
MÜSBET İMAN HİZMETİ

Bediüzzaman Said NURSİ

Hakaik-i imaniye ve hizmet-i nuriye-i kudsiye kâinatta hiçbir şeye âlet ola-
maz

Sual: Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cema-
atlere hiçbir alâka peydâ etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirtlerini mümkün olduğu 
kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun? Halbuki, eğer temas etsen ve alâkadar 
olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikatlerini neşrede-
ceklerdi; hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın.

Elcevap: Bu alâkasızlık ve içtinabın en ehemmiyetli sebebi: Mesleğimizin esası 
olan ihlas bizi men ediyor. Çünkü, bu gaflet zamanında, hususan tarafgirâne mefkû-
reler sahibi, herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hatta dinini ve uhrevî harekâtını 
da o dünyevî mesleğe bir nevi âlet hükmüne getiriyor. Halbuki, hakaik-i imaniye ve 
hizmet-i nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbirşeye âlet olamaz. Rıza-i İlâhîden başka bir 
gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların tarafgirâne çarpışmaları hengâmında bu 
sırr-ı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya âlet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, 
cereyanların kuvveti yerine, inayet ve tevfik-i İlâhiyeye dayanmaktır.

İ�çtinabımızın çok sebeplerinden bir sebebi de, Risale-i Nur’un dört esasından biri-

si olan “şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir.” Çünkü  َواَل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر اُْخٰرى  yani, 
“Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz” 

olan düstur-u irade-i İ�lâhiyeye karşı, bu zamanda  ِانَّ ْااِلْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر  sırrıyla şedit 
bir zulümle mukabele eder. Tarafgirlik hissiyle, bir caninin hatâsıyla, değil yalnız akra-
basına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm 
varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir masumun hakkı, yüz cani 
için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz masumu 
birkaç cani için zararlara sokar.

Mesela, hatâlı bir adama müteallik, biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk 
çocukları ezmek, perişan etmek, tarafgirâne adâvet etmek, şefkatin esasına zıttır.

Müslümanlar içinde tarafgirâne cereyanlar yüzünden, böyle masumlar zulümden 
kurtulamıyorlar. Hususan ihtilale sebebiyet veren vaziyetler, bütün bütün zulmü da-
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ğıtır, genişletir. Cihad, dinî de olsa, kâfirlerin çoluk çocuklarının vaziyetleri aynıdır. 
Ganimet olabilir; Müslümanlar, onları kendi malikiyetine dahil edebilir. Fakat İslâm 
dairesinde birisi dinsiz olsa, çoluk çocuğuna hiçbir cihetle temellük edilmez, hukuku-
na müdahale edilmez. Çünkü o masumlar, İslâmiyet rabıtasıyla dinsiz pederine değil, 
belki İslâmiyetle ve cemaat-i İslâmiye ile bağlıdır. Fakat, kâfirin çocukları, gerçi ehl-i 
necattırlar; fakat hukukta, hayatta pederlerine tâbi ve alâkadar olmasından, cihad 
harbinde o masumlar memlûk ve esir olabilirler. 

Emirdağ Lahikası1

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye 
göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi 
muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, 
şükürle mükellefiz.

Mesela, kendimi misal alarak derim: Ben eskiden beri tahakküme ve terzile kar-
şı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım, birçok hadiselerle sabit 
olmuş. Mesela, Rusya’da kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i Örfîde idam 
tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim 
gibi, dört kumandanlara karşı bu tavrım, tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteri-
yor. Fakat bu otuz senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i 
İlâhiyeye karışmamak hakikati için, bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile 
mukabele ettim. Cercis Aleyhisselâm gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa 
çekenler gibi, sabır ve rıza ile karşıladım.

Evet, mesela seksen bir hatâsını mahkemede ispat ettiğim bir müddeiumumînin 
yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı, beddua dahi etmedim. Çünkü asıl me-
sele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribatına karşı sed çekmektir. Bununla 
dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.

Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, asayişi muhafaza etmek içindir.

ِوْزَر اُْخٰرى  َوازَِرٌة  َتزُِر   ,düsturu ile—ki “Bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı  َواَل 
çoluk—çocuğu mesul olamaz”—işte bunun içindir ki, bütün hayatımda bütün kuvve-
timle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak hâricı� teca-
vüze karşı istimal edilebilir. Mezkûr ayetin düsturuyla vazifemiz, dahildeki asayişe 
bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki, âlem-i İ�slâmda asayişi ihlâl edici 
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dahilı� muharebat ancak binde bir olmuştur. O da aradaki bir içtihad farkından ileri 
gelmiştir. Ve cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da vazife-i İ�lâhiyeye karışmamaktır 
ki, “Bizim vazifemiz hizmettir; netice Cenab-ı Hakka aittir. Biz vazifemizi yapmakla 
mecbur ve mükellefiz.”

