RİSALE-İ NUR DEĞİL KUR'AN OKUSUNLAR
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Ebu Eyub El Ensari Medet
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Dergâha epeyce bir zaman oldu gelmedik ama Allah’a şükür şimdi geldik.
Mübareğin bereketi üzerimize olsun inşallah. Mübarek Sultan, büyük Sultan, manevi
Sultan. (Eyüp Sultan Hazretleri) Onun himmetiyle, onun bereketiyle ne kadar muzır kavim
varsa, yoldan çıkmış kavim varsa Allah mağlup etti onları. Allah mağlup etti ama
bakıyoruz ki gene şeytan boş durmuyor, milleti boş yere tedirgin ediyor.
Şeyh Efendi demişti; geçen yüz yıl, yirminci yüz yıl küfür yüz yılıydı. 1900’lü yıllar
küfrün en koyu olduğu vakit. O da başından başladı, 1900’lerden başladı, ta iki binlere,
şimdiye kadar geliyor. Ama yirmi birinci yüz yılda artık çark ters döndü. Şimdi küfür
aşağıda, İslam yukarıdadır Allah’ın izniyle.
Sultan Abdülhamid Han’a yardım edecek çok insan vardı. Osmanlı Sultanlarının
her biri yedi evliya kuvvetindeydi. Bilsinler bilmesinler o kuvvet vardı onlarda, Allah
yardım ederdi. Sultan Abdülhamid o işareti aldığı için kendini feda etti. Çünkü Osmanlı
parçalanacak, bir hayli devlet çıkacak, küfür zirve edecek diye, Müslüman kanı fazla
akmasın diye o fedakârlığı yaptı. Kendi eziyet çekti, tahammül etti, sabretti. Allah onun
ecrini dünyada da verdi, insanlar sonra kıymetini bildi, hem de ahirette onun makamı
yücedir.
Ama şimdi bu defa Allah’ın izniyle hayır bizedir, İslam’adır hayır. Şer de kâfirlere
sapıklara, yoldan çıkanlaradır.

َ ََوالَ ت َ ْر َكنُواْ ِإلَى الَّذِين
ار
َّ ظلَ ُمواْ فَت َ َم
ُ َّس ُك ُم الن
“Ve lâ terkenû ilâllezîne zalemû fe temessekumun nâru”(Hud Suresi 113)
“Zalimlere yanaşmayın. Yanaşırsanız ateş size de değer, size de zarar olur.” Onun için,
bugünlerde şeytan mağlup olduğu halde Müslümanlara çeşit çeşit fitneler yapıyor ki huzur
olmasın, insanlar rahat etmesin, birbirlerine düşman olsunlar yahut şüpheyle baksınlar.

