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Sedd-i Zülkarneyn, Ye’cüc ve Me’cüc

Dördüncü Mesele

Sedd-i Zülkarneyndir.

Nasıl bildin ki, bir şeyin vücudunu bilmek, o şeyin keyfiyet ve mahiyetini bilmek-
ten ayrıdır. Hem de bir kaziye çok ahkâmı tazammun eder. O ahkâmın bazısı zarurı� ve 
bazısı dahi nazarı� ve muhtelefün fı�hâdır.

Hem de malûmdur: Bir müteannid ve mukallid bir sâil, imtihan cihetiyle, bir kitap-
ta gördüğü bir meseleyi, eğerçi bir derece de muharref olsa, bir adamdan sual etse, tâ 
gaybda olan malûmuna cevap verse, o cevap iki cihetle doğrudur: Ya doğrudan doğru-
ya cevap verse; veyahut sâil-i müteannidin malûmuna ya bizzat veya teville cevab-ı 
muvafık veriyor. İ�kisi de doğrudur. Demek bir cevap, hem vâkii razı eder, zira haktır; 
hem sâili ikna eder. Zira eğerçi murat değilse, malûmuna tatbik eder. Hem makamın 
hatırını dahi kırmıyor. Zira cevapta ukde-i hayatiyeyi derc eder ki, makasıd-ı kelâm 
ondan istimdâd-ı hayat eder.

İ�şte cevab-ı Kur’ân dahi böyledir. Bundan sonra zarurı� ve gayr-ı zarurı�yi tefrik ede-
ceğiz. İ�şte, cevab-ı Kur’ânı�de mefhum olan zarurı� hükümler ki, inkârı kabul etmez, 
şudur:

Zülkarneyn müeyyed min indillah bir şahıstır. Onun irşad ve tertibiyle, iki dağ ara-
sında bir sed bina edilmiştir: Zâlimlerin ve bedevı�lerin def-i fesatları için... Ve Ye’cü-
c-Me’cüc, iki müfsit kabiledirler. Emr-i İ�lâhı� geldiği vakit sed harap olacaktır, ilâ âhi-
rihı�. Bu kıyasla, ona Kur’ân delâlet eden hükümler, Kur’ân’ın zaruriyatındandırlar. Bir 
harfin inkârı dahi kabil değildir. Fakat o mevzuat ve mahmulâtın keyfiyatlarının teşri-
hatları ve mahiyetlerinin hududu ise, Kur’ân onlara kat’iyyü’d-delâlet değildir. Belki 
“Â� mm hâssa, delâlet-i selâseden hiçbirisiyle delâlet etmez” kaidesiyle ve mantıkta be-
yan olunduğu gibi, “Bir hüküm, mevzu ve mahmulün vech-i mâ ile tasavvur etmek, 
kâfi olduğu”nun düsturuyla sabittir ki, Kur’ân onlara delâlet etmez. Fakat kabul ede-
bilir. Demek o teşrihat, ahkâm-ı nazariyedendir. Başka delâile muhavveldir. İ�çtihadın 
mazannesidir. Onda tevil için mecal vardır. Muhakkikı�nin ihtilâfatı, nazariyetine delil-
dir. Fakat vâ esefâ! Cevabın suale her cihetle lüzum-ı mutabakatın tahayyülüyle, sual-
deki halele ehemmiyet vermeyerek, cevabın zarurı� ve nazarı� olan hükümlerini, birden 
me’haz-i sâilden ve menbit-i sualden hûşeçı�n olup, alıp müfessir oldular.
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Yok, belki müevvil, yok belki mâsadakı mânâ yerine mânâ gösterdiler. Yok, belki 
mâsadakı olmak caiz ve bir derece mümkün olan şeyi, medlûl ve mefhum olarak tevil 
ettiler. Halbuki, Ü� çüncü Mukaddemenin sırrıyla zahirperestler kabul ederek ve mu-
hakkikı�n dahi hikâyat gibi ehemmiyetsiz olduğundan tenkitsiz şu tevili dinlediler. O 
teşrihatı, muharref olan Tevrat ve İ�ncil’de olduğu gibi kabul ederse, akide-i Ehl-i Sün-
net ve Cemaatte olan mâsumiyet-i enbiyaya muhalefet oluyor. Kıssa-i Lût ve Davud 
Âleyhimesselâm, buna iki şahittir.

Vakta ki, keyfiyette içtihad ve tevilin mecali vardır. Ben de bitevfikillâh derim: İ�ti-
kad-ı câzim, Hüdâ ve Peygamberimizin muradlarına kat’iyen vaciptir; zira zaruriyat-ı 
diniyedendir. Fakat murad hangisidir, muhtelefün fı�htir. Şöyle:

Zülkarneyn, İ�skender demem; zira isim bırakmaz. Bazı müfessir melik (lâm’ın kes-
riyle), bazı melek (lâm’ın fethiyle), bazı nebı�, bazı velı�, ilâ âhir demişlerdir. Herhalde 
Zülkarneyn, müeyyed min indillâh ve seddin binasına mürşid bir şahıstır. Âmma sed 
ise, bazı müfessir sedd-i Çin ve bazı müfessir “Başka yerde cebelleşmiş” ve bazı müfes-
sir “Sedd-i mahfı�dir; inkılâp ve ahval-i âlem setreylemiştir” ve bazı ve bazı, demişler-
dir, demişlerdir... Herhalde müfsidlerin def-i şerleri için bir redm-i azı�m ve cesı�m bir 
duvardır.

