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Takdim.  

Bilindiği gibi kelime, duygu ve düşüncenin ifadesinde 

bir alâmettir. Bu manada bir hüviyeti temsil eder. Aidiyetin 

nişanı olur. 

 Kelimelerde anlam kayması bizi, o kelimenin 

kullanıldığı zaman ya da kişinin yüklediği manayı bilmeye 

sevk eder. Bazen aynı kelime, farklı manalarla da kullanılır. 

Bunlar, dilin canlı ve hayatın kurallarına tâbi olduğunu 

gösterir.    

 Kur’ân’ın manevî tefsiri Risale-i Nur, hayatımıza her 

alanda rehber olacak ölçülerle dolu olduğu gibi kullanılan 

kelime, deyim ve terimlerle de istikamet vericidir. 

 Bediüzzaman Said Nursi, ahirzamanın başında durarak 

bütünüyle maziyi temsil eden kelimeleri eserlerinde kullanarak 

değerlerin naklini yapar. Biz de bunlardan piyango kelimesi 

üzerinde kısa bir çalışma yaparak tesbit ettik. 

                                                           Mehmet Çetin 

       05.10.2019 Bostanlıİzmir 
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Piyango gerçeği. 

 İnsanın tabiatında var olan ve bu sebeple kökü insanlık 

tarihinin derinliklerine kadar uzanan ve hiçbir emek vermeden 

değer elde etme, bir anda zengin olma heves ve arzusuna 

dayanır piyango.  

 Batı kökenli hemen hemen her şey gibi bu oyunun da 

öncelikle levantenler ve gayrimüslim anasır arasında başlamış 

olması, şaşırtıcı değildir. İlk piyango çekilişinin 1850’li 

yıllarda başlayıp, çoğunlukla Rum ve Ermeniler tarafından 

tanzimi de…   Türkiye’de 9 Ocak 1926 tarih ve 710 sayılı 

kanunla, piyango düzenleme hakkı Tayyare Cemiyeti’ne 

verilir.1 Daha sonraki yıllarda çeşitli düzenlemeler yapılıp 

Milli Piyango İdaresi tanzim edilmiş olup ve her nevi ilânatla 

takviye yapılır, özendirilir.  

 Cemiyetin iman ve selâmeti için her derdi ile alâkadar 

olmayı kendine dert edinen Bediüzzaman, mevcud teamüller 

ile yeniden ihdas edilenleri de İslâmî süzgeçten geçirerek 

sakınılması için hatalı kullanımlara dikkat çeker. Doğru olan 

davranış için evvelâ onun kapsamına girilmemesi hedefli 

olarak kulun irade terbiyesinden başlar. Bu terbiyenin 

sürdürülebilir olmasına gayret eder.  

 

Piyango doğru bir kazanç yolu mudur? 

 Akıl ikna edilmeli ki, irade oraya yönlensin. Kazanç 

ihtimalinin binde bir olduğu piyango kumarına para vermenin 

hatalı olduğunu, akla ikna ederek anlatır, Dördüncü Söz’de. 

Ardından; yirmi dörtten bir malın, yüzde doksan dokuz 

kazanma ihtimalinin kuvvetli olduğu hakikatine dikkat çeker, 

hem de hikmeten doğru bir iş olduğuna. Namaz kılmak ile 

ruhun rahatladığını ve bedene de o kadar yük teşkil etmediğini 

ifade eder. Kılınan namaz vesilesi ile diğer meşrû bütün 

hareketlerinin güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alacağı, fani 

 
1 Yeni Türk Ansiklopedisi. 6/2398; 

http://www.millipiyango.gov.tr/node/49 
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ömrünün bâkileşme ihtimalindeki gerçeğe dikkat çeker, 

özendirir.   

 

Risale-i Nur’da piyango kelimesinin kullanımı. 

 Risale-i Nur’da on bir yerde kullanılan piyangoya 

mukabil aklı ikna eder. Mademki bir çekiliş gerçeği var ve 

insanlar ona teşvik ediliyor ve bu iş nefsin de çok işine 

geliyor, işte buna karşı o aleti kullanarak hakka ve doğruya 

yönlendirilmesi yapılmalı idi ve onu yapar.  