Müslüman, Allah’a tevekkül eder. Allah’ın yardımı olmazsa hiçbir şey olmazdı.
Allah yardım ediyor, Allah’ın lütfuyla oluyor. Allah’a şükür bu yüzyıl Müslümanların
zamanıdır. Zaten ahir zamandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de çok işaretleri söylemişti,
çoğu yavaş yavaş zahir oluyor.
Yardımı Allah’tan isteyelim. Çok insan mağdur oluyor. Bu da işte bu şeytanların
işinden dolayıdır. Şeytanlar her türlü kılığa girip insanları korkutmaya çalışıyorlar.
Memleketi fitne fesada sokmak için her türlü kılığa giriyorlar. İyilik yapıyorum diye,
şikâyette bulunup insanları mağdur ediyorlar. Suçsuz temiz insanlar mağdur oluyor, şikâyet
edenler de esas şeytan onlardır.
Bu yapılan iftiraları, şikâyetleri kim yaptıysa ilk başta onları bir araştırmak lazım.
Çünkü bu da büyük bir silahtır. Tanktan, toptan daha tehlikeli bir silahtır bu. Mazlumun
ahı Allah’ın katına hicapsız, perdesiz ulaşır. Bunlar kendileri tankla topla yapamadılar, bu
defa insanlara zulmederek bu memlekete her türlü şeyle felaketi çağırmaya uğraşıyorlar.
Bizim bir yetkimiz yok, kimseyle işimiz yok, yüksek yerlere de sesimiz ulaşmıyor.
Ama biz burada Allah için nasihat yapıyoruz. Biz kimseden Allah’a şükür bir yardım
almadık. Allah Cumhurbaşkanından, Başbakandan razı olsun. Bizim bu tarikatımıza, Şeyh
Nazım koluna onlardan bir kuruş fayda veya bir şey gelmedi. Bunu da burada açıkça
söyleyelim çünkü duyuyoruz. Bizim öyle kimseyle maddi olarak, menfaat için bir işimiz
yok. Biz onun için uğraşmıyoruz.
Allah’a şükür, Şeyh Efendi burada yirmi otuz sene önce kaç tane virane, yıkık
dökük dergâhlar vardı, alalım dedi, hiç biri nasip olmadı. Ona da Allah’a şükür diyoruz ki
sonra “Hükümete yakındı, onlar verdiler.” filan demesinler diye. Allah bize kendi
imkânlarımızla nasip etti, kiralık miralık idare ediyoruz Allah’a şükür. Onun için burada
kimseye zarar olmasın diye nasihat ediyoruz.
Burası İslam’ın başıdır. Dünyada tek bu ülke kaldı; başı dik olarak kâfire karşı
duran sırf burası var, başka bir şey yok. “Batı batasıcası” derdi Şeyh Efendi. Onun için
bütün bunlar üstümüze geliyor. Gelsinler, hiç mühim değil. Onların tankları, tüfekleri
hiçbir şey ifade etmez, bir zarar değmez Allah’ın izniyle. Ama dediğimiz gibi onu da
biliyorlar, onun için milleti karıştırmaya bir fırsatları oldu, büyük bir silah oldu ellerinde, o
da mazlumun ahı.
Ondan çok korkuyoruz. Yoksa milletimiz maşallah tankın karşısında da durdu,
tankın altına da girdi, kurşun sıktılar bir adım geri atmadı. Allah’a şükür hepsi var, bizde
korku yok. Ama dediğimiz gibi bütün milletimiz merhametlidir, mazlumun ahını istemez.

Ona çok dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi, ispiyon eden insanları iyicene
incelemek lazım. Kaç kişi duyduk yani hiç olmayacak insanlar gördük; o zümrenin
insanları onları değil yanlarına alsın, yüz metre bile yanlarına yaklaştırmazlar. Öyle insanları
gördük ki onları bile ispiyonladılar, mağdur ettiler. Gene de sabrediyor bu insanlar,
diyorlar ki: “İnşallah hak zahir olur.” Bu şeyleri söylemek lazım, şimdi vakti değil demek
olmaz. Hatayı baştan bilip, hatayı hemen telafi etmek lazım.
Adalet mühim şeydir, en mühim şey de “Geciken adalet, adalet değildir.” derler.
Sen beş sene, on sene sonra adalet yapmışsın; ya ölür yahut millet o mağduriyetini
unutmuş olur, ondan sonra hiçbir faydası olmaz. Allah’a şükür doğru yoldayız. Doğru
yoldan çıkmamak için baştan hemen düzeltmek lazım. Allah’a tevekkül edip kimseden
korkmamak lazım. Dediğimiz gibi, “Yok gene yapacaklar, yok gene edecekler” diye
çekinmemek lazım. Allah’ın izniyle yapamazlar.

