
RİSALE-İ NUR’DA UHUVVET

Bediüzzaman Said NURSİ

Mü’min Kardeşine Kin ve Adâvet Zulümdür

Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mü’min kardeşine kin ve adâvet ne kadar zulüm-
dür. Çünkü, nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbeden daha ehemmiyetli ve Cebel-i 
Uhud’dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kâbe hürme-
tinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde olan İ�slâmiyet gibi çok evsâf-ı İ�slâmiye, 
muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mü’mine karşı adâvete sebebiyet veren ve âdi taş-
lar hükmünde olan bazı kusurâtı iman ve İ�slâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık 
ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu, aklın varsa anlarsın.

Evet, tevhid-i imanı�, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i 
içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkâr edemezsin ki, sen bir adamla beraber bir taburda 
bulunmakla, o adama karşı dostâne bir rabıta anlarsın; ve bir kumandanın emri altın-
da beraber bulunduğunuzdan, arkadaşâne bir alâka telâkki edersin. Ve bir memleket-
te beraber bulunmakla, uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin. Halbuki, imanın 
verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i İ�lâhiye adedince vahdet 
alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var.

Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Malikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir—bir, 
bir, bine kadar bir, bir.

Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir—bir, bir, yüze kadar bir, bir.

Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir—ona kadar bir, bir.

Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza 
ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak mânevı� zincirler bulundukları halde, 
şikak ve nifâka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve se-
batsız şeyleri tercih edip mü’mine karşı hakikı� adâvet etmek ve kin bağlamak, ne ka-
dar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o 
münasebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i’tisaf olduğunu, kalbin ölmemiş-
se, aklın sönmemişse anlarsın.

Mektubat1

1 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 374-375.
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Bütün Mahlûkatı Birbiriyle Bağlayan Ancak Uhuvvettir

Mü’min olan kimse, iman ve tevhid iktizâsıyla, kâinata bir mehd-i uhuvvet nazarıy-
la baktığı gibi; bütün mahlûkatı, bilhassa insanları, bilhassa İ�slâmları birbiriyle bağla-
yan ip de, ancak uhuvvettir. Çünkü, imân bütün mü’minleri bir babanın cenah-ı şefka-
ti altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor.

Küfür ise, öyle bir burudettir ki, kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır. Ve bütün eşya-
da bir nevi ecnebı�lik tohumunu ekiyor. Ve herşeyi herşeye düşman yapıyor.’

Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattır. Ve ezelı�, ebedı� if-
tirak ve firakla muttasıl ve mahduttur.

Mesnevî-i Nuriye2

Biz Kalû Belâdan Cemiyet-i Muhammedîde (asm) Dahiliz

Biz kâlû belâdan cemiyet-i Muhammedı�de (asm) dâhiliz. Cihetü’l-vahdet-i ittihadı-
mız tevhiddir. Peymân ve yeminimiz imandır. Madem ki muvahhidiz, müttehidiz. Her 
bir mü’min i’lâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten 
terakki etmektir. Zira, ecnebı�ler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı mânevı�leri 
altında eziyorlar. Biz de, fen ve san’at silâhıyla i’lâ-yı kelimetullahın en müthiş düşma-
nı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkârla cihad edeceğiz.

Divan-ı Harb-i Örfî3

İttihadın Meşrebi Muhabbettir

İ�ttihad-ı İ�slâm hakikatinde olan İ�ttihad-ı Muhammedı�nin (aleyhissalâtü vesselâm) 
cihet-i vahdeti tevhid-i İ�lâhı�dir. Peymân ve yemini de imandır. Encümen ve cemiyetle-
ri, mesacid ve medaris ve zevâyâdır. Müntesibı�ni, umum mü’minlerdir. Nizamnamesi, 
Sünen-i Ahmediyedir (aleyhissalâtü vesselâm). Kanunu, evâmir ve nevâhı�-i şer’iyedir. 
Bu ittihad, âdetten değil, ibadettir.

İ�hfâ ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi itti-
had-ı İ�slâmdır. İ�ttihadın hedef ve maksadı, o kadar uzun, münşaib ve muhit ve mera-
kiz ve meabid-i İ�slâmiyeyi birbirine rapt ettiren bir silsile-i nuranı�yi ihtizaza getir-
mekle, onunla merbut olanları ikaz ve tarı�k-i terakkiye bir hâhiş ve emr-i vicdanı� ile 
sevk etmektir.

