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Öz

Risale-i Nur’un birinci amacı imanı tahkik etme yoluyla kurtarmak ve kuvvetlen-
dirmektir. Bu amaç milyonlarca meyvelerinin şehadetiyle tahakkuk etmiştir. Şimdi de 
imânî kabulün yaygınlaşmasıyla beraber o imanın hayata yansımış şekli olan ahlâkın 
izharı büyük önem kazanmıştır. Bununla beraber Risale-i Nur’un açılması gereken ka-
pıları bitmemiş, çözülmesi gereken kodları tükenmemiştir. Onun bize sunduğu anlam 
dünyası, içeriden ve dışarıdan bulaşan parazitlerin etkisi altında kalmadan muhatap 
olunursa hâlâ çok büyük inkişaflara gebedir.

Anahtar Kelimeler
Risale-i Nur, mânâ dünyası, parazitler, tahkik, usûl

ENTERING RISALE-I NUR’S SPIRITUAL WORLD AS IT IS 

Abstract

The first purpose of Risale-i Nur is to save and strengthen faith through examina-
tion. This purpose has been realized with the martyrdom of millions of fruits. Now, 
with the widespread acceptance of belief, the manifestation of morality, which is the 
reflection of that belief in life, has gained great importance. Nevertheless, Risale-i 
Nur's doors to be opened have not been completed and the codes that need to be sol-
ved have not been run out. The world of meaning that it offers us will result in great 
developments if it is addressed without being affected by the parasites transmitted 
from inside and outside.
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Giriş

Müslüman olan bir şahsın bütün düşünce, duygu ve davranışları tamamen Müs-
lüman olamadığı gibi, Risale-i Nur’la ilişkisi bulunan herkesten de o eserlerin verdiği 
iman ve ahlaka lâyık haller sudûr etmeyebilir. Bunun birçok sebebi var muhakkak; 
şeytanı yirmi dört saat dinleyen bir nefis taşıyor olması, günahların getirdiği kasavetli 
ruh hali, çevresinde bulunan bazı zincirleri kıramıyor olması bunlardan birkaçı olarak 
zikredilebilir. 

“Cem-i zıddeyn muhaldir” kâidesi gereği, içerisinde bulunduğumuz bu tür “zul-
mânî” haller, Risale-i Nur’un “nûrânî” iklime girişimize engel olabilmektedir. Fakat 
bu engellerin en önemli sebeplerinden birisinin de, Risale-i Nur’dan kalben istifade 
etsek de onun bize sunmuş olduğu muhâkeme usûllerinden gâfil olmamızda yattığını 
düşünüyorum.

Hem Risale-i Nur’a muhatabiyetimizde hem de diğer mü’min kardeşlerimizle olan 
ilişkilerimizde sıkıntı çıkaran bu gafletimizi –elden geldiğince– aşabilmek adına, yak-
laşık beş yıldır bu konu üzerine düşünmekteyim. En başta kendi nefsim adıma kaleme 
dökmeye çalıştığım bu yazıdaki temel amacım, Risale-i Nur’un bize sunmuş olduğu 
kuşatıcı mânâ dünyasına, harici parazitlerin ve paradigmaların etkisi altında kalma-
dan “olduğu gibi” girebilmektir. Zira gerek daire dışından gerekse daire içinden bula-
şan bazı bulanık yaklaşımlar nedeniyle, bu hakikat güneşinin çoğu insanın nazarında 
perdelendiğini hissediyordum. 

Kur’ân nasıl ilk muhataplarına feyzini tam vermiş ancak sonraki asırlarda ortaya 
çıkan ilmî ve içtimaî keşmekeşler sebebiyle zihinlerde ortaya çıkan tortuları gidermek 
için müceddidlere ihtiyaç duyulmuşsa, Risale-i Nur da aradan geçen yaklaşık yüzyıllık 
zamanla beraber bazı anlam kaymalarına uğramış ve üzerindeki tozların yeniden sü-
pürülmesi gerekmektedir.2 Mesela kimileri entelektüel kimileriyse siyasî duruşlarına 
Risale-i Nur’u alet edebiliyor ve bu durum Risale-i Nur’un o heyecan verici hakikattâr 
duruşunu bir hayli gölgeliyor. Risale-i Nur’a hakkının verilerek muhatap olunmadığı 
konusunda ekser hamiyetli Nur talebeleri de müttefiktir.3 Kur’ân-ı azimüşşânın bin üç 
yüz sene sonra içinden çıkarttığı bu manevî mu’cizenin hakkı verilseydi, en dar dai-
reden en geniş daireye kadar daha iyi bir halde olunacağı uyanık vicdanlar tarafından 
fark edilirdi, fark edilmeliydi de...

 Kaleme alınan bir kitap, makale ya da mektupta asıl olan, verilmek istenen me-
saj ve manadır. Zaman içerisinde harici ve dahili bazı sebepler lafza takılıp mesaj ve 

2 Bkz. Levent Bilgi, “Tarihi Süreç İçinde Risale-i Nur Tefekküründe Eksen Kayması”, Köprü 146-147 (Ma-
yıs-Aralık 2020).
3 Bkz. İshak Özgel, “Risale-i Nur’u Anlama ve Yorumlamaya Dair Mülahazalar”, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 
2019).
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manayı ıskalamamıza neden olabilmektedir. Bu çalışmamızın amacı Risale-i Nur’un 
mana dünyasına olduğu gibi girebilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. Bu 
çerçevede Risale-i Nur’un mana dünyasına olduğu gibi girebilmemizi engelleyen se-
bepleri belli başlıklar altında ele alıp mesajın ve mananın önündeki perdeleri arala-
maya çalıştık. 

1. Kavramları Doğru Zemine Oturtmak

“Risale-i Nur talebesi” kavramsallaştırmasından ne anlamamız gerekiyor? Risale-i 
Nur talebesi en temelde Risale-i Nur’un dünya görüşünü anlamaya talip olandır. Me-
seleleri bütün kâinatı –hem vahidiyet hem ehadiyet cihetinden– tarayarak ele alan 
böylesine cihanşümul bir eserin dünya görüşünü hakkıyla anlamak elbette o kadar 
basit bir iş değildir. Evvela nefsimizde, sonra dış dünyada bu dünya görüşünü hakkıyla 
anlamaya ve yaşamaya razı olmayacak birçok unsur mevcutken hele…4

Risale-i Nur’un mevcudâta bakışı, bu bakış üzerine temellenen içtimâî ve siyâsî 
meselelere yaklaşımı, bu yaklaşımlardaki anahtar kavramlar ve kritik noktalar hâlâ 
çokça yol alınmayı bekleyen mevzulardır. Tüm bu unsurların hakkıyla özümsenerek 
önce tüm Risale-i Nur talebelerine, daha sonra âlem-i İslam’a ve nihayetinde insanlık 
ailesine mâl edilmesinin epey yol alınması gereken bir mesele olduğu ehline âşikârdır.

Bu yazı özelinde değinmek istediğim husus ise Risale-i Nur’un kavram dünyası-
nın ve bu kavramların üstlendiği mânâların, Risale-i Nur talebelerince “konjonktürel” 
değil “ontolojik” çerçevede ne derece ele alınabildiğiyle ilgilidir. Burada ontoloji kav-
ramıyla kastettiğim, onun felsefi tazammunlarından çok İslâmî idrakte “eşyanın haki-
kati” olarak ifade edilen mânâdır. Yani metinleri güncelin kaygan atmosferinde değil 
değişmeyen imânî hakikatler çerçevesinde ne derece özümseyip yorumlayabildiğimiz 
meselesidir. Bu mesele Risale-i Nur’a “olduğu gibi” muhatap olup olamadığımız konu-
sunda önemli bir pusuladır.

Misal olarak “hürriyet” kavramını ele alalım. Hürriyet denilince normal bir vatan-
daşın aklında ilk canlanan alan pek tabiî sosyal ve siyasal alandır. Ve hürriyet yakla-
şımının zamanın şartlarına bağlı konjonktürel bir bakış olması ondan beklenebilir. 
“Özgürlük insanlığın yükselen trendi. Günümüzde de tüm dünyaca benimsenmiş, her 
ülke tarafından hayata geçirilmeye başlanmış bir sosyal gerçeklik. Bu trende ayak uy-
duramayan ülkelerin hâkim güçler tarafından dışlanacağı bir gerçek. Bizim de bu ne-
denle bir özgürlükler ülkesi olmamız şart” gibi yüzeysel bir düşünce silsilesinin sade 
vatandaştan çıkması normaldir.

4 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Kısım’da yer alan altı desise-i şey-
taniye, bu unsurları hem enfüsî hem de afakî boyutta ele almaktadır.
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Ama mâlumdur ki bir Risale-i Nur talebesi hürriyet/özgürlük yaklaşımında bu 
tip konjonktürel bir bakışa değil, ontolojik bir yaklaşıma sahip olmak durumunda-
dır. Çünkü beslendiği eser vesilesiyle bilir ki özgürlük en temel bir insânî esastır ve 
hatta imanın gereğidir. Zira insan Yaratıcı’yı bütün esma ve sıfatlarıyla tanıyacak bir 
câmiiyette yaratılmıştır.5 Bu istidâdın inkişaf etmesi ise irade hürriyetini gerektirir. 
Bu açıdan “istibdad” dediğimiz insan iradesine keyfî olarak ket vurma durumu, siyâsî 
ya da içtimâîden öte aslında dînî ve imânî bir marazdır.

Hem iman “Cenâb-ı Hakkın, istediği kulunun kalbine, cüz’i ihtiyârının sarfından 
sonra ilkâ ettiği bir nurdur.”6 Cüz’i iradenin bihakkın sarf edilebilmesi için insana “ha-
rekât-ı meşrûâ”sında tahakküm edilmeyen serbest bir alan lazımdır.

Zaten hürriyetin var olduğu bir ortamda, doğru insanlar hakikati doğru bir biçim-
de takdim ederlerse imânî inkişaflar yaşanacaktır. İstisnalar elbette olacaktır ama 
“fıtraten mükerrem” olan insandan beklenen de budur.7

Elhâsıl Risale-i Nur’un dünya görüşünde hürriyet ve iman ayrılmaz bir bütündür. 
Pek açık ki Bediüzzaman hazretleri özgürlüğü son zamanların yükselen trendi diye 
benimsiyor değildir. Mutlak Üstadı olan “Ezelî Hitap”tan dersini almakta ve buna 
binâen her söylediği söz zamanının kalıplarını kırarak asırların ötesine seslenmekte-
dir. Talebeleriyle arasındaki husûsî yazışmalarından dahi bugünlere dair küllî dersler 
çıkarabiliyorsak, bu, Bediüzzaman’ın hadiselere Kur’ân merkezli imânî yaklaşımında 
aranmalıdır.

