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Önsöz namına 

Bu çalışmanın yazılış hikâyesi 

 Bu çalışmamızda Bediüzzaman Said Nursi’nin Şualar 

isimli eserinde yer alan sıralı ismi Dördüncü Şua olan ve 

Risale-i Hasbiye namı ile bilinen risalesini mütalâa edeceğiz.  

 Bu çalışmamızın bir hikâyesi var ki onu da buraya 

taşımamız vefa eseri olmalı şöyle ki:  

 Yeni Asya Gazetesi’ndeki Mütalâa köşemizde 

yayınlanan Ramazan-ı Şerif’i karşılama yazımızda “Ramazan-

ı Şerif’te ne okumalı?” başlıklı, Hasbiye Risalesi olan 

Dördüncü Şua’ya işaretle, acz ve fakrımızın zirve yaptığı ve 

hususan iftar sofrasında hakkalyakîn hissedildiği “an”ların 

vakti olan Ramazan-ı Şerif’te okunmasını acizâne tavsiye 

etmiştik. 

 Seydişehirli dostlarımız namına Nihat Sarıaltın’ın 

gönderdiği mesaj bu manada kayda değer bir ehemmiyet arz 

ettiği için paylaşmak icabetti: 

 “Kardeşim, bugün Dördüncü Şua’yı müzakereli 

okumaya başladık. Aman ya Rabbi, ne muazzam meseleler 

varmış! Hiç duymamış gibiyiz. İnşaallah her gün dershanede 

okuyacağız.” 

       Mehmet Çetin 

    08.06.2016 Doğanbey  

          Beyşehir Konya 
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Bir hatırlatma 

 Hasbiye Ayeti’nin tefsirini tarih sıralamasını esas 

alarak ifade etmek gerekirse ilk önce 1935 yılında Eskişehir 

Hapishanesinin bir meyvesi olan Yirmi Dokuzuncu Lem’a 

muhtevasındaki Beşinci Bab’ı ile beraber telif edilir.   

Yirmi Altıncı Lem’a’nın girişindeki ilk haşiyede; 

geriye kalan on dörtten yirmi altıya kadar ricaların Eskişehir 

Hapsi sonrası yazıldığı bilgisi var. Hasbiye Ayeti’nin işlendiği 

On Dördüncü Rica, Abdülkadir Badıllı’nın Mufassal Tarihçe-i 

Hayatı’ndaki bilgiye göre Afyon Hapsi dönemine kadar süre 

içinde bulunduğu Emirdağ’da 1 Ağustos 1944 ile 23 Ocak 

1948 arası telif edilir.1 

  Dördüncü Şua ise Kastamonu’da 1938 yılında Türkçe 

telif edilir. 

 Bu üç risalede işlenen Hasbiye Ayeti’nin 

mütalâasında, Dördüncü Şua risalesini esas aldık ve onun 

üzerinde çalıştık.  

 Dördüncü Şua’nın konu ve telif düzeni üzerinde 

kurulu bu çalışmamızın sonunda diğer iki risale hakkında 

bilgiler nakledeceğiz.  

 Eserimizdeki bölümlendirmede, Dördüncü Şua 

metnindeki bölümlendirme birinci derecede esas alınmış olup 

diğer kısımlar ikinci üçüncü derecede yer almıştır. 

 Şimdi mütalâamıza geçelim.   

 

                          
 

 

 

 

 
1 Abdülkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i hayat, c.2, s. 1753 
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Dördüncü Şua’nın girişindeki bilgiler 

“Manen ve rütbeten Beşinci Lem'a ve sureten ve 

makamen Otuz Birinci Mektub’un Otuz Birinci Lem'a’sının 

kıymettar Dördüncü Şua’ı ve Ayet-i Hasbiyenin mühim bir 

nüktesidir. 