َّ َودَ ْع أَذَاهُ ْم َوت َ َو َّك ْل َعلَى
ِاّلل
“Veda’ ezâhum ve tevekkel alâllâh” (Ahzab-48) (Onların eziyetlerine aldırma ve
Allah’a tevekkül et.) “Allah’a tevekkül et.” diyor. Allah’ın emirlerini yerine getir. Allah’a
şükret. Bütün mesele, sevinilecek şey Allah’ın lütfu oldu, yardımı oldu. O olmasaydı bu
saatlerde Allah bilir ne gibi hallerdeydik çünkü kâfirde acıma yok. Müslümanda acıma
vardır.
Kâfir sana hiç acımaz. Kâfirin acıdığı kimse kendisidir, bencildir onlar. Müslümanla
kâfirin arasındaki fark, onların psikologları bile der ki batının kültürü bencilliktir, herkesin
benliği var. İslam öyle değil, İslam etrafını da düşünür. Batıdan çok şey aldık ama Allah’a
şükür o şeyi tam veremediler. Tabi biraz biraz zehirlediler ama tam istedikleri gibi olmadı.
Bu ahir zamandır. Şeyh Efendi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den aldığı işaretlere,
hadislere dayanarak çoğu zaman işaret etmiştir. Eski sohbetlerini de dinleyenler oluyor,
bugün olan şeyler Şeyh Efendi’nin sohbetlerinde çok yerlerde vardı. İnşallah bundan sonra
gene İslam’ın zaferi olur, Mehdi Aleyhisselam’ın gelmesi yakın olur inşallah.
Şimdi durup dururken Mehdi Aleyhisselam çıkıp gelmez, muhakkak böyle bütün
dünya Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi “hercü merc” yani karmakarışık olacak
ki zulüm ta zirve yapsın ki Mehdi Aleyhisselam gelip adaletini yaysın, İsa Aleyhisselam
insin. Ondan sonra da o kırk sene geçtikten sonra kıyamet olur.

Bunlar yaklaştı Allah’ın izniyle çünkü ilelebet olmaz. Bu bir dönemdir. Çünkü Allah
Azze ve Celle çok fazla şey yaratmıştır, yaratıcılığı da devam ediyor. Bir ara “Kaç tane?”
diye sormuşlar. “Hangi Âdem?” demiş bir tane melek. Başka Âdem de mi var demişler?
Bu 124 bininci Âdemmiş, bizim Âdem Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle’nin azameti,
kudreti sırf bizi, bu kadar insanı yaratıp da bitti mi yani? Haşa.

َس َماء بَنَ ْينَاهَا بِأ َ ْي ٍد َو ِإنَّا لَ ُمو ِسعُون
َّ َوال
“Ves semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn” (Zariyat-47) (Göğü
kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.) “Gökyüzünü inşa
ettik daha genişletiyoruz, daha devam ediyor.” Onun için, bizim vaktimiz ilelebet değil.
Vaktimiz geldi mi kıyamet olacak, hepsi olacak. Ondan sonra mahşer, hesaba çekileceğiz,
cennet cehennem o vakit ilelebet olur.
Bu dünya işte beş bin, on bin sene, ne kadarsa bir vakti var; o vakti geçirmez,
muhakkak bir şeyler olur, ondan sonra da biter. İnsanlar “ebediyete kadar, ilelebet” diyor,
bazen bazı cahil lafları söylüyorlar. Onlara ne diyeceksin? Bir şey demeye gerek yok.
“Ebediyete kadar biz buradayız.” Neredesin? En çok yaşayacağın yüz sene, o kadar
yaşasan iyi.
Onun için, bu dünya imansızlar için cennettir, imanlılar için de ticaret yeridir.
Ahiret için uğraşacaksın, çalışacaksın. Dünya için ahiretini harap etme. Bu dünya ahiretin
yanında göz açıp kapama zamanı kadar bile değil, daha az bir şeydir. Sırf mahşerde yüz
sene, bin sene, beş bin sene, on bin sene duran insanlar olur. Yani Âdem Aleyhisselam’dan
şimdiye kadar olan vakitte sırf mahşerde duran, orada olan insanlar var. Orada itiraz
edemezsin. Allah seni koymuş, orada o eziyeti çekeceksin, ondan sonra ya cennete ya
cehenneme gideceksin.
Onun için, dünya için bir insanın kanına girmek, bir insanı yoldan çıkarmak
hesapsız değil. Bunlar hesabı verilecek olan şeylerdir. Şimdiye kadar akılları başlarına
gelmeyen insanlar varsa dikkat etsinler, Kur’an okusunlar. Kur’an okusunlar, Kur’an’ın da
iyi meallerini okusunlar. Ne Seyyid Kutub okusunlar ne Nur Risalesini. Onu da kimsenin
anladığı yok.
Kur’an okuyacaksın. Bütün bunlar okuduklarını anlamadan Risale-i Nur okudular,
işte bak terörist çıktılar. Bu Kur’an’dan daha iyi diyorlardı. Haşa, hiçbir şey Kur’an’dan
daha iyi olamaz. Kim kızacaksa kızsın. Şeyh Efendi de söylemişti. “Risale-i Nur’u gömün!”