Aynı ontolojik analiz adalet, siyaset, eşitlik, demokratlık, kardeşlik, samimiyet gibi 
birçok kavram için de yapılabilir elbette…

Risale-i Nur dairesi içinde gerek şahıslar gerekse cemaatler arasında ihtilafa dü-
şülen meselelerin soğukkanlılıkla ve insaf düsturları çerçevesinde ele alınamayışında 
ontolojik fakirliğimizin büyük rolü bulunuyor. Meselelerin hakikatine vâkıf olamayı-
şımız, o hakikatten kalbimize gelecek olan emniyet duygusunu büyük ölçüde tahrip 
ettiğinden, tavırlarımız da o oranda reaksiyoner ve muvazenesiz oluyor. Mesela belli 
bir siyasî fikre sahip Nur talebesi, kendisiyle aynı siyasî görüşü paylaşmayan diğer bir 
Nur talebesi kardeşine meseleyi ilkesel olarak açıklamaktansa onu direkt daire dışına 
atma yoluna gidebiliyor! Bir yanda dinsizlik cereyanına karşı Hristiyanların dindar 
ruhanileriyle dahi ittifak etme çabasında bir Bediüzzaman öte yanda ise aynı kaynak-
tan beslenen iman kardeşini dışarı fırlatan bir talebesi! 

5 “Risale-i Nur’un fâtihası ve çekirdek-i aslîsi” olarak nitelenen İşârâtü’l-İ’câz’da bu hakikat tek paragrafta 
gayet veciz bir şekilde özetlenmektedir. Bkz: Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, trc., Abdülmecid Nursi 
(Ankara: DİB Yayınları, 2015), 108.
6 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 156.
7 Metin Karabaşoğlu, Saidleri Ararken (İstanbul: Karakalem Yayınları, 2004), 92-93.
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Açıkçası “ticaretteki silik sözler” sebebiyle dumura uğramış kendi dünya görüşü-
müzü Risalelere doğrulatmaktan içtinap edip, Risale-i Nur’un bize sunduğu anlam 
dünyasına açık yüreklilikle girmeye acil ihtiyacımız bulunuyor.

2. Bilgi Yığınına Dönüştürmeden Okumak

 Senai Demirci bir seminerinde “Sakın ha ilahiyatçı olmayın!” der. Salondakiler şaş-
kın bir şekilde ne demek istendiğini anlamaya çalışırken şu izahı getirir:

“Yani sakın eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz ilmi ‘kendi bilgi yığınınızın 
bir nesnesi’ haline dönüştürmeyin. Çünkü klasik bir ilahiyatçı mesela Fatiha 
suresine insanı her okunuşta yeni baştan ihya ve inşa eden bir ilâhî hitap değil; 
yedi ikilidir, iki defa nazil olmuştur, Kur’an onunla başlar gibi ‘malumat yığınla-
rıyla’ muhatap olur. Siz sakın bunu yapmayın!”

Kendi namıma bu cümlelerin oldukça canımı yaktığını söylemeliyim. Sahi bende 
de yok muydu bu maraz? Risale-i Nur’a muhatap olma çabasındaki birçok insan da 
aynı dertten muzdarip değil miydi? Risalelerdeki o her okunuşta bizi yeniden ihya ve 
inşa etme potansiyeline sahip metinlerin bizde “okumuştuk/dinlemiştik/biliyoruz” 
şeklinde ma’kes bulması gibi bir algı za’fiyetine çoğu zaman biz de gark olmuyor muy-
duk?

Birkaç misal üzerinden meseleyi anlamaya çalışalım:

On İkinci Söz’de yer alan Kur’an talebeleri-felsefe tilmizleri arasındaki farkları 
okurken metne “Bakalım benim grubum olan Kur’an talebelerinin hususiyetleri ne-
lermiş? Felsefe talebeleri ile aramızda ne farklar varmış?” şeklinde bir “ön kabul” eş-
liğinde muhatap olmak ile “Acaba şu an benim aklım, kalbim, vicdanım ne durumda? 
Burada sayılan hakikatler ekseninde kendime bakacak olursam, şu halimle Kur’an 
talebesi olmayı hak ediyor muyum, yoksa felsefe talebesi sıfatına mı daha yakınım?” 
diyerek metni bizzat bir “ameliyat masası” görerek okumak arasında fark yok mudur?

Ya da Birinci Söz’ün başında yer alan “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta 
ona başlarız” ifadelerini yalnızca hayırlı işlere başlamadan besmele çekilmesi nokta-
sında anlayıp mânâyı sınırlandırmak yerine “Bismillah, Rabbimizin bütün Esmâsını 
ihtiva ediyor. Ve tüm kâinatta zerrelerden şemse kadar her şey ama her şeye O’nun 
Esmâları hatırına vücûd veriliyor ve yeniden yaratılıyor. Dolayısıyla ben Bismillah’la 
başlamaktan öte Bismillah’a başlarım” diye muhatap olmak bize daha derinlikli ve 
geniş inkişaflar yaşatmaz mı?

Veya Küçük Sözler’de çok sık muhatap olduğumuz iki kardeşin uzun bir seya-
hate çıkması, daha sonra yolun ikiye ayrılıp yol başında ciddi bir yol göstericinin  
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bulunması meselesine “Bu iki yol hikâyedeki iki kardeşe mahsus değil. Ben her gün 
hem afakta hem enfüste bana iki yol seçeneği sunan birçok olay yaşıyorum. Ve her yol 
ayrımımda bana doğru yolu işaret eden bir yol göstericim de (Kur’ân, Sünnet, Risale-i 
Nur…) bakmasını bilirsem var” şeklinde muhatap olabilmek bizi daha içimizden ya-
kalamaz mı?

“Onlar Kur’an-ı Kerim’i okuyacaklar fakat Kur’an-ı Kerim onların gırtlaklarından 
aşağı geçmeyecek”8 İfadesiyle bir taifeden bahsediyor Peygamber Efendimiz aleyhis-
salatü vesselam. Bu taifenin kim olduğu, Haricilere mi işaret ettiği vs. İslâm âlimle-
ri arasında çokça müzakere edilmiş. Biz iyisi mi bu hadisin mânâsını –kendimizden 
ötekileştirmeden– mühim bir ikaz edici olarak rehber edinelim ve “İman ve Kur’an 
hakikatlerini okuyacaklar, ama okudukları hakikatler gırtlaklarından aşağı geçmeye-
cek” şeklinde bir hitaba mazhar olmaktan çekinelim. Yani onlara, kuru bir bilgi yığını 
olarak muhatap olmaktan içtinap edelim. Belki de Nur’ları bir ameliyat masası olarak 
görür de her cümlesine cerrahi bir operasyona sokulmuşuz gibi muhatap olabilirsek 
işte o zaman şu cümleleri zikretmeye hakkımız olabilir:

“Bizler hasbelkader, felillâhilhamd, bu kudsî beyanatı yakından dinlemek, 
görmek ve göstermek iştiyâkını gösterdik. Siz de o elmasları gösterip bizi uyan-
dırdınız. Hakikati anlatıp yolumuzu doğrultmaya vesile oldunuz. Allah sizden 
ebeden razı olsun. Nefs-i emmârenin zebûnu, cin ve ins şeytanlarının hedefi 
olmaktan kurtulamadık ise de bu hasbî ve Kur’ânî hizmetten zevk alıyoruz, la-
yıkıyla yapamıyorsak da yolunda bulunuyoruz.”9

3. Dönemler Üstü Niteliğini Kavramak

Risale-i Nur’u sadece belli bir zaman ve mekanda cereyan eden olaylardan bahse-
den ve bundan dolayı onun döneminin geçtiğini düşüneneler olabiliyor. Böyle düşün-
melerinin çeşitli sebepleri olabiliyor; kimi dilini beğenmez, kimi kafasındaki modern 
algıya uygun bulmaz, kimi bugünün temel sorularına cevap veremediğini zanneder vs. 

Risale-i Nur’un dönemi geçti mi, hayır! Risale-i Nur Kur’ân-ı Hakîm’den aldığı me-
tot sayesinde yanlışlanabilir bilimsel teoriler değil yanlışlanamayan kâinat gerçeklik-
leri üzerine hakikatlerini bina eder. Böylece teoriler ve trendlere göre durduğu zemin 
sarsılmayan dirençli bir düşünce sistemi kurulmuş olur. Uçuk iddialar değil ayakları 
yere “kâinat sağlamlığında basan” metinler bütünü ortaya çıkar.

8 Buhari, Tevhid, 57
9 Hulusi Yahyagil’in mektubu için bkz.: Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası, (İstanbul: Sözler Neşriyat, 
2012), 47.
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Misal verelim: Eğer Risale-i Nur’da ekonomiye bakış “kapitalizme reddiye” gibi bir 
başlık altında değerlendirilseydi ve esas maksat olarak onun argümanlarını çürütmek 
hedeflenseydi, bu durumda ömrü kapitalizmin ömrüne bağlı olan yani kendi ayak-
ları üzerinde değil karşı tarafın sırtına binmiş halde duran bir metin ortaya çıkardı.  
Hâlbuki mesele “kâinat içine kök salmış” olan iktisat hakikati üzerinden temellendi-
rilir ve İktisat Risalesi isimli hakikattâr ve herkesin “her vakit” faydalanabileceği bir 
risale ortaya çıkar.

Ya da insanın benliği/egosu meselesini tahlil ederken o zaman dolaşımda olan 
modern psikoloji teorileri üzerinden giderek hakikate yol açmaya çalışsaydı, bu du-
rum gene duruş hatası olur ve metinlerini ölümlü kılardı. Bu konuda Kur’ân’ın Ah-
zab sûresindeki bir ayet-i kerîmenin verdiği ders üzerinden yola çıkılarak çok net ve 
sürükleyici bir hitapla insan enesinin “temel kodları” ve vazifesinin “ne olduğu” ifşa 
edilmiştir. Ezelî hakikatlere yaslanması, onu ebedîleştirmiştir.

Mutlak olan zamanlar üstü olandır. Meselenin şu boyutunu anlamak da çok mü-
him: Cenâb-ı Hak “mutlak” olandır. Milyonlarca yıldır zerrelerin muntazam dönüşle-
rinden güneşin dakik hareketlerine kadar her şey bu hakikati sessizce bize haykırır. 
Bütün kâinatın şehadetiyle ilmine, iradesine ve kudretine sınır çekilemeyendir. Ne 
zamansal ne de mekânsal, ne dehrî ne de kevnî açıdan isim ve sıfatlarına kayıt koyula-
mayandır. Bu yüzden Resûlü (asm) vasıtasıyla âleme ilan ettiği hakikatler de mâhiyeti 
icabı mutlaktır. Bu nedenle kamusal alan-özel alan, dini meseleler-dünyevi meseleler, 
ilk dönemler-modern dönemler gibi seküler, fânî ve vehmî ayrımların hiçbiri dinin 
hakikatlerine bir sınır çekemez. Dolayısıyla “Bunların dönemi geçti” anlamındaki ta-
rihsellik iddiası bir safsatadan ibaret olup Kur’ân ezelî ve ebedî bir hitapla bizlere 
seslenmektedir.