Ben de Celaleddin Harzemşah gibi, “Benim vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaf-
fak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakkın vazifesidir” deyip ihlas ile hareket etmeyi 
Kur’ân’dan ders almışım.

Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocu-
ğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket, müsbet bir 
şekilde manevi tahribata karşı manevi, ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hariçteki cihad 
başka, dahildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-ı Hak bana 
vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket 
edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azîmdir.

…

Bununla beraber zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hoca-
ların bid’alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek “Zaruret 
var” zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde 
sarf etmiyoruz. Biçare, zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da 
olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara 
karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmet-i imaniyede muvaffak ol-
duğum halde, şimdi milyonlar Nur talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmek-
le onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyorum.

Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. 
Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itiba-
rıyla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz.

…

Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli; belki pek yakında öleceğim veyahut bütün 
bütün konuşmaktan—bazan men olduğum gibi—men edileceğim. Onun için benim 
Nur ahiret kardeşlerim, “ehvenüşşer” deyip bazı biçare yanlışçıların hatâlarına hü-
cum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil... Çün-
kü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur’a zarar 
vermiyor, az müsaadekârdır; “ehvenüşşer” olarak bakınız. Daha “âzamüşşer”den kur-
tulmak için, onlara zararınız dokunmasın, onlara fâideniz dokunsun. Hem dahildeki 
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cihad-ı manevi, manevi tahribata karşı çalışmaktır ki, maddî değil, manevi hizmetler 
lâzımdır. Onun için, ehl-i siyasete karışmadığımız gibi, ehl-i siyaset de bizimle meşgul 
olmaya hiçbir hakları yok...

Mesela, bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hatta otuz senede hapis-
ler de, tazyikler de olduğu halde, hakkımı helâl ettim. Ve azaplarına mukabil, o biçare-
lerin yüzde doksan beşini tezyif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya 

vesile oldum ki,  اُْخٰرى ِوْزَر  َوازَِرٌة  َتزُِر   ayeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe  َواَل 
verildi. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvâya hakları yok-
tur.

Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamlarıyla bizi, yetmiş 
kişiyi mahkûm etmek için su-i fehmiyle, dikkatsizliğiyle Risale-i Nur’un bazı kısımla-
rına yanlış mana vererek seksen yanlışla beni mahkûm etmeye çalıştığı halde, mah-
kemelerde ispat edildiği gibi, en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz, mahpus iken 
pencereden o müddeiumumînin üç yaşındaki çocuğunu gördü, sordu. Dediler: “Bu 
müddeiumumînin kızıdır.” O masumun hâtırı için o müddeîye beddua etmedi. Belki 
onun verdiği zahmetler, o Risale-i Nur’un, o mu’cize-i maneviyenin intişarına, ilânına 
bir vesile olduğu için rahmetlere inkılâp etti.

Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, 
enaniyet, hodfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, 
tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası 
benlik, enaniyet, hodfuruşluğu terk etmek lüzumudur. Tâ ihlas-ı hakikî ile imanın kur-
tarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakka şükür, o âzamî ihlası kazananların pek çok 
efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ve şerefini en küçük bir mesele-i imaniyeye feda 
eden çoktur. Hatta Nurun biçare bir şakirdinin düşmanları dost olduğu vakit onunla 
sohbet etmek çoğaldığı için, rahmet-i İlâhiye cihetinde sesi kesilmiş. Hem de ona tak-
dirle bakanlar isabet-i nazar hükmüne geçip onu incitiyor. Hatta musafaha etmek de 
tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor.

“Senin bu vaziyetin nedir?” diye soruldu. “Madem milyonlar kadar arkadaşların 
var; neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun?”

Cevaben dedi: “Madem mesleğimiz âzamî ihlastır; değil benlik, enaniyet, dünya 
saltanatı da verilse, bâki bir mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek âzamî ihlasın 
iktizasıdır. Mesela, harp içinde, avcı hattında, düşmanın top gülleleri arasında Kur’ân-ı 
Hakîmin tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler 
içinde Habib kâtibine ‘Defteri çıkar’ diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek 
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Kur’ân’ın bir harfinin, bir nüktesini düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş ruhunun 
kurtulmasına tercih etmiş.”

O kardeşimize sorduk: “Bu acip ihlası nereden ders almışsın?”

Demiş: İki noktadan...

