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Kur’ân’daki anâsır-ı esasiye dörttür

Saniyen: Kur’ân’daki anâsır-ı esasiye ve Kur’ân’ın takip ettiği maksatlar tevhid, nü-
büvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört unsuru beyan edeceğiz.

Sual: Kur’ân’ın, şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malûmdur?

Cevap: Evet, benı� Â� dem, büyük bir kervan ve azı�m bir kafile gibi mâzinin derelerin-
den gelip, vücut ve hayat sahrâsında misafir olup, istikbalin yüksek dağlarına ve mü-
zeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekte iken, kâinatın 
nazar-ı dikkatini celb etti. “Şu garip ve acip mahlûklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? 
Nereye gidiyorlar?” diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti 
karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle bir muhavere başladı:

Hikmet: “Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? 
Reisiniz kimdir?”

Bu suale, benı� Â� dem namına, emsali olan büyük peygamberler gibi, Muhammed-i 
Ârabı� aleyhissalâtü vesselâm, nev-i beşere vekâleten karşısına çıkarak şöyle cevapta 
bulundu:

“Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar, Sultan-ı Ezelı�nin kudretiyle, yokluk karanlıkla-
rından, ziyadar varlık âlemine çıkarılan mahlûklardır. Sultan-ı Ezelı�, bütün mevcudatı 
içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrâyı bize vermiştir. Biz, haşir yoluyla saa-
det-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de, o saadet-i 
ebediye yollarını temin etmekle re’sü’l-malımız olan istidatlarımızı nemalandırmak-
tır. Ve şu azı�m insan kervanına, bundan sonra Sultan-ı Ezelı�den risalet vazifesiyle gelip 
riyaset eden benim. İ�şte o Sultan-ı Ezelı�nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur’ân-ı 
Âzı�müşşân elimdedir. Şüphen varsa al, oku!”

Muhammed-i Ârabı� aleyhissalâtü vesselâmın verdiği şu cevaplar, Kur’ân’dan muk-
tebes ve Kur’ân lisanıyla söylenildiğinden, Kur’ân’ın anâsır-ı esasiyesinin şu dört mak-
satta temerküz ettiği anlaşılıyor.

S - Şu makasıd-ı erbaa, Kur’ân’ın hangi âyetlerinde bulunuyor?

C - O anâsır-ı erbaa, Kur’ân’ın hey’et-i mecmuasında bulunduğu gibi, Kur’ân’ın sû-
relerinde, âyetlerinde, kelâmlarında, hattâ kelimelerinde bile sarahaten veya işareten 
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veya remzen bulunmaktadır. Çünkü, Kur’ân’ın küllü, cüzlerinde göründüğü gibi, cüzle-
ri de, Kur’ân’ın küllüne âyinedir. Bunun içindir ki Kur’ân, “müşahhas olduğu halde, 
efrad sahibi olan küllı�” gibi tarif edilir.

İşârâtü’l-İ’câz1

Nübüvvet beşerde zaruriyedir

Karıncayı emirsiz, arıyı yâsupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette,

Beşeri de bırakmaz şeriatsiz, nebı�siz. Sırr-ı nizam-ı âlem böyle ister elbette.

Lemeât2

İnsan insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister

İ�nsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acip ve lâtif bir mizaç ile 
yaratılmıştır. O mizaç yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiş-
tir. Meselâ, insan, en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, ziynetli şeyleri 
arzu eder, insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister.

Şu meyillerin iktizası üzerine, yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini istediği gibi, gü-
zel bir şekilde tedarikinde çok san’atlara ihtiyacı vardır. O san’atlara vukufu olmadı-
ğından, ebnâ-yı cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur ki, her birisi, semere-i 
sa’yiyle arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını 
tesviye edebilsinler.

Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye Sâni tarafından 
tahdit edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarı�siyle terakkı�sini temin etmek için bu 
kuvvetler başıboş bırakıldığından, muamelâtta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu 
tecavüzleri önlemek için, cemaat-i insaniye, çalışmalarının semerelerini mübadele et-
mekte adalete muhtaçtır.

Lâkin her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllı� bir akla ihtiyaç vardır 
ki, fertler, o küllı� akıldan istifade etsinler. O� yle küllı� bir akıl da ancak kanun şeklinde 
olur. O� yle bir kanun, ancak şeriattır.

Sonra, o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lâzım-
dır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir.

1 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, trc., Âbdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 30-31.
2 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 952.
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Peygamber olan zâtın da, zahiren ve bâtınen halka olan hâkimiyetini devam ettir-
mek için, maddı� ve manevı� bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi, Hâlık ile 
olan derece-i münasebet ve alâkasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle 
bir delil de ancak mu’cizelerdir.

Sonra, Cenâb-ı Hakkın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin 
etmek için, Sâniin azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tesbit de, an-
cak akaid ile, yani ahkâm-ı imaniyenin tecellı�siyle olur. İ�manı� hükümlerin takviye ve 
inkişaf ettirilmesi, ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur.