Risâlet vazifesini yani Kur’ân’ın dersi ve Resûl-i Ekrem’in (asm) tâlimini bu asır-
da, asrın bağlamına uygun bir metotla tahkim etmeye kendini adayan Risale-i Nur 
da bu yüzden mutlak hakikatleri dillendirir. Esmâ-i Hüsnâ merkezli bir metin örgü-
süne sahiptir. Dikkatle okunduğu takdirde rahatlıkla görünür ki her hakikat birkaç 
esmâ üzerine bina edilmiştir. Olayı direkt Allah’ın “zât”ına değil kâinatta tezahür eden 
“isim”lerine bağlar ve bu sayede tahkikî imana zemin hazırlamış olur. Zira Zât-ı ak-
des gözle görülemez ama isimlerinin tezahürleri göz ile görünmektedir. Risale-i Nur’a 
hakkıyla muhatap olmuş bir şahsın bütün kâinatı Cenab-ı Hakk’ın mutlak esmâsının 
mükemmel bir tezahür alanı olarak okumasının önünde artık hiçbir engel kalmamış-
tır. İşte bu husus da Risale metinlerini dönemsel değil dönemler üstü kılmaktadır. Ve 
İslâm tarihi boyunca Kur’ân’dan dersini tam alan bütün hakikat erlerinin kitapları da 

67

Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 61-88



böyledir. Yani işin esprisi Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyânın hitâbındaki ezelî sırrı anlamakta 
düğümlenmektedir.

Elhâsıl: Risale-i Nur’un va’z ettiği imânî hakikatler, feyizlerini Kur’ân’dan aldıkları 
için güneş batıdan doğana kadar câridir, istifadeye açıktır. Risale-i Nur’un hiçbir risa-
lesinin zamanı bu yüzden geçmedi ve geçmeyecektir.

4. Hakikat Bazen Detaylardan Göz Kırpar

Aşağıda yer vereceğim iki detay, Risaleleri satır satır hatta kelime kelime okuma ve 
tefekkür etme noktasında benim için bir hayli uyarıcı oldu. 

4. 1. Sorudaki Sır

İlk nüans Yirmi Dördüncü Söz’ün İkinci Dal’ında yer alıyor. “Sır” olarak tâbir edilen 
iki soruyla başlayan “İkinci Dal” tabiri caizse tam bir demir leblebi. Meâlen özetlersek:

Birinci sır: İslam tarihi boyunca yaşamış sayısız evliya ve asfiya hak yolunun yol-
cusu oldukları halde neden evliyanın meşhûdâtı, asfiyanın ise fikriyâtı birbiriyle bu 
kadar çatışabilmiştir? Hakikat tek ise ve bu insanların tümü de hakikat yolcusu ise 
nedendir bu çatışma ve ihtilaf?

İkinci sır: Niçin geçmiş peygamberler imanın rükünlerinde zâhiren muvazenesiz 
görünen bir tutum sergilemişlerdir? Bütün rükünlerde tafsilli düzenlemeler getiren 
bir şeriatla gelmemişlerdir? Bu sebeple ümmetlerinden bazıları o rükünleri inkâra 
kadar gidebilmişlerdir? Hem niçin hakiki ârif olan evliyanın bir kısmı bütün erkân-ı 
imaniyede inkişaf edememişlerdir? Yalnızca bütün esmânın en üst mertebede tecelli 
ettiği ve bütün peygamberlerin reisi olan Zât (asm) ve bütün mukaddes kitapların 
başı olan Kur’an bütün erkân-ı imaniyeyi layığınca anlatabilmiştir?

Zihnimizde tekrar yer etmesi için özetlediğim soruların cevabına burada girmeye-
ceğim. Sadece dikkatimi çeken ince bir detaya değinmek istiyorum. Şöyle ki: Bediüz-
zaman bu iki soruyu –daha doğrusu soru silsilelerini– sorarken Risalelerdeki alışılmış 
sistematiğe uygun bir biçimde “birinci sual, ikinci sual” ifadeleriyle soruları sormuyor. 
İlk soru için “birinci sır”, ikinci soru için de “ikinci sır” terkiplerini kullanıyor.

Neden böyle farklı bir kullanımı tercih etmiş olabilir?

Dikkat edersek soruların bizzat kendisi de çok cevabı ve dolayısıyla çok sırrı içinde 
barındırıyor. İlk sorunun İslam tarihi, ikinci sorunun ise insanlık tarihi kadar mazisi 
bulunuyor. O zamanlardan beri birçok ehl-i hakikatin içinden çıkamadığı, mütehayyir 
kaldığı ve birçok ehl-i dalaletin de “Siz daha kendi aranızda çelişiyorsunuz, birinizin 
ak dediğine diğeriniz kara diyebiliyor!” türünden ithamlarına yol açan yaralara neşter 
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vuruluyor İkinci Dal’da. Böylesine muazzam bir bahsi ele alırken Bediüzzaman so-
ruları öyle bir tarzda hazırlıyor ki gelecek cevaplar soruların açtığı o alana tıkır tıkır 
oturuyor. Dolayısıyla daha cevaba geçmeden soru faslına serpiştirilen ince hakikatler 
ile sorular birer “soru” olmaktan ziyade bizzat birer “sır” oluyorlar.

4. 2. “Üçlü” Muarrif

Dikkatimi çeken ikinci nüans ise Risalet-i Ahmediye namlı On Dokuzuncu Söz’den…

On Dört Reşha’dan oluşan Risalet-i Ahmediye’de Birinci Reşha’ya Rabbimize bizi 
götüren üç büyük yol ile başlıyor Bediüzzaman. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük 
küllî muarrif var olduğunu söyledikten sonra bu üç büyük muarrifi sıralıyor:

“Birisi şu kitâb-ı kâinattır. Birisi şu kitâb-ı kebîrin ayet-i kübrâsı olan Hâte-
mü’l-Enbiya aleyhissalatü vesselamdır. Birisi de Kur’an-ı azîmüşşandır.”10

Burada ise zahiren küçük ama hakikat sebebiyle büyük gördüğüm şöyle bir incelik 
bulunuyor: Bediüzzaman bu üçlü sıralamayı yaparken dimağındaki dikkati ve kelime 
seçimindeki hassasiyeti göstererek, benim okurken karşıma çıkmasını beklediğim şe-
kilde “birincisi, ikincisi, üçüncüsü” kavramlarıyla değil “birisi, birisi, birisi” kavramla-
rını kullanarak muarrifleri zikrediyor. Zira bu üç muarrif arasında bir “öncelik” ilişkisi 
değil bir “tamamlayıcılık” ilişkisi bulunuyor. Üçü tam bir bütün teşkil ediyor. Ehemmi-
yet açısından birisi diğerinden önce veya sonra gelmiyor, belki birbirlerini takviye ve 
te’kid ediyorlar.

Misal verirsek, muarriflerden birisi olan Kur’an’ı elimize alıp açtığımızda, “Gökyü-
züne bakmazlar mı?”11 buyuran bir âyete rast geliyoruz. Başımızı kaldırıp gökyüzüne 
baktığımızda diğer muarrifin bir cüz’ü olan ay ile karşı karşıya geliyoruz. Gökyüzüne 
takılmış bir gece lambası gibi duran bu mahlûka nasıl muhatap olacağımızı, hayreti-
mizi ve tefekkürümüzü ne şekilde dile getirirsek Âlemlerin Rabbinin istediği şekilde 
bunu gerçekleştirebileceğimizi ise bir diğer muarrifimiz olan Hz. Peygamber’in (asm) 
tutumuyla öğreniyoruz. Hilali gördüğünde önce “Allah’ım, ayın hilal devresini bize 
emniyetli, imanlı, selâmetli ve İslâm üzere geçir” dedikten sonra hilale dönerek “Ey 
hilal! Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah’tır”12 demesinde olduğu gibi.

İşte burada kâinat-Kur’an-Hz. Peygamber (asm) üçlüsü âlem-i şehadetteki bizlere 
âlem-i gaybdaki Rabbimize giden yolu açıyor. Ve üçü de tabiri caizse el ele bu aşamada 
öylesine kritik bir rol oynuyor ki “en önemli muarrif bu, sonra da bu…” türünden bir 
sıralama yapmak mümkün olmuyor. 

10 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2012), 231.
11 “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok!” 
Kâf, 50/6.
12 Tirmizi, Da’avât, 52.
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5. Anlamadan Okusak Olur mu?

 Geçtiğimiz yıllarda, anlamak ve okumak üzerine mistik yönü ön plana çıkarılmış 

bir toplu mesaj her yere yayılmış ve heyecanla paylaşılıyordu. Paylaşılan mesaj mana 

olarak; Bir abimiz trafik kazası geçiriyor ve günlerce komada kalıyor. Günler sonra 

uyanmak nasip oluyor ve uyanınca çevresindekilere diyor ki: “Anlamadan okuduğum 

ve bilinçaltıma yerleşmiş olan Risale-i Nur’daki hakikatler beni kurtardı.” Ve ekliyor: 

“Keşke anlamadan okuduklarım daha fazla olsaydı.”

Mesaj burada da durmuyor ve anlamadan okumanın hikmetleri üzerine ders ver-

meye geçiyordu. (Tabii bu mesajı anlayarak okumanız isteniyor!) Öyle ki mânâlar bu 

tarz okuyuşta direkt bilinçaltımıza akıyormuş fakat anlama çabası bu akıntıya engel 

oluyormuş...

Hani dış mihrakların oyunu deseler inanacağım türden bir durumdu bu. Zira kendi 

meslek ve metoduyla bu kadar çelişen bir kanaate bu kadar aklı başında insan nasıl 

rağbet edebiliyor anlayamıyordum. 

Önce şunu açıklığa kavuşturalım: Risale-i Nur eserleri sadece akla hitap edip di-

ğer latifeleri ihmâl eden bir muhatabiyeti kesinlikle istememektedir. Bizzat müellif-i 

muhteremin de bu konuda fazlasıyla ikazları vardır.13 Akıl yanında diğer duyguların 

istifadesi de hayatî derecede önem taşımaktadır. 

Ancak akıl boyutunu küçümsemek suretiyle anlamadan okumak, mesleğin özüyle 

kesinlikle bağdaşmamaktadır. Bu mevzuya dair birkaç kritik noktayı ele alalım:

a) Her şeyden önce insan fıtraten “anlamlandırmaya muhtaç” yaratılmıştır. Fıt-

ratında akmak olan suya akmamasını söylemek ne kadar mantıksızsa bir insana bir 

metni anlamadan okumasını söylemek de o derece mantıksız olmaya mahkûmdur. 

Çocuklarda akıl cevherinin henüz inkişaf etmediği on beş yaşlarına kadar, onlara Ri-

saleleri anlamasa da okumasını söylemek anlaşılabilir. Ama on beşinden sonra aklî 

melekelerin inkişafıyla birlikte bir insana hâlâ anlamadan okumasını söylemenin 

hiçbir makul tarafı yoktur. Zaten akıl cevherine sahip olan insanoğlu en çok anlam-

landıramadığı olaylar karşısında sıkıntı yaşar. Fakat hikmetli bir anlamlandırmayla 

içinde bütün sıkıntılara dayanabilecek bir direnç mekanizması oluşur. Bediüzzaman 

hazretlerinin işkenceli sürgününü bir hikmet ve rahmet eseri olarak anlamlandırıp o 

sürgünden Risale-i Nur hakikatlerini devşirmesi buna güzel bir misaldir.