 

 İHTAR: Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, başta 

perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede 

Birinci Mertebe çok kıymettar bir hakikat olmakla beraber 

çok ince ve derindir. Hem bu Birinci Mertebe, bana mahsus 

gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissî ve gayet ruhlu bir 

muamele-i imanî ve gayet gizli bir mükâleme-i kalbî 

suretinde, mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz 

etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. Yoksa tam 

zevk edemez...” 
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Zor vakitlerde belli olur kulluk 

 Kulun; en zorda olduğu zamanda Rabbimiz, ihsanını 

rahmetiyle izhar eder. Barla Hayatının özellikle son 

zamanlarında fevkalâde rahatsız edilen Bediüzzaman, 

kendisiyle uzaktan yakından, alâkalı alâkasız kişilerle 

Eskişehir’e, ilk mahkemeye sevk edilir. İdam iddiasıyla 

yargılanır lâkin verilen ceza komiktir. Kendilerinde bir suç 

unsuru bulamayacağını anlayan ifsad komitesi akla ziyan plân 

uygular. Sapı bizden baltalarla cemaate dalar. Hamdolsun ki 

fire yok lâkin Üstad’dan ikaz kuvvetlidir; “Dikkat edin, ifsat  

komitesi aranıza tefrika sokmasın. Isparta kahramanlarına 

yetişmek istiyorsanız Risale-i Nur’a itimaden sımsıkı 

sarılmanız gerekir” manalarında tahşidat yapar. Yanı sıra 

Mevlâ-ı Kerim’inden medet ister. Risale-i Nur’a yapılan 

saldırıya karşı, ayetlerin arasındaki işaratı bularak Birinci 

Şua’yı telif eder. Büyük ölçüde manen rahatlar. 

 Rahatlama bir noktaya kadar kifayet eder. Zira 

Bediüzzaman’ı, ehl-i dünya, her şeyden tecrit etmişti. Karakol 

karşısında her gün isbat-ı vücud ile tarassut altında idi. Altmış 

yaşının getirdiği ihtiyarlığına rağmen yapılan işkencelerle 

beraber beş nev’i hastalık hücum ediyordu.  

 Sıkıntılar bazen gaflet verir. Gaflet, bilineni bilinemez, 

görüneni görünemez hâle getirir. Risale-i Nur’daki teselli 

verici nurlara bakmadan, doğrudan doğruya kalbine bakarak 

ruhunu aradığını söyleyen Üstad, üç kuvvetli arzunun 

kendisinde hükmettiğini ifade eder. Lâkin kendisinin fani 

oluşu o arzuları söndürür, ümidini kırar.  Çare arar tıpkı 

Niyazi-i Mısrî gibi nidalarda bulunur.  

 

 Ve ümitsiz bir vaziyette başını önüne eğmişken 

“Hasbünallahü veni’mel-vekîl” ayeti imdadına yetişir. Günde 

Dil bekası, Hak fenası istedi mülk-ü tenim. 

Bir devasız derde düştüm, ah, ki Lokman bîhaber. 
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beş yüz defa -ki bize ihtardır- okur. Risale-i Nur’da ilmelyakîn 

olarak tafsili verilen iman nurlarının aynelyakîn suretinde 

tecelli ettiğini yaşar.   

 “Gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissî ve gayet 

ruhlu bir muamele-i imanî ve gayet gizli bir mükâleme-i 

kalbî suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak 

tebarüz etmiş” dediği manaları hissederek okumak lâzım, 

yoksa zevk alamaz, der. Bunun için Üstadın bahsettiği manaya 

tevafuk etmek gerekir. Okunan metni, anlatılan kıssayı 

yaşamadan ve hissedilmeden idraki mümkün değildir. Yapılan 

sadece bir ezberdir veya dinlemedir, o kadar.  
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Ayetin nüzul sebebi ile Risalesinin telif sebebinin tevafuku 

 Hasbiye Ayetinin nüzul sebebi, Hasbiye Risalesinin 

telif sebebine derman olmuştur. Resul-i Ekrem (asm), 

bütünüyle ve her şeyi ile fevkalâde sıkıntıda kaldığında 

Hasbiye Ayetini, Rabbi, rahmetiyle ilham eder. Külliyatta 133 

yerde geçen bu ayet2, Peygamber Efendimize (asm) olduğu 

gibi ümmete, Üstada ve bize bir rahmet-i İlâhiyedir. 

 Cemaat halinde müzakere edilerek okunsa da ferdî 

olarak da okunup kendi âlemimizde hissederek yaşamamız 

gereken bu Risalenin okunduğu zemin, kişilerin hâlet-i 

ruhiyesi, okuyanların seviyesi gibi iç ve dış şartların müsaitliği 

verimi artıran hususlardır. 