Birisi: Âlem-i İslâmiyetin en acip harbi olan Bedir Harbinde, namaz vaktinde ce-
maatten hissesiz kalmamak için, düşmanın hücumuyla beraber mücahidlerin rısı sila-
hını bırakıp cemaat hayrına şerik olmak, iki rek’at sonra onlar da hissedar olsun diye 
Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem 
harpte bu ruhsat var. Ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu halde, o sünnete ri-
ayet etmek en büyük bir hadise-i dünyeviyeye tercih edilmiş. Üstad-ı mutlakın böyle 
bir işaretinden bir nüktecik alarak, biz de ruh ve canımızla ittibâ ediyoruz.

İkincisi: Kahraman-ı İslâm İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, Celcelûtiyenin çok yerle-
rinde ve âhirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. 
Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hâtırına gelmemek, sırf namazdaki hu-
zuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki huzu-
runa mani olunmamak için, bir muhafız ifriti dergâh-ı İlâhîden niyaz etmiş. 

İşte bu biçare, ömrü bu zamanda hodfuruşluk içinde yuvarlanan biçare kardeşiniz 
de, hem sebeb-i hilkat-ı âlemden, hem kahraman-ı İslâmdan bu iki küçük nükteyi ders 
aldım. Ve bu zamanda çok lâzım olan Kur’ân’ın esrarına ehemmiyet vermekle, harp 
içinde ruhunun muhafazasını dinlemeyerek, Kur’ân’ın bir harfinin bir nüktesini beyan 
etmiş.

 Emirdağ Lahikası2

Risale-i Nur dairesi umum ehl-i iman ve İslâm’a şâmildir

Risale-i Nur bu zamanda ehl-i iman ve İslâm için ön plânda ele alınması icap eden 
ehl-i iman elinde manevi elmas bir kılıçtır. Asrın idrâkine, zamanın tefehhümüne, an-
layışına hitap eden, ihtiyaca en muvafık tarzı gösteren, ders veren ve doğrudan doğ-
ruya feyiz ve ilham tarikiyle ayetlerin yıldızlarından gelen ders-i Kur’ânîdir, küllî mâ-
rifetullah burhanlarıdır.

Asrımızın efkârının anlayışına ve idrâkine hitap edici mâhiyeti ve Kur’ân-ı Hakî-
min bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri, bilhassa bu 
memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur’ân’a bayraktarlık yapan ve 
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dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necip millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve fazi-
lette üstad olarak insanlığın geçirdiği müthiş buhranlardan halâs için çare-i necatı 
göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdit eden, anarşiliğin, ifsat 
ve tahribin, yegâne çaresi ancak ve ancak İlâhî, semâvî bir dinin ezelî ve ebedî hakikat-
leridir, hakikat-i İslâmiyettir. Risale-i Nur, hakikat-i İslâmiye ve Kur’âniyeyi müsbet ve 
müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz ve ifade etmektedir.

Hem Nur Müellifi bir mektubunda “Dahilde tarafgirâne adâvet ve münakaşala-
ra vesile olan fürûatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan 
erkân-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâmın esas ve rabıta-i uhuv-
veti bulunan Kur’ân’ın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya haya-
tımı vakfettim” demek suretiyle, hizmet-i İslâmiyenin ve mesâil-i diniyenin umumunu 
tazammun eden vüs’at ve camiiyeti hâiz bulunduğunu, dinî hizmetlerin her nev’ini 
teyit ve teşvik ettiğini ve bir cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan Risale-i Nur dairesinin 
umum ehl-i iman ve İslâm’a şâmil bulunduğunu ifade ediyor.

Emirdağ Lahikası3

Nur şakirtleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi muhafaza ediyorlar

Beşincisi: Şöyle ki, ben Risale-i Nur mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düs-
tur-u hayatım olan şefkat itibarıyla, bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden 
canilere değil ilişmek, hatta beddua edemiyorum. Hatta, en şiddetli garazla bana zul-
meden fâsık, belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî, belki beddua 
ile de mukabeleden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gaddarın, ya peder ve 
validesi gibi ihtiyar biçarelere veya evlâdı gibi masumlara maddî ve manevi darbe gel-
memek için, o dört masumların hatırına binaen, o zalim gaddara ilişmiyorum, bazan 
helâl ediyorum.

İşte bu sırr-ı şefkat içindir ki, idare ve asayişe kat’iyen ilişmediğimiz gibi, bütün 
arkadaşlarımıza da o derece tavsiye etmişim ki, üç vilayetin insaflı zabıtalarının bir 
kısmı itiraf etmişler ki, “Bu Nur şakirtleri manevi bir zabıtadır, idare ve asayişi mu-
hafaza ediyorlar” dedikleri ve bu hakikate binler şahit ve yirmi sene hayatıyla tasdik 
ve binler şakirtlerin de zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemesiyle tasdik ve teyid ettik-
leri halde, o biçare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve 
insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde birşey bulamamakla beraber, yüz 
cinayeti bulunan bir adam gibi, hatta Kur’ân’ı ve başındaki levhalarını evrak-ı muzırra 
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gibi toplamak, acaba dünyada hangi kanun buna müsaade eder.