13 Birisi: “Risale-i Nur’un gıda ve taam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl, hem kalb, hem ruh, hem 
nefis, hem his, hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz’î bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler.” Bkz. 
Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2012), 61.
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b) Bediüzzaman insan zihninin çok katmanlı yapısını ifade etmek için yedi basa-
maktan bahseder. İnsanın “anlayış yolculuğu”nun gerçekleştiği yedi basamak şunlar-
dır: tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, i’tikad.14

İşte bu yedi basamağı sırasıyla çıktıktan sonradır ki bir fikre, bir hakikate gerçek 
mânâda taraf oluruz. 

Bediüzzaman Risale-i Nur mesleğini tarif ederken der ki: “Tasavvur değil tasdik-
tir.”15 Yukarıda da görüleceği üzere ikinci basamaktaki tasavvur ile dördüncü basa-
maktaki tasdik arasında “taakkul” aşaması mevcuttur. Bu sebeple üçüncü basamak 
olan taakkul etme olmaksızın dördüncü basamaktaki hakiki tasdike çıkılması imkân-
sızdır. Elhâsıl Risalelerin anlamadan okunması durumunda bu basamakların sağlıklı 
bir biçimde çıkılamayacağı rahatlıkla anlaşılabilir.

c) Risale-i Nur bir tahkik mesleğidir. Tahkik ise sâfi bir kalbin tek başına yetmedi-
ği, akıl ile anlamanın olmazsa olmaz olduğu bir keyfiyettir. Bediüzzaman bu mânâda 
şunu belirtir: “Davamız mücerret değil, her birisi burhan-ı kat’î ile müberhendir.”16 
Yani soyut, hayalî, nakle dayalı değil bilakis somut, aklî ve tahkike dayalı bir davadır.

d) Hatta Bediüzzaman bu konuda Risale-i Nur mesleğini daha ileri bir noktaya 
taşır: “Dava değil.” Peki nedir? “Dava içinde burhandır.”17 Burhan metodu ise bilhassa 
mantık ilminin konusu olan ve aklî muhakemenin aslî unsur olduğu bir ispat meto-
dudur. Bu metodu esas alan bir mesleğin müntesipleri elbette anlayarak mütalaayı 
kendilerine rehber ittihaz etmek durumundadır.

Son olarak, bu muhatabiyetin hakkını veren ve bizzat Üstad tarafından Nur’un 
birinci talebesi18 olarak nitelenen Hulusi Yahyagil’in meseleye dair bazı sözlerini de 
aktarmış olalım. Hulusi Yahyagil, Üstad ile iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar 
görüşmüş olduğu halde Üstad’ın talebelikte birinciliği ona vermesi, onun Risale-i Nur 
mesleğinin özünü ne derece sahih kavradığının bir delilidir.

“Beyler bu maneviyata bağlanmak lazımdır. Ancak taklidî imanla değil tah-
kikî imanla bağlanacağız. Risale-i Nur talebeleri böyle olmalıdır. Taklidî imanla 
hizmet olmaz. İsterseniz darılınız. Ben böyle söylüyorum. Darılmayacağınızı 
bildiğim için söylüyorum.”19

14 Nursi, Sözler, 685.
15 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2012), 361.
16 Nursi, Sözler, 358.
17 Nursi, Mektubat, 361.
18 “Bu defa Hulûsi’den uzun bir mektup, Abdülmecid vasıtasıyla aldım. Elhak, o kardeşimiz sebat ve me-
tanet ve ihlâsta birinciliği muhafaza ediyor. Ben onu daima kalem elinde, Risale-i Nur’un işi başında biliyo-
rum.” Bkz. Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2012), 197.
19 İhsan Atasoy, Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil (İstanbul: Nesil Yayınları, 2012), 266.
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“Okuduğumuz zaman kelimeler ve manalar üzerinde biraz duralım. Bu 
derslerde anlayamadığımızı ilham etmesi için Cenab-ı Hakk’a dua edelim.”20

“On Altıncı Söz’ü hepinizden çok okumuş olmama rağmen hakikatine vakıf 
olmuş değilim. Risale-i Nur’un mütalaasına ömür yetmemektedir.”21

“Filhakika sohbetler oluyor. Ancak beni düşündüren ciddi bir mesele, beni 
hâşâ lâyemut zannedip kendileri kafalarını işletip ihlaslı ve müzakereli okuya-
rak faydalanmaya ve anlamadıklarını sormaya ihtiyaç hissetmemeleri… Gerçi 
sohbetlerden en ziyade ben faydalanıyorum. Fakat hakikat, vazifenin istediği 
gayret ve merakı göremiyorum, müteessir oluyorum.”22

6. Ilmî, Amelî ve Enfüsî Perdelemeler

Risale-i Nur gibi insanın bütün dünya görüşünü değiştirmeye talip bir esere kar-
şı ihmal veya inkar seçeneklerini atlayarak “anlama ve anlatma” derdinin içine giril-
diğinde bunu hakkıyla yapabilmek üç temel engeli aşabilmekle doğru orantılıdır. Bu 
engelleri aşamamak, Risalelerden tamamen hissesiz kalmak manasına gelmez. Bizzat 
müellifin ikrarıyla herkes bu Sözler’den derecesi nispetinde istifade edebilecektir. Fa-
kat Risale-i Nur gibi hacimli ve külliyetli bir eseri lâyık-ı veçhile anlamak ve “perde 
olmaksızın” yorum yapabilmek için bu üç engelin aşılabilmesi, olmazsa olmaz bir ni-
telik arz etmektedir.

6. 1. Ilmî Perdelemeler

Bunlar şu üç başlıkta kategorize edilebilir:

6. 1. 1. Köklere olan Erişim Kısıtlılığı

Kur’an ve Sünnet başta olmak üzere İslâmî kaynaklarla olan ilişkimiz çok sınır-
lı. Gerek Arapça ile olan bağlantımızın kesilmesi gerekse ilkokuldan beri zihnimizin 
yontulduğu materyalist müfredat sebebiyle anlam dünyamızın onlardan uzaklaşması, 
bu handikabımızın altyapısını besliyor. Hâlbuki kendi kökleriyle arası iyi olmayan bir 
ağacın toprağa çok fazla tutunamaması gibi kendi köklerimizle olan irtibatımızı sağ-
lamlaştırmadan onların üzerine yükselen bir eser olan Risale-i Nur’a hakkıyla nüfuz 
edemeyiz. Risale-i Nur’la sıkı irtibat halinde bildiğimiz insanlardan dahi temelsiz ve 
hatta modernist yorumlar sudûr edebilmesinin temel sebebinin mezkûr eksikliğimiz 
olduğunu düşünüyorum.

20 Atasoy, Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil, 261.
21 Atasoy, Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil, 261.
22 Atasoy, Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil, 172.
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6. 1. 2. Çağın Getirdiği Metodik Değişimi Iyi Takip Edememek

İnsanlar âleminde Hz. Âdem’den (as) son insana kadar sürecek olan iman-küfür 
mücadelesi asırdan asra yöntem ve içerik değiştirmektedir. Hakîm-i mutlak da her 
asrın kapanan hidayet kapılarını açmak için o asrın kapı kilidine uyan anahtarı eline 
verdiği bir müceddid göndermektedir. Bu sırdan dolayı müceddidler çağının küfrî sal-
dırısının nasıl bir tarz ve içerikle gerçekleştirildiğinin yüksek farkındalığı içindedirler. 
Risale-i Nur’un mücedditliği meselesine burada konumuz olmadığı için girmiyorum. 
Ancak bu asrın saldırılarına aklen ikna, kalben tatmin edici cevaplar verdiğini görerek 
bu konuda sahici bir inanmışlık sahibi olabilmişsek, müceddidin takipçilerine yakışan 
da asrın getirdiği manevî yaraları iyi gözlemlemek ve sonra da bu yaralara devâ olabi-
lecek ilaçları hikmet ve şefkatle imâl edebilmektir.

Mesela içinde bulunduğumuz asır için konuşacak olursak; çerçeve bir düşünce ta-
rihi ve insanlık tarihi bilgisine sahip olmak, küfrî saldırıların merkezi konumundaki 
Avrupa ve Amerika tarihine ilişkin çerçeve bilgi sahibi olmak ve bilhassa içlerindeki 
Rönesans, Reform, Büyük İhtilal gibi merkezî dinamikleri tanımak, bilim ve teknoloji 
dediğimiz çağın efsanelerinin günlük hayatlarımıza nasıl tesir ettiği hakkında şuur sa-
hibi olmak bu bapta zikredilebilir. Bu meselelerin farkında olundukça Risale-i Nur’da 
bu meselelere ilişkin ne tür çözümler geliştirildiği muhakkak ki daha çok gözümüze 
çarpmaya başlayacaktır. Münazarat’ta denildiği gibi “Eskiden daha berbâdı vardı fa-
kat şimdi görünüyor. Bir dert görünürse devâsı âsândır.”23

6. 1. 3. Derinlikli Kavramlara Sığ Mânâları Giydirmek

Hamd ve şükür aynı mânâya mı gelir? Hatem-sikke-turra-damga kelimeleri tama-
men aynı anlama tekabül ediyorsa Bediüzzaman bu kadar çok kelimeyi “çeşit olsun” 
diye mi istimal etmiştir? 

Kelimeleri kendi derinliği ve Risale-i Nur’un bütünlüğü içerisinde anlamak Risa-
le-i Nur’u hakkıyla anlamanın olmazsa olmazıdır. Mesela “terakki” kelimesini Bediüz-
zaman’ın nerede, ne maksatla kullandığını anlayamazsak bu kavram çağın “kutsal 
ilerleme düşüncesi” (the idea of progress) tarafından yutulabilecektir.

6. 2. Amelî Perdelemeler

Nur Risaleleri yapısal olarak “yaşadıkça inkişâf eden” bir niteliğe sahiptirler. 
Kur’ân-ı Hakîm nasıl ki potansiyel bir imanı yeterli görmeyip amel-i sâlihi de onun-
la beraber insanlardan istiyorsa, Risale-i Nur da Üstad-ı Ezelîsinden aldığı bu der-
se binaen aynı talepte bulunur. Zaten söz konusu hakikatlerin bihakkın o insanın  

23 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 473.
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dünyasında yerleştiğini ve kökleştiğini gösteren şey de budur: Söylem-eylem tutarlı-
lığı. Sağlama nevinden, şu karşılaştırmalı maddeler üzerinde düşünerek bir nefis mu-
hasebesi yapılabilir:

• İktisat Risalesi’ndeki tavsiyeler ve yerleşik tüketim kalıplarımız

• Dokuzuncu Söz’deki hakikat-ı salât ve namaz konusundaki hassasiyetimiz

• Uhuvvet Risalesi’ndeki ölçüler ve mü’min kardeşlerimizle olan ilişkilerimiz

• Sünnet-i Seniyye Risalesi ve sünnete ittibâya olan gayretimiz

• İhlas Risaleleri’ndeki düsturlar ve hizmetlerimizin sırf rıza odaklılığı

6. 3. Enfüsî Perdelemeler

Risale-i Nur’un Birinci Söz’deki ilk dersi kendi nefsini herkesten ziyaden nasihate 
muhtaç görebilmek ise, bunu beceremedikten sonra bir insan allâme-i cihan da olsa 
bu hakikatlerden lâyıkıyla nasiplenemeyecektir. Zira kalınlaşmış bir ene hakikatler 
ile kalp arasında set olmakta ve insanı birçok ulvî hakikatten mahrum bırakmaktadır. 
Hâl-i âlem bunun sayısız misalleriyle doludur.

