


Ê Peygamberimizden (sav) iman dersi 
alan müminlere sahabe denir. 

Ê Henüz daha çocuk yaşta aklını 
kullanarak Allah’ın birliğine imanı tercih 
eden Hz. Ali (ra) ve peygamberimizin 
nübüvvet davasını duyar duymaz 
koşarak iman eden Hz. Ebubekir (ra) 
elbette bütün sahabelerden daha 
faziletlidir. Onları fazilette diğer 
sahabelere takaddüm ettiren sır elbette 
iman ve iman davasındaki gayret ve 
hizmetleridir. 



Ê Kur’an-ı Kerimin yazılmasında ve 
okunmasında ve etraf-ı âleme neşrinde 
en büyük hizmeti yapanlar Hz. Ebubekir 
(ra) ve Hz. Ali’nin (ra) gayretleridir. 

Ê İlk Müslüman olanların çoğu Hz. 
Ebubekir’in (ra) gayretleri ve çalışmaları 
ile iman etmişlerdir. 

Ê Hz. Ali (ra) ise küçük olduğu için 
sahabeler arasında irtibatı sağlamak ve 
çevreden gelenleri gizli olarak 
Peygamberimiz (asm) ile buluşturmak 
gibi önemli görevleri yapardı.



Ê “Kâinatta en yüksek hakikat imandır.”
(Sözler, 704.) 

Ê Hal böyle olunca en yüksek hakikate 
hizmet etmek de en önemli ve mühim 
hizmettir. Sahabeleri o mevkie çıkaran 
en önemli sır, iman gibi iki cihanın 
saadetini temin eden en büyük hakikati 
bize ulaştıracak hizmeti canları ve 
başları ile deruhte etmeleridir. 



Ê Peygamberimizin (sav) sünneti, 
Peygamberimizin (asm) takip ettiği 
yoldur. “Ümmetin fesada gittiği bir 
zamanda kim sünnetime yapışırsa yüz 
şehidin sevabını alır” (Abdurrauf El-
Münavi, Feyzu’l Kadir, Tarihsiz-Beyrut, 
4:261) hadisi elbette çok önemlidir. 

Ê Acaba insana yüz şehit sevabı 
kazandıracak sünnet hangisidir? Elbette 
“İman Hizmeti”dir. Zira, iman insana iki 
cihan saadetini kazandırır. 



Ê Ahir zamanda ümmetin fesada gideceğini 
ve pek çok fitnelere maruz kalacağını haber 
veren Peygamberimiz (sav) bu fitnelerin 
sebebi olan iman zaafına dikkat çekmiş ve 
şöyle buyurmuştur: 

Ê “İleride öyle fitneler olacaktır, o fitnelerde 
kişi mü’min olarak sabahlayacak ama 
akşama kâfir olarak dönecektir. Ancak 
Allah’ın ilim ile kalbini ihya ettiği kimseler 
bundan korunacaklardır.” (Sünen-i İbn-i 
Mâce, 2:1305, 1310, H. No: 3954, 3961.)



Ê Hastalık imansızlık olunca ilim de “İman 
İlmidir.”

Ê İman ilmi ilimlerin şahı ve padişahıdır. 
Sahabeler akılları bozulmuş ve kalpleri 
ölmüş olan cahiliye Arap toplumunu 
imanın hidayeti ve Kur’an’ın iman dersi 
ile diriltmiştir. 

Ê Bu hakikatler nazara alınınca sahabe 
mesleğinin “İman Hizmeti” mesleği 
olduğu kolayca anlaşılmaktadır.





Ê "Risale-i Nur mesleği, 
tarikat değil, hakikattir, 
Sahabe mesleğinin bir 
cilvesidir. Bu zaman 
tarikat zamanı değil, 
imanı kurtarmak 
zamanıdır.”

Ê Risale-i Nur, bu hizmeti 
lillahilhamd en müşkül ve 
ağır zamanlarda yapmış 
ve yapıyor. 



ÊRisale-i Nur dairesi, 
Hazret-i Ali ve Hasan 
ve Hüseyin in (ra) ve 
Gavs-ı Azamın (ks) 
ihbarat-ı 
gaybiyeleriyle, 
şakirtlerinin bu 
zamanda bir 
dairesidir. 



Ê Zaten Üveysi bir surette 
doğrudan doğruya hakikat 
dersimi Gavs-ı Azamdan (ks) ve 
Zeynelabidin (ra) ve Hasan, 
Hüseyin (ra) vasıtasıyla İmam-ı 
Ali den (ra) almışım. Onun için, 
hizmet ettiğimiz daire onların 
dairesidir. 