İşârâtü’l-İ’câz3

Silsile-i nübüvvet ve diyanet ile silsile-i felsefe ve hikmet

İ�şte, bak: Â� lem-i insaniyette, zaman-ı Â� dem’den şimdiye kadar iki cereyan-ı azı�m, 
iki silsile-i efkâr, her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmış iki şecere-i 
azı�me hükmünde; biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile-i felsefe ve hikmet, 
gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmişse, yani silsile-i felsefe 
silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse, âlem-i insaniyet parlak bir 
surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişlerse, bütün 
hayır ve nur silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalâletler 
felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. 

Otuzuncu Söz, Sözler4

Dünyada nebî varsa, O (asm) da nebîdir

ِحيِم ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ِبْسِم الّلٰ
ِ ًدا َرُسوُل الّلٰ       اَْشَهُد اَْن اَل اِٰلَه ااِّلَ الُل َواْشَهُد اَّنَ ُمَحّمَ

Bu kelime-i âliye üssü’l-esas-ı İ�slâmiyet olduğu gibi; kâinat üstünde temevvüc 
eden İ�slâmiyetin en nurânı� ve en ulvı� bayrağıdır. Evet misâk-ı ezeliye ile peyman ve 
yeminimiz olan iman, bu menşur-u mukaddesde yazılmıştır. Evet âb-ı hayat olan İ�slâ-
miyet ise, bu kelimenin aynü’l-hayatından nebean eder. Evet, ebede namzed olan nev-i 
beşer içinde saadet-saray-ı ebediyeye tayin ve tebşir olunanın ellerine verilmiş bir 
fermân-ı ezelı�dir. Evet şu kelime, kalb denilen avâlim-i gayba karşı olan penceresinde 

3 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 194-195.
4 Nursi, Sözler, 729.
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kurulmuş olan lâtife-i Rabbâniyenin âyinesine in’ikas eden Sultan-ı Ezelı�’nin tecellı�si-
ni ilân eden bir harita-i nurâniyesidir ve tercüman-ı beliğidir. Evet, vicdanın esraren-
giz olan nutk-u beliğânesini cemiyet-i kâinata karşı vekâleten inşad eden vicdanın 
hatib-i fasihi ve kâinata Hâkim-i Ezelı�yi ilân eden imanın mübelliğ-i beliği olan lisânın 
elinde bir menşur-u lâyezalı�dir.

Bu kelime-i şehâdetin iki kelâmı birbirine şâhid-i sâdıktır. Ve birbirini tezkiye eder. 
Evet ulûhiyet, nübüvvete burhan-ı limmı�dir. Muhammed aleyhisselâm Sâni-i Zülcelâle 
zâtiyle ve lisânıyla burhan-ı innı�dir. Kelime-i şehâdetin birinci kelâmına birinci burha-
nı, ikinci kelâmıdır.

Sual: Sâniin vücud ve vahdetine en vâzıh delil nedir?

Cevap: En parlak burhanı Muhammed’dir (asm). Ve Nübüvvet-i Âhmediyyenin en 
metin burhanı, nübüvvet-i mutlakadır.

Kâinatta bir hakikat varsa, nübüvvet vardır. Hilkatte nizam varsa, nübüvvet  
zaruridir. 

Zı�râ insanın vehm-âlud nazarına istikamet; ve tecavüzkâr kuvâ-yı selâsesine itidal; 
ve istidâdât-ı mâneviyesine inkişaf verecek İ�lâhı� bir mürşid olabilir. O ise Nebı�dir.

Dünyada bundan doğru ne haber olabilir ki; yüzbinler enbiya yüzbinler mu’cizat 
ile nübüvveti iddia etmişler. Mu’cizat ile isbat etmişler.

Nokta-i nübüvvette müttefik, selef halefe mübeşşir, halef selefe musaddık, asl-ı 
dinde müttehiddirler.

O� yle ise, cemi-i enbiyanın cemi-i mu’cizatı Hazret-i Muhammed’in (asm) bir mu’ci-
zesi hükmündedir. Çünkü medar-ı nübüvvet ve enbiyaya “nebı�” dedirttiren esaslar, 
Hazret-i Âhmed’de (aleyhisselâm) daha ekmel bulunur.

Dünyada nebı� varsa, o (asm) da nebı�dir.

Şuâât (Marifetü’n-Nebi)5

Kur’ân enbiyaları insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir

Mukaddime

İ�şte, Kur’ân-ı Hakı�m, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyât-ı mâneviye cihe-
tinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyât-ı maddiye  

5 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 225-227.
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suretinde dahi, o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara 
birer ustabaşı ve üstad etmiştir; onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor.