Âmma Ye’cüc-Me’cüc, bazı müfessir, “veled-i Yafesden iki kabile” ve bazı diğer, 
“Moğol ve Mançur” ve bazı dahi, “akvam-ı şarkiye-i şimalı�” ve bazı dahi, “benı� 
Â� dem’den bir cemiyet-i azı�me, dünya ve medeniyeti hercümerc eden bir taife” ve bazı 
dahi, “mahlûk-ı İ�lâhı�den yerin zahrında veyahut batnında âdemı� veya gayr-ı âdemı� bir 
mahlûktur ki, kıyamete, böyle nev-i beşerin hercümercine sebep olacaktır”; bazı ve 
bazı ve bazı dediklerini dediler... Nokta-i kat’iye ve cihet-i ittifakı� budur: Ye’cüc ve 
Me’cüc, ehl-i garet ve fesad ve ehl-i hadâret ve medeniyete, ecel-i kaza hükmünde iki 
tâife-i mahlûkullahtır.

Âmma harabiyet-i sed; bazı, kıyamette ve bazı, kıyamete yakın ve bazı, emaresi 
olmak şartıyla uzaktır ve bazı, harap olmuştur. Fakat dekk olmamış. Kıyle’ler çok. Her-
halde nokta-i ittifak, seddin inhidamı, yerin sakalına bir beyaz düşmek ve oğlu olan 
nev-i beşer de ihtiyar olmasına bir alâmettir. Eğer bu müzakeratı muvazene ve muha-
keme etmişsen caizdir, tecviz edesin, sedd-i Kur’ân, sedd-i Çindir ki, çok fersahlarla 
uzun ve acaib-i seb’a-i meşhureden bir müeyyed min indillâhın irşadıyla bina olun-
muş, o zamanın ehl-i medeniyeti, ehl-i bedeviyetin şerlerinden temin eylemiştir.

Evet, o vahşı�lerden Hun kabilesi Âvrupa’yı hercümerc ettiği gibi, onlardan Moğol 
taifesi de Âsya’yı zı�r ü zeber eylemiştir. Sonra seddin harabiyeti kıyamete alâmet olur. 
Bahusus dekk, ondan başkadır. Peygamber, “Eşrat-ı saattenim. Ben ve kıyamet bu iki 
parmak gibiyiz” dese, neden istiğrab olunsun ki, harabiyet-i sed, zaman-ı saâdetten 
sonra alâmet-i kıyamet olsun?
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Hem de seddin inhidamı, ömr-i arza nispeten, yerin yüzünde ihtiyarlıktan bir bu-
ruşukluktur. Belki, tamam-ı nehara nispeten vakt-ı ısfırar gibidir—eğerçi binler sene 
de fâsıl olsa... Kezalik Ye’cüc ve Me’cücün ihtilâlleri, nev-i beşerin şeyhuhetinden gel-
me bir hummâ ve sıtması hükmündedir.

Bundan sonra On İ�kinci Mukaddeme’nin fatihasında bir tevil-i âhar sana feth-i bab 
eder. Şöyle:

Kur’ân hısas için kasası zikrettiği gibi, ukad-ı hayatiye hükmünde ve makasıd-ı 
Kur’âniyeden bir maksadına münasip noktaları intihap ve rabt-ı maksada ittisal etti-
riyor. Eğerçi hariçte ve husulde birbirinin narı veya nuru birbiriyle görünmediği hal-
de, zihninde ve üslûpta teânuk ve musahabet edebilirler. Hı�nâ ki, kıssa hisse içindir. 
Sana ne lâzım teşrihatı nasıl olursa olsun, sana taâlluk edemez. Kendi hisseni al, git. 
Hem de Onuncu Mukaddemeden istizhâr et. Göreceksin: Mecaz mecaza kapı açar, 
.zâhirperestleri dışarıya sürüyor تَْغُرُب ِفىَعْيٍن َحِمَئٍة

Malûm olsun ki, esâlı�b-i Ârapta tecellı� eden hüccetullahın miftahı, yalnız istiare ve 
mecaz üzerine müesses ve asl-ı i’câz olan belâgattir. Yoksa, şöhret sebebiyle yalancı 
hadsle lâkı�ta olunan ve rızaları olmadığı halde esdâf-ı âyâtta saklanan boncuklar de-
ğildir. İ�stersen Onuncu Mukaddemenin Hâtimesini istişmamla zevk et. Zira, hitamı 
misktir. Ve içinde baldır. Hem de caizdir ki, meçhulü’l-keyfiyet olan sed, başka yerde 
sair alâmât-ı kıyamet gibi mestur ve kıyamete kadar bakı� ve bazı inkılâbatıyla meçhul 
kalarak kıyamette harap olacaktır.