2 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 118.
3 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 415.
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Bu ittihadın meşrebi muhabbettir. Husumeti ise, cehalet ve zaruret ve nifakadır. 
Gayr-ı müslimler emin olsunlar ki, bu ittihadımız, bu üç sıfata hücumdur. Gayr-ı müs-
lime karşı hareketimiz iknâdır. Zira onları medenı� biliriz. Ve İ�slâmiyeti mahbup ve ulvı� 
göstermektir. Zira onları munsif zannediyoruz. Lâubaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle 
kendilerini hiçbir ecnebı�ye sevdiremezler. Zira mesleksizliklerini göstermiş olurlar. 
Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve bu ittihada tahkik ile dahil olanlar, onları taklit 
edip çıkmazlar. İ�ttihad-ı Muhammedı� (aleyhissalâtü vesselâm) olan İ�ttihad-ı İ�slâmın 
efkâr ve meslek ve hakikatini efkâr-ı umumiyeye arz ederiz. Kimin bir itirazı varsa 
etsin, cevaba hazırız.

Divan-ı Harb-i Örfî4

“Hiçbir Günahkâr Başkasının Günahını Yüklenmez”

Adalet-i mahzâyı ifade eden َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اُْخٰري (“Hiçbir günahkâr başkasının 
günahını yüklenmez.” En’âm 6/164) sırrına göre, bir mü’minde bulunan câni bir sıfat 
yüzünden, sair mâsum sıfatlarını mahkûm etmek hükmünde olan adâvet ve kin bağla-
mak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu; ve bahusus bir mü’minin fena bir sıfatın-
dan darılıp, küsüp, o mü’minin akrabasına adâvetini teşmil etmek, اِّنَ ْااِلْنَساَن لََظُلوٌم 
(“Muhakkak ki insan çok zalimdir.” İ�brahim 14/34) sı�ga-i mübalâğa ile gayet azı�m bir 
zulüm ettiğini, hakikat ve şeriat ve hikmet-i İ�slâmiye sana ihtar ettiği halde, nasıl ken-
dini haklı bulursun, "Benim hakkım var" dersin?

Mektubat5

İttifak ve İttihadın Temeli Kardeşlik, Vatandaşlık, Muhabbet ve Uhuvvettir

Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir ferdin hatâsıyla o taifenin, o cereya-
nın, o aşiretin bütün fertleri mahkûm ve düşman ve mes’ul tevehhüm ediliyor. Bir 
hatâ, binler hatâ hükmüne geçiriliyor. İ�ttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik ve 
vatandaşlık, muhabbet ve uhuvveti zı�r ü zeber ediyor.

Evet, birbirine karşı gelen muannid ve muarız kuvvetler, kuvvetsiz oluyorlar. Bu 
kuvvetsizlikle zaiflendiği için, millete ve memlekete ve vatana âdilâne hizmete muvaf-
fak olunamadığından, maddı� ve mânevı� bir nevi rüşvet vermeye mecbur oluyorlar.

Emirdağ Lahikası-II6

4 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 416-417.
5 Nursi, Mektubat, 375-376.
6 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 456.
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İman Muhabbeti, İslâmiyet Uhuvveti İstilzam Eder

Bir câni yüzünden çok mâsumları ihtiva eden bir gemi batırılmaz. Bir câni sıfat 
yüzünden, çok evsaf-ı mâsumeyi muhtevı� bir mü’mine adavet edilmez.

Lâsiyyema, sebeb-i muhabbet olan iman ve tevhid, Cebel-i Uhud gibidir. Sebeb-i 
adavet olan şeyler çakıl taşları gibidir. Çakıl taşlarını Cebel-i Uhud’dan daha ağır telâk-
ki etmek ne kadar akılsızlıksa, mü’minin mü’mine adaveti, o kadar kalbsizliktir. 
Mü’minlerde adavet, yalnız acımak mânâsında olabilir.

Elhasıl: İ�man muhabbeti, İ�slâmiyet uhuvveti istilzam eder.

Hutbe-i Şâmiye7

Hasmının Zulmünü, Cerbezeli Tevillerle Adalet Sûretinde Göstermek?