İ�şte, enbiyaların mânevı� kemâlâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teş-
vik ettiği gibi, mu’cizatlarından bahis dahi, onların nazirelerine yetişmeye ve taklitle-
rini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hattâ denilebilir ki, mânevı� kemâlât gibi, mad-
dı� kemâlâtı ve harikaları dahi, en evvel mu’cize eli nev-i beşere hediye etmiştir. İ�şte, 
Hazret-i Nuh’un (aleyhisselâm) bir mu’cizesi olan sefine ve Hazret-i Yusuf’un (aley-
hisselâm) bir mu’cizesi olan saati, en evvel beşere hediye eden, dest-i mu’cizedir. Bu 
hakikate lâtif bir işarettir ki, san’atkârların ekseri, her bir san’atta birer peygamberi 
pı�r ittihaz ediyor. Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh’u (aleyhisselâm), saatçiler Hazret-i 
Yusuf’u (aleyhisselâm), terziler Hazret-i İ�dris’i (aleyhisselâm)...

Evet, madem Kur’ân’ın her bir âyeti çok vücuh-u irşadı� ve müteaddit cihât-ı hida-
yeti olduğunu ehl-i tahkik ve ilm-i belâğat ittifak etmişler. O� yle ise, Kur’ân-ı Mu’ci-
zü’l-Beyânın en parlak âyetleri olan mu’cizât-ı enbiya âyetleri, birer hikâye-i tarihiye 
olarak değil; belki onlar çok maânı�-yi irşâdiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, mu’cizât-ı 
enbiyayı zikretmesiyle, fen ve san’at-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri 
gayâtına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına dest-i 
teşviki vurup o gayeye sevk ediyor. Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının 
mahzeni ve şuûnâtının âyinesi olduğu gibi; müstakbel dahi, mazinin tarlası ve ahvâli-
nin âyinesidir.

Yirminci Söz, Sözler6

Nübüvvet-i Ahmediye (asm) sabittir

Hem madem nev-i beşerde nübüvvet vardır. Ve yüz binler zât, nübüvvet dâvâ edip 
mu’cize gösterenler gelip geçmişler. Elbette, umumun fevkinde bir kat’iyetle, nübüv-
vet-i Âhmediye (asm) sabittir. Çünkü, İ�sâ aleyhisselâm ve Mûsâ aleyhisselâm gibi 
umum resullere nebı� dedirten ve risaletlerine medar olan delâil ve evsaf ve vaziyetler 
ve ümmetlerine karşı muameleler, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmda daha ek-
mel, daha câmi bir surette mevcuttur. Madem hükm-ü nübüvvetin illeti ve sebebi, zât-ı 
Âhmedı�de (asm) daha mükemmel mevcuttur. Elbette, hükm-ü nübüvvet, umum enbi-
yadan daha vâzıh bir kat’iyetle ona sabittir.

Ondokuzuncu Mektub, Mektubat7

6 Nursi, Sözler, 343-344.
7 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 134.
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Nübüvvet hakkında

ْلَنا َعٰلى َعْبِدنَا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ا نَّزَ َواِْن ُكْنُتْم ِفى َرْيٍب ِمّمَ
ِ اِْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن    ُشَهَدٓاَءُكْم ِمْن ُدوِن الّلٰ

 َفِاْن لَْم تَْفَعُلوا َولَْن تَْفَعُلوا َفاّتَُقوا الّنَاَر اّلَِتى َوُقوُدَها الّنَاُس َواْلِحَجاَرُةۚ
ْت  لِْلَكاِفِريَن اُِعّدَ

Mukaddeme

Gayet kısa bir meâli: Yani, “Âbdimiz üzerine inzal ettiğimiz Kur’ân’da bir şüpheniz 
varsa, Kur’ân’ın mislinden bir sûre yapınız. Hem de, Âllah’tan başka, işlerinizde kendi-
lerine müracaat ettiğiniz şüheda ve muinlerinizi de çağırınız, yardım etsinler. Eğer 
sözünüzde sâdık iseniz hepiniz beraber çalışınız, Kur’ân’ın mislinden bir sûre getiri-
niz. Eğer bir misil getiremediğiniz takdirde—zaten getiremezsiniz ya—öyle bir ateş-
ten sakınınız ki, odunu, insanlar ile taşlardır.”

Kitabın evvelinde beyan edildiği gibi Kur’ân-ı Kerimin takip ettiği esas maksat 
dörttür. Birinci maksadı olan “tevhid”, evvelki âyetle beyan edilmiştir. Bu âyetle de, 
ikinci maksat olan “nübüvvet” beyan ve izah edilmiştir. Yalnız bir şey var ki, bu âyet, 
nübüvvet-i Muhammediyenin (asm) ispatı hakkındadır; nübüvvet-i mutlaka hakkın-
da değildir. Halbuki maksat, mutlak nübüvvettir. Fakat küllı�, cüz’ı�de dahildir. Cüz’ı�nin 
ispatıyla küllı� de ispat edilmiş olur. Bu âyet, Hazret-i Muhammed aleyhissalâtü ves-
selâmın nübüvvetini, en büyük mu’cizesi olan i’câz-ı Kur’ân’dan bahisle ispat ediyor.

