünün 

hikmeti ......................................................1025.
~’ye ait hârika hallerin beyân edilme sebebi ....694.
~’ye as›ls›z suçlar isnat edilmesi ......................865.
~’ye ba¤l›l›k.....................................................1145.
~’ye bahanelerle s›k›nt› verilmesi .....................415.
~’ye Bediüzzaman ünvan›n›n 

verilmesi .........................................77, 84, 928.
~’ye beraat verilen meselelerden sual 

edilmesi ......................................................858.
~’ye eziyet verip rakîbâne iliflilmesi ..................428.
~’ye gaddarâne muamele.................................876.
~’ye iftira.....................45, 793, 825, 839, 858, 877.
~’ye isnat ve iftirâ..............................................837.
~’ye iflkence edenler ~’nin davas›na hizmet 

ettiler.........................................................1053.
~’ye kanunsuz olarak s›k›nt› verilmesi..............805.
~’ye karfl› emsalsiz adavetler ve ihanetler .......882.
~’ye karfl› keyfî ve fevka’l-kanun muamele ......432.
~’ye s›k›nt› verenler ..........................................436.
~’ye tarafgirâne ve rakîbâne nazarla 

bak›lmas› ....................................................428.
~’ye tecrid ve tarassudlarla s›k›nt› verilmesi.....715.
~’ye tevehhümle iliflilmesi .................................642.

~’ye yap›lan emsâlsiz tazyik .............................718.
~’ye yap›lan efledd-i zulüm...............................869.
~’ye yap›lan gaddarâne muamele ....................877.
~’ye yap›lan hakaretlerin amac› ve ~’nin 

cevab› .........................................................755.
~’ye yap›lan haks›z muamele ...........................417.
~’ye yap›lan iftira ve isnadlar›n dayand›¤› 

noktalar.......................................................999.
~’ye yap›lan kanunsuz muamele......758, 807, 812.
~’ye yap›lan kanunsuz tazyik............................770.
~’ye yap›lan kanunsuzluk ...............................1022.
~’ye yap›lan medihlerden tevehhüm.................902.
~’ye yap›lan medihlerden tevehhüm 

edilmesi ......................................................871.
~’ye yap›lan on vecihle kanunsuz hâdise.........800.
~’ye yap›lan tahakküm..............................865, 870.
~’ye yap›lan tarassud ve tahakküm..................836.
~’ye yap›lan tarassut ve tazyik .........................289.
~’ye yap›lan zalimane muâmeleler .................1063.
~’ye yap›lan zulüm ...........................250, 779, 781.
~’ye yap›lan zulüm ve cefa.............................1000.
~’ye yap›lan zulüm ve iflkencelerin hakikî 

sebebi .......................................................1050.
~’ye zarar veren iki cereyan .............................805.
~’yi mahkûm eden haks›z karar .......................879.
~’yi mahkûm etmek isteyen gizli kuvvet ...........394.
~’yle mücadele eden komite.............................777.
adliyenin ~ aleyhine sevk edilmesi .................1022.
ahalinin ~’ye karfl› kemal-i alâkas› ...................842.
âlem-i ‹slâma indirilen darbeler ve ~ ................216.
Ankara hükûmetinin ~’yi Ankara’ya daveti........218.
Avrupa’dan gelen dalalet ve ~ ............................74.
Baflkumandan›n ~’yi dünyaya al›flt›rmaya

çal›flmas› ..................................................1087.
ehl-i dünyan›n ~’den tevehhümü ..............430, 431.
ehl-i dünyan›n ~’nin ahiretine kar›flmas›...........283.
ehl-i dünyan›n ~’ye tazyiki ................................418.
ehl-i dünyan›n ~’ye verdi¤i s›k›nt› .....................433.
ehl-i dünyan›n ~’ye yapt›¤› enva-› zulüm..........276.
ehl-i dünyan›n ~’yle u¤raflmas›.........................414.
ehl-i dünyan›n usul-i medeniyeti ve ~...............425.
evham yüzünden ~’ye eziyet verilmesi.............808.
Gençlik Rehberi’nin bast›r›lmas› ve ~ 

aleyhine aç›lan dava...................................994.
gönüller fatihi ~ ...................................................15.
hâkimin ~’ye ihanetkârâne hareketi..................842.
haps-i münferitte ~............................................638.
imanlar›n yand›¤› yang›n ve ~ ..........................960.
insanlar›n ~’yle görüfltürülmemesi ....................496.
‹slâm›n maruz kald›¤› tehlikeler ve ~................959.
‹slâmiyete bask› yap›lan devir ve ~’ye 

yap›lan zulüm .............................................968.
ithamnamenin ~’ye cebren dinlettirilmesi .........877.
memurlar›n ~ ile görüflmekten kaç›nmas› ........434.
memurlar›n ~’yi taciz etmesi.............................436.
Molla Abdullah’›n ~’den ders al›fl›.......................60.
mü’minlerin ~’ye teveccühleri ...........................964.
müderrisin ~’ye ders vermeye tenezzül 

etmemesi ......................................................56.
Müslümanlar› Kur’ân’dan so¤utma plân› 

ve ~ ....................................................81, 1097.
Nur Talebelerini ~’den so¤utma plân›.......751, 906.
Nurlar bedeline ~’nin flahs›na ihanet 

edilmesi ......................................................783.
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Pakistan bas›n›nda ~ hakk›ndaki neflriyattan
örnekler .....................................................1121.

fieyh Emin Efendinin ~’yi imtihan edifli ..............64.
üniversiteli Nur Talebeleri ve ~ .........................995.

Said Nursî Hazretleri ..............................265, 612, 699, 
1114, 1116, 1140.

Said’ler ....................................................................135.
Said-i Kürdî.............................................380, 394, 415.
Saidü’l-Meflhur ..........................................................64.
sakal........................................................................477.
sakam-› kalbî ..........................................................445.
sakar ...............................................................762, 888;

Bak›n›z: Cehennem.
salâbet ....................................................................832.

dinî ~...............................................................1060.
salâbet-i diniye........................................................285.
salâbet-i imaniye.....................................................926.
salâh .........................................................................23.

hâl-i âlemin ~› ...................................................425.
Salâhaddin......................................................762, 928.
Salâhaddin-i Eyyubî

~’nin Hristiyan i1e mürafaas› ............................132.
salâhât ....................................................................850.
salâh-› hâl ...............................................................843.
salâh-› selâmet .......................................................740.
salâhiyet..................................................................426.
salât.................................................................211, 220.
salâvât ............................................................677, 915.
salâvat-› nuriye .......................................................263.
salih.......................................................................1128.

~ amel ....................................Bak›n›z: amel-i salih.
~ bir âlim ve siyasî tarafgirlik ............................949.
fas›k› ~e tercih ........................................227, 1100.

Salih ............................................................1030, 1130.
Salih Özcan ...........................................................1115.
sâlik...........................................................................36.
saltanat ...................................................................674.

Allah’›n ~›..........................................................670.
saltanat-› bâkiye......................................................449.
saltanat-› kudsiye....................................................566.
saltanat-› rububiyet .................................................607.
saltanat-› Rubûbiyet........................................680, 681.
saltanat-› sermediye .......................................674, 681.

~ ve ahiret.........................................................681.
saltanat-› ulûhiyet ...................................584, 585, 599.
samimiyet....................................................16, 18, 310.
Samsun.............................................1020, 1021, 1028.

~’da Üstat aleyhinde dava aç›lmas› ...............1021.
Samsun Mahkemesi .............................................1022.
sanat .........................................................94, 102, 148, 

199, 203, 247, 248, 249, 576, 597, 687, 1045.
bir ~ta o ~›n mütehass›s›n›n sözü geçer ..........679.

sanat-› acibe ...........................................................589.
sanat-› ‹lâhiye .................................................700, 703.
sanat-› Rabbaniye...................................................602.
sanatkâr ..........................................................576, 712.
sanatkârâne

~ ifller ................................................................519.
~ teflhirgâh........................................................515.

sanatperverâne ibda ...............................................531.
sanayi........................................................................94.
sani .........................................................................576.
Sâni ........................................298, 569, 596, 604, 670.

~’i tavsif ve hamdüsena....................................531.

~’in isimleri........................................................597.
~’in mevcudiyeti ve vahdeti ..............................568.
~’in vahdeti ve ehadiyeti ...........................595, 597.
~’in vücub-i vücudu...................................595, 597.

Sâni-i Âlem ...............................................................92.
Sâni-i Hakîm ...................................................167, 599.

~’in eserleri .......................................................529.
~’in hikmeti ve kudreti.......................................589.
~’in vücudu ve vahdeti......................................589.

Sâni-i Kerîm ve Rahîm ...........................................195.
Sâni-i Vâhid ............................................................704.
Sâni-i Zülcelâl .................................................265, 784.

~in kudretine iftira .............................................153.
sansür ...................................................................1079.
Sarayburnu ...........................................................1017.
saray-› Samedanî ...................................................568.
sarf57, 74.
sarhofl .....................................................................825.
sarhoflluk ......................................................166, 1087.
sar›k

Said Nursî’nin ~›na müdahele ..................344, 703.
Sar›yer ....................................................................196.
sark›nt›l›k.................................................................871.
sars›nt› ....................................................................527.
Sav .............................................457, 702, 1033, 1034.
Sav Köyü ................................................................259.
savc›......................................................................1010.
savlet-i a’da.............................................................106.
savm........................................................................211.
sayg› ....................................................Bak›n›z: hürmet.
sebat ..............23, 28, 43, 46, 139, 164, 261, 452, 498, 

551, 649, 653, 657, 730, 751, 907, 1055, 1056.
sebatkârâne ............................................................738.
sebeb-i hakikî..........................................................278.
sebeb-i hilkat...........................................................943.
sebeb-i hilkat-› âlem..............................................1094.
sebeb-i hilkat-i kâinat ..............................................477.
sebeb-i iftirak ..........................................................106.
sebeb-i istibdat........................................................288.
sebeb-i ittiham ................................................620, 621.
sebeb-i saadet ....................................................96, 98.
sebeb-i tefrika..........................................................114.
sebeb-i zahirî ..........................................................278.
sebep ......................................................................199.

vücudî ve ademî ~ ............................................569.
zahirî ve hakikî ~ ..............................................278.

Sebilürreflad ......................................1001, 1077, 1119.
Sebilürreflad Mecmuas› ................................980, 1129.
secdegâh-› ubudiyet ...............................................504.
secde-i flükran ....................................760, 1039, 1040.
seciye ...........................40, 153, 347, 661, 1003, 1046.

fena ve pis ~ .....................................................159.
güzel ~ler ..........................................................363.
güzel ~lerin in’ikas›nda âyine olmak.................655.

seciye-i avra............................................................139.
seciye-i diniye .........................................................720.
seciye-i milliye.................................................158, 720.
seciyesizlik ..............................................................347.
seçim.......................................................................829.
sedd-i azam ....................................................512, 513.
sedd-i imanî ..............................................................43.
sedd-i Kur’ânî .....................................43, 49, 246, 471, 

753, 811, 1030, 1105.

Said Nursî Hazretleri — S — sedd-i Kur’ânî
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sedd-i rasin-i istinat.................................................133.
Sedd-i Zülkarneyn...........................471, 753, 775, 811.
sefahat............................................129, 246, 249, 285, 

292, 461, 464, 470, 654.
~te gidenler için ölüm .......................................616.
~te hürriyet........................................................129.
medeniyetin ~leri ..............................................207.

sefahatç› .................................................................626.
sefahat-i mutlak

~a medeniyet ismi verilmesi .....................638, 859.
sefahet......................88, 117, 123, 150, 166, 168, 492.

~i terk etmek........................Bak›n›z: terk-i sefahat.
sefahet-i mutlak ......................................................773.
sefalet .............................................................139, 460.
sefih ........................................................103, 123, 133.

~medeniyet .......................................................207.
sefihâne

~ ahlâk-› seyyieler ve seciyeler ........................158.
~ lezzet..................Bak›n›z: ayn-› lezzet-i sefihâne.
~ medeniyet ......................................................869.

sefine ......................................................................527.
zemin ~si ..........................................................527.

sefine-i Rabbaniye ..........................................258, 523.
sefine-i Sübhâniye ..................................................668.
sekerât ....................................................................769.
sekînet ....................................................................502.
Sekizinci Hüccet-i ‹maniye......................................582.
Sekkakî ...................................................................559.
Selâhaddin Rifat Erbil ...........................................1122.
selâm ......................................................................161.
selâmet .............................................92, 161, 249, 429.

dindafllar›n ~i ....................................................919.
selâmet-i âmme ....................................................1095.
selâmet-i kalp .................................122, 499, 500, 506.
selâmet-i millet ........................................................222.
Selânik ................................................................87, 95.
selef-i salihin...........................................205, 231, 626.
selim

~ kalpler ....................................................539, 563.
~ kalpler ve tevhid ............................................540.

sem .........................................................................577.
sema.......................................................269, 525, 604.

~ Allah’› tan›r ve tan›tt›r›r ..................................597.
sema-i Kur’ân..........................................................305.
sema-i risalet ..........................................................332.
semavat..................270, 517, 537, 583, 584, 585, 588.

~ ahalisi ve sekenesi ........................................538.
~ ehli.................................................270, 532, 538.
~ ve arz.............................................................561.
sahife-i tevhid olan ~ ........................................515.

semâvât ..................................................................681.
Semavat Hâl›k› .......................................................517.
semavî

~ belâlar............................................................638.
~ dinler..............................................................247.
~ kitaplar .............................................................34.
~ mevcudat›n tebdil ve tecdit edilmesi .............575.
~ tokatlar...........................................................534.
~ tokatlarla zalimleri ve yalanc›lar› imha ..........555.
~ vahiyler ..........................................................544.

semâvî
~ bir kuvvet .......................................................741.
~ fermanlar ...............................................678, 691.

Semî........................................................................677.
Semî-i Mucîb...........................................................676.
sena ........................................................................154.
senâ........................................................797, 804, 816.
Seniyüddin Baflak .........................................995, 1005.
serbestî kanunlar› ...................................350, 354, 386.
serbesti-i kelâm.......................................................122.
serbestiyet.................................................................73.

~ kanunu...........................................805, 855, 857.
Said Nursî’nin tahakküm alt›ndaki ~i ................870.

serdar-› hidayet.......................................................813.
Serdengeçti ...........................................................1115.
seretan ....................................................................152.
sereyan-› seria ........................................................506.
serkefl nefisler.........................................................635.
sermaye-i insaniye..................................................568.
sermaye-i ömür.....................................................1073.
sermaye-i servet .....................................................821.
sermedî

~ ferman ...........................................................561.
~ hayat› tafl›yan Zat..........................................543.
~ sabah.............................................................686.
~ vazife .............................................................683.

serpufl .................................................883, 1023, 1024.
serseri .............................................363, 773, 913, 948.

~ ahlâks›zlar .....................................................231.
serserilik..........................................................484, 853.

~i b›rak›p itaat etmek ........................................848.
servet............................................208, 773, 816, 1058.
ses ..................................................................518, 520.
sevab-› ahiret ..........................................................118.
sevab-› uhrevî .........................................................139.
sevad-› azam ..........................................................191.
sevap......................................230, 418, 436, 448, 459, 

470, 482, 498, 566, 649, 650, 651, 660, 661, 712,
718, 730, 762, 764, 767, 779, 800, 838, 840, 845,
899, 909, 911, 914, 915, 922.
az amel ile çok büyük ~....................................471.

sevgi..........................................................................15;
Bak›n›z: muhabbet.
makam ~si ...............................Bak›n›z: hubb-i câh.

sevgili
en ~ mahlûk......................................................555.

sevinç......................................................................167.
sevk-i Rabbanî..........................................................82.
sevme .....................................................................155.
sevme .....................................................................499.
Sevr ve Hut .............................................................146.
seyahat-i fikriye.......................................522, 527, 530.
seyf i rahmet-i âlem ................................................818.
seyf-i elmas.............................................................128.
seyfü’l-‹slâm............................................................244.
seyir ..........................................................................36.
seyrangâh ...............................................................516.
seyr-i sülûk............................................................1065.
seyyah

kâinattan Hâl›k›n› soran ~›n müflahedat›..........515.
seyyah-› talip...........................................................535.
seyyarat ..........................................................202, 573.
seyyare

on iki ~ ..............................................................584.
seyyiat.....................................................................150.

medeniyetin ~lar› ..............................................207.
Seyyid Abdullah ....................................................1138.

sedd-i rasin-i istinat — S — Seyyid Abdullah
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Seyyid Abdülkadirzade..........................................1138.
Seyyid Ali Ekber fiah...................................1109, 1112.
Seyyid Nur Mehmed .........................................76, 331.
Seyyid Nur Muhammed ............................................54.
Seyyid Sadeddin Pafla............................................777.
Seyyid fierif Cürcanî ...............................................769.
seyyid-i sened.......................................................1075.
Seyyidü’l-Enbiya Hazretleri .....................................928.
seyyie ...................................156, 325, 773, 860, 1079.

menfi ~ler..........................................................860.
s›dd›k ......................................................................414.
S›dd›k-› Ekber ...................................................66, 626.
s›dd›kîn ...........................................................535, 605.
s›dd›kîn-i muhakkikîn ..............................................553.
s›dk .........................................116, 139, 153, 154, 452.