Cemaat itibarıyla görüyoruz ki, bir şahs-ı muhteris, bir intikamla veya muntakim 
bir muhalefetle, arzuyu tazammun eden bir fikirle demiş ki, "İ�slâm parçalanacak ve-
yahut hilâfet mahvolacak." Sırf o meş’um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, ena-
niyetini, tatmin etmek için, İ�slâmın perişaniyetini-el’iyazübillah-uhuvvet-i İ�slâmiye-
nin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfiranesini, hayale gelemez cerbezeli 
tevillerle adalet sûretinde göstermek ister.

Sünuhat8

Kalbindeki Adâvete Adâvet Et, Onun Ref’ine Çalış

Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. Hem en 
ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ıslahına çalış. O 
muzır nefsin hatırı için mü’minlere adâvet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kâ-
firler, zındıklar çoktur; onlara adâvet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete lâ-
yıktır. O� yle de, adâvet hasleti, herşeyden evvel kendisi adâvete lâyıktır.

Mektubat9

Kin ve Adâvetle Mukabele Etmeyi Hangi İnsaf Kabul Eder?

Birgün adâvete değmeyen birşeye bir sene kin ve adâvetle mukabele etmeyi hangi 
insaf kabul eder, bozulmamış hangi vicdana sığar?

7 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 606.
8 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 319.
9 Nursi, Mektubat, 377.
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Halbuki, mü’min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu 
mahkûm edemezsin. Çünkü, evvelâ kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp, o kader 
ve kazâ hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

Saniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adâvet değil, belki nefsine 
mağlûp olduğundan, acımak ve nedamet edeceğini beklemek.

Salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir 
hisse de ona ver.

Sonra bâki kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp 
edecek af ve safh ile ve ulüvvücenaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kur-
tulursun. Yoksa, sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla 
alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fâni, zâil, muvakkat, ehemmiyetsiz 
umur-u dünyeviyeye, güya ebedı� dünyada durup ebedı� beraber kalacak gibi şedit bir 
hırsla ve daimı� bir kinle, mütemadiyen bir adâvetle mukabele etmek, sı�ga-i mübalağa 
ile, bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur, bir nevi divaneliktir.

Mektubat10

Silâhın ve Siperin ve Kal’an, Uhuvvet-i İslâmiyedir

Ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret 
hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daire-
den fazla vardır. Herbirisine karşı tesanüd ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti alma-
ya mecburken, onların hücumunu teshil etmek, onların harı�m-i İ�slâma girmeleri için 
kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adâvetkârâne inat, hiçbir 
cihetle ehl-i imana yakışır mı? O düşman daireler, ehl-i dalâlet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i 
küfrün âlemine, tâ dünyanın ehvâl ve mesâibine kadar, birbiri içinde size karşı zararlı 
bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırsla bakan, belki yetmiş nevi düş-
manlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silâhın ve siperin ve kal’an, uhuvvet-i İ�slâmi-
yedir. Bu kal’a-i İ�slâmiyeyi küçük adâvetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilâf-ı 
vicdan ve ne kadar hilâf-ı maslahat-ı İ�slâmiye olduğunu bil, ayıl.

Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: “A� hirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka 
başına geçecek eşhâs-ı müdhişe-i muzırraları, İ�slâmın ve beşerin hırs ve şikakından 
istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder ve koca âlem-i İ�slâmı esa-
ret altına alır.”

Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alı-
nız. İ�htilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı اِّنََما اْلُمْؤِمُنوَن اِْخَوٌة (“Mü’minler ancak 

10 Nursi, Mektubat, 378-379.
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kardeştirler.” Hucurat 49/10) kal’a-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa, ne 
hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz.

Malûmdur ki, iki kahraman birbiriyle boğuşurken, bir çocuk ikisini de dövebilir. 
Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş, muvazeneleri-
ni bozup onlarla oynayabilir; birini yukarı, birini aşağı indirir. İ�şte, ey ehl-i iman! İ�hti-
raslarınızdan ve husumetkârâne tarafgirliklerinizden, kuvvetiniz hiçe iner; az bir kuv-
vetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alâkanız varsa, َكاْلُبْنَياِن لِْلُمْؤِمِن   اَْلُمْؤِمُن 
 Mü’minin mü’mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan“)  اْلَمْرُصوِص يَُشّدُ بَْعُضُه بَْعًضا
binâ gibidir.” Buharı�, Salât: 88; Edeb: 36; Mezâlim: 5; Müslim, Birr: 65; Tirmizı�, Birr: 
18; Nesâı�, Zekât: 67; Müsned, 4:405, 409.) düstur-u âliyeyi düstur-u hayat yapınız, 
sefalet-i dünyevı�den ve şekavet-i uhreviyeden kurtulunuz.