Mesela benlik putunu kıramayan, terk-i enâniyet edemeyen bir muhatabiyetle Ri-
sale-i Nur’un acz ve fakr temelli kavrayışına ne derece nüfûz edilebilir? Her bir cüm-
lenin önünde kemâl-i mahviyetle diz çökerek hakikat dersini alabilmek ne derece 
mümkün olabilir? Ya da nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesinde mesafe katedemeyen 
bir ruh, Kur’an’dan yansıyan o berrak hakikatleri bulanık aynasında ne kadar parla-
tabilir? İla ahir...

7. “Bilimsel Ispat” Esaretinden “Doğru Muhakeme” Özgürlüğüne Geçiş

“Ey kendini insan bilen insan. Kendini oku! Yoksa hayvan ve câmid hükmün-
de insan olmak ihtimali var.”24

İlk gençlik yıllarımda Risaleleri okurken, “İki kere iki dört eder derecesinde kat’i 
ispat edilmiştir” gibi ifadelere rastladığımda çok garipserdim. Çünkü “ispat” denilen 
şey benim dünyamda, yalnızca maddî nesneler üzerinde ve laboratuvar ortamında 
gerçekleştirilebilecek bir şeydi. Allah’ın varlığı ve birliği, haşir, melekler gibi soyut ko-
nular –hem de bu kesinlik derecesinde– nasıl ispat edilebilirdi ki? Hiç anlayamazdım...

Yıllar geçtikçe, Risale-i Nur’a daha ciddi bir biçimde muhatap olmaya çalışıp çerçe-
ve okumalarla da bu muhatabiyeti besledikçe görecektim ki zihnim, içerisinde yetiş-
tiği “modern bilimsel paradigma” tarafından çepeçevre kuşatılmıştı. Bu bakış açısına 

24 Nursi, Sözler, 666.
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göre yağmur gibi bir rahmeti şuursuz buluttan, meyve gibi bir rızkı odun olan ağaçtan 
bilmem ve “üst yanını” sorgulamamam gerekiyordu. Bu işlerdeki rahmet, hikmet, in-
tizam gibi hakikatler ve bunların bir Sâni’siz olamayacağı gibi meseleler üzerine kafa 
yormam en hafif tabirle “saçmalık”tı. Zaten pragmatik bir getirisi de yoktu!

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücülüğü, içerisinde yetiştiğim ve 
başka alternatifi de olmayan eğitim müfredatı, çevremde hemen hiç kimsenin bu ko-
nuda sorgulamada bulunmaması gibi etkenlerle bu durumu “sorgulanamayan ezelî 
bir yasa” gibi görmüş ve o çerçeve dışına çıkarak düşünmeyi hayal dahi edememiştim.

Evet, maddî/teknik planda Batı’nın epey bir ilerleme kaydettiği âşikardı. Ama bu 
maddî alandaki ilerlemesini, mânâ âleminin kapılarını kendine kapatacak olan ma-
teryalist paradigmalar, teoriler, kuramlara dökerek haddi aşmasına ne demeliydi? Bu 
ayrıca Batı teknolojisinin küreselleşmesiyle beraber Batı’nın yaşadığı varoluşsal haki-
kat krizinin de küreselleşmesi anlamına geliyordu. Peki biz “doğulular” bu medenî en-
gizisyonun uyguladığı zihinsel işkenceyi sorgusuz sualsiz kabullenmeli miydik? Hele 
ki bu işkenceden bizi kurtaracak bir yol varsa…

20. yüzyılda yaşamış Alman bir iktisat profesörü olan E. Schumacher, Aklı Karı-
şıklar için Kılavuz isimli kitabında bu kabullenişinin “idrakinin sıhhatinden şüphe et-
meyi bırakıp kendisine sunulan felsefî haritaların doğruluğundan şüphe etmeye baş-
layıncaya kadar”25 sürdüğünü söyler. Bence de bu itaatten azâde olabilmenin birinci 
şartı zihnimize takılan fıtrat dışı beşerî zincirleri kırarak Fâtır-ı Hakîm’in koyduğu 
özgür aklımızla düşünebilmektir.

Schumacher’in söz konusunu kitabını okuduğumdan beri zihnimden silinmeyen 
bir cümlesi daha var. Yazar, kitabında eşyanın mânâya bakan cihetini ya ihmâl ya da 
inkâr etme yoluna giden seküler karakterli modern Batı felsefesini sert bir eleştiriye 
tabi tuttuktan sonra kitabın bir yerinde, kâinat üzerinde yapılan hakikat araştırma-
sında eşyanın hakikati hakkında emin olma aracımızın deney ve gözleme dayalı “bi-
limsel ispat” değil enfüsî ve afâkî tecrübelerimize dayanan “doğru muhakeme” oldu-
ğunu söylüyor.

Doğru muhakeme… Yani insanda bulunan göz, hayal, akıl, kalp, vicdan, ruh gibi 
bütün duyu ve duyguları kâinat kitabı üzerinde doğru bir şekilde işleterek hakikatin 
bilgisine ulaşmak.

Hâlbuki ben ve benim gibi birçok çaresiz gencin içerisinde yetiştiği sistem “ob-
jektiflik” etiketi altında akılların göze indirilmesini talep ediyordu. Yalnızca “gözlem-
lenebilir” olana bir meşruiyet sahası açıyordu. Bu da manevî âleme nüfuz edebilme 

25 E. F. Schumacher, Aklı Karışıklar için Kılavuz, trc., Mustafa Özel (İstanbul: İz Yayıncılık, 1992), 21.
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kabiliyeti olan insanî sayısız latifemin adeta heder edilmesi anlamına geliyordu. Böyle 
bir kıyım nasıl tarafsız olarak nitelendirilebilirdi ki?

Aslında insanın mahiyeti hakikate ulaşmada bambaşka ve çok zengin tasarlanmış-
tı. Mesela bir binaya baktığımda yapanını görmesem bile “akıl” yoluyla bir yapanının 
olması gerektiğini dolayısıyla her zerresiyle mükemmel bir bina olan bu kâinatı bir 
yapanı/yaratıcısı olması gerektiğini anlayabiliyordum. Zalimlere duyduğum öfke ve 
mazlumlara duyduğum acıma sayesinde “vicdan” yoluyla ölümden sonra sağlam bir 
hesap-kitap olması gerektiğini hissedebiliyordum. İçimde sonsuz bir hayat isteği var-
dı; herkes gibi ben de yolun sonu olarak görülen ölümü istemiyordum ve “kalb”imdeki 
bu beka talebi yoluyla ölümden sonra ebedî bir hayat icap ettiğini tasdik edebiliyor-
dum. Ve hakeza… Midemdeki açlığın gıdaların varlığına delil olması gibi her bir ciha-
zım birçok hakikatin ispatı için delil olabilecek istidada sahipti. Fıtratımdaki kodlama 
adeta onu yaratan Zât’ın (isim ve sıfatlarının) anlaşılması için dizayn edilmişti.

Gerçek objektiflik bu hakikati teslim etmek iken (sözde) bilimsel paradigmalar 
bana beş duyu ötesindeki her şeyin “ispat değeri olmayan dogmatik, hurafevâri mese-
leler” olduğunu telkin ediyordu. Bu yüzden asıl burhanî değere sahip olan imanî me-
seleler bir anda “Anlaşılamaz, yalnızca teslim olunur, dogmadır” gibi ithamlara maruz 
kalıyordu. Evet dinde teslim olmak bir hakikatti. Ancak bu akıl kanalının işletilmediği 
hikmetsiz bir teslimiyet kesinlikle değildi. Zaten kim hikmetini anlayamadığı bir şeye 
kalben tam bir teslimiyetle bağlanabilirdi ki?

Bence tam da bu yüzden Batı menşeli bilimsel düşünce sistemleri hayatımıza hâ-
kim olalı beri Müslümanlar için taklidî iman dönemi başlamıştı. Çünkü tahkik edece-
ğimiz materyallerimiz elimizden alınmıştı. Kâinat aslında insanın “tefekkür ederek 
tahkik etme” sahası iken bir anda pozitivist bilimin “güya olayların nasıl geliştiğini 
açıklayarak bir tanrıya gerek olmadığını ispatlama” sahasına dönüşüvermişti. Evvela 
salt evren araştırması bahanesiyle gözlemlenebilir olmayanı kendi sınırlı sahasının 
dışına iterek, sonra da ispatlanabilir tek mutlak gerçekliğin bilimsel gerçeklik olduğu-
nu iddia ederek “başarılmıştı” bu.

Bu maddiyyun felsefe modern seküler bilimle ortaya çıkmamıştı ancak “maddiy-
yunluk tâunu” suretinde umum halk tabakalarına yayılması çok yeni bir şeydi. Önce 
felsefeye, oradan bilime, oradan da eğitim müfredatı yoluyla geniş halk kesimlerine 
uzanan bir materyalist aktarım söz konusuydu.

İşte Risale-i Nur’un kapanan gayb kapılarını açma noktasındaki anahtar vazifesi 
de burada devreye giriyordu. Eserler “bu asrın yaralarına Kur’an’ın yeni devâları” söy-
lemiyle ortadaydı. Ve böyle derin yaralarla yaralanmış asır için de o nisbette sağlam 
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bir bağlamsal değişim gerekiyordu. Bu sebeple metot olarak kuru dava ilânâtı değil 
burhanî yöntem, muhakemesiz tasavvur değil sağlam bir muhakeme süzgecinden 
geçmiş tasdik, mevcut taklidî imandan istifade değil belki onun tahkiki seviyeye çıka-
rılması belirlenmişti.

Risalelerdeki bütün imânî meselelerin izahında insanın fıtratındaki zengin kodla-
manın açığa çıkarıldığına şahit oluyorduk. Hem insanın fıtratındaki cihazların zengin-
liğine bir vurgu yapılıyordu hem de bu cihazlarla pratik olarak imanın temel mesele-
leri “bütün kâinatın şahitliği altında” ispata vesile kılınıyordu. Bu ispatlarda göz, akıl, 
kalp, vicdan, sır, ruh gibi bütün insanî kodlamalar kullanılarak gözlemlenebilir evren 
olan âlem-i şehadetten gözlemlenemeyen âlem olan âlem-i gayba her insanın derece-
si nispetinde ulaşabileceği ve bunun bilimsel ispattan çok daha üst bir delillendirme 
yöntemi olduğu anlaşılıyordu. Kendini belli bir alana hapsetme söz konusu değildi. 
Tabiri caizse gerçek özgürlüğün tadına varıyordunuz.