~ ‹slâmiyetin üssü’l-esas›d›r .............................153.
~›n hayat-› içtimaiye-i siyasîyede ölmesi ..........142.
hayat-› içtimaiye ve ~........................................153.
kizb ve ~ ...........................................................153.
yaflas›n ~! .........................................................161.

s›fat .........................................................................202.
Allah’›n ~lar›......................................600, 605, 607.
bütün ~lar›n esas› ve menba›...........................578.
has ~lar.............................................................571.
hayat ~›.............................................................578.
ilim ~› ................................................................577.
kelâm ~› ............................................................577.
kudret ~›............................................................577.
maslahatl› ~lar ..................................................571.
Zat-› Akdes’i bildiren ve tan›tan ~lar .................578.
Zat-› Zülcelâl’in vücuduna delalet eden ~lar.....578.

s›fât.................................................540, 571, 576, 578.
Allah’›n ~› .........................542, 555, 566, 605, 607.
Kur’ân’a hizmetkârl›k ~› ....................................416.
mükâleme ~› .....................................................543.
yedi ~ ................................................................577.
yedi kudsî ~ ......................................................576.

s›fat-› hayat .............................................................578.
s›fât-› ‹lâhiye ...........................................................676.
s›fat-› kelâm

~dan gelen tekellüm-i ‹lâhî ...............................579.
s›fât-› kudsiye .........................................538, 600, 605.

Hâl›k’› ~siyle tan›mak .......................................575.
s›fât-› Samedâniye..................................................577.
s›fât-› seb’a .............................................................531.
s›fât-› seb’a-i kudsiye ..............................................575;

Bak›n›z: Allah’›n yedi kudsî s›fat›.
s›fât-› Sübhaniye

yedi ~ ................................................................576.
s›fât-› sübutiye

yedi ~ ................................................................577.
s›fât-› ulyâ .................................................................36.
S›ffîn Harbi ..............................................................765.
s›hhat ......................................................................893.
s›k›nt› ......................................416, 418, 429, 433, 649, 

650, 651, 656, 661, 664, 764, 800, 902, 903, 909,
910, 912, 913, 914, 916, 1084.
~lara tahammül.................................................416.
~larda birbirine tesellici olmak ..........................655.
hizmetteki ~lar ..................................................655.

s›n›fî
rab›ta-i ~ ...........................................................209.

S›rat Köprüsü............................................................55.

s›rat-› müstakim
~ kafilesine iltihak ...............................................52.

s›rr-› adalet..............................................................287.
s›rr-› azîm................................................................340.
s›rr-› dakik-› Rububiyet ve Rahmaniyet ..................322.
s›rr-› Ehadiyet .........................................................312.
s›rr-› hilkat ...............................................................201.
s›rr-› hilkat-i âlem ....................................................312.
s›rr-› ihlâs ........................................................179, 385, 

386, 485, 488, 641, 729, 787, 900, 1072, 1073.
s›rr-› iman................................................................340.
s›rr-› inayet......................................................303, 318.
s›rr-› kader...............................................................311.
s›rr-› Kur’ân.............................................................812.

~ ile ölüm ..........................................................616.
s›rr-› Sübhânî ........................................................1126.
s›rr-› flefkat..............................................................803.
s›rr-› tefevvuk ..........................................................357.
s›rr-› temsil ..............................................................319.
s›rr-› tevatür ve icma...............................................224.
s›rr-› tevhid..............................................................199.
s›rr-› ubudiyet..........................................................488.
s›rr-› vahdet.............................................................312.
Sibirya ...........................................................184, 1116.
Siirt ...................................................62, 63, 64, 65, 66.
Siirt Mutasarr›f› .........................................................63.
sikke-i f›trat .............................................................516.

~ta birlik ............................................................601.
Sikke-i Gaybî ..........................................................892.
sikke-i hikmet ..........................................................601.
sikke-i hilkat ............................................................593.

~te müflabehet..................................................597.
sikke-i i’caz .............................................................562.
Sikke-i Tasdîk-i Gaybî .............................................755.
silâh.........................................................................149.

manevî ~lar.......................................................640.
silsile-i nuranî..................................................105, 106.
silsile-i nuraniye ......................................................156.
silsile-i tefekkür .......................................................264.
sima ........................................................................532.

~lardaki sikke-i hikmet ......................................601.
Sind Üniversitesi .........................................1104, 1108.
sinek

bir ~in halk edilmesi..........................................202.
bir tek ~in yarat›lmas› .......................................202.

sinema ..........................................................194, 1087.
sinn-i bülû¤ .........................................................60, 74.
Siracünnur ..............................................799, 888, 923.
sirkat ...............................................................378, 635.
sivrisinek .................................................................128.
siyasat.....................................................................158.
siyaseçilik................................................................412.
siyaset ................................................84, 85, 104, 105, 

106, 108, 132, 153, 154, 158, 168, 193, 228, 233,
276, 279, 282, 341, 344, 350, 359, 360, 363, 376,
380, 381, 393, 396, 397, 412, 414, 431, 447, 451,
466, 483, 484, 625, 637, 732, 747, 751, 789, 796,
797, 805, 807, 811, 848, 849, 855, 862, 879, 900,
901, 947, 981, 995, 1049, 1059, 1133, 1134.
~ batakl›¤› .........................................................428.
~ cereyanlar›.....................................281, 499, 797.
~ için sevmek ~ için bu¤z etmek ......................499.
~ kalpleri ifsad eder asabî ruhlar› azapta 

b›rak›r .........................................................499.

Seyyid Abdülkadirzade — S — siyaset
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~ propagandas› .......Bak›n›z: propaganda-i siyaset.
~ tarafgirli¤i .......................................................154.
~ topuzu ...................281, 345, 346, 622, 706, 762.
~ ve cereyanlar› ................................................465.
~i dine alet ......................................153, 154, 1131.
~i dinsizli¤e alet ..........................................99, 153, 

393, 395, 630, 752, 1002, 1131.
~le din lehinde ifltigal edenler .........................1131.
~le dine ve ilme hizmet.....................................412.
~ten haberdar olanlar ve ‹slâmiyet ...................133.
~ten men eden hakikatler .................................483.
~ten tecerrüt .....................................................282.
asker ve ~ .........................................................110.
Bediüzzaman’›n ~ yoluyla ‹slâmiyete hizmet

düflüncesi .....................................................86.
dini ~e alet etme ittiham› ..................................100, 

393, 394, 630, 752, 1002, 1051.
dini ~e alet etme ittiham›na cevap....................376, 

380, 393, 397.
dini ~e alet etmemek ........................................154.
Eski Said’in ~i terketmesi .........................154, 412.
gaddar ~ ...................................................153, 949.
hakaik-i imaniye, avam ve ~.............................414.
ihlâs esas› ~ten meneder .................................797.
iman hizmeti ~ten men eder.............................414.
‹ngiliz, Frans›z ve Amerika ~leri .......................977.
‹slâmiyet bütün ~lerin fevkindedir .....................158.
Nur Talebeleri ve ~..................................981, 1131.
Nur Talebelerinin ~le alâkas› yoktur ...............1059.
Nur Talebelerinin ~ten men edilmesi ................483, 

847, 848.
Risale-i Nur’un ~le alâkas› yoktur ............630, 752.
Risale-i Nur’un ~le ittiham edilmesine cevap ...359.
Said Nursî ve ~.........................411, 412, 413, 428, 

433, 652, 805, 807, 869, 887, 901, 951, 958.
Said Nursî’nin ~e dair ittihama cevab›..............408, 

625, 873, 883.
Said Nursî’nin ~e dair tevehhüme cevab› ........714, 

719, 726, 847.
Said Nursî’nin ~i terk edifli ...............342, 797, 949.
Said Nursî’nin ~le ilgilenmemesinin hikmeti .....467.
Said Nursî’nin ~li cemaatlere alâkas›zl›¤› ........728.
Said Nursî’nin ~ten kaç›nmas›..........................345, 

468, 801, 864.
selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen ~i

b›rakmal›.....................................................499.
fleytandan ve ~ten Allah’a s›¤›n›r›m .................154, 

281, 352, 801.
tarafgirâne ~ .....................................................949.
Üstat dini ~e alet etmemifltir .............................154.
zalimane ~ ........................................................981.

siyasetçi ................................................................1091;
Bak›n›z: ehl-i siyaset.
dindar ~lere beyan............................................945.
müfrit dinsiz ~ler .............................................1089.

siyasetçilik ......................................380, 775, 797, 871.
siyaset-i dünya........................................................428.
siyaset-i hâz›ra........................................................945.
siyaset-i hükûmet....................................................343.
siyaset-i ‹slâmiye ....................................................698.

dini ~ alet etme .................................................154.
siyaset-i fler’î ...........................................................117.
siyasî ............................184, 291, 464, 639, 793, 1005.

~ bo¤uflmalar› takip etmemek ..........................500.
~ cemiyet ........................................................1131.

~ cemiyet ittiham›na cevap...............622, 638, 862.
~ cemiyet vehmini veren üç madde..................624.
~ cemiyetçi........................................................844.
~ cereyanlar......................................................871.
~ ders .......................................................435, 921.
~ fikir........................................Bak›n›z: fikr-i siyasî.
~ hayat.............................Bak›n›z: hayat-› siyasiye.
~ kanaat .........................Bak›n›z: kanaat-i siyasiye.
~ muhalif ...........................................................643.
~ muhalif cemiyetler .........................................352.
~ ricâl ..............................................................1005.
~ z›nd›klar›n kitaplar›na iliflilmemesi.................872.
dindar ~ler.........................................................946.
Said Nursî’nin ~ cemiyetçilik ittiham›na 

cevab› .........................................................802.
vatanperver ~ler Risale-i Nur’u neflretmeli .......754.

siyonist .........................................................1111, 1122.
siyonizm.......................................................1116, 1120.
skolastik ..................................................................960.
Sofestaî...................................................................541.
sofimeflrep ..............................................................479.
sofîmeflrep ......................................................498, 753.
softa ................................................................137, 964.
Sofya.......................................................................186.
Sofya Ateflemiliterli¤i...............................................186.
sohbet ...............................................................30, 196.

Said Nursî’nin ~ten men edilmesi...................1076.
sohbet-i dünyeviye-i siyasiye ..................................412.
Sokrat......................................................................964.
Sorbon Üniversitesi ...............................................1142.
sosyal ahlâk ..........................Bak›n›z: ahlâk-› içtimaiye.
sosyal düzen ...........................Bak›n›z: nizam-› içtimaî.
sosyal hayat..........................Bak›n›z: hayat-› içtimaiye.
sosyalizm ................................................................286.
soysuz.............................................................974, 975.
sömürgeci .............................................................1074.
söz ..............................................................37, 64, 306.

~ hürriyeti................................................120, 1007;
Bak›n›z: hürriyet-i kalem.

fena ve fânî adam›n güzel ve bâkî ~ü ..............431.
hakaretli ~ler .....................................................416.
susmaz ~ ..........................................................432.

Sözler .....................268, 275, 301, 302, 304, 306, 307, 
315, 328, 330, 647, 703, 987, 1038, 1048, 1118.
~ tasavvur de¤il tasdik, teslim de¤il imand›r ....318.
~ yaln›z aklî mesail-i ilmiye de¤il, belki kalbî, 

ruhî, hâlî mesail-i imaniyedir ......................216.
~deki hakaik ve kemalât .............................47, 304.
~deki kuvvet ve tesir.........................................318.
~deki tevafukat ve muvaffak›yet .......................322.
~i medih ............................................................304.
~in neflrinde ve tashihat›nda teshilât ................317.
~in okunmas›n›n usanç vermemesi..................302.
~in telifinde sühulet ve sür’at............................301.
~in yaz›lmas›.....................................................315.
~in yaz›lmas›ndaki sühulet ve ifltiyak ...............302.

Student’s Voice..................................1121, 1120, 1122.
su .........................519, 521, 523, 525, 527, 589, 592.

~ dan suretlerin aç›lmas› ..................................532.
~yun iddihar› ve da¤lar .....................................594.
basit kum ve ~dan r›z›k verilmesi .....................592.

sual
her ~e cevap verilir, fakat ~ sorulmaz ................83.

siyaset — S — sual
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subay ......................................................................712;
Bak›n›z: zabit.

suç .........................................360, 367, 384, 879, 882, 
888, 1000, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012.

suçlu
~yu misliyle cezaland›rma................Bak›n›z: k›sas.

Sudan....................................................................1133.
suhuf .......................................................534, 552, 607.
suhuf-i semaviye.....................................................542.
sû-i ahlâk ........................................................146, 872.

fleriat›n muhalefetinden gelen ~ .......................146.
sû-i ak›bet ...............................................................445.
sû-i hâl ....................................................................886.
sû-i ihtiyar .............................................................1087.
suiistimal .................................................................950.
suiistimalât ..............................................................654.
suikast.............................................................809, 903.
sukut .......................................................................664.
sukut-i ahlâk............................................................457.
sukut-i musammem.................................................117.
sulh ...............................................................944, 1096.
sulh-i umumî ...............115, 150, 151, 207, 1079, 1101.
sulh-i umumiye......................................................1095.
Sultan..............................................................546, 670.

~’›n ferman› ve kuvveti .....................................519.
flefkatli ~............................................................112.

Sultan Abdülhamid..................................................120.
Sultan Ahmed (yer) ...............................................1017.
Sultan Eyüp Cami ...................................................193.
Sultan Hamid ..........................................................989.
Sultan Reflad................161, 162, 168, 226, 448, 1098.
Sultan Selim............................................................106.
Sultanahmed Cami .................................................997.
Sultanahmet..............................................................96.
Sultan-› Ezelî ..................................................129, 681.
Sultan-› Kâinat

~a hizmetkâr olan adam...................................130.
Sultan-› mahlû .........................................................112.
Sultan-› mazlum ......................................................117.
Sultan-› sab›ka ........................................................113.
Sultanü’d-Deyyân....................................................674.
Sultanü’l-Enbiyâ ........................................................19.
Sultanü’l-Ulema.......................................................477.
sun' .........................................................................577.
Sungur ....................................................928, 931, 979.
sure.........................................................444, 560, 566.

~lerin mislinin getirilememesi ...................560, 564.
~lerin sevaplar› .................................................566.

Sure-i Fetih .............................................................566.
Sure-i Yâsin ............................................................506.
suret................................................529, 532, 571, 578.

~lerin aç›lmas› ..................................523, 529, 532.
muayyen ~ ........................................................571.

sureten medenî.......................................................136.
suret-i mahsusa ......................................................200.
suret-i telebbüs .......................................................425.
Suriye ..........................................................1133, 1139.
sübhanallah ....................................................454, 585.
süfyan..............................................................611, 829.
Süheyl Pafla............................................................105.
sühulet ............................................................200, 203.
sükût .......................................................653, 861, 875.
Süleyman......................300, 301, 314, 322, 421, 1144.

Süleyman (s›dd›k)...................................................422.
Süleyman Efendi.....................................................317.
Süleymaniye ...........................................................101.
Süleymaniye (yer).................................................1017.
sülfato .....................................................................595.
sülûk........................................................................213.
sünen-i Muhammediye ...........................................925.
sünnet .....................................................................470.

~ ve cemaat......................................................222.
~e riayet etmek...............................................1094.

sünnet-i Nebeviye ...........................................105, 926.
~yi ihya .......................................................92, 105.

sünnet-i Peygamberî
~yi ihya ...............................................................93.

sünnet-i Peygamberiye .............................................51.
sünnet-i seniye ............................184, 450,1024, 1064.
sünuhat ...............................................................74, 75.
Sünuhat...................................................................205.
sünuhat-› ilhamiye...................................................325.
sünuhat-› kalbiye.....................................................176.
sünuhat-i Kur’âniye.................................................176.
sürgün .......................................................................19;

Bak›n›z: menfî.
sürur........................................................................194.
sürûr........................................................................814.
süt ..........................................................................523.