 Fihristini yazan Hafız Hüseyin Ağabeyimizi buradan 

rahmetle anarken bu risaleyi okuyanın hayrette kalacağı, 

kendilerinin istifadelerinden gayrı, başkalarının da istifadesine 

çalışacağı dâvetini ilân edelim. 

 Fakir ve hakir görülen vücudun manen yükselmesinin 

basamakları olan Hasbiye Risalesini mütalâaya devam edelim, 

inşaallah, diyelim ama bir notumuz var. 

 

              
 

  

 

     

 
2 Bak. Risale-i Nur Külliyat’ında Geçen Ayetler, Mehmet Çetin 

(2012), s. 59  
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Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 İnsandaki daimî yaşama arzusu, mükemmel kemal ve 

cemal sahibi Allah’ın bir isminin bir cilvesinin 

mahiyetimizdeki gölgesidir. Dolayısıyla ebedî yaşama 

arzumuzun yönü dünyaya değil, Allah’ın varlığına, kemaline 

ve bekasına müteveccih olmalıdır. Böylece yaratılıştan var 

olan muhabbet duygumuz fıtrî istikamete yönelmiş olur. 

 

Dar vakitlerin kapısı  

 İstikametinden sapan muhabbetler, gaflet yüzünden 

yolunu şaşıran sevgiler ve alâkalar, asıl olana değil, gölgeye 

yapışarak perestiş edip kendine eziyet eder. Bu vaziyet, 

hayatımızda; duygularımızın dip yaptığı zamanda ümitsizlikle, 

tavan yaptığı zamanda da istikrarsızlıkla tecrübe edilen 

hâllerimizdir ki istikametsizliktir. Bunun için akıl, öfke ve 

şehvet duygularımız, beka aşkı istikametinde yani bâki olan 

Allah’ın isim ve sıfatlarının mevcudattaki tecellilerini tefekkür 

ederek beka dolu marifet kazanılması istikametinde 

kullanılmalıdır ki maksud mana hâsıl olsun.  

 Bu nasıl olmalıdır? Evvelâ imanlı teslimi ifade eden 

tevekkül ile. Yani samimî olarak “Hasbünallahü ve ni’mel 

vekil” sözleşmesi ile kayıt altına alınmalıdır. Sonra icabı 

yerine getirilmelidir. ‘İcabı nedir?’, derseniz gaflet perdesinin 

kaldırılarak beka arzumuzun hakkalyakîn derecesinde Bâkî-i 

Zülkemal’in bekasına ve bizim Rabbimiz olduğuna iman, 

teslim gibi kesin kabul edişle mümkündür. Çünkü Allah’ın 

bekasıyla, bizim için sonsuz bir hakikat tahakkuk eder. 

 Nasıl mı? Evvela eşya ve hâdise karşısında aciz ve 

fakir olduğumuzu idrak etmeliyiz. İhtiyacın karşılanması, 

düşmanın def edilmesine sınırlı olan gücümüz yetersizdir. Bir 

adım sonrasında tıkanıp kalmaktayız. Kapı kapı, âcizlerin 

kapısını çalmaktansa, sebeplere hükmedenin kapısını çalmak, 

imdadı Ondan istemek daha akıllıcadır. Böylece ihtiyacı 

karşılanan insanın daimî yaşama arzusuna istikamet vermede 
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yol açılmış olur. Ve bilmeliyiz ki dar vakitlerin kapısı Onun 

huzurudur.  

 

Cüz’î sıfatlarımızla şuuru ve duayı küllîleştirmek  

 Mahiyetimize yerleştirilen Allah’a ait sıfatların birer 

numunelik ve ibretlik cüz’ü ile Allah’ın mutlak kemalde 

olduğunu idrak etmemiz için verildiği şuuru ile Onun Zatına 

olan muhabbetimiz istikamet kazanır. Bu şuurun, 

ilmelyakînden hakkalyakîne yükselmesi ile beka arzumuz yeni 

ama daha şümullü bir makam kazanır. Böylece kâinatın ve 

insanın kemalatını idrak etme ile hâsıl olan kemalata 

meftuniyet, bizi hadsiz elemlerden kurtardığı gibi, hayattan 

alınan lezzet tam olur.  