Emirdağ Lahikası4

Maksadımız, dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler

İttihad-ı İslâm cemaati, sair cemiyet-i diniye ile şakku’l-âsâdır. Rekabet ve müna-
feratı intaç eder.

Elcevap: Evvelâ umur-u uhreviyede haset ve müzahamet ve münakaşa olmadığın-
dan, bu cemiyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa, ibadette riya ve nifak 
etmiş gibidir.

Saniyen: Muhabbet-i din saikasıyla teşekkül eden cemaatlerin iki şartla umumunu 
tebrik ve onlarla ittihad ederiz.

Birinci şart: Hürriyet-i şer’iyeyi ve asayişi muhafaza etmektir.

İkinci şart: Muhabbet üzerinde hareket etmek, başka cemiyete leke sürmekle ken-
disine kıymet vermeye çalışmamak; birinde hatâ bulunsa, müfti-i ümmet olan cemi-
yet-i ulemâya havale etmektir.

Salisen: İ’lâ-yı kelimetullahı hedef-i maksat eden cemaat, hiçbir garaza vasıta ola-
maz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır. Hakkın hatırı âlidir, hiçbirşeye feda 
olunmaz. Nasıl Süreyya yıldızları süpürge olur veya üzüm salkımı gibi yenilir? Şems-i 
hakikate “püf, üf” eden, divaneliğini ilân eder.

Ey dinî cerideler! Maksadımız, dinî cemaatlar maksatta ittihad etmelidirler. Mesa-
likte ve meşreplerde ittihad mümkün olmadığı gibi, caiz de değildir. Zira taklit yolunu 
açar ve “Neme lazım, başkası düşünsün” sözünü de söylettirir.

Hutbe-i Şamiye5

Sırat-ı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasından hasıl 
olan adl ve adalete işarettir

اْلُمْسَتِقيَم -sıratı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasın اَلصِّرَاَط 
dan hasıl olan adl ve adalete işarettir. Şöyle ki:

Tagayyür, inkılâp ve felâketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen 
ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin, 
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Birincisi, menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye,

İkincisi, zararlı şeyleri def için kuvve-i sebuiye-i gadabiye,

Üçüncüsü, nef’ ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliye-i me-
lekiyedir.

Lâkin, insandaki bu kuvvetlere, şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmişse de, 
fıtraten tayin edilmemiş olduğundan, bu kuvvetlerin herbirisi, tefrit, vasat, ifrat na-
mıyla üç mertebeye ayrılırlar.

Mesela, kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helâle ve ne de ha-
rama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki, namusları ve ırzları pâyimal 
etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helâline şehveti var, harama yok-
tur.

İhtar: Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da 
bu üç mertebe mevcuttur.

Ve keza, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeyler-
den bile korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddî ve ne manevî hiçbir şeyden 
korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat 
mertebesi ise şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru 
olmayan şeylere karışmaz.

İhtar: Bu kuvve-i gadabiyenin füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır.

Ve keza, kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi gabâvettir ki, hiçbir şeyden haberi ol-
maz. İfrat mertebesi cerbezedir ki, hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde gösterecek kadar 
aldatıcı bir zekâya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki, hakkı hak bilir, imtisal 
eder; bâtılı bâtıl bilir, içtinap eder. 

َوَمْن يـُْؤَت الِْْكَمَة فـََقْد اُوِتَى َخيـْرًا َكِثريًا
İşarat’ül İ’caz, Fatiha Sûresi6

Hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemek

Evet, Risale-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibâne mukavemeti, 
sırr-ı ihlastan ve hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebe-
diyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden 
ve bazı ehl-i tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf ve kerâmât-ı şahsiyeye ehemmiyet 
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vermemekten ve velayet-i kübrâ sahipleri olan Sahabîler gibi, veraset-i Nübüvvet sır-
rıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır. 

Evet, Risale-i Nur’un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası 
herşeyin fevkindedir; başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor.

Birinci neticesi: Sadakat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gi-
receğine gayet kuvvetli senetler var.

İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken ta-
karrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle, herbir hakikî sadık şa-
kirdi binler dillerle, kalblerle dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melâike 
gibi kırk bin lisanla tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerifteki hakikat-i leyle-i Kadir gibi, 
kudsî ve ulvî hakikatleri, yüz bin elle aramaktır.