 On Üçüncü Sözün İkinci Makamı’nda, bir nev’i 

câzibedâr fitne grubunda değerlendirdiği piyangoya karşı 

aklını kaybetmeyen gençlere elini uzatır, onlarla konuşur. Der 

ki; ölüm inkâr edilemez bir gerçektir. Bu hakikatin ehl-i iman 

tarafından değerlendirilmesi üç şekilde olmaktadır. Birincisi; 

kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin 

kapısıdır. İkincisi; ahireti tasdik eden ancak mucibince 

yaşamayanlar için hücre hapsidir. Üçüncüsü ise ahirete 

inanmayanların müebbet hapis diyarıdır.  

 Kabrin Cennet bahçelerinden bir bahçe olması ile 

Cehennem çukurlarından bir çukur olması şeklinde hadislerce 

de desteklenen iki şık çok açıktır. Bir başka zaviyeden 

bakılınca; kabir var ve oraya girilecek şıkkı da çok açıktır, 

göz ile görülen bir gerçektir: Ölüm ve kabir. 

 İnandığı hâlde yaşamayan için de iki şık var; kabir 

onun için ebedî bir azap çukuru değildir. Ya kabirde ya da 

Cehennemde cezasını çekecek sonra-inşaallah- Cennete 

girecek. Bu da bedihidir, anlaşılır derece açıktır. 

 Ahirete inanmayan için de iki şık beklemekte; kabir 

onun için ya Cennet bahçesi ya da Cehennem çukurudur. 

 İşte böylesine kesin bir gelecek için doğru haber veren 

güvenilir, doğru haberci yüz yirmi dört bin peygamber ve 

onların sözlerini izah ve tasdik eden yüz yirmi dört milyon 

evliyanın aynı hakikate şehadetleri, o dünyevî piyango 

ihtimalinden çok daha sağlam ihtimalle bir gerçeği 

gösteriyorlar.  
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Cennet-Cehennem arasında piyango. 

 Ölüm ile mezara girileceği gerçeği, kabrin de Cennet 

bahçelerinden bir bahçe ya da Cehennem çukurlarından bir 

çukur olduğu hakikati; ehl-i iman ve ehl-i inkâr için, 

dünyevîlerin piyango ihtimalinden daha kesin ve kuvvetli 

şekilde ahiretin varlığını göstermektedir.  

  Bu ihtimal; ebedî idam ve zindandan kurtulmanın, 

Cennet gibi bir saadete ulaşmanın imkânı sadece iman ve itaat 

iledir. 

 Evet, itaatsiz bir iman, kabri evvelâ Cehennem 

çukurlarından bir çukur olarak yaşatır, cezasını ödetir sonra 

arınmış bir vaziyete Cennet’e dâhil eder. Bu gerçek, aklı 

iknaya ziyadesiyle yeter, nefsi susturmaya fazlasıyla kâfidir, 

tembeli gayrete sevk eder. 

 Şimdi, mademki insan piyangoya önem veriyor, ona o 

yoldan seslenilir: Acaba yüzde bir, yok olma ihtimali olan bir 

yola girer misin?  Hatta bunun için bir tek haber verenin sözü 

de dikkate alınmadan o tehlikeli yolda gidenin endişesiz 

olması mümkün mü? Elbette ki hayır! 

 İşte aynen onun gibi doğru söylediği defalarca isbat 

edilmiş, nasihatleri başkalarına faydalı olmuş, hayatları ile 

sayısız insanların takdirini kazanmış önceki asırlardaki evliya 

ve asfiyalar gibi onları temsilen deniliyor ki; kabir var, ölüm 

hak, oraya üç şekilde girilecek. Ya mü’min olarak ya 

günahkâr/münafık olarak ya da kâfir olarak. 

 

Ebedi hayatın kazanılmasında piyango. 

 Böylesine muazzam bir hakikat karşısında “Gel, ebedî 

hayatı sana kazandıracak biletini al!” diye seslenerek, 

dünyevî aldatıcı olmayan hakiki ve sahi olan hayata dâvet 

etmeye dikkat çekmek üzere, Birkaç bîçare gençlere verilen 

bir tembih, bir ders, bir ihtardır makalesinde de piyango 

kullanılır. 

 Bu makalede; hayat, gençlik ve hevesler cihetinden 

gelen tehlikelere karşı sakınmanın yolu anlatılır.  
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 Gençliğin gitmesi çok ihtimalli değil, sadece iki 

ihtimallidir ya ihtiyar olunacak ya da ölüm ile bitecek yani 

gidecek. Çok ihtimalli piyango burada iflas eder. Böylesine 

kesin bir vaziyete çare, bu gençliği manen daimî kılmanın 

yolunu aramak olmalıdır, tesadüfe bağlı usûllerle bir takım 

piyango oyunlarıyla insanın ümidi su-i istimal edilmemelidir.  