~ tulumbac›klar› ................................................523.
Süyutî........................................................................61.

fi
fiâban-› Muazzam...................................................899.
fiafiî.........................................................................349.
fiâfiî.........................................................................806.
flahadet...........................................318, 460, 542, 918.

müsebbihane ~ .................................................529.
flahadet-i tevhid ......................................................542.
flahadet-i vücut .......................................................542.
flah-› evliya..............................................................817.
fiah-› Geylânî..........................................................263.
fiah-› Nakflibend .....................................................263.
fiah-› Velâyet ..........................................................815.
flah›s .......................................32, 208, 744, 783, 1051.

~ zaman› de¤il flahs-› manevî zaman›d›r .......1071.
~›n› medh ü sena..............................................854.
ahir zaman›n dehfletli ~lar› ...............................233.
dehfletli ~ ..................................................619, 860.
iman›n kuvvetlenmesi için lâz›m olan ~lar........874.

flahid-i sad›k............................................................321.
flahs-› manevî .............................39, 43, 149, 225, 311, 

699, 804, 855, 874, 875, 910, 914.
~den gelen dehâ...............................................743.
kendini de¤il ~yi göstermek ..............................733.
Kur’ân’› tefsir edebilecek ~ ...............................175.
Risale-i Nur’un ~si ............................................480.
flah›s zaman› de¤il ~ zaman›d›r .....................1071.

flahsî
~ garazlar..........................................................104;

Bak›n›z: a¤raz-› flahsî.
~ hiddet.............................................................355.
~ hizmeti ...........................................................738.
~ kemalât ve meziyet..........................................39.

subay — SŞ — şahsî kemalât ve meziyet
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~ kusurlara bakmamak .....................................158.
~ makam...................................................450, 657.
~ makam-› maneviyeyi aramamak ...................787.
~ makamlar› arzu etmemek..............................886.
~ mâsuniyet ....................................................1007.
~ menfaat .....................Bak›n›z: menfaat-i flahsiye.

flahsiyat...................................................................139.
flahsiyet ........................16, 18, 24, 451, 659, 886, 976.

bâkî hakikat fâni ~e binâ edilmemeli ................743.
dindar ve temiz ~ler ..........................................982.
mevcutun ~ni tahsis..........................................571.
mümtaz ~..........................................................571.

flahsiyet-i maneviye ................................224, 875, 885.
flahsiyetsizlik ...........................................................976.
flair ............................................................................37.
flakî .........................................................................877.
flakirtler...........633, 637, 638, 665, 872, 873, 874, 875.

milletin can damar› hükmündeki ~............615, 852.
Risale-i Nur ~i.........Bak›n›z: Risale-i Nur fiakirtleri.

fiam ......................142, 161, 171, 698, 779, 791, 1104.
~ allamelerinin Nurlar› tetkik ve takdiri .............868.
~ ulemas› ..........................................................142.

fiam-› fierif......................................................285, 860.
flan ..............................................................41, 98, 886.

~ ve fleref .......................220, 469, 854, 870, 1093.
flan-› adalet .............................................................382.
flanüfleref ................................................190, 489, 747, 

756, 786, 787, 804, 812, 863, 900.
flanüfleref-i dünyeviye.............................................787.
flanüfleref-i millet-i ‹slâmiye.....................................118.
flap ..........................................................................595.
flapka ............................................................883, 1025.

Said Nursî ve ~.........................367, 810, 811, 883, 
1020, 1022, 1023, 1025.

flarap .......................................................................635.
flark .........................................................................237.

~ afliretleri .........................................................100.
~ vilâyetleri........................................................228;

Bak›n›z: vilâyat-› flarkiye.
~ta sulh-i umumî .............................................1101.
~taki aflairle muhavere ve münazara ...............128.

fiark ..........................................................76, 168, 171, 
221, 227, 377, 963, 1000, 1057, 1100.
~ dârülfünunu ...............................................79, 83, 

161, 168, 169, 226, 405, 633, 1098.
~ husumeti ........................................................210.
~ taraf›ndan zuhur edecek nur .........................307.
~ ve Garb aras›ndaki müfarakat.......................976.
~ vilâyetlerinde Risale-i Nur’un intiflar› .............935.
~› aya¤a kald›racak din ve kalptir.....................221.
~›n terakkiyat› ...................................................227.
~la Garb›n bar›flmas›......................................1066.
enbiyan›n ekserinin ~ta gelmesi .......................162, 

221, 227, 856, 1099.
yaln›z hiss-i dinî ~› uyand›r›r ............................162.

fiark Üniversitesi ...................................................1101.
fiark Vilayetleri Umumî Vaizli¤i ...............................235.
flark-› flimalî

~den ç›kan ejdarha...........................................773.
fiarkî Anadolu ...........................................83, 122, 161, 

217, 228, 237, 698, 1039.
~ medrese teflkilât› .............................................55.
~ usul-i tedrisi .....................................................57.

fiarkî Türkistan ......................................................1119.

flarkl› ...............................................................106, 162.
flart-› adalet.............................................................355.
flayan-› af ve müsamaha ........................................396.
fleair..........................................765, 1041, 1062, 1064.

~ kald›rma plânlar› ............................................241.
~i ihya ve muhafaza .........................................225.

fleair-i ‹slâmiye..................................85, 219, 224, 230, 
491, 941, 950, 977, 979, 1064.
~yi iltizam..........................................................220.

flecaat......................................................111, 138, 217.
flecaat-i f›triye ..........................................................111.
flecaat-i harika ..................................................40, 927.
flecaat-i imaniye ve akliye ve fenniye......................111.
flecaat-i milliye-i ‹slâmiye ........................................992.
flecer .......................................................................604.
flecere-i mübarek ....................................................265.
flecere-i mübareke ..........................................263, 562.
flecere-i risalet ........................................................928.
fleddat .....................................................................250.
flef ..........................................................................980.
fiefik................................................................175, 735.
fiefîü’l-Müznibîn ......................................................815.
flefkat ......................................445, 460, 461, 484, 500, 

523, 554, 577, 729, 803, 841, 848, 902, 910, 1024;
Bak›n›z: fliddet-i flefkat.
~ hakikati siyasetten men eder.........................483.
~ kahraman›......................................................710.
~le cihazlanm›fl flehamet-i imaniye ..................149.
~li kardefl olmak ...............................................655.
Allah’›n ~i ..........................................................676.
Allah’›n ~i ve ahiret ...........................................674.
azap ve cihad gibi hadiseleri ~ine 

s›¤›flt›ramamak ...........................................445.
canavarlara ~ etmemek....................................445.
kâfir ve münaf›¤›n azap çekmesine ~ 

etmemek.....................................................446.
Risale-i Nur’daki ~ siyasetten men eder ..........652.
Said Nursî’nin ~i ...........................................26, 27.
zarara raz› olana ~ edilmez..............................732.
zay›fa ~ .............................................................122.

flefkat-i imaniye.......................................128, 130, 160.
flefkat-i insaniye

~ rahmetin derecesini aflmamal› ......................445.
flefkat-i rububiyet ....................................................608.
flefkat-i ulûhiyet.......................................................546.
flefkatkârâne ...................................................445, 573.
fiefkatli Sultan .........................................................112.
flehadet ...........................................................211, 461.
flehamet..........................................128, 257, 336, 957.
flehamet-i imaniye ....................40, 130, 149, 152, 160.
flehamet-i ‹slâmiye..................................152, 179, 961.
flehid .................................................................31, 819.
fiehir Oteli ...............................................................700.
flehit......99, 108, 176, 178, 460, 828, 844, 1045, 1128.

istikamet ~i........................................................345.
flehr-i muhteflem .....................................................670.
flehr-i mübârek........................................................649.
flehr-i Rahmanî .......................................................568.
flehristan-› istikbal ...................................................137.
flehvet-i medeniye...................................................249.
flek .......................................................51, 74, 76, 889.
flekavet....................................................................208.

ebedî ~............................................................1047.
flekavet-i daime.......................................................688.

şahsî kusurlara bakmamak — Ş — şekavet-i daime
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flekavet-i dünyeviye ................................................168.
fieker A¤a .................................................................79.
flekil.........................................................................201.
flekva ......................................................436, 662, 924.
flem-i ‹lâhî ...............................................................928.
fiemme....................................................................213.
flems .......................................................................609.
fiems-i Ezelî............................................................537.

~nin huzuru, vücub-i vücudu ve vahdeti...........547.
flems-i hakikat.........................................331, 540, 696.
flems-i hidayet.........................................................926.
fiems-i Sermedî

~’nin mükâlemesi..............................................546.
fler ................................................................287, 1011.
fler’an

~ hizmet ............................................................413.
~ lânet...............................................................766.

flerarat-› neyyirâne..................................................128.
fleref................................132, 138, 197, 311, 886, 962.
fieref-i Benîâdem....................................................555;

Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.)
fleref-i intisap ............................................................50.
fleref-i ‹slâmiye........................................................216.
flerh.....................................................................57, 75.
fierh-i fiemsî .............................................................60.
fierhü’l-Mevâk›f .........................................................58.
fleriat...........................................36, 86, 87, 88, 96, 98, 

101, 102, 103, 106, 108, 109, 132, 133, 209, 228,
451, 468, 549, 551, 767, 880.
~ sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve 

fazilettir .........................................................98.
~da yüzde bir nisptenide siyasete 

mütealliktir ..................................................106.
~›n adab› ..............................Bak›n›z: âdâb-› fleriat.
~›n emirleri .......................Bak›n›z: evamir-i fler’iye.
~›n meseleleri.....................Bak›n›z: mesail-i fleriat.
~›n muhalefetinden gelen sû-i ahlâk ................146.
~›n tarif etti¤i hürriyet ......Bak›n›z: hürriyet-i fler’iye.
~taki ‹lâhî hidayet ve Roma felsefesinin 

dehas›.........................................................209.
~ten düflen..........................................................36.
Muhammed’in (a.s.m.) ~›..................................550.

fieriat.............................109, 110, 118, 478, 881, 1025.
~ dairesindeki hürriyet ......................................123.
~ sefih ve gaddar medeniyeti reddeder............207.

fieriat-› Ahmedî .........................................................92.
fieriat-› Ahmediye

~nin tazammun etti¤i ve emretti¤i medeniyet...209.
fieriat-› Garra..........................................88, 92, 93, 94.

~daki medeniyet ...............................................209.
fieriat-› Kübra..........................................................564.
fleriat-› Muhammediye ............................................471.
flerik ................................................................592, 604.
flerr-i mahz..............................................................206.
flevk......................37, 53, 56, 128, 189, 362, 530, 651.

müsabaka ~i .....................................................149.
flevket......................................................................431.
flevk-i mutlak...........................................................269.
fley

tamam› elde edilmeyen ~in hepsi terk edilmez 152.
fleyh........................................131, 277, 415, 479, 664.

Said Nursî ~ de¤il hocad›r........................415, 727.
fieyh Abdurrahman Hazretleri...................................54.
fieyh Abdurrahman-› Tâ¤î.........................................76.

fieyh Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri ........................67.
fieyh Bahid............................................................1104.
fieyh Bahid Efendi ..............................................84, 85.
fieyh Bahid Hazretleri ...............................................85.
fieyh Cemaleddin-i Efganî ......................................106.
fieyh Efendi ..............................................................54.
fieyh Emin Efendi ...............................................64, 76.
fieyh Fehim...............................................................76.
fieyh Fethullah Efendi...............................................76.
fieyh Geylânî ..........................................................214.
fieyh Mehmed Celâlî Hazretleri ................................57.
fieyh Mehmed Emin Efendi ......................................60.
fieyh Mehmed Küfrevî Hazretleri..............................75.
fieyh Mehmet Küfrevî ...............................................76.
fieyh Sad›k .............................................................105.
fieyh Said........................................................615, 811.
fieyh Said Hâdisesi.........................................811, 852.
fieyh Said Vak›as›...................................................407.
fieyh San’an Tepesi ................................................125.
fieyh Seyyid Nur Muhammed Hazretleri ..................54.
fieyh Sinusî.............................................................641.
fieyh Sünusî ...........................................................233.
fieyh Talebesi............................................................54.
fieyhan Yaylas› .........................................................54.
fleyhlik.............................................................431, 448.

~in fle’ni ............................................................131.
fleyhü’i-‹slâm...........................................................217.
fleyhülislâm .............................................................883.
fieyhülislâm.............................................................880.
fleyn-i temenna .......................................................123.
fleytan .............................................154, 199, 203, 213, 

319, 441, 609, 640, 664, 673, 786, 1010, 1070.
~›n desîseleri ..................................................1052.
~›n istibdad› ......................................................129.

fleytan-› racîm.................................................281, 414.
fliddet

~li hâller ............................................................545.
fliddet-i açl›k..............................................................89.
fliddet-i atefl ............................................................519.
fliddet-i ihtiyaç .................................................319, 874.
fliddet-i iktisat ..........................................................349.
fliddet-i nefret

gadre ~ .............................................................122.
fliddet-i flefkat..................................................460, 881.
fliddet-i zuhurundan gizlenmifl........586, 592, 599, 604.
flifâ ..........................................................................814.
fliir ....................................................................37, 269.
flikak........................................................................759.
flimal........................................................................789.

~ cereyan›.........................................................762.
~de ç›kan dinsizlik cereyan› .............................753.
~deki k›z›l tehlike ..............................................866.
~den gelen tehlikeye set...................................872.
~e müteveccih ....................................................94.

flimal-i garbî ............................................................796.
flimal-i flarkî.............................................................194.
flimendifer ...............................................565, 619, 620.

~ denilen medrese-i seyyare ............................163.
flimendifer-i kanun-i fler’iye-i esasiye........................88.
flimflek.....................................................518, 521, 586;

Bak›n›z: berk.
flirk ........................................................312, 957, 1125.
flirket-i manevî ........................................................785.

şekavet-i dünyeviye — Ş — şirket-i manevî
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flirket-i maneviye .............................................260, 911.
flirket-i maneviye-i duaiye .......................................661.
flirket-i maneviye-i Nuriye .......................................895.
flirket-i maneviye-i uhreviye ....................489, 490, 738.
fiirvan............................................................60, 64, 65.
flöhret .........41, 418, 503, 863, 900, 1004, 1058, 1072.
flöhret-i kâzibe ........................................115, 416, 418.
flöhretperestlik ........................232, 780, 804, 854, 870.
flöhretperverâne......................................................231.
flöhretfliar-› âlem .....................................................556.
fiualar....................................................................1048.
flube-i müstebidane.................................................114.
fluhur-i selâse .................................................278, 472.
fiuhur-i Selâse ................................................899, 915.
fluhûr-i selâse .........................................................730.
fluhut ...............................................................318, 505.
fiule.........................................................................213.
flûle-i rahmet-i âlem ................................................815.
flura.................................................................160, 161.

baht-› ‹slâm›n anahtar› Meflrutiyetteki ~d›r .......123.
fiura-i Devlet ...........................................................629.
flura-i hakikî ............................................................160.
fluunat......................................................................607.
fluunat-› sermediye .................................................588.
fluunat-› Sübhaniye.................................................577.
fluur

~suz olarak ~lu düflmana yard›m .....................225.
fluurkârâne

~ istihdam .........................................................518.
flübehat .....................................................75, 213, 656.
flübehat-› uhreviye ..................................................809.
flüheda ....................................................................220.
flükran .....................................................................220.
flükr-i manevî ..................................................307, 420.
flükr-i mutlak ...........................................................269.
fiükrü Kaya .....................................................371, 372.
flükûk.......................................................................213.
flükür .......................................................274, 288, 475, 

482, 483, 531, 604, 619, 620, 650, 651, 653, 734,
739, 764, 845, 897, 902, 908, 913, 924, 1084.
~lere mukabele edilmesi...................................543.

flükürsüzlük.....................................................492, 845.
flümul-i rahmet ........................................................322.
flümul-i rahmet ........................................................323.
flüphe............................................51, 74, 76, 748, 889.

~li olan› b›rak ~li olmayana bak..........................59.
feylesolar›n inkârlar›yla ~ye düflmemek ...........680.