(Emirdağ Lahikası, 130..)



Ê Hadislerde dünya tel’in edilmiş ve 
“Bütün hataların başı dünya 
sevgisidir” denilmiştir. Sahabeler ise 
dünyaya pek çok dalmışlar. Neden?

Ê Dünyanın üç yüzü vardır. Birincisi, 
Esma-i İlahiyeye bakar onların 
ayinesidir. İkincisi, ahiretin tarlasıdır. 
Üçüncüsü, insanın hevesatına bakar, 
ehl-i dünyanın mel’abegahıdır. Şu yüz 
çirkindir.  Hadisteki nefret bu 
yüzdedir. (Sözler, 1017.)



Ê Kur’ân-ı Hakîmin 
kâinattan ve 
mevcudâttan 
ehemmiyetkârâne, 
istihsankârâne bahsi ise, 
evvelki iki yüze bakar. 
Sahabelerin ve sâir 
ehlullâhın mergub 
dünyaları, evvelki iki 
yüzdedir. (Sözler, 571.)



Ê Ehl-i velayet dünyayı terk etmişler. 
Sahabeler ise dünyaya pek çok girmişler. O 
zamanın ehl-i medeniyetinden daha ileri 
gitmişler. Nasıl en büyük velilerden daha 
ileri oluyorlar?

Ê Dünyanın âhirete bakan yüzüyle, esmâ-i 
İlâhiyeye mukabil olan yüzünü sevmek, 
sebeb-i noksaniyet değil, belki medâr-ı 
kemâldir ve o iki yüzde, ne kadar ileri gitse, 
daha ziyâde ibâdet ve mârifetullâhta ileri 
gider. Sahabelerin dünyası ise, işte o iki 
yüzdedir. Dünyayı âhiret mezrası görüp, 
ekip biçmişler. Mevcudâtı, esmâ-i İlâhiyenin 
aynası görüp, müştâkàne temâşâ edip 
bakmışlar. 



Ê Tarikatlar hakikatlerin yollarıdır. ’Tarîk-ı Nakşîde dört şeyi bırakmak 
lâzım: hem dünyayı, hem nefis hesâbına âhireti dahi maksud-u 
hakiki yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucba, fahre 
girmemek için bu terkleri düşünmemektir.’ Demek, hakiki 
mârifetullâh ve kemâlât-ı insaniye terk-i mâsivâ ile olur?" 

Ê Elcevap: Eğer, insan yalnız bir kalbden ibâret olsaydı, bütün 
mâsivâyı terk, hattâ Esmâ ve Sıfâtı dahi bırakmak, yalnız Cenâb-ı 
Hakkın zâtına rabt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. 



Ê Fakat, insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi 
pek çok vazifedar letâifi ve hasseleri 
vardır. İnsan-ı kâmil odur ki, bütün o 
letâifi, kendilerine mahsus ayrı ayrı 
tarîk-ı ubûdiyette, hakikat cânibine sevk 
etmek ile, Sahabe gibi geniş bir dairede, 
zengin bir sûrette; kalp, bir kumandan 
gibi, letâif askerleriyle kahramanâne 
maksada yürüsün. Yoksa kalp, yalnız 
kendini kurtarmak için askerini bırakıp 
tek başıyla gitmek, medâr-ı iftihar değil, 
belki netice-i ıztırârdır. (Sözler, 456.)



Ê Velâyet yolları içinde en güzeli, en 
müstakimi, en parlağı, en zengini, 
Sünnet-i Seniyyeye ittibâdır. Yani, 
a’mâl ve harekâtında Sünnet-i 
Seniyyeyi düşünüp ona tâbi olmak 
ve taklit etmek ve muamelât ve 
ef’Âlinde ahkâm-ı şer’iyeyi düşünüp 
rehber ittihaz etmektir. 

Ê İşte bu cadde-i kübrâ, velâyet-i 
kübrâ olan ehl-i veraset-i nübüvvet 
olan Sahabe ve Selef-i Sâlihînin 
caddesidir. 



Ê Sırrına mazhar ve salavatlarda Al-i İbrahim Aleylisselama 
mukabil olan A1-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın 
içindeki büyük evliya (ra) ve Ali (ra) ve Hasan (ra) ve Hüseyin 
(ra) ve Ehl-i Beytin on iki imamı ve Gavs-ı Azam (ks) ve 
Ahmed-i Rüfai (ks), Ahmed-i Bedevi (ks), İbrahim-i Dessuki 
(ks), Ebül-Hasan-ı Şazeli gibi aktablar ve imamlar; ittifakla, 
hakkalyakin bir itikadla ve keşfiyat ve müşahedatla ve 
ümmette gösterdikleri harika irşadat ve kerametlerle, risalet 
ve hakkaniyet ve sadıkıyet-i Muhammediyeye (asm) imanları 
ve şehadetleri ile imza basıyorlar. 