Mektubat11

Hüsn-ü Zanla, Muhabbet ve Vahdetle Memuruz

Bence, Tahtı�eci, hubb-u nefisten neş’et eden inhisar zihniyeti illetiyle malûldür. Ve 
Kur’ân’ın câmiiyetinden ve umum tabakat-ı beşere şümul-ü hitabından gafletle 
mes’uldür.

Hem Tahtı�ecilik fikri, sû-i zan ve tarafgirlik hissinin menbaı olduğundan, İ�slâmda 
lâzım olan tesanüd-ü ervâh, tevhid-i kulûb, tehâbbüb ve teâvüne büyük rahneler aç-
mıştır. Hâlbuki hüsn-ü zanla, muhabbet ve vahdetle memuruz.

Sünuhat12

“Yalnız Hak Benim Mesleğimdir” Demeye Hakkın Yoktur

Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, “Mesleğim haktır veya daha güzeldir” 
demeye hakkın var. Fakat “Yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkın yoktur.

ْخِط ُتْبِدى اْلَمَساِويَا َضا َعْن ُكِلّ َعْيٍب َكِليلٌَة     َوٰلِكّنَ َعْيَن الّسُ  ,Rıza gözü“) َوَعْيُن الِرّ
ayıplara karşı kördür. Kem göz ise çirkinlikleri gösterir.” Ali Mâverdı�, Edebü’d-Dünyâ 
ve’d-Dı�n, s.10; Dı�vânü’ş-Şâfiı�, s.91) sırrınca, insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem 
olamaz, başkasının mesleğini butlan ile mahkûm edemez.

Mektubat13

11 Nursi, Mektubat, 382-383.
12 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 324.
13 Nursi, Mektubat, 376.
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“Ümmetimin İhtilâfı Rahmettir”

Hadı�steki ihtilâf (“U� mmetimin ihtilâfı rahmettir.” el-Aclûnı�, Keşfü’l-Hafâ, 1:64; el-
Münâvı�, Feyzü’l-Kadı�r, 1:210-212.) ise, müsbet ihtilâftır. Yani, herbiri kendi mesleği-
nin tamir ve revâcına sa’y eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıs-
lahına çalışır. Amma menfi ihtilâf ise—ki garazkârâne, adâvetkârâne birbirinin 
tahribine çalışmaktır—hadı�sin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar 
müsbet hareket edemezler.

Mektubat14

Maksatta ve Esasta İttifakla Beraber, Vesâilde İhtilâf

Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, maksatta ve esasta ittifak-
la beraber, vesâilde ihtilâf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate 
hizmet eder. Fakat tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaşmış nefs-i emmâre hesabına 
hodfuruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesadüm-ü efkârdan bârika-i hakikat değil, 
belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü, maksatta ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının 
küre-i arzda dahi nokta-i telâkı�si bulunmaz. Hak namına olmadığı için, nihayetsiz 
müfritâne gider, kàbil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hal-i âlem buna 
şahittir.

Elhasıl: ِ ِ - َواْلُبْغُض ِفى اِل - َواْلُحْكُم ِلّٰ -olan desâtir-i âliye düstur-u ha اَْلُحّبُ ِلّٰ
rekât olmazsa, nifak ve şikak meydan alır.

Mektubat15

Dinî Cemaatlar Maksatta İttihad Etmelidir

Maksadımız, dinı� cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. Mesalikte ve meşrepler-
de ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu açar ve "Neme 
lâzım, başkası düşünsün" sözünü de söylettirir.