T
taaddüd-i zevcat .....................................................878.
taam........................................................................668.
taarruz.....................................................................652.
taassup...................................102, 106, 145, 149, 366.
tâat ............................................................................26.
taayyün ...................................................................200.
taazzum ..................................................................502.
tabaka-i avam.................................223, 286, 320, 763.
tabaka-i havas ........................................................287.
tabakat-› befler

~ muharebesi....................................................206.
tabasbusat ................................................................88.

tabiat.......................323, 324, 329, 430, 531, 600, 788.
sa¤›r ~...............................................................165.

tabiat-› âlem-i ‹slâm ................................................207.
tabiatperest .......................................................43, 365.
Tâbiîn ......................................................................162.
tabiiyyun................................................348, 850, 1097.
tabiiyyunluk .............................................................244.
tabip ................................................................214, 329.
tabur........................................................................880.
tacir .........................................................................141.
tâdil-i erkân .............................................................656.
tadlîl ........................................................................769.
tagayyür ..................................................................569.
Ta¤î Medresesi .........................................................54.
Ta¤ köyü ...................................................................53.
Ta¤ Medresesi ..........................................................91.
tâ¤î ..........................................................................676.
ta¤yir .......................................................................568.
tahakküm101, 102, 120, 130, 131, 150, 161, 286, 287,

288, 289, 290, 946, 947, 1085.
~ etmemek........................................................149.
papazlar›n ~leri .................................................145.
Said Nursî’ye yap›lan ~ ............................865, 870.

tahallûk .......................................................92, 93, 105.
tahammül........................................254, 337, 416, 418, 

506, 661, 663, 718, 744, 757, 861, 907, 908, 916.
taharet.....................................................................504.
taharrî

kanunsuz ~...............................801, 805, 810, 855.
taharri-i hakikat ...............................................106, 539.

~ meyelân› ........................................................147.
tahavvül...................................................................588.
tahavvülât .......................................................554, 572.
tahavvülât-› zerrat ...................................................312.
tahdis ......................................................................288.
tahdis-i nimet ....................82, 303, 305, 306, 307, 502.
Tahir Pafla ..................................77, 78, 79, 80, 81, 83.
Tahirler ....................................................................135.
Tahiri .......................................................................898.
tahkik.......................................................................318.
tahkikî

~ iman ........446, 656, 827, 863, 1055, 1057, 1064;
Bak›n›z: iman-› tahkikî.

~ iman dersleri ..................................................257.
tahkir...............................................416, 417, 787, 797.
tahkirat ............................................................416, 810.
Tahliller....................................................................956.
tahliye......................................................................833.
tahmit ..............................................................609, 669.
tahribat..........................................470, 471, 485, 1057.

manevî ~ .........................................................1101.
manevî ~ devresi ................................................49.
manevî ~a karfl› manevî hizmetler .................1091.
manevî ~a sed çekmek ..................................1085.

tahribatç›-tamirci .....................................................470.
tahrip .......................................................................287.

~ ediciler ...........................................................977.
tahripkârane ifl ........................................................223.
tahsil .......................................................53, 56, 58, 76.
tahsil-i ilim .................................................................56.
tahsin ......................................................................780.
Tahsin Bey ..............................................................218.

şirket-i maneviye — ŞT — Tahsin Bey
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tahsis.......................................................................571.
~ edici ...............................................................571.

taht-› muhakeme.............................................830, 935.
tahvil ...............................................................568, 577.
taife .........................................................................670.

~ler içinde irtibat ...............................................866.
hayvanat ~leri ...................................................531.
küçük ~lerin menfaati .......................................157.

taife-i azîme ............................................................553.
taife-i ehl-i hak ........................................................479.
taife-i ilmiye.............................................................562.
taife-i insaniye.........................................................539.
taife-i mücahidîn .....................................................246.
taife-i nisa ...............................................................710.
takat-i befler ....................................................560, 564.
takdir .......................................................450, 553, 577.
takdir-i Hudâ ...........................................................431.
takdis ......................................................591, 600, 609.
takdisat....................................................................670.
takke .......................................................................643.
taklit ........................................................134, 145, 318.

örnek insanlar› ~...............................................982.
taklitçilik...................................................................976.
takriz ...................................................45, 46, 864, 902.
taksimü’l-a’mal ........................................................327.
takva.................................23, 469, 470, 471, 643, 850.

günahlara karfl› ~y› esas tutmak ......................470.
takvac›.....................................................................626.
takviye-i iman..................................................724, 741.
talebe..............................................51, 55, 63, 69, 325, 

864, 876, 902, 1099, 1100, 1121.
halis ve fedakâr ~  bine mukabildir...................707.
lise ~leri ....................................................666, 673.
medrese ~leri ve iafleleri ....................................55.
Risale-i Nur ~leri.....Bak›n›z:Risale-i Nur Talebeleri.

talebe-i ulûm .........................................................1036.
~un r›zk›............................................................483.

Talha (r.a.)...............................................765, 767, 769.
talib-i dünya ............................................................424.
Talikat......................................................................333.
talim

dinsiz felsefenin ~i ............................................242.
talimgâh ..................................................................516.
talimgâh-› dünya .....................................................591.
taltif .........................................................................655.
tama........................................................................786.
tantana ....................................................................128.
tanzif .......................................................................517.
tanzim .....................................................517, 573, 585.

semavat›n ~i .....................................................585.
tarafgirâne

~ adavet............................................................729.
~ fikir .................................................................949.
~ mefkûreler......................................................728.

tarafgirlik .................................652, 729, 797, 798, 910.
~e sevk eden halattan tecerrüt .........................485.
~le mübahese etmemek ...................................798.
siyaset ~i...........................................................154.

taraftar-› hürriyet .....................................................628.
taraftarl›k .........................................................114, 499.

particilik ~›.........................................................945.
tarassut ...........................................................289, 643.
tarih.............................................................15, 77, 144.

~lere flaflaal› geçmek .......................................780.
Tarihçe ....................................................................700.
tarihçe-i hayat

Said Nursî’nin ~›...............................39, 40, 41, 52.
Tarihçe-i Hayat .................39, 41, 50, 835, 1077, 1082.

~ hasebiyle taharrî Hâdisesi ...........................1080.
~›n neflri..........................................................1077.
~ta Üstad›n flahs›na ait bahislerin k›sa

kesilmesinin sebebi ......................................39.
tarih-i hayat

büyük insanlar›n ~lar› .........................................15.
Tarih-i ‹slâm ............................................................637.
tarik .........................................................Bak›n›z: turuk.

~lerin flâh› .........................................................813.
aslâh ~ ..............................................................113.

tarikat................................................36, 349, 415, 448, 
453, 458, 486, 498, 537, 738.
~ dersi...............................................................727.
~ ehli................Bak›n›z: ehl-i tasavvuf, ehl-i tarikat.
~ mesle¤i ..........................................................654.
~ fleriat dairesi içinde bir dairedir .......................36.
~ zaman› de¤il iman› kurtarmak zaman›d›r ......349,

415, 727.
~lar› ma¤lup eden plânlar.................................654.
~ten düflen..........................................................36.
~ten maksad .......................................................35.
hak ~lar ve Kûr’an ............................................562.
hakikat-i ‹slâmiyete ~ nam› tak›lmas› ...............844.
meslek-i Risale-i Nur ~lere k›yas edilmez ........654.
Nakflî ~i.............................................................924.
Said Nursî’nin ~ dersi ittiham›na cevab›...........348.

tarikatç› ...................................................................844.
tarikatçilik........................................380, 658, 727, 802.
tarikat-› Sünûsiye ......................................................72.
tarikat-i Ahmediye ...................................................454.
tarikat-i Muhammediye ...........................................453.
tarik-› acz-i mendi ...................................................269.
târik-› dünya ............................................................932.
tarik-› hidayet ............................................................67.
tarik-› Nakflî.............................................................269.
tarik-› Nakflibendî....................................................269.
tarik-› Sünûsî.............................................................72.
tarik-› terakki ...........................................................106.
târik-i dünya ............................................348, 423, 424.
târikü’d-dünya .........................................................284.
tarz-› beyan.............................................................562.
tarz-› hayat..............................................................425.
tarz-› hayat-› içtimaiye.............................................470.
tarz-› mükâleme ......................................................545.
tarz-› tevcih .............................................................926.
tarziye .....................................................................881.
tasannu...........................................153, 657, 804, 854.
tasarrufat

azametli ve haflmetli ~......................................554.
tasarruf-i kudsî ........................................................927.
tasavvuf ......................................................36, 59, 318.

~ ehli....................................Bak›n›z: ehl-i tasavvuf.
Said Nursî’nin ~ cephesi.....................................35.

tasavvufî....................................................................33.
tasavvur ..................................................................318.
tasdik.......................................................................318.
tasfiye ...............................................................26, 559.

tahsis — T — tasfiye
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tashih ......................................................................894.
Bediüzzaman›n risaleleri ~i ..............................255.
Nurlar›n ~i .........................................................708.

tasrif ........................................................................522.
tasvir .........................................38, 529, 532, 553, 577.

bat›l› ~ safi zihinleri idlâldir .............................1059.
tafl ..........................................................................298.
Taflnak.....................................................................918.

~ fedaîleri..........................................................918.
taflra ........................................................................103.
tat ..........................................................................595.
Tatar ........................................................................188.
tatbik-i nazariyat......................................................104.
tatmin ........................................................................22.
taun-i beflerî ............................................................653.
tavuk .......................................................................422.
tavzif ...............................................517, 573, 585, 596.
tay›nat .....................................................................525.
tayin edici ................................................................571.
tayyare............................................565, 619, 620, 712.

Said Nursî’nin ~lerle takip edilmesi ..808, 810, 826.
tayyareci..................................................................712.
tayy-› mekân ...........................................................495.
Tayyib (flah›s) ........................................................1138.
tazarru.....................................................................319.
tazip ..................................................................98, 121.

Said Nursî’nin ~ edilmesi..........................406, 433, 
435, 876, 882, 920, 923.

tazyik...............................................................289, 418.
maddî ~ler.........................................................119.

tearrüf-i Rabbanî.....................................................544.
teavün .............................................................227, 572.

~ hakikati ..........................................................572.
teavün-i umumî .......................................................573.
tebarüz-i ulûhiyet ....................................................575.
tebdil .......................................................568, 575, 577.
tebdil-i hava ............................................................433.
tebdil-i hayat-› içtimaiye ..........................................558.
tebdil-i k›yafet ..........................................................811.
tebeddül ..........................................................569, 588.
tebeddül-i esma.......................................................115.
tebeddül-i saltanat ..................................................491.
tebli¤ .......................................................19, 487, 1128.

Resul-i Ekrem’in ~i ...........................................551.
tebli¤-i risalet...........................................................551.
tecavüz ...........................................130, 207, 723, 732.

haricî ~..................................................1085, 1086.
tecazüp ...................................................................209.
tecdit ...............................................................568, 575.
teceddüt meyli.........................................................149.
tecelli-i amme..........................................................322.
tecelli-i hâkimiyet ....................................................619.
tecelli-i hassa ..........................................................322.
tecelliyat-› cemaliye ................................................167.
tecelliyat-› rububiyet................................................591.
tecerrüt..............................................................23, 426.
tecrid-i mutlak

Said Nursî’nin ~›.......................336, 410, 617, 629, 
644, 726, 759, 771, 778, 831, 837, 870, 877,
879, 882, 890, 903.

tecrit ..........................................................................19.
Said Nursî’nin ~i .......................277, 426, 715, 716, 

717, 734, 778, 873, 907, 920, 970, 1000.
tecrübe ....................................................................634.

tecrübe-i ilmiye........................................................768.
tedabir

rahimane ve kerimane ~...................................596.
tedafü ......................................................................209.
tedavi

manevî ~.........................................................1064.
tedbir.......................................167, 517, 519, 522, 553, 

577, 578, 584, 585, 590, 592, 594, 603, 608, 774.
~ ve idarede münasebet...................................597.
denizlerin ~i ......................................................593.
hizmette ~ .........................................................663.
zeminin ~i .........................................................591.

tedenni ............................................................151, 210.
~ dünyas›..................................................135, 150.
ehl-i ‹slâm›n ~si ................................................144.

tederrüs.....................................................................76.
tedriç kanunu ............................................................59.
tedris ...........................................................76, 77, 113.

dinsiz felsefenin ~i ............................................242.
tedrisat

din ~›.........................................................228, 790.
dinî ~.........................................................962, 994.

tedvir ...............................................................517, 577.
teenni ......................................................................494.
teessüf ............................................128, 764, 793, 845.
tefahur.............................................................503, 870.
tefani .......................................................................327.
tefekkür.........................................26, 36, 51, 248, 264, 

442, 700, 703, 953, 1125.
~ hürriyeti........................................................1007.
~ sistemi .............................................................34.

tefekkürî
~ bir ibadet........................................................909.

tefekkür-i âlâ-i ‹lâhî .................................................504.
tefekkür-i imanî .......................................................442.
tefekkür-i imaniye

~yi kazananlar ....................................................51.
teferruat...................................................................318.
tefeül ...............................................................214, 215.
tefevvuk...................................................................503.
tefeyyüz ............................................................23, 264.
tefrik ........................................................................529.
tefrika ..............................................107, 114, 119, 415.
tefsik........................................................................154.
tefsir........................................74, 174, 176, 872, 1009.

~ iki k›s›md›r ...................................255, 917, 1046.
ilm-i iman› k›sa zamanda kazand›ran Kur’ânî 

bir ~ ..............................................................58.
‹flaratü’l-‹’caz ~i.................................................171.
Kur’ân’›n ~i nas›l yap›lmal›? .............................174.
Kur’ân-› Azîmüflflana ~ .....................................174.

tefsir-i cami .............................................................171.
tefsir-i Kur’ân ........................................462, 943, 1071.
tefsir-i Kur’ânî .....................................171, 1063, 1069.
tegallübü .................................................................286.
tegallüp ...................................................287, 288, 289.
tehdit ...............................................................166, 167.
teheccüt ..................................................................504.
tehevvür ..................................................................479.
tehlike .............................................................874, 959.

iki büyük ~ ........................................................757.
k›z›l ~ ........................................................699, 866.
flimalden gelen ~ye set.....................................872.

tashih — T — tehlike
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tehlike-i azîm.........................................................1096.
tehlil ........................................................490, 495, 609.
Tekaddes Hazretleri ................................................991.
tekâmül .....................................................................23.

~ meyli ..............................................................150.
ilimle ~ ................................................................53.
ruhen ~ .............................................................209.

tekbir ...............................................................585, 609.
tekebbür........................................................131, 1004.

~ etmemek........................................................149.
tekel......................................................Bak›n›z: inhisar.
tekellüf ............................................................502, 657.
tekellüm...................................................................578.

Allah’›n ~ü.................................................542, 543.
tekellüm-i ‹lâhî.........................................................579.
tekemmül ................................................................123.
tekfir ................................................................767, 797.
tekke ...............................................................536, 537.
teklif-i mâlâyutak .....................................................428.
tekmil.......................................................................577.
teknik.....................................................................1045.
tekrar.......................................................................561.

risalelerdeki ~lar›n hikmeti ................................444.
teksir makinesi ........................................................887.
tekye .........................................................................55.
tel’in.........................................................................769.
telâhuk-i efkâr .................................160, 175, 550, 560.
telâfl ........................................................165, 551, 745.

~ etmemek ...............891, 893, 897, 902, 906, 908.
telefon .....................................................................520.

kalp ~u ..............................................................546.
telgraf ......................................................................520.
telif 30.
telkih ...............................................................518, 520.
telkin .........................................................30, 37, 1009.
telkinat-› diniye........................................................383.
telsiz........................................................................520.
Telvihat Risalesi ......................................................727.
Telvihat-› Tis’a .........................................................738.
temafla......................................................36, 264, 700.
temaflagâh ..............................................................516.
tembel pederler.......................................................137.
tembellik .........................................152, 156, 157, 223.

Araplar›n ve Türklerin ~i ...................................157.
temeddüh........................................................406, 735.
temeddün................................................................134.

~ meyelân› ........................................................149.
ehl-i ‹slâm›n ~ü .................................................144.

temellük ..........................................................378, 729.
temerrüt...................................................................642.
temessül..................................................................538.
temeyyüz ........................................................503, 589.
temkin .....................................................................762.
temsil.......................................................................634.
temsilat ...........................................................313, 318.
temsilat-› Kur’âniye .........................................313, 319.
temyiz .....................................529, 532, 578, 830, 935.
Temyiz.....................................................................886.

~ mahkemeleri ..................................................886.
Temyiz Birinci Ceza Dairesi ....................................612.
Temyiz Mahkemesi .......................830, 833, 936, 1055.
tenâsüb ...................................................................675.
tenazu .....................................................................208.

teneffüs ...................................................................520.
tenezzül...................................................................130.
tenezzül-i ‹lâhî.................................................543, 544.
tenfiz-i ahkâm-› fler’iye............................................225.
tenkidat-› ukalâ mahkemesi ....................................121.
tenkit .......................................................154, 465, 485.