Muhakemat1

Kıssaların müteaddid surelerde yer alması

Dördüncü nokta: Kelâmı öyle ifrağ etmek ve istidad vermektir ki, pek çok fürûların 
tohumlarını mutazammın ve pek çok ahkâma me’haz ve pek çok maânı�ye ve vücuh-ı 
muhtelifeye delâlet etmektir. Güya bu istidadı tazammunla kelâmın kuvve-i nâmiyesi-
nin kuvvetine telvih eder ve hasılatının kesretini gösterir. Sanki o fürû ve vücuhların 
mahşeri olan meselede cem eder, tâ ki mezaya ve mehasinini muvazenet edip her bir 
fer’i bir garaza sevk ve her bir vechi bir vazifeye tayin eder.

ِة ُموٰسى َفِاّنََها اَْجٰدى ِمْن تََفاِريِق اْلَعَصا اََخَذَها اْلُقْرٰاُن ِبَيِدِه  َفاْنُظْر اِٰلى ِقّصَ
ْت َسَحَرُة اْلَبَياِن َساِجِديَن لَِباَلَغِتِه اْلَبْيَضاِء َفَخّرَ

Evet, kıssa-i Mûsâ meşhur darb-ı meseldeki tefariku’l-asâdan daha nâfidir. Nasıl o 
asa ne kadar parçalansa yine bir işe yarar. Kıssa-i Mûsâ dahi öyledir. Bu hâsiyetine 

1 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 78-82.
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binaendir ki, Kur’ân yed-i beyza-i mu’cizü’l-beyanıyla o kıssayı aldı ve suver-i mütead-
didede gösterdi. Her bir ciheti hüsn-i istimâl etti. Fenn-i beyanın seherâsı, belâgatine 
secde ber zemin-i hayret ve muhabbet ettiler.

Ey birader! Bu meselede olan hayal-meyal belâgat, bu esalib ile sana öyle bir şece-
reyi tersim eder ki, cesı�m urûku müteşâbike, uzun boğumları mütenasika ve müteşa-
ib, dalları müteanika, meyve ve semeratı mütenevvia olan bir şecere-i hakikat sana 
tasvir eder. Eğer istersen Âltıncı Meseleye temaşa et. Zira çendan müşevveş ise, bir 
derece bu meselenin bir parçasına misal olabilir.

Muhakemat2

Kıssa-i Adem (as) ve Mûsâ (as)

Yirminci Söz

İ�ki Makamdır

Birinci Makam

وا ااِّلَۤاِْبِليَس َواِْذ ُقْلَنا لِْلَمٰلِۤئَكِة اْسُجُدوا ِاٰلَدَم َفَسَجُدۤ
اِّنَ اهللَ يَْاُمُرُكْم اَْن تَْذبَُحوا بََقَرًة

ُثّمَ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن بَْعِد ٰذلَِك َفِهَى َكاْلِحَجاَرِة اَْو اََشّدُ َقْسَوًة
Birgün şu âyetleri okurken, İ�blis’in ilkaatına karşı Kur’ân-ı Hakı�min feyzinden üç 

nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur:

Dedi ki: “Dersiniz, ‘Kur’ân mu’cizedir; hem nihayetsiz belâgattedir; hem umuma 
her vakitte hidayettir.’ Halbuki, şöyle bazı hâdisât-ı cüz’iyeyi tarihvâri bir surette mu-
sırrâne tekrar etmekte ne mânâ var? Bir ineği kesmek gibi bir vakıa-i cüz’iyeyi o kadar 
mühim tavsifatla böyle zikretmek, hattâ o sûre-i azı�meye de el-Bakara tesmiye etmek-
te ne münasebet var? Hem de ‘Â� dem’e secde’ olan hadise, sırf bir emr-i gaybı�dir. Âkıl 
ona yol bulamaz; kavı� bir imandan sonra teslim ve iz’an edilebilir. Halbuki Kur’ân 

umum ehl-i akla ders veriyor. Çok yerlerde اََفاَل يَْعِقُلوَن der, akla havale eder. Hem 
taşların tesadüfı� olan bazı hâlât-ı tabiiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet 
var?”

İ�lham olunan nüktelerin sureti şudur:

2 Nursi, Muhakemat, 118-119.
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Birinci Nükte

Kur’ân-ı Hakı�mde çok hâdisât-ı cüz’iye vardır ki, her birisinin arkasında bir düs-
tur-ı küllı� saklanmış ve bir kanun-ı umumı�nin ucu olarak gösteriliyor. Nasıl ki, 

اَء ُكّلََها  �Hazret-i Â َعّلََم ٰاَدَم ْااَلْسَمۤ dem’in melâikelere karşı kabiliyet-i hilâfet için bir 
mu’cizesi olan tâlim-i esmâdır ki, bir hadise-i cüz’iyedir. Şöyle bir düstur-ı küllı�nin 
ucudur ki:

Nev-i beşere câmiiyet-i istidat cihetiyle tâlim olunan hadsiz ulûm ve kâinatın en-
vâına muhit pek çok fünun ve Hâlıkın şuûnât ve evsâfına şâmil kesretli maarifin tâli-
midir ki, nev-i beşere, değil yalnız melâikelere, belki semâvât ve arz ve dağlara karşı 
emanet-i kübrâyı haml dâvâsında bir rüçhaniyet vermiş; ve heyet-i mecmuasıyla arzın 
bir halife-i mânevı�si olduğunu Kur’ân ifham ettiği misillü, “melâikelerin Â� dem’e sec-
desiyle beraber Şeytanın secde etmemesi” olan hadise-i cüz’iye-i gaybiye, pek geniş 
bir düstur-ı külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi, pek büyük bir hakikati ihsas ediyor. 
Şöyle ki:

Kur’ân, şahs-ı Â� dem’e melâikelerin itaat ve inkıyadını ve Şeytanın tekebbür ve im-
tinâını zikretmesiyle, nev-i beşere kâinatın ekser maddı� envâları ve o envâın mânevı� 
mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarını ve nev-i beşerin hassalarının bü-
tün istifadelerine müheyyâ ve münkad olduklarını ifham etmekle beraber; o nev’in 
istidadâtını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadd-ı şerire ile onların mümessille-
ri ve sekene-i habiseleri o nev-i beşerin tarı�k-i kemâlâtında ne büyük bir engel, ne 
müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, birtek Â� dem 
ile cüz’ı� hadiseyi konuşurken, bütün kâinatla ve bütün nev-i beşerle bir mükâleme-i 
ulviye ediyor.

İ�kinci Nükte

Mısır kıt’ası, kumistan olan Sahrâ-yı Kebirin bir parçası olduğundan, Nil-i mübare-
kin feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem-nümun sah-
râ komşuluğunda şöyle cennet-misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felâhat ve zi-
raati, ahalisinde pek mergup bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tesbit 
etmiş ki, ziraati kudsiye ve vasıta-i ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes, belki mâbud 
derecesine çıkarmış. Hattâ, o zamandaki Mısır milleti, sevre, bakara, ibadet etmek de-
recesinde bir kudsiyet vermişler. İ�şte, o zamanda Benı� İ�srail dahi o kıt’ada neş’et edi-
yordu; ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, “icl” meselesinden anlaşılıyor.

İ�şte, Kur’ân-ı Hakı�m, Hazret-i Mûsâ aleyhisselâmın risaletiyle, o milletin seciyele-
rine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakarperestlik mefkûresini kesip öldürdü-
ğünü, bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. İ�şte şu hadise-i cüz’iye ile bir düstur-ı küllı�yi, 

159

Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 155-169



her vakit, hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu, ulvı� bir i’câz ile  
beyan eder.

Buna kıyasen bil ki, Kur’ân-ı Hakı�mde bazı hâdisât-ı tarihiye suretinde zikredilen 
cüz’ı� hadiseler, küllı� düsturların uçlarıdır. Hattâ çok surelerde zikir ve tekrar edilen 
kıssa-i Mûsânın yedi cümlelerine misal olarak, Lemeat’ta, İ�’câz-ı Kur’ân Risalesinde, o 
cüz’ı� cümlelerin her bir cüz’ünün nasıl mühim bir düstur-ı küllı�yi tazammun ettiğini 
beyan etmişiz. İ�stersen o risaleye müracaat et.

Sözler3

Kur’an kıssalarındaki maksatlar

İ�şte, Kur’ân, câmiiyet-i lâfziye cihetiyle, kelâmdan, kelimeden, huruftan ve sükût-
tan, her birisinin binler misallerinden yalnız nümune olarak birer misal getirdik. Â� ye-
ti ve kıssatı bunlara kıyas edersin.

Hem meselâ, َفاْعلَْم اَّنَُه اَل اِٰلَه ااِّلَ اهلُل َواْسَتْغِفْر لَِذْنِبَك âyeti, o kadar vücuhu 
var ve o derece merâtibi var ki, bütün tabakat-ı evliya, bütün sülûklerinde ve mertebe-
lerinde şu âyete ihtiyaçlarını görüp, ondan kendi mertebesine lâyık bir gıda-yı mâ-
nevı�, bir taze mânâ almışlar. Çünkü Âllah bir ism-i câmi’ olduğundan, Esmâ-i Hüsnâ 
adedince tevhidler, içinde bulunur.

اَق ااِّلَ ُهو ﴿﴾ اَل َخالَِق ااِّلَ ُهَو ﴿﴾ اَل َرْحٰمَن ااِّلَ ُهَو .ve hâkezâ اَْى اَل َرّزَ

Hem meselâ, kasas-ı Kur’âniyeden kıssa-i Mûsâ aleyhisselâm, adeta Âsâ-yı Mûsâ 
aleyhisselâm gibi, binler faideleri var. O kıssada, hem Peygamber aleyhissalâtü ves-
selâmı teskin ve tesellı�, hem küffarı tehdit, hem münafıkları takbih, hem Yahudileri 
tevbih gibi çok makàsıdı, pek çok vücuhu vardır. Onun için sûrelerde tekrar edilmiştir. 
Her yerde bütün maksatları ifade ile beraber, yalnız birisi maksud-ı bizzat olur, diğer-
leri ona tâbi kalırlar.

Eğer desen: “Geçmiş misallerdeki bütün mânâları, nasıl bileceğiz ki Kur’ân onları 
irade etmiş ve işaret ediyor?”

Elcevap: Madem Kur’ân bir hutbe-i ezeliyedir. Hem muhtelif, tabaka tabaka olarak, 
asırlar üzerinde ve arkasında oturup dizilmiş bütün benı� Â� deme hitap ediyor, ders 
veriyor. Elbette o muhtelif efhâma göre müteaddit mânâları derc edip irade edecektir 
ve iradesine emareleri vaz edecektir.