Ê Enbiyadan sonra en muhterem ve en yüksek taife, bedevi oldukları 
halde az bir zamanda nur-u Muhammedi (asm) ile şarktan garba 
kadar adilane idare edip, cihangir devletleri mağlup ederek 
müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim, 
diplomat, hakim-i adil olarak o asn bir asr-ı saadet hükmüne 
getiren Sahabeler, Muhammedin (asm) her halini tetkik ve 
taharriden sonra, gözleriyle gördükleri çok mu’cizâtın kuvvetiyle, 
eski düşmanlıklarını ve ecdadlarının meleklerini ve çokları (Halid 
İbn-i Velid ve İkrime İbn-i Ebi Cehil gibi) pederlerinin 
taraftarlıklannı, kavim ve kabilelerini tamamıyla bırakıp bütün ruh 
u canlarıyla, gayet fedakarane bir surette İslamiyete girerek 
aynelyakin derecesinde Muhammedin (asm) sadıkıyetine ve 
risaletine imanları, sarsılmaz külli bir şehadettir. (Şualar, 541.)



Ê "Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?" 

Ê "Hulefâ-i Râşidîn; hem halife, hem 
reisicumhur idiler. Sıddîk-ı Ekber (ra) 
Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i 
Kirama elbette reisicumhur 
hükmünde idi. Fakat mânâsız isim 
ve resim değil, belki hakikat-i 
adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan 
mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri 
idiler." (Şualar, 317)



Ê Bu geniş boğuşmaların neticesinde, eski 
Harb-i Umumiden çıkan zarardan daha 
büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, 
menbaı olan Avrupa da, deccalane bir 
vahşet doğurmasıdır. 

Ê Bu endişeyi teselliye medar, alem-i İslamın 
tam intibahiyle ve yeni dünyanın, 
Hıristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket 
ittihaz etmesiyle ve alem-i İslamla ittifak 
etmesi ve İncil, Kur’ân a ittihad edip tabi 
olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı 
semavi bir muavenetle dayanıp inşaallah 
galebe eder. (Emirdağ, 53.)



1. Tevhidin isbatı ile iman hakikatlerinin kalplerde ve akıllarda 
yerleşmesi 

2. Uhuvvet-i İslamiye’nin inkişafı..

3. Hürriyetçi Demokrasinin hakimiyeti

4. Adalet-i mahzanın tatbiki.

5. İttihad-ı İslam ve Sulh-u Umumi

!



Ê “Ahrarlar Hürriyet-i Şer’iyeye vesile olacaklar.” İnşallah! 

Ê Benim son hayatımı Isparta havâlisinde geçirmek büyük bir arzumdur. 
Ve Nur Efesinin dediği gibi demiştim: "Isparta, taşıyla toprağıyla 
benim için mübarektir." Hattâ yirmi beş seneden beri beni işkence 
ile tâzip eden eski hükûmete kalben ne vakit hiddet etmişsem, hiçbir 
zaman Isparta hükûmetine hiddet etmeyip, o mübarek vatandaki 
hükûmetin hatırı için ötekileri de unutuyordum. Hususan oradaki 
eski tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler 
olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, 
Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. 
Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum.

Ê İnşaallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i 
şer'iyeye vesile olacaklar. (Emirdağ Lahikası, 520.)



Ê Hürriyet-i Şer’iyenin sünneti:

Ê “İsterim ki, meşrûtiyet ve 
hürriyet-i şer’iyenin sünnetini 
onlara ezber ettireyim…” (ESDE, 
Münâzarât, s. 277.) 
buyurmaktadır. - Neden?

Ê “Zira dünyevî saadetimiz 
Meşrûtiyettedir. Ve istibdattan 
herkesten ziyade biz 
zarardîdeyiz.” (Divan-ı Harb-i Örfi, 
21.)



Ê – Peki meşrûtiyet ve hürriyet-i şer’iyenin 
sünneti nedir?

Ê Bediüzzaman bunları da şöyle sıralar: 
“Cumhuriyet Demokrat manasındaki 
meşrûtiyet ve kanun-i esasi denilen adalet, 
meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten 
ibarettir.” (ESDE, Makalat, 51-53.)

Ê Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi 
olunmuş olur.” (Divan- Harb-i Örfi, 64-65.) 
ifadeleri ile aynı prensipleri ortaya koyar.