 Kemal konumuna gelen şuur; Allah’ın mülkündeki 

eşyaya, iman gözüyle bakarak bir nev’i malik olduğunu 

hissedip, Onun adına hükmeder. Mevcudat ile olan 

münasebetinden kaynaklanan alâkalar, sonraki alâkalar ile 

bitişerek kendi şahsî vücudundan ziyade küllî bir vücud 

kazanır. Güya diğer varlıklar, bizim vücudumuz gibi olur ve 

onlara karşı olan muhabbet böylece tesis ve teskin edilir. Diğer 

taraftan mükemmel olan her şeye duyulan muhabbet, manasını 

bulur. Bu muhabbet, yaratılan her şey ile dostluk peyda ettiği 

gibi özellikle Resul-i Ekrem (asm) ile başlayıp enbiya, evliya, 

asfiya gibi mübarek takipçilerini kuşatan geniş bir anlam 

kazanarak şuurlu bir uhuvvete dönüşür. Artık bu dostlarının 

buradaki misafirliklerinin bitiminde ayrılıp sonsuzluk diyarına 

gitmelerini, bir başka isim ve sıfatın tecellisi bilip, buradaki 

hayatın öbür taraftaki devamı anlayıp, bu taraftaki fanilikler 

perdesinden, baki hayat sahnesine geçişleri olarak müşahede 

eder ve beka arzusu böylece mutmain olur. 

 İşte bütün bunlar cüz-i irademizle çaresiz kaldığımız 

anlarda zirveye çıkma basamağı olan “Hasbünallahü 

veni’mel vekil” ile mümkündür. Bu basamak, Dördüncü 

Şua’nın, Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye’sinde sıralanan 
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on tane “Hem” açılımlarına işaret ederek, merak edenleri o 

risaleye havale ederiz.  

  Şükürler olsun ki “Hasbünallahü veni’mel vekil” 

ayeti var. İşte bu ayetin merkezinde yoğunlaşan insanı, aşağıda 

sıralanan on iki pencerede gösterilen sıfatlara aday küllî şuura 

sahip mü’min rol model vasfına işaret eder. 

 

On iki ‘hem’ler ile yapılan izah 

 Birinci Mertebede sıralı olarak on iki “Hem”ler ile 

yapılan izah âdeta on iki tevhid penceresidir. Kısaca 

nakledelim: 

 

1. Mahiyetimizin, Bâkî ve sermedi ismin gölgesi olunduğu 

hissettirilir. 

 

2. Allah’ın Zatını sevdirilir. 

 

3. Allah’ın kemalâtına fıtrî meftuniyet ve hayranlık sağlanır. 

 

4. Allah’a bağlılıktan kaynaklanan mevcudata malikiyet 

sağlanır. 

 

5.  İman ve bağlanma şuurunun külliyetiyle bütün mevcudat 

ile ittisal sağlanır. Varlığa yönelik fıtrî aşk ve muhabbet, 

sakinleştirilir.  

 

6. Ehl-i kemalâta karşı uhuvvet temin edilir.  

 

7. Kemale eren uhuvvet ile dostlarının saadetiyle yansıyan 

memnuniyet ve mesruriyet sağlanır. 

 

8.  En yakınından en uzağına bütün dostlarının Allah’a ve 

ahirete iman ile ölüm ve hiçliğin karanlığından, vahşet ve 

dehşetinden kurtuluş sağlanır.  
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9. Bâkî-i Zülkemal’in beka ve varlığıyla, Risale-i Nur yalnız 

insanların hafıza ve kalblerine nakşolmuyor, sayısız şuur 

sahibi mahlûkatın ve ruhanîlerin bir mütalâa yeri olmakla 

beraber rıza-ı İlâhîye mazhar ise Levh-i Mahfuz’da ve 

muhafaza edilen levhalarda emredilenlere uyarak sevap 

kazandırır. Böyle bir kaynağın tahsili, insanların güzel 

bulmalarından daha kıymetli bir mazhariyet olup, o da 

Hasbiyenin sırlarındadır. 