Evet, İşârâtü’l-İ’câz’da, şuradaki mânâlar misillü kelimât-ı Kur’âniyenin müteaddit 
mânâlarını ilm-i sarf ve nahvin kaideleriyle ve ilm-i beyan ve fenn-i maânı�nin  

3 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 333-335.
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düsturlarıyla, fenn-i belâgatin kanunlarıyla ispat edilmiştir. Bununla beraber, ulûm-ı 
Ârabiyece sahih ve usul-ı diniyece hak olmak şartıyla ve fenn-i maânı�ce makbul ve 
ilm-i beyanca münasip ve belâgatçe müstahsen olan bütün vücuh ve maânı�, ehl-i içti-
had ve ehl-i tefsir ve ehl-i usulü’d-din ve ehl-i usulü’l-fıkhın icmâıyla ve ihtilâflarının 
şehadetiyle, Kur’ân’ın mânâlarındandırlar. O mânâlara, derecelerine göre birer emare 
vaz etmiştir: ya lâfziyedir, ya mâneviyedir. O mâneviye ise, ya siyak veya sibak-ı kelâm-
dan veya başka âyetten birer emare, o mânâya işaret eder. Bir kısmı yirmi ve otuz ve 
kırk ve altmış, hattâ seksen cilt olarak muhakkikler tarafından yazılan yüz binler tef-
sirler, Kur’ân’ın câmiiyet ve harikiyet-i lâfziyesine kat’ı� bir burhan-ı bâhirdir. Her ne 
ise, biz şu Sözde her bir mânâya delâlet eden emareyi kanunuyla, kaidesiyle göstersek 
söz çok uzanır. Onun için kısa kesip kısmen İşârâtü’l-İ’câz’a havale ederiz.

Sözler4

Kıssaların tekrarındaki hikmet

Hem meselâ, Âsâ-yı Mûsâ gibi çok hikmetleri ve faideleri bulunan kıssa-i Mûsâ’nın 
(as) ve sair enbiyanın kıssalarını çok tekrarında, risalet-i Âhmediyenin hakkaniyetine 
bütün enbiyanın nübüvvetlerini hüccet gösterip, “Onların umumunu inkâr edemeyen, 
bu zâtın risaletini hakikat noktasında inkâr edemez” hikmetiyle; ve herkes her vakit 
bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından, her bir uzun ve muta-
vassıt sûreyi birer küçük Kur’ân hükmüne getirmek için, ehemmiyetli erkân-ı imaniye 
gibi o kıssaları tekrar etmesi, değil israf, belki mukteza-yı belâgattir ve hâdise-i Mu-
hammediye, bütün benı� Â� demin en büyük hadisesi ve kâinatın en azametli meselesi 
olduğunu ders vermektir.

Sözler5

Kıssa-i Yunus (as)

Birinci Lem’a

Hazret-i Yunus ibni Mettâ Âlâ Nebiyyinâ ve Âleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı, en 
azı�m bir münâcâttır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazret-i Yunus aleyhis-
selâmın kıssa-i meşhuresinin hülâsası:

Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve 

karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette, اَل اِٰلَه ااِّلَۤ اَْنَت ُسْبَحانََك اِنِّى ُكْنُت 
4 Nursi, Sözler, 529-531.
5 Nursi, Sözler, 617-618.
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.münâcâtı, ona sür’aten vasıta-i necat olmuştur ِمَن الّظَالِِميَن

Şu münâcâtın sırr-ı azı�mi şudur ki:

O vaziyette esbab bilkülliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir 
Zat lâzım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevv-i semâya geçebil-
sin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hût ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine 
musahhar eden bir Zat onu sahil-i selâmete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmet-
kârı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri 
yok. Müsebbibü’l-Esbabdan başka bir melce olamadığını aynelyakin gördüğünden, 
sırr-ı ehadiyet, nur-ı tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münâcât birden bire geceyi, 
denizi ve hûtu musahhar etmiştir. O nur-ı tevhid ile hûtun karnını bir tahtelbahir ge-
misi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvâri emvac dehşeti içinde, denizi, o nur-ı tevhid 
ile emniyetli bir sahrâ, bir meydan-ı cevelân ve tenezzühgâhı olarak o nur ile semâ 
yüzünü bulutlardan süpürüp, kameri bir lâmba gibi başı üstünde bulundurdu. Her 
taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlûkat, her cihette ona dostluk yüzünü göster-
diler. Tâ sahil-i selâmete çıktı, şecere-i yaktı�n altında o lûtf-ı Rabbânı�yi müşahede etti.

İ�şte, Hazret-i Yunus aleyhisselâmın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş 
bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İ�stikbalimiz, nazar-ı gafletle, onun gecesinden 
yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz, şu sergerdan küre-i zeminimizdir. 
Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor; onun denizinden bin derece daha 
korkuludur. Bizim hevâ-yı nefsimiz, hûtumuzdur; hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına 
çalışıyor. Bu hut, onun hûtundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hûtu yüz se-
nelik bir hayatı mahveder. Bizim hûtumuz ise, yüz milyon seneler hayatın mahvına 
çalışıyor.