 Sefahatte giden gençliğin akıbeti, imanı varsa cezasını 

ödeyinceye kadar o çukurda/Cehennemde, yok eğer imanı 

yoksa ebedî azap içerisinde ve bu iki ihtimalin dışında mü’min 

olarak Cennet bahçesine giriş şeklinde 2+1 ihtimalli bir 

vaziyet anlatılır. 

 Meyve Risalesi’nin Birinci Meselesinin ilk muhatabı 

Denizli Hapishanesindeki mahpuslardır. Onlara da Dördüncü 

Söz’de işlenen aynı dil ve üslûb kullanılır.  İkinci Meselenin 

Hülâsası’nda keza, hakikat aynı, değişmiyor. O halde onların 

aynasından bizim aynamıza yansıyanlar olmalı. 

 Son üç makale Asâ-yı Musa ve Kastamonu 

Lâhikası’nda işlenir. 

 Risale-i Nur’da piyango kelimesinin zikredilerek misal 

olarak bahsi, aklı ikna için olduğu ortada iken aksini yani onu 

Külliyatta bahsederek meşrulaştırma iddiası en basit ifadeyle 

insanı yanıltmaktır, başka bir art niyet yok ise.  

 Ayette Şeytan ve Firavundan; hadiste Ebu Cehil, 

Deccal ve Süfyanlardan bahis, nasıl onlara teşvik için değil 

aksine onlardan sakınmak için ise…  

 

Eski Said, piyango kelimesini kullanmaz. 

 Piyango, Eski Said Dönemi Eserleri’nde geçmez. Yeni 

Said döneminin Barla teliflerinde işlenir. Barla hayatı dönemi, 

ülkede piyangonun kanun muhafazası tanzimi altına alınması, 

terviç ve teşvikinin ziyade olduğu yıllara tevafuku dikkat 

çekiyor. Aynı dönemde Bediüzzaman’ın “piyango” 

malzemesini hayra kıyas için ziyadesiyle kullanımı da. 
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İnsan, alışkanlığının esiridir.  

 Alışkanlıkların toplamı insanda âdeta ikinci bir 

yapısını ortaya koyar. Alışkanlık, şuur ile yapılmadığı için 

şuurlu hareketin körelticisidir. Bu gerçeklerden hareketle, 

toplumda piyango alışkanlığı yerleştirilip, insanlar o itiyadı 

şuursuzca sürdürürken, birinin, bu gidişata dikkat çekerek, 

onlara alışageldikleri davranışları içerisinden kurtarmak ve 

nihayet yaptığı kıyaslar ile uyanmasını sağlamak elbette 

toplum adına fevkalâde ehemmiyetli bir hizmettir. İşte, Risale-

i Nur’da bu maksat ile piyango kelimesi kullanılmıştır. 

 Piyango, yapısı itibarı ile emek ile değil şans eseri 

kazanıma sahip eder. Bu noktadan insanda hatalı bir anlayışın 

yerleşmesine sebep olur. Alınan piyango biletine çıkan meblağ 

için hakikî olarak “Ben, bu parayı emek harcayarak 

kazandım” denilemez. Çıkan paranın, bilet alma emeğinin 

karşılığı olmadığını, vicdan ve akıl sahibi bilir. Dolayısıyla o 

para, bir ikramiyedir, o kadar. İşte bu ikramiye noktasından da 

piyango kelimesinin Risale-i Nur’da kullanımı söz konusudur.  

 On Üçüncü Söz’de geçen “mukadderat-ı beşer 

piyangosu” ifadesinde, bahsettiğimiz kullanımı görüyoruz. 

“Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve 

vesikası olan iman” bileti ile “mukadderat-ı beşer 

piyangosu”ndan çıkan Cennet, bir ikram-ı İlâhîyedir. 

 İşte bu kullanımdaki piyangoyu, şans eserinin vesikası 

görmekten ziyade, o işletmenin/dairenin bir ikramından 

hareketle piyango kelimesinin; “mukadderat-ı beşer 

piyangosu”da Cennetin bir ikrâm olarak anlaşılması için 

kullanıldığı anlaşılır. 

 

Mukadderat-ı beşer piyangosu. 

 Hem piyango, tabiatı itibariyle herkese isabet etmez. 