 

10.  Meyve veren ağaç olmak için kabuğunu terk eden 

çekirdek misali nefis kabuğunu terk edip, dünyevî kışırdan 

sıyrılıp Hasbiye ile Bâkî-i Zülcelâl’e iman ile bağlanıp, itaat 

ile huzura girmenin pratiğine işaret edilir. 

 

11. İmanî şuur, kulluk bağıyla kabrin öbür tarafının 

aydınlandığı, kabirde nur, sıratta Burak olma vasfı Hasbiyenin 

derin manalarında saklı olduğunu ilmen gösterir. 

 

12. İmanî şuur ile hakkalyakîn bilinir ki fıtrattaki beka aşkı, 

Bâkî-i Zülkemal’in bekasına bakar. Lakin buna enaniyetin 

perde olmaması lâzım. Bir diğer engel ise dünyevî aynalara 

tapar derecede bağımlılık. İşte bu iki illetten kurtuluş 

Hasbiyenin sırlarına vukufiyetten geçer.  

 

 Sıralanan on iki “hem hem hem” ler topluca, netice 

itibariyle hepsinden daha kuvvetli ve küllî bir Hasbiye şuuru 

verir ki kalb ve nefisle beraber derin ve engin manada bir 

şükrü ifade eden Hasbiye çekmek gerek. Bu şuur ile hâsıl olan 

iman; elbette hayatın dar vaktinin sığınağı olur, bütün 

ihtiyaçların karşılanmasına vesile olur, her nev’î sıkıntı ve 

düşmana karşı destek olur.   
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İkinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 

Dayanak noktası arayışı 

 Fıtratımızdaki hadsiz acz ve fakrdan dolayı sıkıntılı 

durumlarda bir imdat ve dayanak noktası ararız. Bir yalnızlık 

ilâcı olan Hasbiye ayeti; darda kalanın sığınağı, zorda kalanın 

kalesidir, esasen imanın enfüsî dairedeki terennümüdür. 

 “Hasbünallahü veni’mel vekil” kalesine iltica edince 

neler hissederiz?  

 İman sebebiyle kurulan bağ ile Kadir-i Mutlak olan 

öyle bir Sultan’a istinat ederiz ki, yaratılan bütün mevcudatın 

cihazlarına muazzam ve mükemmel intizam vermekle beraber 

meselâ bitkiler ve kuşların elbiselerini tazelendirir, silâhlarını 

yeniler, ihtiyaçlarını karşılar. Yeryüzündeki bitki örtüsünü 

değiştirir. Başta insan olmak üzere hayvanatın muazzam 

şekilde rızkını temin eder.  

 Rabbimizin yarattığı rızıklardan nicesi var ki 

yiyeceklerin her nev’inden tohum gibi en gıdalı, hülasalı 

şekilde o çekirdeğin içerisine sıkıştırarak âdeta kaderî 

tarifelerle sarıp, muhafaza için küçücük sandukçalara koyup 

teslim eder.  

 Bu işlemler o kadar çok olmasına rağmen hepsi 

mükemmel kalite ve intizamla, çok hızlı süratle ve her rızka 

muhtaç olanları duyuracak şekilde merhametli rızık vericimiz 

olan Rezzak-ı Kerim tarafından karşılanır. İşte 

“Hasbünallahü veni’mel vekil” kalesine iltica edince, her 

şeye kadir olan Rahman ve Rahim olan Rabbimize dayanır ve 

güvende olduğumuzu hissederiz. Zira Sultan-ı Kâinat birdir. 

Her şeyin anahtarı O’nun yanındadır, her şeyin dizgini O’nun 

elindedir, her şey O’nun emriyle halledilir. Dolayısıyla başka 

şeylere müracaat etmeye gerek kalmaz. 

 

Şimdi enfüsî mütalâa zamanı! 

 Şimdi, başımızı ellerimiz arasına alarak enfüsî bir 

mütalâada bulunalım. Vücudumuzun içindeki ihtiyaçlardan 
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dışarıdaki ihtiyaçlara, içimizdeki düşmandan dışımızdaki 

düşmana kadar bizi bekleyen bu kadar şeyleri; yok 

hükmündeki, son derece sınırlı, var zannettiğimiz cüz-i 

irademiz ile mi karşılayacağız?  

 İnsan, kâinatın ekser envaına muhtaç ve alâkadardır. 