O Zâtın (asm) nübüvvetine dâir delâil başka risalelerimizde beyan edilmiştir. Bu-
rada, yalnız bir kısmını hülâsaten “altı mesele” zımnında beyan edeceğiz.

Birinci Mesele

Enbiya-i sâlifı�nde nübüvvete medar ve esas tutulan noktalar ve onların ümmetle-
riyle olan muameleleri hakkında—yalnız zaman ve mekânın tesiriyle bazı hususat 
müstesna olmak şartıyla—yapılacak tam bir teftiş ve kontrol neticesinde, Hazret-i 
Muhammed aleyhissalâtü vesselâmda daha ekmel, daha yükseği bulunmakta olduğu 
tahakkuk eder. Binaenaleyh, nübüvvet mertebesine nail olanların heyet-i mecmuası, 
mu’cizeleriyle ve sair ahvalleriyle, lisan-ı hal ve kal ile, nev-i beşerin sinni, kemale 
geldiğinde “Ü� stadü’l-Beşer” ünvanını taşıyan Hazret-i Muhammed aleyhissalâtü ves-
selâm’ın sıdk-ı nübüvvetine ilân-ı şehadet etmişlerdir. O Hazret de (asm), bütün 
mu’cizeleriyle Sâniin vücut ve vahdetini, nurlu bir burhan olarak âleme ilân etmiştir.
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İ�kinci Mesele

O zâtın (asm) evvel ve âhir bütün ahvâl ve harekâtı nazar-ı dikkatten geçirilirse, 
herbir hareketi, her bir hali harikulâde değilse de onun sıdkına delâlet eder. Ezcümle: 
“G� ar” meselesinde, Ebu Bekri’s-Sıddık ile beraber halâs ve kurtuluş ümidi tamamıyla 
kesildiği bir anda  اَل تََخْف اِّنَ اللَ َمَعَنا “Korkma, Âllah bizimle beraberdir” diye Ebu 
Bekri’s-Sıddık’a verdiği tesellı� ve tavk-ı beşerin fevkinde bir ciddiyetle, bir metanetle, 
bir şecaatle, havfsız, tereddütsüz gösterdiği vaziyet, elbette sıdkına ve nokta-i istinadı 
olan Hâlıkına itimad ettiğine güneş gibi bir burhandır.

Kezalik, saadet-i dareyn için tesis ettiği esaslarda isabet etmiş olduğu ve izhar et-
tiği kavaidin, hakikatle muttasıl ve hakkaniyetle yapışık olduğu, bütün âlemce maz-
har-ı kabul ve tasdik olmuş ve olmaktadır.

İ�htar: O zâtın (asm) ahval ve harekâtı birer birer, yani tek tek onun sıdk ve hakka-
niyetini gösterirse, heyet-i mecmuası onun sıdk-ı nübüvvetine öyle bir delil olur ki, 
şeytanları bile tasdike mecbur eder.

Ü� çüncü Mesele

O zâtın (asm) sıdk-ı nübüvvetini yazıp tasdik eden birkaç sahife vardır. Şimdi o 
sahifeleri okuyacağız.

Birinci sahife: O Hazretin zâtıdır. Fakat bu sahifeyi mütalâadan evvel, dört nükteye 
dikkat lâzımdır.

Birinci nükte: ِل -Yani, fıtrı� karagözlülük, sun’ı� (yapma) ka لَْيَس اْلُكْحُل َكالّتََكّحُ
ragözlülük gibi değildir. Yani, yapma ve sun’ı� olan bir şey ne kadar güzel ve ne kadar 
kâmil olursa olsun, fıtrı� ve tabiı� olan şeylerin mertebesine yetişemez ve onun yerine 
kaim olamaz. Herhalde sun’ı�liğin yanlışlıkları, onun ahvalinden, etvârından belli ola-
caktır.

İ�kinci nükte: Âhlâk-ı âliyeyi ve yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlâkı dai-
ma yaşattıran, ciddiyet ile sıdktır. Eğer sıdk kalkıp araya kizb girerse, rüzgârlara oyun-
cak olan yapraklar gibi, o adam da insanlara oyuncak olur.

Ü� çüncü nükte: Mütenâsip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani, birbirine 
temayül ederler ve yekdiğerini celb ederler, aralarında ittihad olur. Fakat birbirine zıt 
olan eşyanın aralarında nefret vardır, çekememezlik olur.

Dördüncü nükte: Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Meselâ, çok iplerin heyet-i 
mecmuasının teşkil ettiği urgandaki kuvvet, ipler birbirinden ayrı olduğu zaman  
bulunmaz.
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Bu nükteler göz önüne getirilmekle o Hazretin sahifesi okunmalıdır. Evet, o Zâtın 
bütün âsârı, sı�retleri, tarihçe-i hayatı ve sair ahvâli, onun pek büyük, azı�m ve ahlâk 
sahibi olduğuna şehadet ediyorlar. Hattâ düşmanları bile onun ahlâkça pek yüksekli-
ğinden dolayı kendisini “Muhammedü’l-Emı�n” ile lâkaplandırmışlardır.