İşte, bu gibi netice içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri, hizmet-i Nuriyeyi velayet maka-
mına tercih eder; keşif ve kerâmâtı aramaz ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya 
çalışmaz ve vazife-i İlâhiye olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek 
ve galebe ettirmek ve müstahak oldukları şan ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar 
etmek gibi, kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını on-
lara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, “Vazifemiz hizmettir, o yeter” derler.

Kastamonu Lahikası7

Mesleğimiz müsbet hareket etmektir

Evet, kardeşlerim, sizler, ihlas sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu kadar esbab-ı 
tefrika içinde vahdetinizi muhafaza, hakikaten bir harikadır. Hafız Ali’nin hakikaten 
müstesna bir mahviyet ve tevazuu içinde ihlası ve fena fil’ihvan düsturunu muhafaza 
etmesi ve Hüsrev’in hakikaten tedbirce bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede ted-
bir ve dirayeti ve Hafız Ali gibi yüksek ihlası ve mahviyeti, Hafız Mustafa’nın hizmet-i 
Nuriyede büyük iktidarı içinde kuvvetli bir sadakati ve fedakârâne teslimiyeti ve hem 
Abdurrahman, hem Lütfü, hem Hafız Ali manasını taşıyan büyük ruhlu Küçük Ali, Ri-
sale-i Nur hizmetini dünyada herşeye tercihan hayatının en büyük maksadı yapması 
ve sebeb-i ihtilafa karşı kuvvetli mukavemeti bulunduğunu bu dört mektubunuz bana 
bildirdi.

Aynı sistemde, meselede alâkadar kahraman Tahirî ve kahraman Rüştü’nün dahi 
aynı hakikatte ve aynı ahlâkta bulunduklarını hiç şüphe etmiyoruz. Bu altı rüknün, 
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bu muvakkat sarsıntıdan, hakikî bir tesanütle birbirine el ele, omuz omuza, baş başa 
vermesi, altı yüz, belki altı bin kıymet-i maneviyeyi alıyor diye, Cenab-ı Hakka Risale-i 
Nur hesabına hadsiz şükür ediyoruz ve sizi de tebrik ediyoruz. İsparta içindeki has ve 
hâlis kardeşlerimizden, bu âhir mektuplarda, Mehmed Zühtü, İsparta Hafız Ali’sinden 
haber alamadığımdan merak ettim. Rahatsız değiller mi?

Sandıklı tarafından, kemal-i şevkle ve ciddiyetle faaliyette bulunan Hasan Âtıf kar-
deşimizin bir mektubundan anladım ki, orada, perde altında faaliyetini durdurmak 
için bazı hocalar, bir kısım tarikata mensup adamları vasıta edip fütur veriyorlar. Hal-
buki mesleğimiz, müsbet hareket etmektir. Değil mübareze, belki başkaları düşünme-
ye de mesleğimiz müsaade etmiyor.

Hem, müşterileri de aramaya mecbur değiliz. Müşteriler yalvarmalı. O kardeşimiz, 
hakikaten hâlis ve tam sadık; kalemi gibi kalbi, ruhu da güzel; fakat birden herşeyi 
mükemmel ister, onun için biraz sıkıntı çeker. Mümkün olduğu kadar hem ihtiyat et-
sin, hem mübtedi’ hocalara mübareze kapısını açmasın. İnşaallah Cenab-ı Hak onu 
muvaffak eder. O mıntıkada kendi gibi hâlis rükünleri bulur; belki de bulmuş.

Kastamonu Lahikası8

Risale-i Nur’un müsbet mesleği

Kardeşimiz Hasan Âtıf ’ın mektubundan anladık ki, hakikaten tam çalışıyor. Kendi 
tâbiriyle, Risale-i Nur’un mücahidlerinin ve efelerinin kalem yadigârlarını bize hediye 
olarak irsal ettiğine mukabil deriz: Cenab-ı Hak, ebeden onlardan razı olsun. Ve daha 
çok manidar yazdığı cümleler içinde, bir parça ehl-i bid’aya şiddet gördüm. Zaman, 
zemin, Risale-i Nur’un müsbet mesleği, ehl-i bid’a ile değil fiilen, belki fikren ve zihnen 
dahi meşgul olmaya müsaade etmez. İhtiyat her vakit lâzım. 

O hâlis kardeşimiz, inşaallah oralarda kendi gibi çok hâlis şakirtleri yetiştirecek. 
Biz buradaki duamızda, Âtıf ’la beraber oradaki bütün rüfekalarını teşrik ediyoruz. 
Ben bizzat onlarla muhabere etmek istiyorum. Fakat madem İsparta o vazifeyi daha 
mükemmel yapıyor; o vazifeyi onlara bırakıyorum.