Madem hakikı� vaziyetimiz budur. Biz de, Hazret-i Yunus aleyhisselâma iktidaen, 
umum esbabdan yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya, Müsebbibü’l-Esbab olan Rab-

bimize iltica edip اَل اِٰلَه ااِّلَۤ اَْنَت ُسْبَحانََك اِنِّى ُكْنُت ِمَن الّظَالِِميَن demeliyiz ve 

aynelyakin anlamalıyız ki, gaflet ve dalâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istik-
bal, dünya ve hevâ-yı nefsin zararlarını def edecek yalnız o Zat olabilir ki, istikbal 
taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Âcaba Hâlık-ı 
Semâvat ve Ârzdan başka hangi sebep var ki, en ince ve en gizli hâtırât-ı kalbimizi bi-
lecek? Ve bizim için istikbali, âhiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin bo-
ğucu emvâcından kurtaracak-hâşâ-Zât-ı Vâcibü’l-Vücuddan başka hiçbir şey, hiçbir 
cihette, Onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halâskâr olamaz.

Madem hakikat-i hal böyledir. Nasıl ki Hazret-i Yunus aleyhisselâma o münâcâtın 
neticesinde hûtu ona bir merkûb, bir tahtelbahir ve denizi bir güzel sahrâ ve gece 
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mehtaplı bir lâtif suret aldı. Biz dahi o münâcâtın sırrıyla  اَل اِٰلَه ااِّلَۤ اَْنَت ُسْبَحانََك 
الّظَالِِميَن ِمَن  ُكْنُت  اَْنَت .demeliyiz اِنِّى  ااّلَۤ  اِٰلَه   ,cümlesiyle istikbalimize اَل 
-fıkrasıyla nefsimize na اِنِّى ُكْنُت ِمَن الّظَالِِميَن ,kelimesiyle dünyamıza ُسْبَحانََك
zar-ı merhametini celb etmeliyiz.

Tâ ki, nur-ı iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gece-
mizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılâp etsin. Ve mütemadiyen mevt ve 
hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar emvâcı üstünde hadsiz cenazeler binip ade-
me atılan dünyamız ve zeminimizde, Kur’ân-ı Hakı�min tezgâhında yapılan bir sefine-i 
mâneviye hükmüne geçen hakikat-i İ�slâmiyet içine girip, selâmetle o denizin üstünde 
gezip, tâ sahil-i selâmete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve 
zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet 
ve dehşet yerine, nazar-ı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. 
Hem o sırr-ı Kur’ân’la, o terbiye-i Furkaniye ile, nefsimiz bize binmeyecek, merkûbu-
muz olup, bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız 
olsun.

Elhasıl: Madem insan, mahiyetinin câmiiyeti itibarıyla, sıtmadan müteellim olduğu 
gibi, arzın zelzele ve ihtizâzâtından ve kâinatın kıyamet hengâmında zelzele-i kübrâ-
sından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebinı� bir mikroptan korkar, ecrâm-ı ulviye-
den zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dün-
yayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever; öyle de, hadsiz ebedı� Cenneti 
dahi müştakane sever. Elbette, böyle bir insanın Mâbudu, Rabbi, melcei, halâskârı, 
maksudu öyle bir Zat olabilir ki, umum kâinat Onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve 

seyyârat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvâri (as) َاَل اِٰلَه ااِّل 
.demeye muhtaçtır اَْنَت ُسْبَحانََك اِنِّى ُكْنُت ِمَن الّظَالِِميَن

Lem’alar6

Kıssa-i Eyyûb (as)

İ�kinci Lem’a

ِحيِم ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ِبْسِم اهلّلٰ
اِحِميَن ّرُ َواَْنَت اَْرَحُم الّرَ ِنَى الّضُ اِْذ نَاٰدى َرّبَُهۤ اَنِّى َمّسَ

6 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 27-30.
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Sabır kahramanı Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, hem 

tesirlidir. Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda ِنَى َمّسَ اَنِّى   َرِبّۤى 
اِحِميَن ّرُ َواَْنَت اَْرَحُم الّرَ .demeliyiz الّضُ

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki:

Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azı�m mükâfâtını 
düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüt eden 
kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İ�lâhiyenin mahalleri olan kalb 
ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle, kendi istirahati 
için değil, belki ubudiyet-i İ�lâhiye için demiş: “Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen 
zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor” diye münâcât edip, Cenâb-ı Hak o hâlis 
ve sâfi, garazsız, lillâh için o münâcâtı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemâl-i 
âfiyetini ihsan edip envâ-ı merhametine mazhar eylemiş.

İ�şte bu Lem’ada Beş Nükte var.

Birinci Nükte

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın zâhirı� yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtını� ve 
ruhı� ve kalbı� hastalıklarımız vardır. İ�ç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyûb’dan 
daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamı-
za giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit edi-
yordu. Bizim mânevı� yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O 
münâcât-ı Eyyûbiyeye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız.

Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neş’et eden kurtlar kalb ve lisanına iliş-
mişler. O� yle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, 
şüpheler—neûzu billâh—mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve ima-
nın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanı�sine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştıra-
rak susturuyorlar.

Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-ı imanı çıkarıncaya ka-
dar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla 
çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevı� yılan olarak kalbi ısırıyor.

Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından çok 
hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir 
emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.
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Hem meselâ, Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Ce-
hennemin tehdidâtını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Ce-
hennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emâre ve bir şüphe, Cehennemin inkâ-
rına cesaret veriyor.

Hem meselâ, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir 
adamın, küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müte-
essir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı 
bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve mânen diyor ki, 
keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı! Ve bu arzudan, bir mânevı� adâvet-i İ�lâhiyeyi 
işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe, vücud-ı İ�lâhiyeye dair kalbe gelse, kat’ı� 
bir delil gibi ona yapışmaya meyleder; büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht 
bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz’ı� bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mu-
kabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş mânevı� sıkıntılara kendini hedef 
eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder.

Ve hâkezâ, bu üç misale kıyas edilsin ki, بَْل َراَن َعٰلى ُقُلوِبِهْم sırrı anlaşılsın.

İ�kinci Nükte

Yirmi Âltıncı Sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda 
insanların şekvâya üç vecihle hakları yoktur.

Birinci Vecih: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san’atına mazhar edi-
yor. İ�nsanı bir model yapmış; o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, 
tağyir eder, muhtelif esmâsının cilvesini gösterir. Şâfı� ismi hastalığı istediği gibi, Rez-
zak ismi de açlığı iktiza ediyor, ve hâkezâ...

اُء ُف ِفى ُمْلِكِه َكْيَف يََشۤ      َمالُِك اْلُمْلِك يََتَصّرَ
İ�kinci Vecih: Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bu-

lur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak isti-
rahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe 
yakındır ve ona gider.

Ü� çüncü Vecih: Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve 
ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-ı hizmettir ve mahall-i ubudiyettir.

Hastalıklar ve musibetler, dinı� olmamak ve sabretmek şartıyla, o hizmete ve o ubu-
diyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne 
getirdiğinden, şekvâ değil, şükretmek gerektir.

Evet, ibadet iki kısımdır: bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malûmdur. 
Menfi kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip, 
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Rabb-i Rahı�mine ilticâkârâne teveccüh edip, Onu düşünüp, Ona yalvarıp hâlis bir ubu-
diyet yapar. Bu ubudiyete riyâ giremez, hâlistir. Eğer sabretse, musibetin mükâfâtını 
düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü 
uzun bir ömür olur. Hattâ bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. 
Hattâ bir âhiret kardeşim, Muhacir Hafız Âhmed isminde bir zâtın müthiş bir hastalı-
ğına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi: “Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün 
ibadet hükmüne geçiyor.” Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu.

Ü� çüncü Nükte

Bir iki Sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve 
lisanına ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf eder, ya “Elhamdülillâh” der.

Teessüfü dedirten, eski zamanın lezâizinin zeval ve firakından neş’et eden mânevı� 
elemlerdir. Çünkü zevâl-i lezzet elemdir. Bazan muvakkat bir lezzet daimı� elem verir. 
Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor.

Eski hayatında geçirdiği muvakkat âlâmın zevâlinden neş’et eden mânevı� ve daimı� 
lezzet, “Elhamdülillâh” dedirtir. Bu fıtrı� hâletle beraber, musibetlerin neticesi olan se-
vap ve mükâfât-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne 
geçmesini düşünse, sabırdan ziyade, şükreder,

اَلِل ِ َعٰلى ُكِلّ َحاٍل ِسَوى اْلُكْفِر َوالّضَ اَْلَحْمُد هلِلّٰ
demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, “Musibet zamanı uzundur.” Evet, musibet 

zamanı uzundur. Fakat örf-i nâsta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, 
belki uzun bir ömür gibi hayatı� neticeler verdiği için uzundur.

Dördüncü Nükte

Yirmi Birinci Sözün Birinci Makamında beyan edildiği gibi, Cenâb-ı Hakkın insana 
verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kâfi gelebilir. 
Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fâni hayatı bâki tevehhüm etme-
siyle, sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, halihazırdaki musibete karşı sabrı 
kâfi gelmez, şekvâya başlar. Âdeta—hâşâ—Cenâb-ı Hakkı insanlara şekvâ eder. Hem 
çok haksız bir surette ve divanecesine şekvâ edip sabırsızlık gösterir.

Çünkü, geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış; elemi gitmiş, 
zevâlindeki lezzet kalmış; sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekvâ değil, belki 
mütelezzizâne şükretmek lâzım gelir. Onlara küsmek değil, bilâkis muhabbet etmek 
gerektir. Onun o geçmiş fâni ömrü, musibet vasıtasıyla bâki ve mes’ut bir nevi ömür 
hükmüne geçer. Onlardaki âlâmı vehimle düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı da-
ğıtmak divaneliktir.
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Âmma gelecek günler ise, madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık 
veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekvâ etmek, ahmaklıktır. 
“Yarın, öbür gün aç olacağım, susuz olacağım” diye bugün mütemadiyen su içmek, ek-
mek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. O� yle de, gelecek günlerdeki, şimdi 
adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan müteellim olmak, sa-
bırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir 
belâhettir ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selb ediyor.