Malûmdur ki, bir zatta içtima eden ahlâk-ı âliyenin imtizacından izzet-i nefis, hay-
siyet, şeref, vakar gibi, hasis, alçak şeylere tenezzül etmeye müsaade etmeyen yüksek 
haller husule gelir. Evet, melâike, ulüvv-ü şanlarından, şeytanları reddeder, kabul et-
mezler.

Kezalik, bir zatta içtima eden ahlâk-ı âliye kizb, hile gibi alçak halleri reddeder. 
Evet, yalnız şecaatle iştihar eden bir zât, kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bütün 
ahlâk-ı âliyeyi cem eden bir zât, nasıl yalana ve hileye tenezzül eder; imkânı var mıdır?

Hülâsa: Hazret-i Muhammed aleyhissalâtü vesselâm kendi kendine güneş gibi bir 
burhandır.

Ve keza, o Zâtın (asm) dört yaşından kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu gençlik 
devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş ve bir yalanı işitilmemiştir. Eğer o Zâtın 
yaratılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı, beheme-
hal gençlik saikasıyla dışarıya verecekti. Halbuki bütün yaşını, ömrünü kemal-i istika-
metle, metanetle, iffetle, bir ıttırad ve intizam üzerine geçirmiş, düşmanları bile hileye 
işaret eden bir halini görmemişlerdir.

Ve keza, yaş kırka baliğ olduğunda, iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa 
olsun, rüsuh peyda eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. Bu Zâtın tam 
kırk yaşının başında iken yaptığı o inkılâb-ı azı�mi âleme kabul ve tasdik ettiren ve 
âlemi celp ve cezb ettiren, o Zâtın (asm) evvel ve âhir herkesçe malûm olan sıdk ve 
emaneti idi. Demek o Zâtın (asm) sıdk ve emaneti, dâvâ-yı nübüvvetine en büyük bir 
burhan olmuştur.

Dördüncü Mesele

İ�kinci sahifeyi okuyacağız. Bu sahife, mâzi, yani Zaman-ı Saadetten evvelki zaman-
dır. Şu sahifenin hâvi olduğu enbiya-i sâlifı�nin ahval ve kıssaları, o Zâtın sıdk-ı nübüv-
vetine birer burhandır. Yalnız dört nükteye dikkat lâzımdır.

Birinci nükte: İ�nsan, bir fennin esaslarını ve o fennin hayatına taallûk eden nokta-
ları bilmekle, yerli yerince kullanmasına vakıf olduktan sonra dâvâsını o esaslara bina 
etmesi, o fende mâhir ve mütehassıs olduğuna delildir.
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İ�kinci nükte: Fıtrat-ı beşeriyenin iktizasındandır ki, âdi bir insan da olsa, hattâ ço-
cuk da olsa, hattâ küçük bir kavim içinde de bulunsa, pek kıymetsiz bir dâvâ hususun-
da cumhura muhalefet edip yalan söylemeye cesaret edemez. Âcaba, pek büyük bir 
haysiyet sahibi, âlem-şümul bir dâvâda, pek inatlı ve kesretli bir kavim içinde, ümmı�, 
yani okur-yazar sınıfından olmadığı halde, aklın tek başına idrakten âciz olduğu bazı 
şeylerden bahsedip kemal-i ciddiyetle âleme neşir ve ilân etmesi onun sıdkına delil 
olduğu gibi, o meselenin Âllah’tan olduğuna da bir burhan olmaz mı?

Ü� çüncü nükte: Malûmdur ki, medenı� insanlarca malûm ve melûf pek çok ilimler, 
sıfatlar, fiiller vardır ki, bedevı�lerce meçhul olur ve o gibi şeylerden haberleri yoktur. 
Binaenaleyh, bilhassa geçmiş zamanlardaki bedevı�lerin ahvâlinden bahsetmek  
isteyen bir adam, hayalen o zamanlara, o çöllere gidip onlarla görüşmelidir. Zira  
onların ahvâlini ezberden, onları görmeden muhakeme etmekle istediği malûmatı  
elde edemez.

Dördüncü nükte: Ü� mmı� bir adam, bir fennin ulemasıyla münakaşaya girişerek, 
beyne’l-ulema ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilâflı olanları da tashih ederse, o 
adamın bu harika olan hali, onun pek yüksekliğine ve onun ilminin de vehbı� olduğuna 
delâlet etmez mi?