~ etmemek........................................................327.
tenkitkârâne ............................................................394.
tenvir26, 77, 184, 262, 294, 635, 699, 984, 1127, 1128.

millet irflat ve ~ edilmeli ....................................238.
muhitini ~ ............................................................51.

tenzil ...............................................................522, 577.
terakki .........................................23, 87, 118, 123, 142, 

144, 151, 162, 242, 247, 248, 287, 530, 559, 664,
698, 702, 712, 1099.
~ dünyas›..................................................135, 150.
~ yolu ...................................Bak›n›z: tarik-› terakki.
Asya’n›n ve âlem-i ‹slâm›n ~si..........................123.
Avrupal›lar›n ~si................................................142.
din ~ye mani de¤ildir.........................................711.
ecnebilerin ~leri ................................................158.
ehl-i ‹slâm›n ~si ................................................144.
iman ve marifette ~...........................................537.
imanda ~...........................................................536.
insaniyeten ~ ....................................................209.
‹slâm›n ~si ........................................................143.
‹slâmiyetin ~si ...........................................148, 149.
maddeten ~ ........................................94, 106, 149.
maddî ~.............................................................149.
manen ~............................................................144.
milletin ~si...........................................................50.

terakkiyat ......................................................158, 1050.
~a vesile esbap ................................................150.
befleriyetin ~› ....................................................160.
ecnebilerin ~› ....................................................158.
maddî ~.............................................................148.
manevî ~...........................................................524.
fiark›n ~› ...........................................................227.

terakkiyat-› befleriye........................................166, 167.
terakkiyat-› hâz›ra ...................................138, 619, 620.
terakkiyat-› manevî .................................................198.
terakkiyat-› medeniye..............................................397.
terbiye ..............26, 130, 523, 554, 656, 763, 774, 964.

~ medresesi ......................................................717.
~ sanat›.............................................................982.
‹slâm ~si ...........................................................710.
Kur’ân’›n insanlar› ~si .......................................559.
mahpuslar›n ~ edilmesi ....................................656.
nefsin ~si ..........................................................416.

terbiye-i ‹slâmiye.............................721, 947, 962, 994.
terbiye-i medeniye ..................................................773.
tercih

~ edici ...............................................................571.
~ ve teflvik edici ................................................459.

tercüman-› Nur........................................................927.
tercüme-i hâl ...........................................................501.
tereflfluhat-› siyasîye ve dünyeviye.........................285.
terhis .......................................................................627.

~ tezkeresi........................166, 340, 345, 616, 617, 
623, 672, 756, 775, 812, 844, 853.

~ vesikas›..........................................................341.
terk-i dünya .............................................................269.
terk-i enaniyet...............654, 663, 665, 733, 737, 1071.

tehlike-i azîm — T — terk-i enaniyet
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terk-i hestî ...............................................................269.
terk-i kebair .............................................................470.
terk-i sefahet .............................................................88.
terk-i terk.................................................................269.
terk-i ukba ...............................................................269.
terkip .........................................................................38.
tertip ........................................................................553.
Terzi Mustafa ..........................................................808.
terzil ......................................................................1085.
tesadüf....................323, 324, 529, 531, 595, 597, 600.

serseri ~............................................................165.
tesadüm ..................................................................208.
tesanüt ............................139, 209, 227, 311, 327, 481, 

624, 644, 654, 655, 659, 660, 663, 664, 923, 949.
~ü muhafaza.............................................661, 662.
zararl› fleylere karfl› ~ .......................................639.

tesbih..............................454, 495, 561, 585, 591, 669.
k›rk bin dil ile ~..........................................489, 911.

tesbihat ...................................................585, 670, 784.
lisân-› hâl ile ~› .................................................682.
namaz ~›...................................................453, 495.

tesbihat-› salâtiye....................................................454.
teselli...............................................................167, 168.

manevî ~...........................................................329.
s›k›nt›larda birbirine ~ci olmak..........................655.

tesellî ................................22, 660, 717, 910, 916, 922.
teselsül

devir ve ~..........................................................569.
tesettür ...........................344, 389, 409, 871, 878, 994.
Tesettür Risalesi .............................344, 618, 631, 802.
tesettür-i nisa

~ hakk›ndaki risale............................................871.
teshilât.....................................................................308.

risalelerin neflrinde ve tashihat›nda ~...............317.
teshir...............................................517, 522, 585, 596.
teshir-i Rabbanî ......................................................572.
tesirat-› hariciye ......................................................355.
tesis-i hürriyet .........................................................124.
teskin.........................................................................22.
teslim ......................................318, 554, 840, 904, 922.
teslim-i ruh ..............................................................627.
teslim-i silâh....................................319, 653, 845, 882.
teslimiyet.........................................................500, 912.
teflbih ........................................................................38.
teflci...........................................................................46.
teflekkî.....................................................................660.
teflekkül

cesedin ~ü ........................................................600.
kendi kendine ~ ................................................600.

teflekkür ..................................................................660.
teflhirgâh .................................................................515.
teflkilât

~ ittiham›na cevap ....................................351, 354.
teflkil-i ceset ............................................................600.
tetkikat-› amika........................................................535.
tetkikat-› ilmiye ........................................................171.
tevafuk ....................................................309, 321, 322.
tevâfuk ....................................................................940.

~lu Kur’ân .........................................................940.
tevafukat.........................308, 309, 320, 321, 322, 326.
tevafukat-› lâtife ......................................................326.
tevâif-i befler ...........................................................740.
tevakkuf...................................................................730.

tevazu.....................131, 288, 305, 663, 665, 737, 912.
kim ~ gösterirse Allah onu yükseltir..................332.
mütekebbirlere karfl› ~ etmemek ......................292.
Said Nursî’nin ~su ..............................................30.

tevazukârâne ..........................................................305.
tevazün ...................................................................209.
tevbe...............................................755, 769, 840, 845.
teveccüh ...........................................22, 290, 291, 756.

Said Nursî’nin flahs›na gösterilen ~..................875.
teveccüh-i amme ....................................286, 290, 418, 

771, 812, 874, 883, 1072.
Said Nursî hakk›nda ~nin k›r›lmaya 

çal›fl›lmas› ..........750, 754, 758, 812, 834, 842.
Said Nursî’ye olan ~nin hikmeti ........................874.

teveccüh-i nâs ........................................289, 804, 854.
teveddüd-i ‹lâhî .......................................................545.
tevehhüm

ehl-i dünyan›n Said Nursî’den ~ü .....................431.
tevehhüm-i ebediyet ...............................................844.
tevekkül ..................274, 411, 502, 653, 893, 904, 908.

~ eden .................................Bak›n›z: ehl-i tevekkül.
~le belâ küçülür ................................................274.
tekâsülî ~ ..........................................................140.

tevellüdat.................................................................525.
tevfik..........................................................................92.
Tevfik...............................................................301, 322.
tevfîk-› ‹lâhiye..........................................................729.
tevfik-i ‹lâhî..............................................................876.
tevhid........................94, 107, 199, 246, 365, 444, 515, 

528, 533, 540, 542, 925, 957, 993, 1047, 1125.
~ esas› ve ‹slâm cemiyeti .................................960.
~ sayfas›.............................Bak›n›z: sahife-i tevhid.
~ sikkeleri..........................................................703.
nurlu, istikametli ak›llar ve ~ .............................540.
selim, nuranî kalpler ve ~ .................................540.

tevhid-i ‹lâhî ............................................................105.
tevhid-i k›ble ...........................................212, 215, 216.
tevilât.......................................................................738.
tevkif..........................................................................19.
Tevrat ......................................................................552.
tezahum ..................................................................207.
tezahür-i rububiyet..................................517, 575, 577.
tezellül ....................................130, 292, 423, 433, 961.

~ etmemek................................................149, 161.
~ ile dergâh-› ‹lâhîye iltica ................................886.

tezkiye...............................................................26, 559.
tezlil etmemek.........................................................161.
tezyif........................................................................945.
tezyin ..............................................529, 532, 573, 578.
t›ls›m

hilkat-i kâinat›n ~s› ve Muhammed (a.s.m.) .....555.
t›ls›m-› acib .............................................................365.
t›ls›m-› kâinat ........................312, 340, 365, 984, 1067.
t›ls›m-› müflkülküfla .................................................312.
Ticanî ......................................................................950.
ticaret

uhrevî bir ~ ...............................................713, 739.
ticaret-i uhreviye .....................................................899.
Tiflis.................................................................125, 180.
tilka-i nefis...............................................................926.
Tillo ...............................................................66, 67, 91.
tilmiz........................................................................534.
tilmiz-i Kur’ân ........................................................1073.

terk-i hestî — T — tilmiz-i Kur’ân
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tiryak-› flâfi ..............................................................141.
tiryakilik .......................................................1086, 1092.
tiyatro ....................................................................1087.
tohum .............................203, 523, 569, 682, 683, 684.
tohumcuk ................................................................675.
tokat

semavî ~lar .......................................................534.
top ..........................................................................178.
toplum düzeni ..........................Bak›n›z: nizam-› içtimaî.
toplum hayat› ........................Bak›n›z: hayat-› içtimaiye.
toprak .............................523, 525, 526, 589, 595, 784.

~ alt›na girmek..................................................785.
topuz

nur ve ~....280, 345, 346, 486, 622, 706, 732, 762.
torun........................................................Bak›n›z: ahfat.
tuba-i hilkat .............................................................270.
tûfân-› fledid ............................................................818.
tu¤yan ...................................................................1028.
tûl-i emel .................................................................123.
tulumbac›k...............................................................523.
Turanc›l›k

menfi ~..............................................................637.
turuklar›n bafl› .........................................................216.
turuk-i cehriye .........................................................213.
turuk-i hafiye ...........................................................213.
tûti ..........................................................................133.
tutumluluk ..............................................Bak›n›z: iktisat.
tuyur âlemi ..............................................................530.
tuz 595.
Tükiye....................................................................1135.
türbe................................................................626, 819.
Türk102, 137, 155, 157, 163, 217, 227, 229, 230, 356,

357, 806, 943, 944, 947, 948, 967, 1007, 1046,
1090, 1099, 1100, 1111, 1113, 1115, 1119, 1120,
1136.
~ cemiyetinin iman› ve Said Nursî....................962.
~ düflmanlar›.....................................................974.
~ genci ..............................................................974.
~ gençlerinin medar-› iftiharlar›.........................357.
~ gençli¤i.........................................................1121.
~ ‹slâm hukuku .................................................402.
~ medeniyeti ...................................................1045.
~ milleti ...............................50, 219, 228, 238, 358, 

699, 772, 773, 775, 1007, 1081, 1113, 1137.
~ içindeki dehfletli hadisat ..........................250.
~ ve ifsat komitesi.....................................1097.
~ ve ‹slâmiyet .............................................360.
~ ve kardeflleri dinine sahiptir ....................860.
~ ve Nur Risaleleri......................................858.
~ ve Risale-i Nur.........................................244.
~ ve risaleler ...............................................356.
~ ve Said Nursî ..................................353, 356.
~ni dinden uzaklaflt›rma plânlar› ................242.
~nin düflmanlar›..................................974, 982.
~nin ‹slâmiyetten uzaklaflt›r›lmaya 

çal›fl›lmas› ............................................241.
~nin s›rr-› tefevvuku....................................357.

~ Müslüman demektir .....................................1096.
~ nesli ...............................................................974.
~ olmayan Müslümanlar ...................................227.
~ ordusu............................................................155.
~ ve Arap ..........................................................943.

~ ittifak› .......................................................152.
~›n birleflmesi ve Risale-i Nur ..................1090.
~›n ittihad›...................................................944.

~ler millet-i ‹slâmiyenin kahraman bir 

ordusudur..................................................1100.
~ler, Araplar ve di¤er ‹slâmî taifeler..................157.
~ler, Araplar ve ›rkç›l›k ....................................1096.
~lerin karanl›k günleri .......................................983.
~lerin milliyeti ‹slâmiyetle mezcolmufltur ........1096.
Müslüman ~ çocuklar›n›n dima¤lar›n› tahrip ..1012.
necib ~ler ..........................................................948.
nerede ~ varsa Müslümand›r............................360.
Ruslar›n ~ler ve kardeflleri aleyhindeki

propagandas›..............................................859.
Türk Gençli¤i Uyan›yor .........................................1121.
Türkçe ...........................................................294, 1116.
Türkçü.............................................................353, 356.
Türkçülük ................................................................358.
Türkistan....................................126, 1098, 1116, 1119.
Türkiye ...85, 241, 245, 250, 965, 968, 971, 972, 1021,

1103, 1104, 1106, 1108, 1112, 1113, 1114, 1115,
1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1130,
1135, 1136, 1148.
~’deki ‹slâmî inkiflaf.........................................1105.

Türklük ..................................................................1096.
Türk-Pakistan dostlu¤u ......................1112, 1116, 1117.
Türk-Pakistan Talebeler Birli¤i...............................1116.

U
Ubeyd......................................................................180.
ubudiyet ............................................43, 263, 504, 551.

Resul-i Ekrem’in ~i ...........................................550.
ubûdiyet ..................................................672, 687, 947.

iman›n› ve ~ini muhafaza .................................738.
ucub ........................................................................665.
uhrevî

~ bir ticaret........................................................713.
~ cemiyet ve uhuvvet........................................639.
~ fedaîler...........................................................918.
~ harekât...........................................................728.
~ hayat..............................................................641.
~ hizmet ..............................................................55.
~ irtibat..............................................................636.
~ kardefllik ........................................................862.
~ makamat........................................................886.
~ mertebe .................................................863, 901.
~ meyveleri basamak yapmamak.....................458.
~ rütbeler ..........................................................746.
~ saadet....................................................52, 1050.
beflerin ~ saadeti ..............................................148.

Uhud .......................................................................250.
Uhud Muharebesi .................................................1085.
uhuvvet ...................107, 209, 311, 327, 353, 648, 649, 

659, 663, 706, 866, 910, 912, 932, 939, 987.
~ için bir düstur .................................................327.
~in inkiflaf›.........................................................210.
akvam-› ‹slâmiye mabeynindeki ~in inkiflaf›na 

iki vesile ....................................................1097.
âlem-i ‹slâm›n ~i ...............................630, 805, 855.
ehl-i iman›n ~i ...................................................631.
mü’minlere karfl› muavenetkârâne ~ ................866.
uhrevî ~.............................................................639.
üç yüz milyon ‹slâm›n ~leri ...............................138.

uhuvvet-i imaniye..................................................1097.
uhuvvet-i ‹slâmiye ...................................110, 155, 206, 

923, 946, 1096, 1097, 1100.
Risale-i Nur ~yi temin eder...............................858.

tiryak-ı şâfi — TU — uhuvvet-i İslâmiye
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uhuvvetkârâne ........................................................503.
Ukayl .......................................................................769.
ukde-i hayatiye........................................................153.
ukul-i münevvere ....................................................607.
ukul-i müstakime.....................................................562.
ulema .......................33, 35, 59, 62, 67, 68, 71, 76, 77, 

101, 103, 108, 112, 113, 129, 213, 217, 474, 535,
979, 1025.
~ ile mutasavv›fe aras›ndaki gerginli¤in 

sebebi ...........................................................35.
~n›n Hazret-i Muhammed’i tasdiki ....................556.
~n›n susturuldu¤u devir ..................................1062.
Demokratlar, Nurcular ve ~...............................978.
mütefennin ~.....................................................565.
resmî ~..............................................................978.

ulema-i din
~ ve fünun.........................................................112.

ulema-i ‹slâm ........................................176, 872, 1069.
ulema-i ‹flrakiyyun.....................................................59.
ulemaü’s-su.............................................................478.
ulûhiyet .............................................34, 543, 554, 608.

~in flefkati ........................Bak›n›z: flefkat-i ulûhiyet.
~in tebarüz hakikati ..........................................577.

ulûm ..........................................................................58.
~ ve maarif-i ‹slâmiye .......................................699.

ulûm-i akliye............................................................212.
ulûm-i âliye........................................................74, 553.
ulûm-i an’ane ........................................................1099.
ulûm-i Arabiye .........................................................171.
ulûm-i diniye........................................227, 1099, 1101.

felsefe fünunu ile ~nin bar›flmas› ...................1098.
ulûm-i evvelîn ve âhirîn...........................................927.
ulûm-i felsefe.................................................198, 1100.
ulûm-i felsefiye................................................199, 212.
ulûm-i imaniye ................................288, 349, 696, 885.

~ alet olmaz ......................................................339.
ulûm-i ‹slâmiye..............................198, 564, 822, 1134.
ulûm-i Kur’âniye

~ye çal›flmak fazileti .........................................288.
ulûm-i müspet ...........................................................77.
ulülazmâne .....................................................506, 510.
ulülemir............................................................106, 115.

~e itaat ....................................................110, 1024.
ulüvv-i ahlâk............................................................974.
ulüvv-i cenap...........................................................479.
ulüvv-i himmet.........................................................502.
ulüvvücenâpl›k ........................................................841.
ulvî derece ................................................................35.
ulvî hisler.................................................................148.
Ulviye ......................................................................794.
umumî

~ af....................................................................936.
~ bar›fl ..............................................Bak›n›z: bar›fl.
~ kanunlar.........................................................324.
~ rububiyet........................................................323.
~ terbiye ve iafle ...............................................554.
~ vahiyler ..........................................................544.