Hutbe-i Şâmiye16

Ehl-i Hakkın İhtilâfı, Ehl-i Dünyanın İttifakı

Ehl-i hakkın ihtilâfı nâmertliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerin-
den olmadığı gibi; gafletli ehl-i dünyanın ve ehl-i dalâletin hayat-ı dünyeviyeye ait  

14 Nursi, Mektubat, 380.
15 Nursi, Mektubat, 381.
16 Nursi, İlk Dönem Eserleri, 577.
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işlerde samimâne ittifakları dahi mertlikten, hamiyetten, himmetten değildir. Belki, 
ehl-i hakkın, ekseriyetle âhirete ait olan faydaları düşünmekle, o ehemmiyetli ve kes-
retli meselelere hamiyeti, himmeti, mertliği inkısam eder. Hakikı� sermaye olan vaktini 
bir meseleye sarf etmediği için, meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor. Çünkü me-
seleler çok, daire dahi geniştir.

Gafletli ehl-i dünya ise, yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerinden, bütün hissi-
yatıyla ve ruh ve kalbiyle, şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviyeye ait meselelere sarı-
lır. Ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat nokta-i nazarında beş 
paraya değmeyen ve ehl-i hak ona on para kıymet vermeyen meselelere, divane olmuş 
elmasçı bir Yahudinin beş paralık cam parçasına beş lira fiyat verdiği gibi, beş yüz lira 
kıymetindeki vaktini o meseleye hasreder. Elbette bu kadar fiyat verip ve şiddetli his-
siyatla sarılmak, bâtıl yolunda dahi olsa, samimı� bir ihlâs olduğundan, o meselede 
muvaffak olur ve ehl-i hakka galebe eder. Bu galebe neticesinde ehl-i hak zillete ve 
mahkûmiyete ve tasannua ve riyâya düşüp ihlâsı kaybeder. O nâmert, himmetsiz, ha-
miyetsiz bir kısım ehl-i dünyaya dalkavukluk etmeye mecbur olur.

Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş 
maraz-ı ihtilâfa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ayıbına karşı 
gözünüzü yumunuz.

وا ِكَراًما وا ِبالّلَْغِو َمّرُ -Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkla") َواَِذا َمّرُ
rı zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler." Furkan Sûresi, 
25:72.) edeb-i Furkanı� ile edepleniniz. Ve haricı� düşmanın hücumunda dahilı� müna-
kaşâtı terk etmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mü-
him bir vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât ve ehâdis-i Nebeviyenin şiddetle em-
rettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, bütün hissiyatınızla, ehl-i dünyadan 
daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani, ih-
tilâfa düşmeyiniz. "Böyle küçük meseleler için kıymettar vaktimi sarf etmektense, o 
çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymettar şeylere sarf edeceğim" deyip çekile-
rek ittifakı zayıflaştırmayınız. Çünkü bu mânevı� cihadda küçük mesele zannettiğiniz, 
çok büyük olabilir. Bir neferin, bir saatte, mühim ve hususı� şerâit dahilindeki nöbeti 
bir sene ibadet hükmüne bazan geçmesi gibi, bu ehl-i hakkın mağlûbiyeti zamanında, 
mânevı� mücahede mesâilinde, küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymettar bir 
günün, o neferin o saati gibi bin derece kıymet alabilir, bir günün bin gün olabilir. Ma-
dem liveçhillâhtır, o işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. 
İ�hlâs ve rıza-yı İ�lâhı� yolunda zerre, yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, 
neticesine bakılır. Madem neticesi rıza-yı İ�lâhı�dir ve mayası ihlâstır; o küçük değildir, 
büyüktür.

Lem’alar17

17 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 261-263.
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Büyük ve Ağır Bir Defineyi Taşımak ve Muhafaza Etmek

Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve 
muhafaza etmek gibidir. O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yar-
dıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet 
samimı� bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve 
daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirâne alkışlamak lâzım gelirken, neden-
dir ki rekabetkârâne o hakikı� kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile 
ihlâs kaçıyor?

Lem’alar18

Mü’min, Kardeşinin Lütufla Islahına Çalışır

Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle de-
ğil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için, nass-ı hadı�sle, “U� ç günden fazla mü’min 
mü’mine küsüp kat-ı mükâleme etmeyecek.”

Mektubat19

Teferruata Dair Medar-ı İhtilâf Münakaşaların Kapısını Açmamak Gerekir

Bu zamanda zındıka ve ehl-i dalâlet ihtilâfdan istifade edip, ehl-i imanı şaşırtıp ve 
şeâiri bozarak Kur’ân ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş 
düşmana karşı cüz’ı� teferruata dair medar-ı ihtilâf münakaşaların kapısını açmamak 
gerektir.