Bu dört nükteyi göz önüne getir, Muhammed-i Ârabı� aleyhissalâtü vesselâma bak 
ki, o zât, herkesçe müsellem ümmı�liğiyle beraber, geçmiş enbiya ile kavimlerinin ah-
vallerini görmüş ve müşahede etmiş gibi, Kur’ân’ın lisanıyla söylemiştir. Ve onların 
ahvâlini, sırlarını beyan ederek âleme neşir ve ilân etmiştir. Bilhassa naklettiği onların 
kıssaları, bütün zekı�lerin nazar-ı dikkatini celb eden dâvâ-yı nübüvvetini ispat içindir. 
Ve naklettiği esasları, beyne’l-enbiya ittifaklı olan kısmı tasdik, ihtilâflı olanı da tashih 
edip dâvâsına mukaddeme yapmıştır. Sanki o Zât, vahy-i İ�lâhı�nin mâkesi olan masum 
ruhuyla zaman ve mekânı tayyederek o zamanın en derin derelerine girmiş ve gördü-
ğü gibi söylemiştir. Binaenaleyh, o Zâtın bu hali, onun bir mu’cizesi olup nübüvvetine 
delil olduğu gibi, evvelki enbiyanın da nübüvvet delilleri manevı� bir delil hükmünde 
olup, o Zâtın nübüvvetini ispat eder.

Beşinci Mesele

Âsr-ı Saadete ve bilhassa Ceziretü’l-Ârab meselesine dairdir. Bunda da dört nükte 
vardır.

Birinci nükte: Â� lemce malûmdur ki, az bir kavmin âdetlerinden, hakı�r, ehemmiyet-
siz bir âdeti kaldırmak veya zelil, miskin bir taifenin cüz’ı� zayıf huylarını ref etmek, 
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büyük bir hükümdara, uzun bir zamanda bile çok zahmetlere bağlıdır. Âcaba, hâkim 
olmamakla beraber, az bir zamanda, nihayet derecede âdetlerine mutaassıp, inatçı ve 
kesretli bir kavimde rüsuh ve kuvvet peyda etmiş olan âdetleri ref ve kalblerde  
istikrar peyda eden ve zamanlarca devam ve istimrar eden ahlâklarını terk ettiren,  
hem yerlerine gayet yüksek âdetleri, güzel ahlâkları tesis eden bir zât harikulâde  
olmaz mı?

İ�kinci nükte: Yine âlemce malûmdur ki, devlet bir şahs-ı manevı�dir. Çocuk gibi, 
teşekkülü, büyümesi tedricı�dir.

Ve keza, yeni teşekkül eden bir devletin, bir milletin ruhuna kadar nüfuz eden eski 
bir devlete galebe etmesi, yine tedricı�dir, zamana mütevakkıftır. Âcaba, Muhammed-i 
Ârabı� aleyhissalâtü vesselâmın bütün esasat-ı âliyeyi hâvi olan ve maddı�-mânevı� bü-
tün terakkiyat ve medeniyet-i İ�slâmiyenin kapısını açan, kısa bir zamanda def’aten 
teşkil ettiği bir devletle dünyanın bütün devletlerine galebe edip maddı�-mânevı� hâki-
miyetini muhafaza ve ibka ettiren, harikulâdeliği değil midir?

Ü� çüncü nükte: Evet, kahır ve cebirle zahirı� bir hâkimiyet, sathı� bir tahakküm, kısa 
bir zamanda ibka edilebilir. Fakat bütün kalblere, fikirlere, ruhlara icrâ-yı tesir ede-
rek, zahiren ve bâtınen beğendirmek şartıyla vicdanlar üzerine hâkimiyetini muhafa-
za ve ibka etmek, en büyük harika olmakla, ancak nübüvvetin hassalarından olabilir.

Dördüncü nükte: Evet, tehditlerle, korkularla, hilelerle efkâr-ı âmmeyi başka bir 
mecrâya çevirtmek mümkün olur. Fakat tesiri cüz’ı�dir, sathı�dir, muvakkat olur. Muha-
keme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir.

Âmma irşadıyla kalblerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiyatın en inceleri-
ni heyecana getirmek, istidatların inkişafına yol açmak, ahlâk-ı âliyeyi tesis ve alçak 
huyları imha ve izale etmek, cevher-i insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir et-
mek, hürriyet-i kelâma serbestı� vermek, ancak şua-ı hakikatten muktebes harikulâde 
bir mu’cizedir.

Evet, Âsr-ı Saadetten evvelki zamanlarda kalb katılığı ve merhametsizlik öyle bir 
hadde baliğ olmuştu ki, kocaya vermekten âr ederek kızlarını diri diri toprağa gömer-
lerdi! Âsr-ı Saadette İ�slâmiyetin doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, 
evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İ�slâmiyet dairesine girdikten 
sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Âcaba böyle ruhı�, kalbı�, vicdanı� bir inkılâp 
hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? Bu nükteleri ceyb-i kalbine soktuktan sonra, bu 
noktalara da dikkat et:
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1. Tarih-i âlemin şehadetiyle sabittir ki, parmakla gösterilen en büyük bir dâhi, 
ancak umumı� bir istidadı ihya ve umumı� bir hasleti ikaz ve umumı� bir hissi inkişaf 
ettirebilir. Eğer böyle bir hissi de ikaz edememiş ise sa’yi hep hebâ olur.