Umumî Harp ...........................................................652.
umumun nazar› ........................Bak›n›z: nazar-› amme.
umur-i diniye

~yi terk ..............................................................456.
umur-i uhreviye .......................................................455.
unsur...............................................................124, 572.

unsuriyet .................................................................208.
unsuriyet-i milliyet ...................................................209.
unsuriyetperverlik....................................................415.
Urfa ...........................................942, 1036, 1037, 1139.
urvetü’l-vüska..................................................154, 163.
usanma .....................................................................22.
usta .........................................................................713.
Usta.........................................................................568.
usul .........................................................................535.
usul-i tedris .........................................................57, 77.
usûl-i ‹slâmiyet ........................................................732.
usul-i medeniyet......................................................425.
usulü’d-din...............................................................564.

~ ulemas› ..........................................................569.
uyan›fl...................................................Bak›n›z: intibah.
uygarlaflma .....................................Bak›n›z: temeddün.
uyuflmazl›k .............................................Bak›n›z: ihtilâf.
uzlet ..................................................................26, 196.
uzlet-i makbule........................................................278.
uzuv

nafi bir ~............................................................843.
uzv-i insanî..............................................................455.
uzv-i nafi .................................................................848.

Ü
ücretli hizmetkâr......................................................132.
üç aylar ...................................Bak›n›z: fiuhur-i Selâse.
üç elif ......................................................................327.
üç mahkeme ...........................................855, 858, 861, 

862, 866, 872, 881, 883, 917.
üç mesele .......................................................451, 468.
Üçüncü Said ...........................................................932;

Bak›n›z: Said Nursî.
Üçüncü fiua ............................................................582.
ülfet .........................................................................503.
ülke..................................................Bak›n›z: memleket.
ümit .........................................................167, 188, 258.

Rahmet-i ‹lâhiyeden kuvvetli ~ beslemek.........143.
rahmetten ~i kesmemek ...................................152.

ümitsiz .................................................Bak›n›z: me’yus.
ümitsizlik .........................................142, 150, 707, 827;

Bak›n›z: me’yusiyet.
ümitvar ....................................................................210.
ümmet.......................................................56, 152, 534.

~in istiaze etti¤i flah›slar ...................................229.
ümmet-i Muhammed.......................................258, 926.
ümmet-i Muhammediye ..................................243, 258.
ümmi .......................................................................463.
ümmî.......................................................463, 548, 556.

~ Zat›n (a.s.m.) ‹slâmiyeti .................................550.
~ Zatta (a.s.m.) zuhur eden fleriat ve 

kanunlar›.....................................................550.
üniversite.......................................................795, 1101;

Bak›n›z: dârülfünun.
Asya’da bir ‹slâm ~si ......................................1098.
Said Nursî’nin tesisine çal›flt›¤› ~ ...................1098.
flark ~si ...........................................................1101.

ünsiyet ....................................................167, 273, 298.
ünvan ......................................................................576.
Ürdün ....................................................................1133.
ürkütmek .................................................................654.
üslûb-i ifade ............................................................562.

uhuvvetkârâne — UÜ — üslûb-i ifade
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üslûp .........................................................37, 38, 1068.
üssü’l-esas ..............................................................866.
Üstad Bediüzzaman Said Nursî................................91.
üstad-› azam ...........................................................553.
üstad-› hakikî

~ Kur’ân’d›r .......................................................212.
üstad-› kudsî ...........................................................212.
üstad-› küll ..............................................................264.
üstad-› mutlak .......................................................1094.
üstat..........................................61, 216, 304, 548, 556, 

690, 699, 744, 864, 902.
~lar› ihanetlerle çürütmek .................................654.
muhterem ve mütebahhir ~lar ..........................536.
yaln›z bir ~›n arkas›ndan gitmek ..............212, 215.

Üstat...................28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 49, 73, 
185, 258, 261, 263, 265, 325, 328, 331, 332, 334,
337, 338, 439, 441, 442, 496, 502, 505, 508, 509,
511, 512, 582, 620, 644, 696, 700, 701, 702, 703,
704, 705, 707, 708, 712, 739, 740, 741, 824, 828,
832, 889, 925, 932, 933, 934, 935, 939, 953, 956,
962, 970, 985, 988, 992, 993, 995, 997, 1027,
1028, 1030, 1033, 1034, 1038, 1040, 1041, 1055,
1057, 1059, 1060, 1063, 1070, 1071, 1072, 1073,
1075, 1077, 1080, 1081, 1112, 1115, 1116, 1118,
1121, 1123, 1131, 1135, 1137; Bak›n›z: Said Nursî.
~ az fakat veciz söylerdi ...................................503.
~ bir arif-i billâh idi ..............................................26.
~ dini siyasete alet etmemifltir ..........................154.
~ gelenlerle ne konuflurdu ?.............................706.
~ hakk› söylemekten çekinmezdi......................510.
~ hakk›nda yaz›lan makaleler .........................1115.
~ ›n Adnan Menderes’e yazd›¤› mektup...........945.
~ kusur ve hatalar› setrederdi...........................503.
~ lâyuhti de¤il ...................................................325.
~ mukabilsiz birfley almazd› .............................708.
~ mütevaziydi....................................................503.
~ nazarlar› Risale-i Nur’a çevirirdi ....................706.
~ Nur ism-i celîline mazhard›r ..........................331.
~ Risale-i Nur hizmetini her fleye tercih 

ederdi..........................................................505.
~ taharet ve nezafet-i fler’iyeye riayet ederdi ...504.
~ talebeleri ve Ayetü’l-Kübra ............................512.
~ talebelerinin hat›rat-› kalbini okurdu ..............506.
~ tekellüf ve taazzumdan hofllanmazd› ............502.
~ vaktini bofl geçirmezdi ...................................504.
~ ve çocuklar ............................................506, 711.
~ ve eserleri ....................................................1105.
~ ve gençler ......................................................711.
~ ve Isparta.....................................................1034.
~ ve mektep talebeleri ......................................251.
~ ve Mevlâna Halid’in cübbesi..........................507.
~ ve Nur hizmetleri ...........................................709.
~ ve Resul-i Ekrem...........................................332.
~ ve talebelerin üçüncü hapsi...........................694.
~ zem ve g›ybetten hofllanmazd› .....................503.
~’a yap›lan iftiralar ............................................696.
~’a yap›lan zulüm, tarassut ve manevî 

bask›lar .......................................................705.
~’›n ahvali ve husûsi hayat› ..............................696.
~’›n belâlara karfl› sab›r ve tahammülü ............506.
~’›n ders ve irflâd› .............................................709.
~’›n ders ve sohbeti ..................................706, 707.
~’›n elbisesi.......................................................957.
~’›n Emirda¤ hayat› ..........................................702.
~’›n Emirda¤’daki hizmeti ve meflgalesi ...........703.

~’›n Emirda¤›’ndan talebelerine yazd›¤ 
mektuplar....................................................713.

~’›n evsaf-› kemali ve mehasin-i ahvali.............511.
~’›n hadiseleri kable’l-vuku haber verifli ...........508.
~’›n hayat› ...........................................................39.
~’›n herfleyi Risale-i Nur idi ..............................709.
~’›n hizmet-i imaniyedeki azmi ve 

ubudiyetteki gayreti ....................................509.
~’›n hizmet-i Nuriyesi ........................................702.
~’›n hizmetinin r›za-i ‹lâhîden baflka maksad›

yoktur............................................................52.
~’›n hüsn-i zann› ...............................................503.
~’›n iffet ve istikameti ........................................710.
~’›n ihbar-› gaybîsi ............................................509.
~’›n ikazlar› .......................................................506.
~’›n k›rlara gidifli ...............................................708.
~’›n mahiyeti .....................................................813.
~’›n memurlara ve iflçilere verdi¤i dersler.........711.
~’›n mesle¤i, meflrebi ve hususî ahvali ..............40.
~’›n millete yapt›¤› hizmetler.............................712.
~’›n nefisle mücahedesi ....................................504.
~’›n nutku ve ülfeti ............................................504.
~’›n okudu¤u virt, hizb ve münacatlar...............264.
~’›n Risale-i Nur’u tashihi .................................709.
~’›n Risale-i Nur’u telif edifli..............................505.
~’›n sab›r ile sebat› ...........................................509.
~’›n sohbetleri ...................................................709.
~’›n sözleri ve hitâb›..........................................709.
~’›n flahs-› manevîsi .........................................501.
~’›n flahs› ve hizmeti...........................................40.
~’›n flahsiyeti.................................................39, 40.
~’›n tahammülü .................................................509.
~’›n tarassut edilmesi................................701, 702.
~’›n tarihçe-i hayat› .............................................41.
~’›n tercüme-i hâli .............................................501.
~’›n ubudiyeti ............................................504, 509.
~’›n velâdeti ......................................................508.
~’›n yeme-içmesi ....................................957, 1004.
~’›n zehirlenmesi...............................................704.
~’›n ziyaretçilere dair bir mektubu ..................1076.
~a eza ve cefa edilmesinin bir sebebi ..............968.
~a sadakat ve sebat .......................................1055.
~› müdaafay› engellemek için bir desise ........1070.
~› rencide edenler.............................................510.
~›n Afyon hapsinden sonraki hayat› .................931.
~›n Barla’daki ikametgâh› .................................263.
~›n Barla’ya gidifli ...........................................1038.
~›n Emirda¤’a gidifli ........................................1020.
~›n Emirda¤’›na gidifli .......................................992.
~›n Emirda¤’›ndan Isparta’ya gelifli ................1033.
~›n fazileti .......................................................1068.
~›n fikrî cephesi ..................................................34.
~›n harika hâlât› ................................................506.
~›n hayat›n›n iki safhas›......................................48.
~›n hususî hayat› ................................................31.
~›n ilmi ..............................................................332.
~›n ilmî cephesi ..................................................32.
~›n ilmî, fikrî tasavvufî ve edebî cepheleri ..........32.
~›n imanî dersleri ..............................................239.
~›n ‹stanbul Birinci A¤›r Ceza Mahkemesine 

sevki ...........................................................994.
~›n ‹stanbul Mahkemesindeki müdafaas› .........999.
~›n isti¤nas› ........................................................27.
~›n isti¤nas› ve iktisad› .......................................29.

üslûp — Ü — Üstat
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~›n izzet-i ilmiyeyi muhafazas›............................28.
~›n karakter ve flahsiyeti.....................................22.
~›n kendisine verilen manevi makamlar›

reddetmesi................................................1061.
~›n Kur’ân hizmetindeki muvaffak›yeti..............877.
~›n mant›k, felsefe ve müspet ilimlerle alâkas› ..34.
~›n meflrep ve mesle¤i .......................................29.
~›n meziyetleri, ahlâk ve kemalât› ......................24.
~›n Nur Risaleleri ve vatandafllar›n 

teveccühü ...................................................965.
~›n s›fatlar›..........................................................24.
~›n flahsiyeti........................................................24.
~›n flefkat ve merhameti .....................................27.
~›n tayyarelerle takip edilmesi ..........................826.
~›n tevazusu .....................................................332.
~›n uzlet ve inzivadan sonra irflat ve cemiyet

hayat›na at›lmas› ..........................................26.
~›n yan›na gelenlere verdi¤i derslerden 

nümuneler...................................................712.
~›n yeme-içmesi .................................29, 263, 626.
~la görüflmek ....................................................705.
~la hakikat meflrebinde görüflmek....................443.
~ta Risale-i Nur’un talebesiydi........................1071.
devr-i sab›kta ~’a yap›lan muameleler ...............44.
Gençlik Rehberi’nin bast›r›lmas› ve ~ aleyhine

aç›lan dava .........................................992, 994.
gönüller Fatihi ~ ..............................................1125.
han›mlar, çocuklar ve ~ ....................................710.
Nur Talebelerini ~dan uzaklaflt›rma plân› .......1058.
Samsun’da ~ aleyhinde dava aç›lmas›...........1021.
Tarihçe-i Hayatta ~›n flahs›na ait bahislerin k›sa

kesilme sebebi..............................................39.
Üstat Bediüzzaman ........................239, 251, 253, 256, 

336, 460, 613, 938, 1020, 1104, 1105, 1107, 1142.
~’›n Nur Talebelerine son dersi.......................1084.

Üstat Bediüzzaman Hazretleri ........................173, 181, 
410, 942, 1043, 1110, 1137, 1139, 1142.

Üstat Bediüzzaman Said Nursî.........................15, 172, 
237, 514, 937, 1022, 1083.
~’nin Isparta’da kald›¤› ev...............................1032.

Üstat Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ................90, 
252, 267, 929, 1042.
~’nin eserleri .....................................................212.

Üstat Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretleri ..........1084.
Üstat Hazretleri...............91, 266, 299, 984, 986, 1016.

~ne ba¤l›l›k .....................................................1145.
Üstat Said Nursî .....................................702, 826, 925, 

931, 992, 995, 1014, 1033, 1121, 1122, 1130.
Üstat Said Nursî Hazretleri ...................................1141.
Üstat-› Azam ...........................................................974.
Üstat-› Kebîr ..........................................................1145.
Üstaz-› Âzam.........................................................1139.
üzülme ......................................................................21.
üzüm .........................................................................47.
üzüntü .......................................................................22.

V
va’z u nasihat........................................................1013.
vaad-i ‹lâhî ................................................................22.
vaaz ..........................................................................23.
Vacibü’l-Vücut.........268, 520, 576, 585, 590, 597, 605.

~ ve Habibullah.................................................555.
~’un mevcudiyeti...............................................569.

~’un s›fât ve esmas› .................................555, 566.
~’un vücub-i vücudu, kudreti ve hikmeti ...........571.
~’un vücudu ve vahdeti ....................544, 555, 566.
hudus hakikatinin ~’a flahadeti .........................569.
imkân hakikatinin ~’a flahadeti .........................571.

Vâcibü’l-Vücut Tealâ ve Tekaddes Hazretleri ...........35.
vacip ...............................................................470, 569.
vahdaniyet ........................................34, 234, 531, 552, 

553, 582, 584, 604, 691.
~teki haflmet .....................................................598.
Resul-i Ekrem’in ~e flahadeti............................556.

vahdaniyet-i ‹lâhiye...............................552, 943, 1047.
vahdet.............................327, 517, 531, 535, 538, 542, 

544, 547, 555, 577, 579, 583, 584, 586, 587, 588,
589, 590, 592, 593, 595, 597, 598, 601, 1008.
hizmette ~i muhafaza .......................................664.
nuranî kalplerin ~e dair icmalar› .......................540.

vahdet-i cinsiye .......................................................601.
vahdet-i idare ..................................................595, 601.
vahdet-i ‹slâmiye.....................................................772.
vahdet-i nev’iye.......................................................601.
vahdet-i Rabbaniye

~ye dair üç icma ...............................................537.
vahdet-i rububiyet ...................................................312.
vahdet-i tedbir .................................................595, 601.
Vahid-i Ehad ...........................................576, 585, 590.
vahidiyet

~ içinde ehadiyet ..............................................601.
vahiy ...............................................542, 544, 577, 579.

~ gölgesiz, safî ve havassa hast›r ....................545.
~in ekserisi melâike vas›tas›ylad›r....................544.
~in hakikati........................................................542.
ilham ile ~in farklar› ..........................................544.

vahflet .....................................106, 122, 130, 144, 145, 
208, 248, 298, 986.

vahflî .........................................................................94.
~ hayvanlar .......................................................130.
~medeniyet .......................................................207.

vahy-i ‹lâhî ..............................................................542.
vahy-i meflhut .........................................................542.
vahy-i semavî..........................................................562.
vaiz..........................................................................427.

ihtiyar ~ .............................................................485.
vaiz-i umumî ...................................................233, 641.
vaiz-i umumîlik ........................................................233.
vaizlik ..............................................................417, 427.
vakar

s›k›nt›l› ~ ...........................................................657.
vakar-› ilmiye...........................................................292.
Vak›a-i Cemel..........................................................765.
vak›a-i ruhaniye ......................................................205.
vak›a-i sad›ka....................................................82, 303.
vakit ..................................................................29, 504.
vali ..................................................................132, 372.
Vali ............................................................................72.
Vali Tahir Pafla ....................................................78, 81.
valide ..............................................................471, 523.
Van ...........................48, 49, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 90, 

125, 127, 136, 142, 169, 170, 172, 175, 177, 180,
182, 233, 235, 237, 238, 364, 385, 387, 448, 918,
919, 1036, 1099, 1100.
mebuslar›n ~’daki dârülfünuna tahsisat›...........633.
Said Nursî’nin ~’a gelifli ......................................76.