Emirdağ Lahikası-I20

İslamiyetin Verdiği Uhuvvet İçinde Bin Uhuvvet Var

Müsbet fikr-i milliyet, İ�slâmiyete hâdim olmalı, kal’a olmalı, zırhı olmalı; yerine 
geçmemeli. Çünkü İ�slâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; âlem-i bekàda 
ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. Onun için, uhuvvet-i milliye ne kadar da 
kavı� olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, 
aynı kal’anın taşlarını kal’anın içindeki elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları 
dışarı atmak nev’inden ahmakane bir cinayettir.

Mektubat21

18 Nursi, Lem’alar, 265.
19 Nursi, Mektubat, 374.
20 Nursi, Emirdağ Lahikası, 263.
21 Nursi, Mektubat, 453.
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Müslümanların Nereden ve Kimden Olursa Olsun İstifadelerine Taraftarlık

Ehl-i hakkın ihtilâfı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalâletin ittifakı ulü-
vv-ü himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilâfı, ulüvv-ü himmetin sû-i istimalin-
den ve ehl-i dalâletin ittifakı, himmetsizlikten gelen zaaf ve aczdendir.

Ehl-i hidayeti, ulüvv-ü himmetten sû-i istimale ve dolayısıyla ihtilâfa ve rekabete 
sevk eden, âhiret nokta-i nazarında bir haslet-i memdûha sayılan hırs-ı sevap ve vazi-
fe-i uhreviyede kanaatsizlik cihetinden ileri geliyor. Yani, "Bu sevabı ben kazanayım, 
bu insanları ben irşad edeyim, benim sözümü dinlesinler" diye, karşısındaki hakikı� 
kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine ve yardımına muhtaç bir 
zâta karşı rekabetkârâne vaziyet alır. "Şakirtlerim niçin onun yanına gidiyorlar? Niçin 
onun kadar şakirtlerim bulunmuyor?" diye, enâniyeti oradan fırsat bulup, mezmûm 
bir haslet olan hubb-u câha temayül ettirir, ihlâsı kaçırır, riyâ kapısını açar.

İ�şte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müthiş maraz-ı ruhanı�nin ilâcı şudur ki:

Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ ile ve fazla muvaffakiyetle 
değildir. Çünkü onlar, vazife-i İ�lâhiyeye ait olduğu için, istenilmez, belki bazan verilir. 
Evet, bazan birtek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o 
kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazan birtek adamın irşadı, bin adamın irşadı 
kadar rıza-yı İ�lâhı�ye medar olur.

Hem ihlâs ve hakperestlik ise, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun is-
tifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa, "Benden ders alıp sevap kazandırsınlar" düşün-
cesi, nefsin ve enâniyetin bir hilesidir.

Lem’alar22

Cânilerin Cinayetlerini Kendilerine Münhasır Bırakmak Lâzımdır

İ�slâmiyetin pek çok kanun-u esası�sinden birisi,

 âyet-i (En’âm 6/164; İ�srâ 17/15; Fâtır 35/18; Zümer 39/7) َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اُْخٰرى
kerı�mesinin hakikatıdır ki, "Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul 
olamaz." Halbuki, şimdiki siyaset-i hâzırada particilik taraftarlığıyla, bir câninin yü-
zünden pek çok mâsumların zararına rıza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yüzünden 
taraftarları veyahut akrabaları dahi şenı� gıybetler ve tezyifler edilip, birtek cinayet 
yüz cinayete çevrildiğinden, gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup 
kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, hayat-ı içtimaiyeyi tama-
men zı�r ü zeber eden bir zehirdir. Ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına 

22 Nursi, Lem’alar, 257.
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tam bir zemin hazırlamaktır. İ�ran ve Mısır’daki hissedilen hadise ve buhranlar bu 
esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif, 
yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehşetli olur.

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i İ�slâmiyeyi ve esas İ�slâmiyet milliyetini 
o kuvvetin temel taşı yapıp, mâsumları himaye için, cânilerin cinayetlerini kendilerine 
münhasır bırakmak lâzımdır.