Kastamonu Lahikası9
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Müsbet hareket kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmektir

Ehl-i dalâletin zilletindendir ittifakları; ehl-i hidayetin izzetindendir ihtilafları. 
Yani, ehl-i gaflet olan ehl-i dünya ve ehl-i dalâlet, hak ve hakikate istinad etmedikleri 
için, zayıf ve zelildirler. Tezellül için, kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan, baş-
kasının muavenet ve ittifakına samimî yapışırlar. Hatta, meslekleri dalâlet ise de, yine 
ittifakı muhafaza ederler. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalâlette bir ihlas, o 
dinsizlikte dinsizdârâne bir taassup ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. 
Çünkü samimî bir ihlas, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse 
Allah verir. 

Amma ehl-i hidayet ve diyanet ve ehl-i ilim ve tarikat, hak ve hakikate istinad ettik-
leri için ve herbiri bizzat tarik-i hakta yalnız Rabbini düşünüp tevfikine itimad ederek 
gittiklerinden, manen o meslekten gelen izzetleri var. Zaaf hissettiği vakit, insanların 
yerine Rabbisine müracaat eder, medet Ondan ister. Meşreplerin ihtilafıyla, zâhir-i 
meşrebine muhalif olana karşı muavenet ihtiyacını tam hissetmiyor, ittifaka ihtiya-
cını göremiyor. Belki hodgâmlık ve enaniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız 
tevehhüm ederek, ittifak ve muhabbet yerine, ihtilaf ve rekabet ortaya girer. İhlâsı 
kaçırır, vazifesi zirüzeber olur.

İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin yegâne çaresi, Dokuz 
Emirdir.

1. Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket et-
mek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müda-
hale etmesin, onlarla meşgul olmasın.

2. Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhab-
bet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ede-
rek,

3. Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde 
hakkı ise, “Mesleğim haktır,” yahut “daha güzeldir” diyebilir. Yoksa, başkasının mesle-
ğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden “Hak yalnız benim mesleğimdir” veyahut 
“Güzel benim meşrebimdir” diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek,

4. Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir me-
darı olduğunu düşünmekle,

5. Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli 
bir şahs-ı manevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı manevîye karşı, en kuv-
vetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak 
ile bir şahs-ı manevi çıkarıp, o müthiş şahs-ı manevi-i dalâlete karşı hakkaniyeti mu-
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hafaza ettirmek,
6. Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için,
7. Nefsini ve enaniyetini,
8. Ve yanlış düşündüğü izzetini,
9. Ve ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır, vazi-

fesini hakkıyla ifa eder.

Lem’alar10

Birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler

Hayat-ı içtimaiyece, inat ve tarafgirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. 

Eğer denilse: “Hadı�ste,  َرْحٌَة اُمَِّت   denilmiş. İ�htilâf ise tarafgirliği iktiza  ِاْخِتاَلُف 
ediyor. 

“Hem tarafgirlik marazı, mazlum avâmı, zalim havassın şerrinden kurtarıyor. Çün-
kü bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avâmı ezerler. Tarafgirlik 
olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır.

“Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder.”

Elcevap:

Birinci suale deriz ki: Hadîsteki ihtilaf ise, müsbet ihtilaftır. Yani, herbiri kendi 
mesleğinin tamir ve revâcına sa’y eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tek-
mil ve ıslahına çalışır. Amma menfi ihtilaf ise—ki garazkârâne, adâvetkârâne birbiri-
nin tahribine çalışmaktır—hadîsin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar 
müsbet hareket edemezler.

İkinci suale deriz ki: Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. 
Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melcedir 
ki, onlara nokta-i istinad teşkil eder. Çünkü, garazkârâne tarafgirlik eden bir adama 
şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet 
okuyacak. Eğer mukàbil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona-hâşâ-lânet okuyacak 
derecede bir haksızlık gösterecek.

Üçüncü suale deriz ki: Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, 
maksatta ve esasta ittifakla beraber, vesâilde ihtilaf eder. Hakikatin her köşesini izhar 
edip hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat tarafgirâne ve garazkârâne, firavunlaşmış 
nefs-i emmâre hesabına hodfuruşluk, şöhretperverâne bir tarzdaki tesadüm-ü efkâr-
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dan bârika-i hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü, maksatta ittifak lâzım 
gelirken, öylelerin efkârının küre-i arzda dahi nokta-i telâkîsi bulunmaz. Hak namına 
olmadığı için, nihayetsiz müfritâne gider, kàbil-i iltiyam olmayan inşikaklara sebebi-
yet verir. Hal-i âlem buna şahittir.