Bir şeyin ancak gerçek manada tadına varılabilirse hakiki bir tarzda lezzeti aktarı-
labilir. O yüzden fıtratımıza derç edilen bu özgün yapıyı koruyarak, ticarette dolaşan 
hiçbir silik söze itibar etmeden, engin ve açık yüreklilikle Risale-i Nur’un mana dün-
yasına “olduğu gibi” girebilmeye muhtâcız.

8. Tahkik Mesleğine Taklidî Perdeleme

Risale-i Nur’un en temelde mazhar olduğu iki esmâ ism-i Hakîm ve ism-i Rahîm 
olarak külliyatın muhtelif yerlerinde belirtilmektedir. Bu iki ismin birlikte tezahürü 
akıl-kalp ittifakını da beraberinde getirmiştir. Hakîm ismi Nur talebelerinin akıllarını 
daha mütefekkir, müdakkik, muhakkik olmaya davet ederken Rahîm ismi de kalpleri-
nin daha şefkatli, anlayışlı, mahviyetkarâne bir hale bürümesi için işarettir diyebiliriz. 
Elbette bu esmâların mâbeynimizde inkişaf ettireceği çok daha fazla hal sayılabilir.

Bu iki ismi bir kuşun iki kanadı gibi düşünecek olursak, tek kanatlı kuşun uçama-
ması gibi tek ismin tecelli etmemesi ya da dengeyi bozacak derecede eksik tecelli et-
mesi halinde Risale-i Nur’a muhatabiyetimiz noktasında problemler yaşanabiliyor. Bu 
durum bazen ontolojik kaynaklı da olabiliyor. Yani fıtratımızda inkişaf etmeyen bazı 
hassalar yüzünden de bu haller yaşanabiliyor. Tıpkı Yirmi Dördüncü Söz’de denildiği 
gibi:

“Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Bazıların 
kabiliyeti bazı erkân-ı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Hem esmânın cil-
velerinin renkleri mazhara göre tenevvü ediyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mazhar 
olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor.”26

26 Nursi, Sözler, 328.
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Meselenin bir de bu gibi nuranî perdelere değil de bizden kaynaklanan zulmanî 
perdelere bakan yönleri var ki asıl sorumlu olduğumuz ve bizi “Risale-i Nur’a perde 
olmak” gibi dehşetli bir hitaba muhatap edebilecek mevzular da burada cereyan edi-
yor. Tembellik, dünyaya düşkünlük, aşıl(a)mayan kimi taassublar… Burada da çok şey 
sayılabilir. “Tahkik mesleğine taklidî muhatabiyet” ve mesleğe perdeleme yapan çok 
hayatî bir mevzudur. Bu hal Hakîm isminden nasibimizi epey azaltmasının yanında 
Rahîm ismine hakkıyla mazhariyetimizi de hayli gölgelemektedir. Zira esmâ-i ilahi bir 
bütün olup “dengeli mazhariyet” bu bütünlüğün muhafazası için zaruridir.

Tahkike gölge, taklide sebep olma noktasında ön sıralarda yer alan üç mesele;

8. 1. Keşif ve Kerametler

Tasavvuf yolu bu topraklarda bin yıllık mazisiyle ve binler münevver meyveleriyle 
haklı bir şekilde oldukça kökleşmiştir. Bir Nur talebesi ise mesleğinde tasavvuf yo-
luyla esaslı ayrılıklar bulunduğunun derin farkındalığı içinde olmalıdır. Mürşid değil 
metin merkezlilik, iradesini bir şahsa değil küllî akla teslim etme, şeyhinde değil kar-
deşinde fâni olma, aşk değil şefkat duygusunu merkeze alma, zikrin yanında tefek-
kürü baş gündem maddelerinden biri yapma bunlardan birkaçı olarak zikredilebilir.

Keşif ve kerametler elbette inkâr edilmemek ve muhakkak değerli bulunmakla 
beraber, bunların Risale-i Nur talebeleri içerisinde birer “belirleyici kriter” hâline dö-
nüşmesi de mesleğin özüne muhalefettir ve bizi Risale-i Nur’un âlem görüşünü hak-
kıyla anlamaktan uzaklaştıracaktır. Üstad hazretlerinin Emirdağ Lahikası’nda bu konu 
hakkında söyledikleri çok nettir:

“Kerametler, keşfiyatlar tarikatta sülûk eden âmi ve yalnız imanı taklidî bu-
lunan ve tahkik derecesine girmeyenlere, bazan zaif olanları takviye ve vesve-
seli şüphelilere kanaat vermek içindir. Hâlbuki Risale-i Nur’un imanî hakikat-
lerine gösterdiği hüccetler hiçbir cihette vesveselere meydan vermediği gibi 
kanaat vermek cihetinde kerametlere, keşfiyatlara hiç ihtiyaç bırakmıyor. Onun 
verdiği iman-ı tahkikî keşfiyat, zevkler ve kerametlerin çok fevkinde olmasın-
dan hakikî şakirtleri öyle keramet gibi şeyleri aramıyorlar.”27

Dikkat edilirse burada Üstadın “keramet”in karşı kefesine koyduğu şey Risaleler-
deki “hüccet”lerdir. O kuvvetli hüccetlerdir ki bizim aklımızı ikna, kalbimizi tatmin 
etmeli ve farklı heyecanlar aramaya hâcet bırakmamalıdır.

Acaba bizim hâlâ keşif ve keramet sahiplerini iman hakikatlerini tahkiki bir tarzda 
anlatanlardan daha değerli görüyor oluşumuz, bu Nur’lardan istifademizin kısır kal-
masından mıdır? Muhtemel… 

27 Nursi, Emirdağ Lahikası, 82.
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8. 2. Rüyalar

Hâlbuki rüyaların da yine tahkik mesleğinde hiçbir belirleyiciliği olmaması gerek-
tiği Risalelere âşina olan herkesin mâlumudur. Rüyalar bazı işaretlere ve mânâlara 
elbette ki konu olabilirler. Risalelerde de –bilhassa Barla Lahikası’nda– birçok rüya 
anlatımı söz konusudur. Üstad hazretleri talebelerinin bazı rüyalarını tabir ve tefsir 
etmiştir. Mektubat’ında da şöyle ikrar etmiştir:

“Rüyada ve nevmde perdeli olarak ehemmiyetli hakikatler var.”28

Yani burada mesele rüya anlatımına düşmanlık değil hakikat mesleğinin bu gibi 
şeyleri temel kıstas kabul edemeyeceğidir. Yukarıda alıntıladığım cümlesinin hemen 
evvelinde Üstad’ın söylediği şu cümle tahkik mesleğinin yolcuları için çok ehemmi-
yetlidir:

“Evet kardeşim, senin ile mahz-ı hakikat dersini müzakereye alışmışız. 
Hayâlatlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkikî bir surette mevzubahs etmek 
tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden…”29

Bunları dedikten sonra rüyasının tabir edilmesini isteyen talebesine rüyaya ait 
meseleleri “ilmî ve düsturî” olarak tam altı nüktede açıkladıktan sonra yedinci nükte-
de rüyasına ancak “kısa bir tabir” vermesi, Risale-i Nur mesleğinde rüyaların konumu 
ve ehemmiyeti hakkında bizim için yeterli bir işaret olsa gerektir.

8. 3. Hatıralar

Tahirî Mutlu’nun hatıralarını okudum. Takvası, esaslara sadakati ve ubûdiyeti 
gerçekten harikulâde etkileyici. Keramet ve rüyalarda olduğu gibi hatıralara karşı da 
mutlak bir red elbette söz konusu değil.

Mesele şu: Hatıra-metin dengesinin fazlaca bozulup Risale değil hatıra odaklı bir 
anlayışın hâkim olması yine tahkik mesleğinin marazlarından birini tetikliyor.

Şunu hiç unutmamak gerekir: Bize yalnızca lafzı aktarılan bir sözün hakikati ancak 
kim söylemiş, kime söylemiş, ne maksadla söylemiş ve ne makamda söylemiş süzgeç-
lerinden geçtikten sonra bihakkın anlaşılabilir. İşte hatıralarda gözden kaçan temel 
nokta da burası oluyor. Üstad hazretlerinin ya da hizmetkârı olan abilerimizin bir 
sözü alınıp bağlamından da koparılarak istisnasız herkes için ve her ortamda geçerli 
zannediliyor.

Hâlbuki hocamız Risale-i Nur ise hocamızın süzgecinden geçemeyen veya geçse 
bile farklı ortamlarda yanlış anlaşılmaya sebep olacak hatıralar mesleğin esasına bizi 

28 Nursi, Mektubat, 332.
29 Nursi, Mektubat, 332.
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yakınlaştıracak yerde uzaklaştırabilir. Eğer belagat hâle uygun söz söyleme sanatıysa, 
zemini ve muhatabı hiç nazara almadan yapılan hatıra aktarımları konusunda daha 
dikkatli olmamız gerekir.

Elhâsıl: Hatıralar genel itibarıyla hoş ve istifadeye medar olmakla birlikte “mes-
lekî hassasiyetlerimiz” unutulmamalı, metin ve hakikat odaklılık her daim şiarımız 
olmalıdır.

Ve unutmadan… Nur dairesinde tahkikin bir amaç değil araç olduğu unutulma-
malı, güya tahkikin hakkını vermek adına Risale-i Nur talebeleri içerisinde kırıcı yo-
rumlardan ve soğuk tenkitlerden uzak durulmalıdır ki bu da dengenin Rahîm ismine 
bakan yönüdür. Aksi takdirde bir marazı tedavi için çaba sarf edeyim derken daha 
büyük bir maraza teşne olmak da nefis ve şeytanın ayrı bir tuzağına düşmektir.

9. Bir Anahtar Olarak Birinci Söz

“Adeta basit, me’luf birer kelime iken latif mânâların definelerine birer 
anahtar vazifesini görüyor.”30

Sikke-i Tasdîk-i Gaybî’de “Bismillah Risalesi” diye latif bir isimle tesmiye edilen 
Birinci Söz’ün, Nur’ların ilk risalesi olmasında birçok hikmet ve sır olduğunu düşü-
nenlerdenim. Risalelerin Hakîm ismine üst perdeden mazhar olduğunu iddia eden 
Bediüzzaman gibi bir muhakkik ve dikkatle muhatap olanlar için bütün risaleleri ke-
lime kelime bu iddiasına delil olan Risale-i Nur külliyatı mezkûr müddeâmda haklı 
olduğumu bana söylüyor.

Birinci Söz tek başına okunduğunda da birçok hikmet, feyiz ve ibrete medardır. 
Bütün külliyatla beraber düşünerek okunduğunda ise adeta gelecek bütün risaleler-
deki temel kodları barındıran bir “anahtar risale” konumunda görünmektedir. Bir 
nevi Risale-i Nur donanımının çekirdek yazılımı hükmündedir.

a) Birinci Söz’e girmeden evvel en başta Efendimiz aleyhissalâtu vesselâma, sonra 
ailesine ve sonra da bütün ashabına salât ve selâm getirilmesi, Risale-i Nur’un İslamî 
itikâd içerisinde Ehl-i Sünnet yolunu yüce tuttuğunu gösterir.