2. Tarih bize gösteriyor ki, en büyük bir insan, hamiyet-i milliye, hiss-i uhuvvet, 
hiss-i muhabbet, hiss-i hürriyet gibi hissiyat-ı umumiyeden bir veya iki veyahut üç 
hissi ikaz etmeye muvaffak olur. Âcaba evvelki zamanların cehalet, şekavet, zulüm zul-
metleri altında gizli kalan binlerce hissiyat-ı âliyeyi, Ceziretü’l-Ârab memleketinde, 
bedevı� ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek hârikulâde değil midir? Evet, 
şems-i hakikatin ziyasındandır.

Bu noktaları aklına sokamayanın, Ceziretü’l-Ârabı biz gözüne sokarız. Ey muan-
nid! Ceziretü’l-Âraba git, en büyük feylesoflardan yüz taneyi de intihap et, beraber 
götür. Onlar da orada ahlâkın ve mâneviyatın inkişafı hususunda çalışsınlar. Muham-
med-i Ârabı�nin (asm) o vahşetler zamanında o vahşı� bedevı�lere verdiği cilâyı, senin o 
feylesofların, şu medeniyet ve terakkiyat devrinde yüzde bir nisbetinde verebilirler 
mi? Çünkü o Zâtın yaptığı o cilâ İ�lâhı�, sabit, lâyetegayyer bir cilâdır ve onun büyük 
mu’cizelerinden biridir.

Ve keza, bir işte muvaffakiyet isteyen adam, Âllah’ın âdetlerine karşı safvet ve mu-
vafakatini muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin ve heyet-i içti-
maiye rabıtalarına münasebet peyda etsin. Âksi takdirde, fıtrat, adem-i muvafakatla 
cevap verecektir.

Ve keza, heyet-i içtimaiyede, umumı� cereyana muhalefet etmemek lâzımdır. Muha-
lefet edildiği takdirde, dolabın üstünden düşer, altında kalır. Binaenaleyh, o cereyan-
larda, tevfik-i İ�lâhı�nin müsaadesine mazhariyeti dolayısıyla, o dolabın üstünde, Mu-
hammed-i Ârabı� aleyhissalâtü vesselâmın hak ile mütemessik olduğu sabit olur.

Evet, Hazret-i Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın getirdiği şeriatın hakaiki,  
fıtratın kanunlarındaki muvazeneyi muhafaza etmiştir. İ�çtimaiyatın rabıtalarına  
lâzım gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça, aralarında ittisal  
peyda olmuştur.

Bundan anlaşılır ki, İ�slâmiyet, nev-i beşer için fıtrı� bir dindir ve içtimaiyatı tezel-
zülden vikaye eden yegâne bir âmildir.

Bu nükteler ile şu noktaları nazara al, Muhammed-i Haşimı� aleyhissalâtü vesselâ-
ma bak. O Zât, ümmı�liğiyle beraber, bir kuvvete mâlik değildi. Ne onun ve ne de ecda-
dının bir hâkimiyetleri sebkat etmemişti; bir hâkimiyete, bir saltanata meyilleri  
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yoktu. Böyle bir vaziyette iken, mühim bir makamda, tehlikeli bir mevkide, kemal-i 

vüsuk ve itmi’nan ile büyük bir işe teşebbüs etti, bütün efkâr-ı âmmeye galebe çaldı, 

bütün ruhlara kendisini sevdirdi, bütün tabiatların üstüne çıktı, kalblerden bütün 

vahşet âdetlerini, çirkin ahlâkları kaldırarak pek yüksek âdât ve güzel ahlâkı tesis etti, 

vahşetin çöllerinde sönmüş olan kalblerdeki kasaveti ince hissiyatla tebdil ettirdi ve 

cevher-i insaniyeti izhar etti. Onları, o vahşet köşelerinden çıkararak, evc-i medeniye-

te yükseltti ve onları, o zamana, o âleme muallim yaptı. Ve onlara öyle bir devlet teşkil 

etti ki, sâhirlerin sihirlerini yutan asâ-yı Mûsâ gibi, başka zalim devletleri yuttu ve 

nev-i beşeri istilâ eden zulüm, fesat, ihtilâl, şekavet rabıtalarını yaktı, yıktı ve az bir 

zamanda, devlet-i İ�slâmiyeyi şarktan garba kadar tevsi ettirdi. Âcaba o zâtın şu mace-

rası, onun mesleği hak ve hakikat olduğuna delâlet etmez mi?

Âltıncı Mesele

Bu mesele, istikbal sahifesine bakar. Bu sahifede dahi dört nükte vardır.

Birinci nükte: Bir insan, ne kadar yüksek olursa olsun, ancak dört beş fende müte-

hassıs ve meleke sahibi olabilir.