Elhasıl, nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de, şekvâ musibeti ziyadeleştirir. 
Hem merhamete liyakati selb eder.

Birinci Harb-i Ümumı�nin birinci senesinde, Erzurum’da mübarek bir zat müthiş 
bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim. Bana dedi:

“Yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım” diye acı bir şikâyet etti.

Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim:

“Kardeşim, geçmiş sıkıntılı yüz günün, şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları 
düşünüp şekvâ etme. Onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise, madem daha gelmemiş-
ler; Rabbin olan Rahmânü’r-Rahı�min rahmetine itimad edip, dövülmeden ağlama, 
hiçten korkma, ademe vücut rengi verme. Bu saati düşün.

Sendeki sabır kuvveti bu saate kâfi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki, sol 
cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu hal-
de, sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte, o tutar, merkez kuv-
vetini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıf bırakıp, düşman ednâ bir kuvvetle merkezi ha-
rap eder.”

Dedim: “Kardeşim, sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. 
Rahmet-i İ�lâhiyeyi ve mükâfât-ı uhreviyeyi ve fâni ve kısa ömrünü uzun ve bâki bir 
surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekvâ yerinde ferahlı bir şükret.”

O da tamamıyla bir ferah alarak, “Elhamdülillâh,” dedi, “Hastalığım ondan bire 
indi.”

Beşinci Nükte

Ü� ç Meseledir.

Birinci Mesele: Âsıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i 
diniyeden her vakit dergâh-ı İ�lâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir.

Fakat dinı� olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı 
ihtar-ı Rahmânı�dir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, 
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onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunâne 
dönerler. O� yle de, çok zâhirı� musibetler var ki, İ�lâhı� birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir 
kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerı� olan aczini ve zaafını 
bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nev’i, sabıkan geçtiği gibi, 
o kısım, musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbânı�dir, bir tathirdir.

Rivayette vardır ki, “Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor; sıtmanın 
titremesinden günahlar öyle dökülüyor.”

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâm, münâcâtında, istirahat-i nefis için dua etmemiş. Bel-
ki zikr-i lisanı� ve tefekkür-i kalbı�ye mâni olduğu zaman, ubudiyet için şifa talep eyle-
miş. Biz, o münâcâtla birinci maksadımız, günahlardan gelen mânevı�, ruhı� yaralarımı-
zın şifasını niyet etmeliyiz. Maddı� hastalıklar için, ubudiyete mâni olduğu zaman iltica 
edebiliriz. Fakat muterizâne, müştekiyâne bir surette değil, belki mütezellilâne ve is-
timdatkârâne iltica edilmeli. Madem Onun rububiyetine razıyız; o rububiyeti nokta-
sında verdiği şeye rıza lâzım. Kazâ ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah, of 
edip şekvâ etmek, bir nevi kaderi tenkittir, rahı�miyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden, 
başını örse vurur, kırar. Rahmeti ittiham eden, rahmetten mahrum kalır. Kırılmış elle 
intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor; öyle de, musibe-
te giriftar olan adam, itirazkârâne şekvâ ve merakla onu karşılamak, musibeti ikileşti-
riyor.

İ�kinci Mesele: Maddı� musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. 
Meselâ, gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehem-
miyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, 
lâkayt kaldıkça dağılmaları gibi, maddı� musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle 
baktıkça büyür. Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalbde de kökleşir, bir 
mânevı� musibeti dahi netice verir, ona istinad eder, devam eder. Ne vakit o merakı, 
kazâya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi, maddı� 
musibet hafifleşe hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur, gider. Bu hakikati ifade için 
bir vakit böyle demiştim:

Bırak ey biçare feryadı belâdan kıl tevekkül,

Zira feryat belâ ender hatâ ender belâdır bil.

Eğer belâ vereni buldunsa, safâ ender atâ ender belâdır bil.

Eğer bulmazsan, bütün dünya cefâ ender fenâ ender belâdır bil.

Cihan dolu belâ başında varken, ne bağırırsın küçük bir belâdan? Gel, tevekkül kıl.

Tevekkülle belâ yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.
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Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adâvet musalâhaya, husu-
met şakaya döner, adâvet küçülür, mahvolur, tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi 
öyledir.

Ü� çüncü Mesele: Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini 
değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta belâ, belâ değil, belki bir lûtf-ı İ�lâhı�dir. Ben 
şu zamandaki hastalıklı sair musibetzedeleri—fakat musibet dine dokunmamak şar-
tıyla—bahtiyar gördüğümden, hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda 
bana bir fikir vermiyor. Ve bana, onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü, hangi bir 
genç hasta yanıma gelmişse, görüyorum, emsallerine nisbeten bir derece vazife-i dini-
yeye ve âhirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki, öyleler hakkında o nevi 
hastalıklar musibet değil, bir nevi nimet-i İ�lâhiyedir. Çünkü, çendan o hastalık onun 
dünyevı�, fâni, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor, fakat onun ebedı� hayatına fayda-
sı dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşlu-
ğuyla ve zamanın sefahetiyle, elbette hastalık hâletini muhafaza edemeyecek, belki 
sefahete atılacak.

Lem’alar7

7 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 31-38.
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