İslam tarihi boyunca Efendimiz’e (asm) zâhiren laf söylememekle beraber, ailesin-
den ve/ya ashabından bazı şahıslara dil uzatan fırkalar çokça zuhûr etmiştir ve hâlâ 
da meydandadır. Hâlbuki Hz. Peygamber’in (asm) hayatı boyunca kendilerini herkes-
ten üstün tuttuğu ve övdüğü bu büyük zâtlara muhalefet etmeyi meslek haline getiren 
akımlar, şuurlu olsun şuursuz olsun doğrudan Efendimiz’e (asm) bağlanan o nurânî 

30 Nursi, Sözler, 368.
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zincire ilişmektedir. Nur Risaleleri böyle bir sapmadan münezzehtir. Dahası onların 
iddialarına kuvvetli hüccetlerle cevaplar da vermektedir.31

b) “Ey kardeş!” hitabı tek başına önem arz eder. İslamî irşad geleneğinde büyük 
zatların muhataplarına karşı kullandığı “ey oğul!”, “ey tâlip!” gibi hitaplar yerine böy-
le bir hitabın tercih edilmesi, Üstad hazretlerinin bu mesleğin mensupları arasında 
“esas olarak” ne tür bir bağ kurmak istediğinin de göstergesidir:

“Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbey-
nindeki vâsıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vâsıtalarıdır.”32

c) “Sen bir asker olduğun için, askerlik temsilatıyla…”33 ifadesinde Risale-i Nur’un 
beliğ konuşacağı bize gösteriliyor kanaatindeyim. Kişiye anlayacağı bir üslupla, anla-
yacağı temsillerle meseleyi anlatmak muktezâ-yı hâle mutabakatın şe’nindendir. De-
mek herkese uğraşı, ilgi alanı ve merakları üzerinden uygun bir üslup ve misallerle 
meseleyi izah ederek hâle uygun hareket etmek gerektir ki Hakîm isminin muktezâsı 
da budur. Mesela daha akıl merkezli yaklaşan birine tefekkür ağırlıklı, musibete uğ-
ramış bir dertliye teselli ağırlıklı bahislerle yaklaşmak da bu beyanda zikredilebilir.

ç) “Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum”34 cümlesi 
insanın bütün gizli iddialarını, benlik kokan tavırlarını, nefsanî tekebbürlerini eritip 
bitirecek kadar tesirlidir. Demek bütün risalelere bu nokta-i nazardan muhatap ol-
mak, ameliyat masasına başkalarını değil kendimizi yatırıp her bahsi cerrahî bir ope-
rasyona sokulmuşçasına bir hisle okumak, zira isyankâr nefsimizin bu hakikatlere 
yana yakıla ihtiyacının olduğunun şuuruna varmak, Risale-i Nur’a muhatabiyetimizde 
esastır. Zaten ancak kendi nefsini iknâ edip ıslah edebilenin sözü müessir olur. Yoksa 
taklitte kalır, bu eserlerin kuvvetli hüccetlerini göremez ve gösteremeyiz.

d) “Vaktiyle sekiz âyetten istifade ettiğim sekiz sözü…”35 satırında Risale-i Nur’un 
esas kaynağını buluruz. Her risale, Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetini bu asrın fehmine 
münasip bir şekilde tefsir etmek, o büyük ummandan istifademiz için arada köprü 
olmak vazifesi taşımaktadır. Materyalizmin müfredatlaştığı, sefahatin yaygınlaştığı, 
enaniyetin düsturlaştığı bir asırda bu imanî köprü zarûret haline gelmiştir. Yoksa ken-
di küçük, kırık, dar köprülerine güvenip işe kalkışanlar asrın mahiyeti gereği büyük 
bir tehlike içerisindedir. Sâdık bir keşfe istinaden söylenilen, bir yerde kırk kişiden 
bir-iki kişinin imanını kurtararak ahirete gidebilmesi meselesi şaka bir hâdise, lâkayt 
kalınabilecek bir bilgi kesinlikle değildir.

31 Mesela Şiîlere karşı Dördüncü Lem’a, Vehhabîlere karşı Yirmi Sekizinci Mektup Altıncı Mesele.
32 Nursi, Lem’alar, 167.
33 Nursi, Sözler, 5.
34 Nursi, Sözler, 5.
35 Nursi, Sözler, 5.
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Risale-i Nur talebeleri de hem hâlleriyle hem de kâlleriyle bu Kur’ân-Risale-i Nur 
ilişkisini yansıtmakla vazifelidir. Sâir din kardeşlerinin bu konudaki hüsnüzan imti-
hanlarını kolaylaştırmalıdırlar. Milyonlarca mütehayyir bu hakikatlere aç beklerken 
suizanda ısrar edecek olan muannidlerle de enerji ve vakit israfı yapılmamalıdır. Zira 
hararetten yanan midenin su için kıvranması gibi tevhidî inancı kaybetmeden dolayı 
sersemleşen ruhlar da yana yakıla bu imanî hakikatlere muntazır beklemektedir.

e) “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız”36 ifadesinde “onunla” 
değil “ona” kelimesinin tercihi dikkat çekicidir. Biz besmeleyi bizim kendisi “ile” bazı 
şeylere başladığımız bir mübarek kelamdan ibaret görürken burada farklı bir açıdan 
doğrudan “ona” başlanacağı söylenmektedir. Bu ne demek olabilir? Burada Bismillah 
kelâmının Allah’ın tüm esmâsını kapsadığını düşünürsek belki bir kapı açılabilir. Bi-
rinci Söz’de ve takip eden bütün risalelerde de açıkça görüleceği üzere Risale-i Nur 
metot olarak Allah’ın esmâsına yönelik tefekkürleri merkeze alır. Maksûd ve matlûp 
direkt olarak onlardır. İman hakikatlerin ispatında İslam’ı bir “ön kabul” yaparak işe 
girişmez. Kâinat şahitliğini merkeze alarak onda tecelli eden esmâ-i hüsnâlara doğru-
dan yönelen bir tefekkür sistemi kurar. Yani isimlerle başlamaktan öte isimlere baş-
lar. Böylece bütün İslâmî akîdelere rahatlıkla iman edebileceğimiz bir tahkik zemini 
kurar.

Kur’ân-ı Hakîm’in birçok yerinde esmâlarla ayetin sonunu bağlamasında bir hik-
met de bu olsa gerektir: Esmâlar “araç” değil “amaç”tır. Zaten “tecellî-i esmâ” hilkat-i 
kâinatın esas hikmetlerinden birisidir.

f) “Bil ey nefsim! Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudâtın 
lisân-ı hâliyle vird-i zebanıdır”37 cümlesinde bize iki şey söylüyor: Bismillah kelamı 
hem İslam nişanı hem de mevcûdâtın lisanıdır. Bana göre ilk vurguda bugüne kadar 
İslamî gelenekte bu kelamın genel ele alınış şekli ifade edilirken ikinci vurguyla bera-
ber Risale-i Nur’da daha farklı bir şeyin, bu kelâmın “mevcûdat lisanı” olması boyu-
tunun işleneceği haber ediliyor. Her bir mevcûdun diliyle değil ama hâliyle, şekliyle, 
vazifesiyle ve daha birçok boyutuyla nasıl Bismillah’ın terennümünde bulunduğunun 
çalışılacağı söyleniyor. Bir önceki maddede belirtildiği gibi, İslâmî bir terbiye altın-
da büyümemiş ahir zaman insanını, İslâm’ın nişanı sayılan bir kelimeye taklidî değil 
tahkikî olarak bağlamak için bu metot hayatî bir önem arz ediyor. Ve elhamdülillah, 
bu metot mükemmel bir şekilde Risale-i Nur’da icra ediliyor, bütün risaleler buna bir 
şâhid-i sâdık hükmüne geçiyor.

36 Nursi, Sözler, 5.
37 Nursi, Sözler, 5.
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g) “Bismillâh ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok, bitmez bir bereket olduğunu 
anlamak istersen şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle.”38

Bazen havassa dahi bildirilememiş olan imanın çok yüksek hakikatleri, bizim gibi 
âvamın fehmine nasıl yaklaştırılabilir? İşte bu büyük vazifenin tahakkuku için Nur ri-
salelerinde “temsil metodu”nun istimal edileceği anlaşılıyor. Müellif-i muhterem daha 
sonra bunu bir tahdis-i nimet olarak ikrar etmiştir:

“Her derde lâyık devâyı ihsan eden Hakîm-i Rahîm olan Zât-ı Zülcelâl, 
Kur’ân-ı Kerîmin en parlak mazhar-ı i’câzından olan temsilâtından bir şulesini, 
acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur’ân’a ait yazılarıma 
ihsan etti.”39

h) “Evet bu kelime öyle bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni niha-
yetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadîr-i Rahîm’in dergâhında aczi, fakrı en makbul 
bir şefaatçi yapar.”40

Risale-i Nur mesleğinin en çekirdek esasları olan acz ve fakr, demek Bediüzza-
man’ın hususî bir tercihinden öte böyle sağlam ve değişmez bir hakikat temeline da-
yanıyor. Zira kudreti ve rahmeti nihayetsiz bir Rabb-i Zülcelâl’e kul olan, dolayısıyla o 
nihayetsizlik karşısında hiçbir iddiası olamayacak olan âciz ve fakir insanın yapabile-
ceği en mâkul ve makbul iş, nihayetsiz acz ve fakrını ilan edip O’na sığınmaktan başka 
ne olabilir? Yani paradoksal bir hakikat: O’na karşı rezilliğini ilan ettiğin ölçüde vezir, 
aczini ilan ettiğin ölçüde kadir, fakrını ilan ettiğin ölçüde zenginsin.

“En güvendiğin salâbet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o 
ipek gibi yumuşak damarlar birer asâ-yı Mûsâ (as) gibi َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك 
-emrine imtisal ederek taşları şak eder. Ve o sigara kâğıdı gibi ince, nâ اْلَحَجَر
zenin yapraklar birer âzâ-yı I�brahim (as) gibi ateş saçan hararete karşı 
âyetini okuyorlar.”41 يَا نَاُر ُكونِى بَْرًدا َوَساَلًم 

Nur Risalelerinin metodik olarak muvaffak olduğu en muazzam işlerden birisi de 
bu cümlede bize göz kırpıyor: Kur’ân’da yer alan teklifî âyetlerin, kâinatta yer alan 
tekvinî âyetlerle izah ve ispat edilmesi. Böylece Üstad’ın ifadesiyle “bütün kâinatı bir 
Kur’ân gibi okuyabilecek derecesine”42 her insan kâbiliyeti nisbetinde gelebilmekte-
dir ki yüksek bir tahkikî iman boyutudur. Yine onun ifadesiyle bu durum, medrese-
lerde on beş senede gelinebilen tahkikî iman seviyesine –hakkı verilerek muhatap 

38 Nursi, Sözler, 5.
39 Nursi, Mektubat, 361.
40 Nursi, Sözler, 6.
41 Nursi, Sözler, 7.
42 Nursi, Emirdağ Lahikası, 97.
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olunursa– Risale-i Nur vesilesiyle on beş günde çıkmaktır ki hız asrı olan bu çağın 
insanı için müthiş bir imkân, harika bir ihsân olsa gerektir.