Mektubat11

Hilkatte hayır asıl, şer ise tebeîdir

Ukul-ü selime yanında muhakkaktır ki: Hilkatte hayır asıl, şer ise tebeîdir. Hayır 
küllî, şer cüz’îdir. Şöyle görünüyor ki:

Âlemin her bir nev’ine dair bir fen teşekkül etmiş ve etmektedir. Fen ise kavâid-i 
külliyeden ibarettir. Külliyet-i kaide ise o nevide olan hüsn-ü intizamına keşşaftır. De-
mek cemi’ fünun hüsn-ü intizama birer şahid-i sadıktır.

Evet, külliyet intizama delildir. Zira bir şeyde intizam olmazsa, hüküm külliyetiyle 
cereyan edemez. Çok istisnaâtıyla perişan oluyor. Bu şahitleri tezkiye eden nazar-ı 
hikmetle istikrâ-i tâmmdır. Fakat bazan intizam görülmüyor. Çünkü dairesi ufk-u na-
zardan daha geniş tamamen tasavvur ve ihata olunmadığı için nizamın tasvir-i bîmi-
sali kendini gösteremiyor. Binaenaleyh umum fünunun şehadetleriyle ve nazar-ı hik-
metten neş’et eden istikrâ-i tâmmın tasdikiyle sabittir ki: Hilkat-i âlemde maksud-u 
bizzat ve galib-i mutlak, yalnız hüsün ve hayır ve hak ve kemaldir. Amma şer ve kubh 
ve bâtıl ise tebeîye ve mağlûbe ve mağmuredirler. Eğer çendan savlet etseler de mu-
vakkattir.

Muhakemat, Dokuzuncu Mukaddeme12

Nefs-i emmare, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir

Ey insan, sende iki cihet var: Birisi icad ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. 
Diğeri tahrip, adem, şer, nefy, infial cihetidir. Birinci cihet itibarıyla arıdan, serçeden 
aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibarıyla dağ, yer, göklerden 
geçersin. Onların çekindiği ve izhar-ı acz ettikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha 
geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icad ettiğin vakit, yalnız vüs’atin 
nisbetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icad ede-
bilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen, o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder.

Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyie bü-
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tün kâinatın tahkirini ve bütün esmâ-i İlâhiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini 
tazammun eder. Çünkü şu mevcudatın âli bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. 
Zira onlar mektubât-ı Rabbâniye ve merâyâ-yı Sübhâniye ve memurîn-i İlâhiyedirler. 
Küfür ise onları âyinedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp, abe-
siyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zevâl ve firâkın tahribiyle çabuk bozulup 
değişen mevadd-ı fâniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine in-
dirdiği gibi bütün kâinatta ve mevcudatın âyinelerinde nakışları ve cilveleri ve cemâl-
leri görünen esmâ-i İlâhiyeyi inkâr ile tezyif eder. Ve insanlık denilen, bütün esmâ-i 
kudsiye-i İlâhiyenin cilvelerini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve 
bir şecere-i bâkiyenin cihâzâtını cami’ çekirdek-misal bir mu’cize-i kudret-i bâhire ve 
emanet-i kübrâyı uhdesine almakla yer, gök, dağa tefevvuk eden ve melâikeye karşı 
rüçhâniyet kazanan bir sahib-i mertebe-i hilâfet-i arziyeyi, en zelil bir hayvan-ı fâni-i 
zâilden daha zelil, daha zayıf, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar ve manasız, kar-
ma karışık, çabuk bozulur bir âdi levha derekesine indirir.

Elhasıl: Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat 
icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’ı�dir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder, yüz 
günde yapamaz. Lâkin, eğer enaniyeti bıraksa hayrı ve vücudu tevfik-i İ�lâhiyeden iste-
se şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse istiğfar ederek tam abd olsa o vakit  

ُل هللاُ َسيَِّئاِتِْم َحَسَناٍت -sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, niha  يـَُبدِّ
yetsiz kabiliyet-i hayra inkılâb eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyı�ne çıkar.

İşte ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakkın fazlına ve keremine: Seyyieyi bir iken bin 
yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bir seyyieyi 
bir yazar; bir haseneyi on, bazan yetmiş, bazan yedi yüz, bazan yedi bin yazar. Hem 
şu nükteden anla ki, o müthiş Cehenneme girmek ceza-yı ameldir, ayn-ı adldir; fakat 
Cennete girmek mahz-ı fazldır.

Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas13

Risale-i Nur’un âlem-i İslâmda, hususan bu memlekette küllî bir ehemmiyeti 
var

Risale-i Nur’un meselesi, âlem-i İslâmda, hususan bu memlekette küllî bir ehem-
miyeti bulunduğundan böyle heyecanlı toplamalarla umumun nazar-ı dikkatini Nur 
hakikatlerine celb etmek lâzımdır ki, ümidimizin ve ihtiyatımızın ve gizlememizin ve 
muarızların küçültmelerinin fevkinde ve ihtiyarımızın haricinde böyle şâşaa ile Risa-
le-i Nur kendi derslerini dost ve düşmana âşikâren veriyor. En mahrem sırlarını en nâ-
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mahremlere çekinmeyerek gösteriyor. Madem hakikat budur; biz küçücük sıkıntıları-
mızı “kinin” gibi bir acı ilâç bilip sabır ve şükretmeliyiz, “Yâhu bu da geçer” demeliyiz.

Saniyen: Bu medrese-i Yusufiyenin nâzırına yazdım: Ben Rusya’da esirken, en ev-
vel bolşevizmin fırtınası hapishanelerden başladığı gibi, Fransız İhtilâl-i Kebîri dahi 
en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan çık-
masına binaen, biz Nur şakirtleri, hem Eskişehir, hem Denizli, hem burada mümkün 
oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli’de tam faidesi görüldü. Bu-
rada daha ziyade faide olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde Nurun dersleriyle geçen 
fırtınacık (Bu fırtına ise, Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir Nur talebesi karışmadı.) 
yüzden bire indi. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekle-
yen haricî muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkacaktı.

Şualar14

Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş

“Risale-i Nur’daki şefkat, vicdan hakikat, hak, bizi siyasetten men etmiş. Çünkü 
masumlar belâya düşerler; onlara zulmetmiş oluruz.” Bazı zâtlar bunun izahını iste-
diler. Ben de dedim:

Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş’et eden hodgâmlık ve asabiyet-i 
unsuriye ve umumî harpten gelen istibdadat-ı askeriye ve dalâletten çıkan merha-
metsizlik cihetinde öyle bir eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadat meydan almış ki, ehl-i 
hak, hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse, ya eşedd-i zulüm ile, tarafgirlik baha-
nesiyle çok bîçareleri yakacak; o hâlette o da azlem olacak ve mağlûp kalacak. Çünkü, 
mezkûr hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar, bir iki adamın hatasıyla yirmi otuz 
adamı, âdi bahanelerle vurur, perişan eder. Eğer ehl-i hak, hak ve adalet yolunda yal-
nız vuranı vursa, otuz zayiata mukàbil yalnız biri kazanır, mağlûp vaziyetinde kalır. 
Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle, o ehl-i hak dahi bir ikinin hatasıyla 
yirmi otuz biçareleri ezseler, o vakit, hak namına dehşetli bir haksızlık ederler.

İşte, Kur’ân’ın emriyle, gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmak-
tan kaçındığımızın hakikî hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvveti 
var ki, hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik.

Hem madem her şey geçici ve fânidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. 
Ve zahmet ise rahmete kalb oluyor. Elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükût 
ederiz. Zarar ile, icbar ile sükûtumuzu bozdurmak ise, insafa, adalete, gayret-i vatani-
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yeye ve hamiyet-i milliyeye bütün bütün zıttır, muhaliftir.

Hülâsa-i kelâm: Ehl-i hükûmetin ve ehl-i siyasetin ve ehl-i idarenin ve inzibatın ve 
adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa, dünyada hiçbir 
hükûmetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfr-ü 
mutlak ve dehşetli bir tâun-u beşerî ve maddiyunluktan gelen zındıkanın taassubuyla, 
bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmî memurları aldatarak evhamlandırıp, 
aleyhimize sevk etmek var. Biz de deriz:

Değil böyle bir kaç vehhamı, belki dünyayı aleyhimize sevk etseler, Kur’ân’ın kuv-
vetiyle, Allah’ın inayetiyle kaçmayız. O irtidatkâr küfr-ü mutlaka ve o zındıkaya tes-
lim-i silah etmeyiz!

Şualar15

Mesleğimiz müsbettir, menfi hareketten Kur’ân bizi men ediyor

Üstadımız sık sık der ki: “Mesleğimiz müsbettir; menfi hareketten Kur’ân bizi 
men ediyor.” Ey seyyid-i senedimiz! Ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin kalbi, canımızın 
canı, cânânımız, sertâcımız, sevgili Üstadımız Efendimiz! Madem bize menfi harekete 
izin vermiyorsun. Öyleyse biz de rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederek ahdediyoruz ki, 
din düşmanlığı ile Üstadımıza zulmeden o gaddar, insafsız zalimlerden intikamımızı 
şöylece alacağız: Risale-i Nur’u ölünceye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde 
sebat ve sadakatla hizmet edeceğiz. Onu altın mürekkeplerle yazacağız, inşaallah.

Tarihçe-i Hayat16
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