Emirdağ Lahikası-II23

Hayat, Vahdet ve İttihadın Neticesidir

Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki, düsturu cidden nazara almalısınız:

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İ�mtizaçkârâne ittihad gittiği vakit, mânevı� 
hayat da gider.

-İ�htilâfa düşmeyin; sonra gevşeyip cesareti“)  َواَل تََناَزُعوا َفتْفَشُلوا َوتَْذَهَب ِريُحُكم
niz kırılır, cemaatinizin tadı (gücünüz) elden gider.” Enfâl 8/46) işâret ettiği gibi, tesa-
nüd bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki, üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. 
Tesanüd-ü adedı�yle içtima etse, yüz on bir kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi üç-dört 
hâdim-i Hak, ayrı ayrı ve taksimü’l-a’mâl olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetle-
ri üç-dört adam kadardır. Eğer hakikı� bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar 
edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefâni sırrıyla hareket etse-
ler, dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler.

Sizler koca İsparta’yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin 
makinistleri hükmündesiniz. Makinanın çarkları birbirine muavenete mecburdur. 
Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilâkis birbirinin fazla kuvvetinden memnun 
olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çün-
kü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur’ân ve imanın hizmeti olan büyük bir 
hazine-i âliyeyi muzlarında taşıyan zâtlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, 
minnettar olur, şükreder.

Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşleriniz-
den hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, meziyet-
lerden ben mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyrum, kendimindir 
telâkkı� ediyorum. Siz de U� stadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta, herbi-
riniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz.

Barla Lahikası24

23 Nursi, Emirdağ Lahikası, 557.
24 Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 191-192.
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İnsan Hatâdan Hâli Olamaz; Fakat Tevbe Kapısı Açıktır

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Birden ruhuma gelmiş bir endişeyi beyan ediyorum.

Ehl-i dalâlet, Risale-i Nur’un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için, şakirt-
leri içinde, derd-i maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek, 
meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zaif damarları bulup, şakirtler içindeki 
tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın, çok dikkat ediniz, içinize 
bir mübayenet düşmesin. İ�nsan hatâdan hâli olamaz; fakat tevbe kapısı açıktır.

Nefis ve şeytan, sizi, kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği 
vakit, deyiniz ki: "Biz, değil böyle cüz’ı� hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi 
ve dünyevı� saadetimizi Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye 
mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibarıyla dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda 
etmek vazifemizdir" deyip nefsinizi susturunuz. Medâr-ı nizâ bir mesele varsa meşve-
ret ediniz. Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz. Müsamahayla birbirine 
bakmak şimdi elzemdir.

Kastamonu Lahikası25

Mesleğimizin Esası

Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur 
edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir.

Ehl-i tasavvufun mâbeyninde fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul ıstılahatı var. Ben sufı� 
değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte fenâ fi’l-ihvân suretinde güzel bir 
düsturdur. Kardeşler arasında buna tefânı� denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. Yani, 
kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren ya-
şamaktır.

Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki 
vasıta değildir. Belki hakikı� kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. 
Mesleğimiz halı�liye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fe-
dakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza 
eder. Bu hılletin üssü’l-esası, samimı� ihlâstır. Samimı� ihlâsı kıran adam, bu hılletin ga-
yet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; 
ortada tutunacak yer bulamaz.

Lem’alar26

25 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 288-289.
26 Nursi, Lem’alar, 271-272.
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Üç Elif İttihad Etmezse Üçtür, İttihad Etse Yüz On Bir Kıymet Alır

Ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir in-
san-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı mânevı�nin âzâlarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki 
saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selâ-
met olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbâni-
yede çalışan hademeleriz. Elbette, dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i mâneviyeyi te-
min eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikı�ye muhtacız ve mecburuz.

Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on 
bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve 
ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza ver-
seler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikı� 
sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden 
geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.

Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikı�, samimı� bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin 
gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikı� müttehid adamın her-
biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor 
bir tarzda mânevı� kıymeti ve kuvvetleri vardır.

Lem’alar27

Haklı da Olsa Münakaşa Eden Haksızdır

Sakın, sakın münakaşa etmeyiniz; casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız 
olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin 
dirhem bizlere zararı dokunabilir.

Şualar28

27 Nursi, Lem’alar, 269-270.
28 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 420.
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