Van Gölü .................................................................169.

Üstat — ÜV — Van Gölü



1372 | BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎGENEL ‹NDEKS

Van Kalesi...............................................136, 170, 182.
Van Valisi ..........................................................77, 218.
Van Valisi Cevdet Bey.............................................170.
varidat

nehirlerin ~ ve sarfiyatlar› .................................525.
varis

enbiyan›n ~leri ........................................506, 1013.
mesleklerin ve ilimlerin ~i .................................699.
peygamberlerin ~leri ...................................19, 954.
Resul-i Ekrem’in ~leri .........................................35.

Varflova...........................................................184, 189.
vas›ta-i cer ................................................................28.
vas›ta-i ihlâs............................................................296.
vas›ta-i saadet ........................................................248.
vas›ta-i tahakküm....................................................289.
vasiyet

Said Nursî’nin ~i .............................................1053.
Vastan .....................................................................177.
Vastan Kasabas›...............................................56, 170.
vatan.............44, 58, 72, 114, 189, 227, 230, 246, 249, 

251, 258, 262, 273, 284, 297, 341, 346, 347, 354,
370, 377, 392, 393, 432, 484, 509, 638, 639, 640,
642, 651, 656, 695, 699, 706, 711, 714, 716, 717,
720, 721, 724, 752, 753, 756, 757, 758, 770, 771,
775, 781, 790, 805, 809, 810, 827, 829, 831, 834,
843, 847, 848, 850, 851, 852, 855, 856, 857, 858,
861, 862, 866, 871, 872, 873, 875, 876, 878, 882,
884, 885, 934, 935, 945, 947, 948, 949, 950, 951,
952, 965, 977, 984, 995, 1024, 1029, 1036, 1037,
1041, 1046, 1055, 1064, 1088, 1096, 1099, 1101;
Bak›n›z: memleket.
~ ahalisi ve Risale-i Nur ...................................245.
~ âlem-i ‹slâm ve Risale-i Nur ..........................754.
~ aleyhindeki eserlere iliflilmemesi ...................637.
~ as›l için tehlike .............................................1011.
~ evlâd›n› tenvir ve irflat ...................................635.
~ haini ...............................................................982.
~ ›n gizli düflmanlar› .......................................1025.
~ için iki dehfletli belâ .......................................753.
~ Risale-i Nur’a muhtaçt›r.................................484.
~ ve millet düflmanlar› ......................................706.
~ ve Risale-i Nur ......................721, 722, 724, 775.
~a ecnebi hesab›na darbeler............................638.
~a karfl› mürtedane mücadele..........................640.
~daki milletin en büyük kuvveti.........................630.
~›n eski kahramanlar› .......................................918.
~›n k›yameti ......................................................637.
Risale-i Nur’la mübaraze ~a zarar verir ...........875.
Said Nursî’nin ~a hizmetleri..............................170.
Said Nursî’nin flahs›n› çürütmek ~ zarard›r ......873.
tehlikelere karfl› ~a bir set ................................872.

vatandafl...............436, 641, 721, 775, 853, 857, 1046.
~ haklar›n›n çarm›ha gerildi¤i devir ve flehir ....969.
hay›rl› ~lar.........................................................964.

vatanî ......................................................................809.
rab›ta-i ~ ...........................................................209.

vatanperver
~ siyasîler Risale-i Nur’u neflretmeli.................754.

vatanperverlik .................................................294, 358.
vaz›-› kanun ............................................................382.
vazife..........31, 44, 167, 291, 329, 425, 428, 451, 987.

~ cümleden âlâ .................................................886.
~miz hizmettir .......................457, 707, 1086, 1133.
~miz hizmettir ...................................................489.
dünyevî ~ler ve Risale-i Nur ...............................51.

f›trî ~ler .............................................................603.
hikmetli ~ler ......................................................521.
imanî ~ler..........................................................364.
insanî ve ‹slâmî ~lerde nokta-i istinat ...............639.
manevî ~ler.......................................................292.
memurun ~si.....................................................434.
mukaddes ~ ....................................................1013.
Nur Talebelerinin hususî ~si .............................863.
nur ve nuranî ~ .................................................465.
Said Nursî’nin yapmad›¤› büyük bir ~ ..............866.
sermedî ~..........................................................683.
ulvî ~ler .............................................................455.

vazifedar .................................................................291.
vazife-i bâkiye

~de fütur getirmemek .......................................731.
vazife-i devriye........................................................527.
vazife-i diniye ..................................................184, 838.
vazife-i hakikî ..........................................................811.
vazife-i hakikiye ..............................................500, 865.
vazife-i hâkimiyet ....................................................341.
vazife-i ‹lâhiye .......................................................1063.

~ye kar›flmamak .......................................457, 489, 
707, 922, 1084, 1085, 1086.

vazife-i ilmiye ........................................838, 939, 1051.
vazife-i imaniye.......................326, 365, 656, 743, 905.
vazife-i kudsiye ...............................465, 726, 767, 845.
vazife-i Kur’âniye ....................................310, 327, 905.
vazife-i milliye ve vataniye ......................................721.
vazife-i müdafaat ....................................................898.
vazife-i Nuriye.........................................732, 841, 859.
vazife-i Nuriye-i kudsiye..........................................730.
vazife-i flükür...........................................................760.
vazife-i teceddüd-i din.............................................507.
vazife-i tefekküriye ..................................................263.
vazife-i ubudiyet......................................................509.
vazife-i uhreviye......................................................656.
vazife-i vataniye ......................................................851.
vazifeflinasl›k.............................................................66.
vaziyet-i nâimane....................................................563.
vech-i i’caz ..............................................................558.
veciz..........................................................................38.
Vedûd..............................................................268, 298.
vedûdiyet.................................................................545.
vefa .......................................................................1008.
vefas›zl›k .................................................................197.
vefat ........................................................189, 569, 570.

~ firak de¤il visaldir...........................................195.
~ ve hudus........................................................570.
güzde ve baharda âlemin ~› .............................570.
intizaml› ~ .........................................................569.

vefiyat .............................................................525, 570.
Vehhâb-› Rezzak ....................................................590.
Vehhabîler...............................................................766.
Vehhabîlik

~ damar› ...................................................765, 766.
vehham

~ memurlar .......................................................924.
vehim ....................................................165, 319, 1065.

cemiyet-i siyasiye ~i .........................................636.
Nur Talebeleri hakk›nda cemiyet ~i ..................862.

velâyet ............211, 310, 448, 449, 453, 489, 696, 783.
~ mertebelerinde terakki ...................................787.
~ sahibi..................................Bak›n›z: ehl-i velâyet.
~in hak tarikatleri ve Kur’ân..............................562.
~in fle’ni ............................................................131.

Van Kalesi — V — velâyet
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velâyet-i Ahmediye..................................................453.
velâyet-i kâmile .......................................................175.
velâyet-i kübra ................................................453, 489.
veled-i manevî ........................................................191.
velî .................122, 31, 307, 449, 464, 478, 657, 1128;

Bak›n›z: evliya, ehl-i velâyet.
Velid ................................................................765, 769.
velî-i kâmil ...............................................................311.
Vellamonkatu (yer) ................................................1141.
verâset-i Ahmediye .................................................814.
veraset-i nübüvvet ..................................................489.
vesika .............................277, 291, 418, 426, 427, 436.

Said Nursî’nin ~ için müracaat 
etmemesi....................................276, 278, 432.

vesîle-i necat...........................................................707.
vesvese.........................................................748, 1065.
vesvese-i fleytan .....................................................224.
vesveseli

muannit ~..........................................................920.
vezin..........................................................................37.
vicdan.............................21, 37, 38, 98, 121, 165, 168, 

288, 483, 563, 635, 848, 971, 999, 1062, 1090.
~ hürriyeti......................................968, 1000, 1007;

Bak›n›z: hürriyet-i vicdan.
vicdan-› umumiye..................................................1062.
vicdanî.....................................................................364.
vicdans›zl›k .............................................................427.
vilâyat-› flarkiye ...............................100, 101, 106, 111, 

112, 122, 161, 162, 227, 233, 641, 1098.
~de dine ve ‹slâmiyete taraftar olmal› ............1099.

vilâyet......................................................................285.
vilâyet-i flarkiye .....................................................1078.
vird-i flerif ..................................................................65.
vird-i zeban .............................................................231.
virt ............................................................................36;

Bak›n›z: evrat.
Viyana .....................................................................184.
Volga Nehri .....................................................188, 189.
vukuat .............................................................339, 632.

imkânat› ~ yerinde istimal.........................714, 880.
vuslat.........................................................................32.

ebedî ~................................................................31.
vuslat-› Leylâ...........................................................123.
vücub-i vücut ..................................517, 531, 535, 538, 

547, 570, 571, 577, 584, 586, 587, 588, 592, 595,
597, 598, 600, 604, 605.
~a dair üç icma .................................................537.
nuranî kalplerin ~a dair icmalar› .......................540.

Vücub-i Vücut .........................................................582.
vücûb-i zekât...........................................................763.
vücudî

~ ve ademî sebep.............................................569.
vücud-i haricî ..........................................................201.
vücud-i ‹lâhiye.........................................................552.
vücud-i müstesna....................................................511.
vücup ......................................................................540.
vücut...................................59, 69, 201, 202, 203, 579.

~a s›hhat...........................................................893.
Vücut ve vahdaniyet ...............................................234.
vükelâ..............................................................107, 117.
vüs’at-i rahmet ........................................................587.
vüs’at-i rahmet-i ‹lâhiye...................................453, 475.

W
Washington ...........................................................1143.
Washington Cami..................................................1106.
Washington ‹slâm Kültür Merkezi .........................1143.
Washington ‹slâm Kültür Merkezi Genel 

Sekreteri..........................................................1106.

Y
Yâ Rahîm................................................................422.
yabanc› adetler ......................Bak›n›z: âdât-› ecnebiye.
yadigâr-› harp..........................................................406.
ya¤mur ...518, 519, 520, 521, 522, 526, 586, 587, 588.

~ hazine-i gaybiye-i rahmette yap›l›yor ............521.
~ katreleri..........................................................520.
~a rahmet nam› verilmesi .................................518.
~un atmosfer s›cakl›¤›n› dengelemesi..............517.

Yahudî ....................................132, 355, 877, 969, 999, 
1023, 1025, 1089, 1112, 1116.
‹mam-› Ali ~ muhakemesi .................................861.

yakaza.....................................................................205.
yak›c› çorba ............................................................655.
yakîn ...............................................................540, 551.

Resul-i Ekrem’in ~i ...........................................551.
yakînî bürhanlar ......................................................604.
yakîn-i imaniye........................................................319.
yalan ...............115, 116, 117, 139, 400, 416, 549, 867.

~ söylememek ..................................................139.
yalanc›

~lar› imha..........................................................555.
yalanc›l›k.........................................................153, 412.
yang›n

adliye ~› ............................................................715.
imanlar›n yand›¤› ~ ve Said Nursî ....................960.
müthifl ~ ..............................................................27.

yanl›fl ..............................................................332, 549.
yapmac›k hal ve hareket .....................Bak›n›z: tekellüf.
yaprak .............................................................529, 530.
yâr ....................................................................22, 432.
yara .......................................................................1062.
yararl› ........................................................Bak›n›z: nafi.
yarars›z.............................................Bak›n›z: malâyani.
Yaratan............................................................574, 592.
Yarat›c›....................................................................584;

Bak›n›z: Hâl›k.
yarat›l›fl ...................................................................589.
yard›m.....................................................................573.

manevî ~...........................................................857.
yar› bedevi...............................................................112.
yasakç›..........................................................843, 1055.

manevî ~.................................................636, 1078.
yaflama...................................458, 520, 586, 589, 603.

~ atefli ...............................................................517.
~ fleraiti .............................................................458.

yaflamak..................................................................362.
~ damar› ...........................................................456.

yavru .......................................................523, 572, 602.
Yavuz Sultan Selim.................................................106.
yaz ..........................................................................730.

~ k›fl ..................................................................588.
yazar..................................................Bak›n›z: muharrir.
Ye’cüc ve Me’cüc ..........................................471, 1003.
ye’s .........................131, 142, 143, 150, 152, 329, 707.

Araplar ve ~ ......................................................152.
yedi

~ kudsî s›fât ......................................................576.
~ s›fât-› Sübhaniye ...........................................576.
~ s›fât-› sübutiye ...............................................577.

yed-i flecaat .............................................................111.
Yedinci Mesele........................................................673.
Yedinci fiua

~ ve din düflmanlar› ..........................................611.

velâyet-i Ahmediye — VWY — Yedinci Şua
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yeis .......................150, 151, 152, 205, 258, 440, 1126.
~ mani-i herkemaldir ...........................................95.
~ ve âlem-i ‹slâm ..............................................151.
ölsün ~! .............................................................161.

yemek .......................................................................29.
Yeni Cami..............................................................1017.
Yeni Gün Matbaas› .................................................234.
Yeni Said ........................................132, 171, 213, 235, 

276, 284, 293, 406, 411, 415, 435, 756, 870, 932;
Bak›n›z: Said Nursî.
~ ve Ankara reisleri...........................................341.
~’in hakaik-› imaniyeye dair zikretti¤i 

bürhanlar ....................................................473.
~’in siyasetten tecennüp sebebi .......................413.
Eski Said’in ~’e ink›lâp etmesi..................213, 333.

Yeniçeri ...........................................................107, 110.
yer ..................................................................432, 517.
yerme .......................................................Bak›n›z: zem.
yetki ..................................................Bak›n›z: salâhiyet.
Yezid .......................................................250, 765, 769.

~’e lânet ....................................................765, 769.
y›ld›z .......................................................195, 269, 270, 

584, 585, 586, 593, 669, 670, 1127.
~lar ve ahiret âlemleri .......................................585.
~lar›n tesbih ve tekbiri ......................................585.
~lar›n teshir, tanzim ve tevzifi ...........................585.
ebedî âlemde ~lar.............................................596.

Y›ld›z Oteli ......................................................712, 992.
Y›ld›z Saray›....................................................113, 265.
y›lma .........................................................................22.
yi¤it..........................................................................138.
Yirmi Alt›nc› Lem’an›n Alt›nc› Ricas› .......................297.
Yirmi Beflinci Söz............................................309, 558.
Yirmi Dokuzuncu Lem’a..........................................264.
Yirmi ‹kinci Lem’a....................................................283.
Yirmi ‹kinci Mektup..................................................347.
Yirmi ‹kinci Söz ...............................................347, 490.
Yirmi Sekizinci Söz .................................300, 301, 314.
yokluk......................................................................189.
yol

peygamberlerin ~u..............................................19.
zarars›z ~ zararl› ~a müreccaht›r .....................429.

yolcu..........................................................................21.
yolu

mukaddes ~ ....................................................1128.
yumurta...................................................422, 569, 589.

~lardan suretlerin aç›lmas› ...............................532.
Yunan......................................................222, 234, 880.

eski Roma ve ~ iki dehalar› ..............................209.
Yunanistan...................................................1105, 1144.
Yusuf’lar ..................................................................135.
Yûfla Da¤› ...............................................................932.
Yutmiz....................................................................1116.
yük .............................................................Bak›n›z: bâr.
yükselme...................................................................22;

Bak›n›z: terakki.
yüz

zîhayat›n ~leri ...................................................601.
yüz altm›fl üç

~ mebusun Van’daki dârülfünuna tahsisat›.......633.
yüz altm›fl üçüncü madde.......................379, 396, 399, 

628, 632, 994, 1004, 1007, 1009.
yüz altm›fl üçüncü madde-i kanuniye .....382, 383, 396.

Z
zaaf.................................189, 210, 225, 298, 318, 604.
zaaf › milliyet ...........................................................225.
zaaf-› dine ...............................................................223.
zaaf-› diyanet ............................................................93.
zab›ta..................372, 469, 653, 715, 837, 1010, 1055.

Nur fiakirtleri manevî ~d›r ........................803, 843.
zab›tname

garazkârâne ve sathî ~.....................................632.

zabit ...........99, 108, 109, 110, 111, 114, 118, 121, 128.
~e itaat ..............................................................111.
taifelere kumandanl›k yapan, kar›flan ve 

kar›flt›ran ~ .................................................688.
zafer ..........................................................................18.
Zafer Afaq Ansar ...................................................1120.
zâhidâne .................................................................769.
Zahir

~ ismi ve a¤ac›n suret-i cismaniyesi.................684.
~ ismi ve hafîziyet.............................................683.
~ ismi ve haflir ..................................................686.
~ ismi ve zemin.................................................685.

zahiren
~ tarik-i dünya...................................................424.
~ teberri ............................................................427.

zahirî
~ esbap.............................................................526.

zahir-i fieriat............................................................479.
zahitlik .....................................................................286.
zahmet .....31, 415, 652, 656, 800, 845, 897, 903, 922.