İhtiyaçları âlemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar 

uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir 

bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cenneti de arzu eder. Bir 

dostunu görmeye müştak olduğu gibi, Cemil-i Zülcelâl’i de 

görmeye müştaktır. Bütün bu ihtiyaç ve arzularını karşılayacak 

her şeye kadir bir Rabbe iman bağıyla kurulan dayanağın en 

güzel ifadesi olan “Hasbünallahü veni’mel vekil” ile şöyle bir 

mana açılır: 

 

Ferahlamanın yolu 

 Allah’a kulluk bağı ile ihsan ve ikramı bol olan ve her 

şeyin sahibi Malik-i Kerim’e mensubiyetle iaşe defterine 

kaydolunur. Her hâdisenin karşısında titremekten, her şeye 

dilencilik etmekten kurtulur. Allah’a iman ve itimat eden 

insan; manisiz, müdahalesiz her hâlinde ve her arzusunda 

rahmet haznelerinin maliki, saadet definelerinin sahibi olan 

Cemil-i Zülcelâl ve Kadir-i Zülkemal’in huzuruna girip 

ihtiyacını arz edebilir. Rahmetini bulup kudretine istinat 

ederek mükemmel bir ferahı bulur.  

 Mademki bu iman bağı münasebetiyle “Hasbünallahü 

veni’mel vekil” nimeti bize ihsan edildi o halde önümüzdeki 

her hâdise ve eşya karşısında Allah’ın şu âleme vaz ettiği 

kanunlara riayet ederek ve hikmetle hareket edip gereken 

tedbirleri aldıktan sonra “Hasbünallahü veni’mel vekil” 

diyerek tevekkülümüzü yapabilir, huzuru bulabiliriz. Aksi 

halde eşya ve hâdisenin karşısında titremekten kendimizi 

kurtaramayız. Çare, kendimizle beraber eşya ve hâdisenin 

yaratıcısı olan Allah’a iman ve itimat ederek kudretine 

hikmetle dayanmaktır. 



16 
 

 Din, vicdanda başlar, hissedilir, yaşanır. Hasbünâ ayeti 

ile her nevi ihtiyacın karşılanmasında Rabbi, Rab olarak kabul 

edip O’na itimaden tevekkül ederiz. İşte bunlar, Hasbünallahü 

ifadesiyle anlatılmak istenilenlerden sadece bir tanesidir, 

yaşanılanlardan biri. 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdiyetine şuurun varsa, 

senin elim fakrın, leziz bir iştiha olur. 
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Üçüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye  

 Sıkıntılı hâdiselerin tazyikiyle hayattan alâkasının 

kesilmek üzere iken huzurlu, problemsiz ebedî bir hayat 

arzusuyla buradaki bitmek bilmeyen sıkıntılar karşısında of, of 

diyerek ümitsiz kalan insan, çare arar. Ebedi hayat arzusunun 

gerçekleşmesini sağlayacak olan; ancak ve ancak bütün 

mahlûkatın sakin ve hareketli hâllerini bilecek, kaydedecek ve 

sonra insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün 

mahlûkatın üstünde makam veren bir Kadir-i Mutlak’ın hadsiz 

kudretiyle olabilir.  

 

Hasbiye’nin tahlili 

 Hasbiye ayetinden tatmin edici izah isteyen 

Bediüzzaman, ayetin manen işaretiyle çoğul şahıs ekiyle 

söylenen “hasbünâ” (Bize yeter) ifadesinde arar. “Bize” 

ifadesine girenleri taharri eder. Acaba kâinatta bizim ile 

beraber kimler kendilerine mahsus lisanıyla “hasbünâ”yı 

söylüyorlar?  

 İşte o sekiz sınıfın zikir ve hâllerini beraberce 

değerlendirelim: 

  

1. Bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz ne 

kadar mevcudat varsa, irili ufaklı hepsi, kendine mahsus 

dilleriyle, gördükleri vazifeleriyle, yaratılış gayeleriyle hep 

beraber; Rab olarak Allah, bize yeter. Başka Rabbe gerek yok. 