İ�kinci nükte: Bazan olur ki, iki adamın söyledikleri bir söz, bir kelâm, mütefavit 

olur; birisinin cehline, sathı�liğine; ötekisinin ilmine, maharetine delâlet eder. Şöyle ki:

Bir adam, düşünmeden, gayr-ı muntazam bir surette söyler; ötekisi, o sözün evvel 

ve âhirine bakar, siyak ve sibakını düşünür ve o sözün başka sözlerle münasebetlerini 

tasavvur eder ve münasip bir mevkide, münbit bir yerde zer’ eder. İ�şte bu adamın şu 

tarz-ı hareketinden, derece-i ilim ve marifeti anlaşılır. Kur’ân-ı Kerimin fenlerden bah-

sederken aldığı fezlekeler, bu kabil kelâmlardandır.

Ü� çüncü nükte: Bu zamanda vesait, âlât ve edevat, sanayiin tekemmülüyle çocukla-

rın oyuncakları gibi âdileşmiş olan çok şeyler vardır ki, eğer onlar bundan iki üç asır 

evvel vücuda gelmiş olsaydılar, harikalardan addedilecekti. Kezalik, kelâmlarda, söz-

lerde de zamanın tesiri vardır. Meselâ bir zamanda kıymetli bir sözün, başka bir za-

manda kıymeti kalmaz. Binaenaleyh, şu kadar uzun zamanlar, asırlar boyunca gençli-

ğini, güzelliğini, tatlılığını, garabetini muhafaza eden Kur’ân, elbette ve elbette 

harikadır.

Dördüncü nükte: İ�rşadın tam ve nâfi olmasının birinci şartı, cemaatin istidadına 

göre olması lâzımdır. Cemaat, avamdır. Âvam ise, hakaikı çıplak olarak göremez,  

ancak onlarca malûm ve me’lûf üslûp ve elbise altında görebilirler. Bunun içindir ki,  
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Kur’ân-ı Kerim, yüksek hakaikı, müteşâbihat denilen teşbihler, misaller, istiarelerle 

tasvir edip, cumhura, yani avâm-ı nâsın fehimlerine yakınlaştırmıştır.

Ve keza, tekemmül etmeyen avâm-ı nâsın tehlikeli galatlara düşmemesi için, hiss-i 

zahirı� ile gördükleri ve itikad ettikleri güneş, arz gibi meselelerde icmal ve ipham et-

mişse de, yine hakikatlere işareten bazı emareler, karı�neler vaz etmiştir.

Bu nükteleri aklına koyduktan sonra, şu gelen fezlekeye dikkat et.

Şeriat-ı İ�slâmiye, aklı� burhanlar üzerine müessestir. Bu şeriat, ulûm-u esasiyenin 

hayatı� noktalarını tamamıyla tazammun etmiş olan ulûm ve fünundan mülâhhasdır. 

Evet, tehzibü’r-ruh, riyazetü’l-kalb, terbiyetü’l-vicdan, tedbirü’l-cesed, tedvirü’l-men-

zil, siyasetü’l-medeniye, nizâmâtü’l-âlem, hukuk, muamelât, âdâb-ı içtimaiye, vesaire 

vesaire gibi ulûm ve fünûnun ihtiva ettikleri esasatın fihristesi, şeriat-ı İ�slâmiyedir.

Ve aynı zamanda, lüzum görülen meselelerde, ihtiyaca göre izahatta bulunmuştur. 

Lüzumlu olmayan yerlerde veya zihinlerin istidadı olmayan meselelerde veyahut za-

manın kabiliyeti olmayan noktalarda, bir fezleke ile icmal etmiştir. Yani, esasları vaz 

etmiş, fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esasata bina edilecek füruatı akılla-

ra havale etmiştir. Böyle bir şeriatın ihtiva ettiği fenlerin üçte biri bile, şu zaman-ı te-

rakkide, en medenı� yerlerde, en zeki bir insanda bulunamaz. Binaenaleyh, vicdanı in-

saf ile müzeyyen olan zat, bu şeriatın hakikatinin bütün zamanlarda, bilhassa eski 

zamanda, tâkat-i beşeriyeden hariç bir hakikat olduğunu tasdik eder.

Evet, zahiren İ�slâmiyet dairesine girmeyen düşman feylesofları bile, bu hakikati 

tasdik etmişlerdir. Ezcümle, Âmerikalı feylesof Carlyle, Âlman edib-i şehı�ri Goethe’den 

naklen, Kur’ân’ın hakaikine dikkat ettikten sonra, “Âcaba İ�slâmiyet içinde âlem-i me-

deniyetin tekemmülü mümkün müdür?” diye sormuştur. Yine bu suale cevaben de-

miştir ki:

“Evet. Muhakkikler, şimdi o daireden istifade ediyorlar.”

İşârâtü’l-İ’câz8

8 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 222-232.
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