Ancak mukadderat-ı beşer piyangosu”ndaki çekilişte, 

herkese, amele mukabil Cennet/Cehennem çıkar. Cehennem 

küfür ve isyan nev’inden amelin cinsinden bir ceza olduğu gibi 

iman ve salih amel ile yapılan ibadete karşılık Cennetin de bir 
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bedel değil piyangodaki yüksek ikramiye gibidir ve sadece 

“fazl-i İlâhîye”dir.  

 İslâm âleminin hakikî bir tevekkül içerisinde değil, 

sonu gelmez hırsın azgın dalgaları arasında yuvarlandığı, 

görülen bir gerçektir. Emek vererek, alın teri ile kazanmak 

varken, hakka riayet etmesi gerekirken; rüşvet, hırsızlık, 

yolsuzluk, kumar, faiz, tembellik, toto, loto, piyango gibi 

vakıalar, toplumun resmidir. Bunların bir şekli ile hataları 

anlatılıp, akıllar ikna edilip, sakındırılması gerekir.  

 

Sosyal alışkanlık mı oldu? 

 Piyango kumarını alışkanlık hâline getirmiş ve bu 

itiyat da toplum olarak teamül ile sürdürülürse istikbal 

tehlikede demektir. Uzaklardan lâf getirmenin bir anlamı yok, 

doğrudan bu cemiyetin içerisinden kullanarak onları bu kötü 

ve zararlı alışkanlıktan kurtarmanın çaresine bakmak icap 

eder. Yoksa o menfileri reklâm için değil. 

 İnsanlara anlayacağı dilden, kullandıkları kelimelerle, 

uygulayageldikleri alışkanlıklarından, yedikleri ve 

içtiklerinden hülâsa kendi hayatlarındaki malzemelerden 

bahsetmek nebevî bir usûldür. Nur Külliyatı’nda, getirilen 

temsiller, kullanılan deyimler hep gerçek hayattan alınmış ve 

onlar ile insanlığa nasihate kullanılmış ve Bediüzzaman, aynı 

tarzı kullanarak piyango kelimesini eserlerinde istimal 

etmiştir.  

 

Ebedî hayatı kazanıp-kazanamama piyangosu. 

 İşte Meyve Risalesi’nin Birinci Meselesinden bir 

misal: 

 “Dördüncü Söz’de denildiği gibi, bin lira ikramiye 

kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 

yirmi dört lirasından beş on lirayı veren ve yirmi dörtten 

birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine 

vermeyen—hâlbuki dünyevî piyangoda o bin lirayı 

kazanmak ihtimali binden birdir; çünkü bin hissedar daha 
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var—ve uhrevî mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü 

hâtimeye mazhar ehl-i iman için kazanç ihtimali binden 

dokuz yüz doksan dokuz olduğuna yüz yirmi dört bin 

enbiyanın ona dair ihbarını keşifle tasdik eden evliyadan ve 

asfiyadan had ve hesaba gelmez sadık muhbirler haber 

verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden 

kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese 

edilsin.”  
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İndeks 

A 

akıl, 8 
alın teri, 9 
alışkanlık, 9 

B 

bahçe, 5, 6 
Barla, 7 
Batı, 4 
bedel, 9 
Bostanlı, 3 

C 

câzibedâr, 5 

D 

dâvet, 6 
Deccal, 7 

E 

Ebu Cehil, 7 
Ermeniler, 4 
Eski Said, 7 

F 

faiz, 9 
fitne, 5 

G 

gençlik, 6 

H 

haber, 5, 6, 10 
hakikat, 6, 7 
hayat, 6 
hırsızlık, 9 

İ 

iflas, 7 
ihtimal, 6 
ikrâm, 8 
ikramiye, 8, 9 
irade, 4 
isyan, 8 
itaatsiz, 6 
İzmir, 1, 3 

K 

kabir, 5, 6 
kelime, 3 
kumar, 9 
küfür, 8 

L 

loto, 9 

M 

meşrû, 4 
Milli Piyango, 4 

Ö 

Ölüm, 5, 6 
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R 

Risale-i Nur, 1, 3, 5, 7, 8 
Rum, 4 
rüşvet, 9 

Ş 

şans, 8 
Şeytan, 7 

T 

Tayyare Cemiyeti, 4 

teamül, 9 
tembellik, 9 
temsil, 3 
tevekkül, 9 
toto, 9 

V 

vicdan, 8 

Y 

yolsuzluk, 9 

 