Zira O, bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor, düşmanlardan 

koruyor, her nevi nizamımızı sağlıyor, kolluyor. Merhametiyle 

yardımcı olurken, adaleti ile tanzim ediyor, derler. 
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2. Hasbünâdan enemiz ve nefsimizde hissedârdır. Bir katre 

sudan mu’cizâne yaratarak, her nevi cihazla mükemmelen 

donatmış. Dimağ, kalb ve dilimize nimetlerini tartacak, 

ölçecek ve bilecek mizancıkları, Esma-i Hüsnanın nihayetsiz 

cilvelerini anlayacak binlerce aletleri yaratmış. Kokuların, 

tatların ve renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı 

olarak vermiş, tanıtımını yapmış. İşte bütün bunları âdeta 

bilen, tanıyan ve -inşaallah- vücudumuzdaki ene ve nefis de 

ıslah ve itaat etmiş hali ile teslimiyeti ifade eden, “Allah bize 

yeter” anlamında hasbünâ der ve demeli. 

  

3. Zahir ve batın duygularımızın da hasbünâdan hissesi var. 

Vücudumuzdaki duyguları öylesine mükemmel yaratmış ki 

her şeyin bütün çeşitlerini ölçecek özelliklerle o duygularımızı 

donatmış. Eşya üzerinde tecelli eden esmanın ayrı ayrı 

zuhurlarını o hissiyat ve hassasiyetle bize bildirir. Böylece 

Rabbanî terbiye sağlanır. İşte bu vazifelerin yapılmasında 

duygularımızla beraber hasbünâyı söyleriz.  

  

4. Bahsedilenlerle beraber, merhametli Rabbimiz bütün 

mahlûkata halife manasında bize insaniyeti verdi. İnsaniyete 

mahsus maddî manevî inkişaflarla insana özel duygularla 

geniş sofralardan istifade yolunu açtı.  

 

5. Ardından İslamiyet’i verdi. Böylece “biz” manası görünen 

görünmeyen, bilinen bilinmeyen âlemler kadar belki de daha 

ilerisine kadar genişledi.  

 

6. Hakiki imana işaret ederek dünya ve ahireti içine aldı. O 

imanın tekâmül basamaklarına işaret ederek marifete yol açtı.  

 

7. Muhabbetle eşya aynasında Esma-i İlahîyi sevdirdi.  

 

8. Kur’ân ilminden iman esaslarının hikmeti nuruyla 

mahlûkatın üzerinde bir üstünlük ihsan etti. Bu mana ile 
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ehadiyet ve samediyetine tam bir ayna, küllî ve kudsî 

rububiyetine mukabil olabilecek küllî ubudiyete işaret olan 

“biz” manayı dopdolu ihtiva eden hasbünâyı gerçekten çok 

zikretmek, fikretmek ve şükretmek gerekir. 

 Bütün bu ulvî manaların takviyesi olmak üzere, 

mürşid babından kitaplarıyla beraber enbiyaları vazifelendirdi. 

Onların dilinden bize bir alışveriş teklif etti: “Allah, 

mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara 

Cennet vermek suretiyle satın almıştır.” (Tövbe 111) 

ayetinden anlaşılıyor ki yine merhametiyle bize hem hidayeti 

gösteriyor ve hem de emanetini, karşılığında Cennet olan bir 

başka ve kıyaslanamayacak kadar kıymetli güya bir bedelle 

ihsan ediyor. İşte bütün bunlara erebilmenin yolu hasbünâdan 

geçmektedir. Ferdî kulluğumuz kifayetsizdir. En güzel 

kıvamda yaratılarak halife-i rûy-u zemin makamıyla 

mahlûkatın zikir, tesbih ve ibadetlerini arkamıza alarak, 

onlarla “biz”i genişletmek her halükârda Hasbünallahü 

ve’nimelvekilden geçmektedir.  

 Durmak yok, hasbünâ caddesinde yola devam 

ediyoruz.  
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Dördüncü Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 Vücudu sarsan hâdiseler ekseriyetle gaflet zamanında 

ikaz için gönderilir. O hâdise doğrudan gafletimizle hâsıl 

olabildiği gibi dolaylı da olarak gafleti dağıtmak için sevk 

edilmiş olabilir. 

 

Manama dikkat et! 