dedi. Onu anlamıyorsunuz. En başta okuyan bile Şeyh Efendi’nin önünde okumuş, Şeyh
Efendi diyor ki: “Bu okuduğunun tam tersini millete anlattı.” Doğru dürüst kitaplar
okuyun!
Müslümana, kadına kurşun sıkan Müslüman mı olur? Yahu insan bile değil bu
şeyler. Bunları nereden öğrendiler? İşte bu şeyden öğrendiler, başka nereden öğrenecekler?
Kur’an okumayınca, hadis okumayınca böyle oluyor. Yahut zinhar, Kur’an’ı berbat eden
Seyyid Kutub mudur nedir, o ihvanlardan öğrendiler.
Onları da buradan söyleyeyim hem imam hatipliler okuyor hem bu şeyler okuyor.
Bunlar selefi, reformcu, bunlar dini bozan şeylerdir. Osmanlı zamanında olmayan şeylerdir
bunlar. Osmanlı’dan sonra çıkan şeylerdir. Dikkat edelim ki bütün bu belalar başımıza
onlardan geliyor.
Hakiki mürşitlerin peşinden gitsin insanlar. Kendini öven, kendini metheden
insanın arkasından gitmeyin. Şeyh Efendi hayatta “benim” demedi. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) bile “ben normal bir insanım” dedi. Allah O’na vahyettiği vakit bile bilmiyorum
diyor. Sen kalkıp da her dakika Allah’la beraberim diyen adamın peşinden nasıl gidersin
ya? Tövbe Estağfirullah. Allah akıl fikir versin.
Milletimiz çok saftır. Saflık güzeldir de safsan biraz da Kur’an oku. “Acaba bu
adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor?” diye bir bak. Diyoruz ki daha şimdiye kadar
çok insan var ki “Yok, bu böyle değildir, bu şöyledir.” diyor. Bundan sonra ne yapacaksın
artık? Bundan sonra günah sana gitti, sen kendi kendine zulmediyorsun. Sen kendi
kendine zulmettikten sonra artık sen çekeceksin. Dünyada çekmesi bir şey değil de ahirette
iş daha berbat.
Allah yardım etsin, Allah muvaffak etsin. Şeytanın şerrinden, şeytanın askerlerinin
şerrinden, şeytan gibi olan insanların şerrinden Allah muhafaza etsin. Allah doğru yoldan
ayırmasın. Allah bu memlekete zeval vermesin; Mü’minlere, Müslümanlara zeval vermesin.
Allah kimsenin hakkına girmeyi nasip etmesin inşallah. Haksızlık olmasın inşallah.
Sıkıntılı günlerden geçiyoruz, Allah (c.c.) buradaki insanların rızıklarına bereketini versin.
Allah Rezzak’tır, herkese rızkını verir, sıkıntı olmasın inşallah. Helalinden bereketli yiyip
içsinler. Allah’a şükredip inşallah İslam’a asker olsunlar, Mehdi Aleyhisselam’a asker
olsunlar.
Lillahi Tealel Fatiha
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