10. Muhakeme Usûlüne Dair Notlar

a) Tahkik taklidi kırıyorsa meşru, şefkati kırıyorsa gayrimeşrudur. Tahkik bir 
amaç değil araçtır. Araç amaca götürme işlevini yitirip başka değerleri hırpalamaya 
başladıysa orada durmak gerekir.

b) Zaruriyat hükmündeki meselelerde çok net, nazariyata giren konularda ise 
mümkün olduğunca esnek olmalı. Zira aklın yolu birdir ancak o Bir’in çeşit çeşit tecel-
lileri vardır ve her insanda gâlip olan tecelli de başkadır. Bu nedenle her insanın çok 
farklı bir nokta-i nazardan bakabileceği gerçeğini unutmamalı. Ancak rölativist bir 
omurgasızlığa da kesinlikle savrulmamalı. Zaruriyata taalluk eden meselelerde elden 
geldiğince net bir duruş ortaya koymak, ehl-i iman için mühim bir vazife şuuru olmalı.

c) Bediüzzaman’ın temel düşünce sistematiğini ifade eden Muhâkemât’ı, bilhassa 
başında yer alan Mukaddimeleri, Risale-i Nur’a muhatabiyette de esas alınmalı. Mese-
la Birinci Mukaddime’deki “Akıl ve nakil teâruz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil 
te’vil olunur”43 usûlünden hareketle, tahkik edilmemiş bir bilgiyle ya da süzgeçten 
geçirilmemiş bir hatırayla karşılaşılınca akıl esas alınıp nakil ona göre yorumlanmalı-
dır. Elbette “O akıl, akıl olsa gerektir”.44 Yani Risale-i Nur’un tahkikî iman eğitiminden 
geçmiş ve Külliyata nüfuz etmeye muvaffak olmuş bir akıl bunu yapmalıdır.

ç) Telvihât-ı Tis’a risalesinde “Gördüğün doğrudur fakat hükmün yanlıştır” de-
niyor. Bazen tüm mesele bundan ibaret oluyor. Geniş ve derin meselelerde hakikati 
ihâta etmek çok zor olduğu için çabuk hüküm koymaktan kaçınmalı.

d) Sonuca çabuk ulaşmak bazen muhakemenin eksikliğinden kaynaklanır bazense 
idrâkin temizliğinden. Şöyle ki: Sağlam bir bilgi temeli ve ciddi bir tahkik süreci is-
teyen meselelerde, bunlara sahip olunmadığı halde hemen kesin hükme atlanıyorsa, 
bu hal o kişi için muhakemenin eksikliğine delalet eder; ihtisas isteyen ilmî mevzular 
gibi. Bazı meseleler ise bedîhîdir. Parazitlerden arınmış olan her temiz kalp ve berrak 
akıl meselenin özünü kolayca idrak edebilir; temel iman hakikatleri gibi.

e) O’na varamayan her ilim gurbettedir. Alîm-i mutlaktan bağımsız bir ilim alanı 
düşünülemez. Düşünülenler de ancak tahayyül, tasavvur, vehim, safsata gibi bir asla 
irca edilemeyen şeylerin cirit attığı sahalardır. Lâkin “Hakikat telakki olunan hayalin 
ömrü kısadır”.

43 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemât (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2012), 12.
44 Nursi, Muhakemât, 12.
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f) İman beşerî bir teori değil ilahî bir hakikattir. Bu nedenle imânî bahislere muha-
tap olurken dikkat ve hürmet de ona göre olmalı. Sıkıcı bir okul dersine çalışıyormuş 
gibi davranılmamalı. Hayret ve haşyet gibi latifelerimizi de olayın içine katmaya çalış-
malı. Oturuşumuza dahi özen göstermeli.

“Risale-i Nur sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki iman-ı 
tahkikî ilimleri, başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan başka çok 
letâif-i insaniyenin de kuvvet ve nurlarıdır.”45

Bu hakikat ıskalanırsa “Yalnız akıl cüz’î bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler.”46 

g) “İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı” buyrulmuş. Bu “nokta”yı unutmamalı. 
Her ilim ve muhakeme, o tevhidî noktaya insanı yakınlaştırdığı ölçüde kıymetli, aksi 
takdirde kıymetsiz hatta zararlıdır.

h) Tahkik-hakikat-sır üçlemesine dikkat etmeli. Yani tahkik edilen meselenin ha-
kikatine ulaşmalı, ulaşılan hakikatin içerisindeki sırlar hissedilmeli ve yaşanmalıdır. 
Yaralayıcı bir tahkik kılıcına dönüşüp sırlardan istifade edememek de, sırlar dünya-
sında kaybolup tahkiksiz bir teslimiyetle yetinmek de Risale-i Nur’un mesleği açısın-
dan dengeyi temsil etmiyor. Mezkûr sacayağına hakkını vermek gerek.

ı) Risale-i Nur’un ispat/tahkik metodunu iyi anlamak için bilimsel ispat ile doğru 
muhakemeyi birbirinden ayırmalı. Modern bilimsel paradigmayı esas alan müfredat 
içerisinde zihni şekillenmiş bir genç, “ispat” denildiği vakit bundan yalnızca “labora-
tuvar ortamında gerçekleştirilen bilimsel ispat” olgusunu anlıyor. Zihindeki bu para-
digmatik kırılma neticesinde Allah’ın varlığı ve birliği, melekler, haşir gibi imânî me-
seleler, burhânî değere sahip olmayan dogmatik konular zannediliyor. Böyle olunca 
da “Bilim ispatlayana kadar Allah’ın varlığına inanmam” gibi ucube lafları duymak 
kaçınılmaz oluyor.

Hâlbuki seküler karakterli modern bilim sadece maddî evrenin çalışılmasıyla 
maddî sonuçlara ulaşmayı amaçlar, o kadar. Teori ve kuramları hep bu maddî bilinç 
üzerinden üretilir. İnsaniyetin yüksek manevî latifelerini –kurucu paradigması gere-
ği– ya inkâr ya da ihmâl eder. Mesela geçtiğimiz yüzyılda yaşamış Fransız bir Müslü-
man mütefekkiri olan Rene Guenon’a göre kadim gelenekteki simya ilmini temsil eden 
bugünkü kimya bilimi aslında manevî ve sembolik bir anlamı bulunan simya ilminin 
sadece maddi cephesine odaklanmış bir “kopuş”u temsil eder. Ona göre seküler Batı 
tarafından bilinçli bir şekilde bu ilmin manevî cephesi terk edilmiştir. Bu tercih neti-
cesinde maddî ve teknik açıdan ilerleme sağlansa da mâneviyat ve insâniyet açısından 

45 Nursi, Emirdağ Lahikası, 61.
46 Nursi, Emirdağ Lahikası, 61.
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büyük bir düşüş yaşanmıştır.47 Bu noktada akla, Üstad Bediüzzaman’ın modern Batı 
medeniyeti ve felsefesi için yapmış olduğu şu târif geliyor:

“Cin ve insin hatta şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaileri 
olan medeniyet ve hikmet-i felsefe…”

Doğru muhakeme denilen asıl sorgulama yönteminde ise insanın mahiyetine 
derç edilmiş görme, nefis, hayal, akıl, kalp, vicdan, sır, ruh gibi bütün yüksek duyu 
ve duygular kâinat kitabı üzerinden doğru bir şekilde işletilerek hakikatin bilgisine  
ulaşılmaktadır. Mesela kâinatta her an câri olan mükemmel düzen ve hassas dengeye 
dikkat çekilerek Sâni’in varlığı ve birliği ispatlanırken akıl, zalimin izzetinde mazlu-
mun zilletinde bu dünyadan gittiğine dikkat çekilerek Mahkeme-i Kübra ispatlanırken 
vicdan, insandaki ebediyet arzusuna dikkat çekilerek ebedî saadetin zarureti ispat-
lanırken kalp üzerinden bir tahkik yapılmaktadır. Kur’ân-ı Hakîm’in bizi davet ettiği 
metot da esasen budur. Kendini belli bir alana hapsetmeksizin sorgulamaya izin ver-
diği için gerçek özgürlük bu alandadır. Risale-i Nur’un ispat metodolojisi de bu usûle 
dayanır.

Sonuç

Her dönem, kendi soru ve sorunlarını beraberinde getirir. Eskilerin yaşadığı askerî 
darbeler, ideoloji kavgaları ya da maddî mahrumiyetler bugünün kuşağına pek bir an-
lam ifade etmemektedir. Fakat yeni nesil, teknoloji bağımlılığı gibi dezavantajlarının 
yanında, taassubu olmadığı için doğru bir usûl ve üslûpla yaklaşılırsa hakikate çabuk 
taraf olma gibi avantajlara da sahiptir. Risale-i Nur’un Kur’ân-ı Hakîm’den ahzettiği 
metot olan aklî hikmet ve kalbi şefkatin beraber çalıştırılması, yeni dönemi ve yeni 
nesli iknâ edecek bir potansiyele sahiptir. Bunun için eskiden getirilen ve belki de 
çoğuna nefsin karıştığı ferdî, cemaatî, içtimaî ve siyasî keşmekeşleri (onlardan ibret 
alarak) arkada bırakabilmeye, daha sonra kendi dar dairemizden başlayarak samimi 
bir gayret ile Risale-i Nur’un bize sunduğu o geniş anlam dünyasına temiz bir nazarla 
girebilmeye muhtâcız. Yanan bir kibritin yanmayan bir milyon kibritten üstün olduğu, 
dahası onları da alevlendirebileceği gerçeğini unutmadan ve bilhassa kendi nefsimizi 
herkesten ziyade nasihate muhtaç görerek çalışmalıyız.

Risale-i Nur nihai tahlilde insana kâinatı ve onun Yaratıcı’sını sevdirmektedir. Ve 
ancak seven sevdirebilir. Kâinattan bîhaber yaşayan bir anne ve baba çocuklarına kâi-
natı ve Sânii’ni ne kadar sevdirebilir? Eğer kâinatı ve içindeki mevcudâtı gerçekten 

47 Ayrıntılı bilgi için onun şaheseri kabul edilen Rene Guenon’un Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri 
kitabına bakılabilir.
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seversek mesele kendiliğinden hallolacaktır. Zira eserlerine hayran olduğu bir zâtı 
şiddetle sevmek, onun dediklerine kulak kesilmek, bununla da yetinmeyerek onu 
başkalarına tanıtarak onlara da sevdirmeye çalışmak insan fıtratının değişmez bir 
düsturudur. Dolayısıyla Risale-i Nur’un Kur’ân’dan ders alarak yapmaya çalıştığı şey 
ile aslında insanın “yaratılış sırrı” tahakkuk etmektedir. Bu nedenle “Risale-i Nur’un 
mânâ dünyasına girebilmek” klasik bir entelektüel uğraş değil bu meseleyle dertle-
nenler için en yüksek bir hayat amacı olmalıdır.
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