~i rahmete tebdil ...............................................651.
~lerde rahmeti aramak .....................................654.
~lere tahammül.................................................416.
~te rahmet vard›r ..............................................828.
hizmetteki ~ler ..........................................650, 921.

zaif ..................................................................189, 273.
zaif damar .......................................................786, 787.
zalim ...............................216, 286, 336, 371, 460, 461, 

672, 676, 769, 779, 803, 838, 861, 1049, 1064;
Bak›n›z: ehl-i zulüm.
~ imha...............................................................555.
~ propaganda ...................................................153.
~ler için yaflas›n Cehennem.......96, 98, 881, 1074.
~lere bafl e¤memek..........................................882.
~lere tezellül etmemek .....................................161.
~lere zillet göstermemek ..................................149.
~lerin satranç oyunlar›na bakmamak ...............465.
dinsiz ~ler .........................................................883.
tükürün ~lerin o hayas›z yüzüne ..........1025, 1074.

zalimiyet ....................................................................99.
zaman.....................................................29, 151, 1047.

~ cemaat zaman›d›r ...........................39, 225, 743.
~ flah›s de¤il flahs-› manevî ~›d›r ...................1071.
geçmifl ~ ...........................................................533.
iman nazar›yla geçmifl ~...................................533.

zaman-› istibdat ........................................................98.
zaman-› müthifle .....................................................249.
zaman-› Saadet ......................................................134.
zaman-› Sahabe .....................................................471.
zan

güzel ~ ..............................................................152.
zarar ...............................................210, 456, 729, 828;

Bak›n›z: hasaret.
~ vermekten sak›nmak .....................................363.
~a raz› olana merhamet edilmez......................500.
~a raz› olan›n lehinde bak›lmaz .......................732.
~s›z yol ~l› yola müreccaht›r.............................429.

zarar-› dünyevî........................................................456.
zararl› .....................................................Bak›n›z: muz›r.

~ fleylere karfl› tesanüt .....................................639.
zaruret ..............................102, 455, 1086, 1087, 1088.

~ler haram› helâl edebilir ................................1087.
~ler mahzurlu fleyleri mübah k›lar ..................1088.

zaruret-i kat’iye .....................................................1087.
zaruret-i maiflet .......................................................483.
zarurî ihtiyaçlar .....................Bak›n›z: havaic-i zaruriye.
zaruriyat-› diniye .....................................................223.
zat ..........................................................................576.

beklenilen ~ ......................................................451.
büyük ~lar .....................................................19, 45.
imanl› ~ .............................................................987.
mahsus bir ~.....................................................571.
zekâvetli ~.........................................................868.

Zat (a.s.m.) .....................................................548, 690;
Bak›n›z: Muhammed (a.s.m.).
~ do¤ru sözlüdür...............................................549.

yeis — YZ — Zat (a.s.m.)
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~ ve Kur’ân .......................................................549.
~’› teyit ve tasdik eden üç icma ........................555.
~’›n davalar›n›n esas› ve hayat›n›n gayesi .......555.
~’›n davas› ........................................................552.
~’›n derece-i hakkaniyeti...................................553.
~’›n dini .............................................................555.
~’›n do¤rulu¤u...................................................552.
~’›n düsturlar›, terbiyesi ve tebaiyeti .................552.
~’›n ef’al, akval ve ahvali ..................................550.
~’›n hakkaniyeti.........................................553, 554.
~’›n huylar› ve hasletleri....................................548.
~’›n hüccet-i risaleti...........................................553.
~’›n ‹slâmiyeti....................................................550.
~’›n kemalât› ve hasletleri.................................555.
~’›n k›ymeti .......................................................548.
~’›n kudsî s›fatlar› ve mu’cizeleri ......................552.
~’›n Kur’âna ihtiram› .........................................563.
~’›n mu’cizat›.....................................................549.
~’›n mu’cizeleri..................................................555.
~’›n risaleti ........................................................552.
~’›n sadakati .....................................................553.
~’›n sad›k›yeti ...........................................552, 553.
~’›n s›dk› ...........................................................555.
~’›n sözlerinin hakkaniyeti ve ihbarat›n›n

do¤rulu¤u....................................................548.
~’›n fleriat› .........................................................549.
~’›n ümmîli¤iyle beraber getirdi¤i hakaik-› 

kudsiye .......................................................553.
~’›n üssü’l-esas davas› vahdaniyettir................553.
~’›n Vacibü’l-Vücut’a delalet ve flahadeti ..........555.
~’›n vahdaniyete flahadeti.................................556.
cemaat-i nuraniyenin ~’› tasdiki ........................556.
kütüb-i mukaddese ~’› tasdik eder ...................552.
muhakkik uleman›n ~’› tasdiki ..........................556.
Sahabenin ~’› tasdiki ........................................556.

Zat (Allah) ...............................................................688.
~ hayattar ve diridir...........................................578.
~ ve mükâmele s›fât› ........................................543.
~’›n emri ve kuvveti...........................................525.
~’›n sözü ve kelâm›...........................................557.
bir tek ~.............................................................200.
fa’al ve kudretli bir ~’›n harika iflleri ..................521.
gaybî ~..............................................................555.
gizli kemalât›n› bildirmek isteyen ~...................542.

Zat-› Ahmediye........................................................454.
Zat-› Akdes .....................................577, 578, 592, 604.

~’i bildiren ve tan›tan s›fatlar ............................578.
~’in kudsî cemali ve kemali ..............................577.

Zat-› Bâri ...................................................................35.
zat-› ekmel ..............................................................989.
zat-› hakimane ........................................................990.
Zat-› Hayy-› Kayyum...............................................578.

~’un vücub-i vücudu, s›fât-› seb’as› ve 
vahdeti. .......................................................531.

zat-› kerîmü’s-s›fat ..................................................928.
zat-› mübarek..........................................................450.
zat-› nuriye ..............................................................988.
Zat-› Pâk-i Risalet ...................................................927.

~in manevî ilham ve telkinat› ............................926.
Zat-› Rahîm.............................................................599.
Zat-› Vacibü’l-Vücut.................................................323.
zat-› zîhavâr›k .........................................................927.
Zat-› Zülcelâl ...................................................318, 740.

~’in vücub-i vücudu ve vahdeti .........................577.
~’in vücub-i vücudu, kudreti ve hikmeti ............570.
~’in vücuduna delalet eden s›fatlar...................578.

Zât-i Zülcelâl ...........................................................889.
zaviye......................................................................536.
zay›f ........................................................................546.

~a flefkat ...........................................................122.
zayiat.......................................................................492.
zâyiât-› mâliye.........................................................660.
Zebur.......................................................................552.
zehir

~li kalemler .......................................................974.
lezzetli ~ler........................................................654.

zehirlenme ................................................................19.
Said Nursî’nin ~si .............506, 509, 612, 645, 704, 

770, 777, 779, 831, 832, 835, 937, 967, 970.
Zehra.......................................................................794.
zehr-i katil ...............................................................415.
zekâ

~ ile h›fz ..............................................................62.
~ tarlalar›...........................................................147.

zekât .................................................55, 211, 419, 492.
Said Nursî’nin ~ almamas› ...55, 78, 419, 502, 718.

zekâtü’l-ömür...........................................................113.
zekâvet

~li zat ................................................................868.
zeki

~ bir mahdum ...................................................126.
~ muhatap ve mucip olmak ..............................655.

zelil etmemek..........................................................149.
zelzele.....................................................509, 594, 849.

Kastamonu ~si..................................................615.
Nur Talebelerine taarruz ve ~ ...........................715.
Risale-i Nur ve ~...............................................638.

zelzele-i muz›rra .....................................................527.
zem.................................................503, 766, 767, 769.
Zemahflerî...............................................................559.
zemin ..............................................517, 519, 531, 532, 

585, 587, 588, 590, 592, 670, 674, 677, 860, 986.
~ mevcudat› ve insan .......................................591.
~ ordugâh› ........................................................668.
~ sefinesi ..........................................................527.
~ ve Âhir ismi....................................................685.
~ ve Bât›n ismi..................................................685.
~ ve da¤lar........................................................527.
~ ve sekenesi Hâl›k’› takdis ve tesbih eder ......591.
~ ve Zahir ismi ..................................................685.
~ yüzünün pisliklerden temizlenmesi................150.
~deki mahlûkat .................................................591.

~›n sevk ve idareleri ...................................590.
~in akl› ve kuvve-i müfekkiresi .........................856.
~in sükûneti ......................................................594.
~in takdisat ve tesbihat›....................................592.
Cennet çiçeklerinin fidanl›k ve mezraac›¤› 

olan ~..........................................................270.
Kur’ân ~i muhafaza eder ..................................856.
rububiyetin ~deki idare ve tedbiri .....................591.

zemm ......................................................................765.
Zemzem..................................................................923.
zemzeme-i belâgat .................................................561.
zendeka ..................................................................893.
zengin .....................................................................492.
Zernâbâd Suyu .......................................................233.
zerrat ......................................201, 202, 203, 584, 604.
zerrat-› bedeniye.....................................................573.
zerrat-› hürriyat .......................................................130.
zerrat-› taamiye.......................................................572.
zerre .......................................201, 598, 600, 820, 821;

Bak›n›z: zerrat.
hava ~leri ..................................................518, 520.
hava ~si ............................................................519.

Zerre .......................................................................213.
zeval........................................................................671.
zeval-i elem.............................................................845.
zevat-› âliflan...........................................................926.
zevat-› âliye...............................................................76.
zevat-› kudsiye........................................................926.
zevat-› mukaddese .................................................926.
zevk ..................................38, 530, 554, 664, 665, 679.

ânî ve fânî ~ler..................................................763.
fânî ~ler ....................................................764, 844.
fânî ~leri aramamak..........................................665.
günahl› ~ler.......................................................793.
manevî ~ler.......................................................525.

zevk-i hakikat ..........................................................535.
zevk-i hayat ve aflk› ................................................455.
zevkî mizanc›klar ....................................................607.

Zat (Allah) — Z — zevkî mizancıklar
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z›nd›k ..............................................414, 485, 615, 616, 
638, 645, 664, 744, 790, 847, 852, 1070, 1089.
~lar›n eserleri............................................622, 724.
~lar›n hükûmeti i¤fal etmesi..............................628.
~lar›n kitaplar›n›n serbest okunmas› ................637.
~lar›n plânlar›....................................................653.
dessas ~ ...........................................................859.
el-hannas ~.......................................................640.
gizli ~lar............154, 496, 653, 662, 751, 853, 908.
siyasî ~lar›n kitaplar›na iliflilmemesi .................872.

z›nd›ka..............................74, 250, 282, 428, 433, 457, 
623, 653, 663, 765, 780, 817, 850, 853, 877, 918;
Bak›n›z: meslek-i z›nd›ka.
~ dalaleti .........................................................1010.
~ hesab›na Nur Talebelerine hücum.................627.
~ komitesi .........................................................778.
~ya bafl e¤memek ..........................................1074.
~ya bilmeyerek bir nevi yard›m ........................499.
~ya karfl› kendini muhafaza..............................853.
~ya teslim-i silâh etmemek...............653, 845, 882.
ehl-i iman›n efkâr› içindeki ~ fikri ......................234.
gizli ~ komitesi ..........................................658, 871.
Said Nursî’nin idam›na hükmeden ~ 

komitesi ......................................................777.
z›nd›kl›k...................................................................977.
zîhayat ....................................201, 202, 324, 518, 521, 

523, 538, 545, 572, 573, 578, 584, 586, 595, 599,
602, 603, 604, 606, 668, 671, 676, 682, 683, 688.
~ kâinatlar .........................................................570.
~ mâcunlar ve tiryaklar .....................................667.
~ ve da¤lar........................................................595.
~›n bedenindeki nizam ve mizan......................600.
~›n erzak›n›n verilmesi .....................................572.
~›n hacetleri ve matlablar› ................................676.
~›n iafle ve idaresi ............................................598.
~›n icat ve idaresi .............................................523.
~›n intizaml› vefat› ............................................569.
~›n levaz›mat›n›n gönderilmesi.........................523.
~›n r›z›klar›................................................523, 590.

zihin ........................................................29, 212, 1059.
zikir...........37, 271, 422, 453, 490, 495, 525, 533, 561.
zikirhane .................................................105, 531, 536.
zikirhane-i azam......................................................609.
zikrullah...................................................................878.
zillet ........................31, 123, 280, 433, 434, 961, 1057;

Bak›n›z: tezellül.
~ göstermemek.................................................149.
~e düflürmemek................................................161.

zimam-› ihtiyar.........................................................112.
zina ...............................................................635, 1012.
zincir-i nuranî ........................................163, 540, 1061.
zindan .......................................................19, 827, 964.
zindan-› esaret ..........................................................87.
Zinnureyn ................................................................331.
zîruh .......................298, 531, 538, 602, 603, 604, 606.

~un ihyas› .........................................................312.
~un konuflmas› .................................................543.

zîfluur..............................424, 538, 561, 602, 603, 606.

~ ibad................................................................298.
~ masnular ve mukâleme-i Rabbaniye.............546.

ziya..........................................................................518.
Ziya...............................................931, 979, 987, 1030.
Ziya Nur ..................................................................977.
Ziyâ Pafla..................................................................32.
Ziyaeddin ................................................................450.
ziyafetgâh................................................................515.
ziya-i irfladî..............................................................976.
ziya-i ‹slâmiyet ..........................................................92.
ziya-i rahmet-i âlem ........................................816, 817.
ziyaretçi.................................................................1076.
ziya-y› maarif-i ‹slâmiye ..........................................124.
ziya-y› fleriat-› beyza ...............................................117.
ziynet.......................................................................597.

~li suretler .........................................................578.
zorbal›k............................................Bak›n›z: tahakküm.
zulm ........................................................................288.
zulmet .........................................18, 21, 205, 274, 414.

~ perdelerinin y›rt›lmas› ....................................707.
~in nuru.............................................................813.
üç ~...................................................................125.

zulmet-i küfür ........................................................1028.
zulm-i azîm .............................................................445.
zulm-i fledit..............................................................100.
zulüm............................19, 67, 70, 100, 102, 119, 287, 

336, 394, 414, 429, 431, 476, 642, 652, 729, 763,
788, 827, 829, 838, 844, 860, 861, 961, 971, 1000,
1002, 1054, 1079, 1088; Bak›n›z: efledd-i zulüm.
~ içinde adalet tecellîsi ...................................1049.
~e r›za göstermemek........................................499.
~e r›za zulümdür...............................................950.
~en mahkûm...................................................1054.
~lü zulümatl› oyunlara bakmamak....................465.
adalet niyetiyle ~...............................................394.
Said Nursî’ye yap›lan ~ler ..............................1050.

zulümat ...................................................................204.
~› da¤›tmak.......................................................457.

zulümat-› ebediye ...................................................340.
zulümat-› ruhiye ......................................................198.
Zübeyir (Gündüzalp) .......................................928, 931.
Zübeyr (r.a.) ............................................765, 767, 769.
Zühre.......................................................................213.
züht ...........................................................................59.
Zülcelâl Sultan ........................................................546.
Zülcemal Hâl›k-› Zîflan............................................546.
zülcenaheyn....................................................35, 1065.
Zülfikar....................791, 799, 806, 815, 855, 884, 923.
Zülfikar-› rahmet-i âlem...........................................818.
zümre-i mübareke...................................................506.
zünun-i faside .........................................................101.

zındık — Z — zünun-i faside
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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).
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• 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.
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• 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›.

1959

1960

®

1958

TAR‹HÇE-‹ HAYATI | 1391 KRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih


	TARIHCEIHAYAT 00.pdf
	TARIHCEIHAYAT 01.pdf
	TARIHCEIHAYAT 02.pdf
	TARIHCEIHAYAT 03.pdf
	TARIHCEIHAYAT 04.pdf
	TARIHCEIHAYAT 05.pdf
	TARIHCEIHAYAT 06.pdf
	TARIHCEIHAYAT 07.pdf
	TARIHCEIHAYAT 08.pdf
	TARIHCEIHAYAT 09.pdf
	TARIHCEIHAYAT 10.pdf
	TARIHCEIHAYAT 11.pdf
	TARIHCEIHAYAT 12.pdf
	TARIHCEIHAYAT 13.pdf
	TARIHCEIHAYAT 14.pdf
	TARIHCEIHAYAT 15.pdf
	TARIHCEIHAYAT 16.pdf
	TARIHCEIHAYAT 17.pdf
	TARIHCEIHAYAT 18.pdf
	TARIHCEIHAYAT 19.pdf
	TARIHCEIHAYAT 20.pdf