 Esasen insan, kendine düşkün olduğu gibi hayat ve 

dünyaya da âşıktır. Ama ne gariptir ki bunlar söz dinlemez bir 

şekilde fenaya gidiyor, kaçıyor, tutulmuyor. İşte bu ve benzeri 

hâdiselerde insan çaresiz bir şekilde gidenlerin arkalarından 

baktığı, meftun olduklarının batmaya yüz tuttuğu hengâmede 

bunlara bir şekli ile mâni olacak, fenaya gidenlerin bekaya 

gitmelerini sağlayacak bir kudret arar. Bu elim vaziyetlere çare 

arayan Bediüzzaman Hazretleri yine Hasbünâ ayetine 

müracaat ederek, ayetten âdeta “Manama dikkat et!” ikazını 

aldığını ifade eder. 

  İnsanın vücudu, vücudu vacip olan Allah’ın eseridir 

ki, üzerinde bin bir esmasının cilvesi, tecelli ile tezahür 

etmektedir. Bütünüyle mahlûkat yine Allah’ın esma ve 

sıfatının tecellisine vesile, tezahürüne vasıta olmak için 

yaratılmışlardır. Bu noktadan; fena ve gayba gittiği zannedilen 

ve sevilen bütün şeyler, ayrılığıyla üzüldüğümüz her şey, 

üzerinde tecelli eden baki esma ve sıfat sebebiyle yokluğa 

değil, bekaya namzet olmuşlardır ve gayba değil, ileride 

yeniden ve lâzım olduğu zamanda seyir için İsm-i Hafîz’in 

hikmeti gereği muhafazaya gitmişlerdir. Dolayısıyla bütün 

bunlarla; hasbünâdaki “nâ” (biz) çoğul zamir eki ile 
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ifadesinden dolayı vücudumuzdan ayrılan güzel şeylerle, 

meftun olduğumuz dünyalar ile iman bağı noktasından bir 

kardeşlik hissediyoruz. Ayrıldıkları, yok oldukları 

zannedilenlerin her anları ve ef’alleri saklanmaktadır ki 

hassaten hayat sahibi, şuur sahibi olanlarınki. 

 

 

Resmigeçit örneğine dikkat! 

 Askeriyedeki denetim öncesi yapılan eğitimler, 

resmigeçitte komutanın göz hizasındaki birkaç saniye sürecek 

geçit içindir. Göz hizasındaki birkaç saniyelik geçitte âdeta 

kayda geçiyor gibi bakileşiyor ve maksud hâsıl oluyor. Bu 

durumda önceki bütün eğitimler boşa gitti denilir mi? 

Dolayısıyla göz hizasındaki anlık hatıra ve vazife gibi kısa 

ömürlü çiçek veya böcek gibi mahlûkatın durumlarını bu 

noktadan değerlendirmek lazım. Onlar, üzerlerinde tecelli 

eden esmaya yeteri kadar ayinedârlık yaptılar ve varlık 

âleminden alındılar denilmelidir. Onlar vazifelerinin ikmali ile 

iman bağı münasebetiyle vazifelerini yapan diğer mahlûkat ile 

kullukta küllîleşiyorlar. Bu mana ile hasbünâdaki biz 

külliyetine dâhil oluyor. Bu beraberlik neleri çağrıştırıyor 

acaba?  

 

Birlik bağları 

 Aynı askerî birlikte yapılan askerlik, bir ömür boyu 

alâka ve hatıra bağı oluşturur. Sonraki zamanlarda bir araya 

gelmeye, geçen günlerin tekrar tekrar hatırlanmasına bitmeyen 

bir kaynak ve vesile olur. Aynı şeyhe irtibat, aynı hocaya 

talebelik, aynı üstada itaat gibi rabıtalar, sevimli ve dostâne bir 

beraberlik ve uhuvvet oluşturur. Aksine bu gibi rabıtalardan 

mahrum olanlar bu güzellikleri yaşamaktan mahrum olurlar. 

İşte hasbünâ derken bu güzelliklere dâhil olduğumuzu ifade 

ederek yaşıyor ve hissediyoruz. Ferahla, hayata yeniden 

besmele çekerek devam ediyoruz.  
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Ayrılık hüznünün ilacı   

 Hayatın içerinde karşılaştığımız ve yaşadığımız bazı 

şeyler de çok dikkat çekicidir. Baharda çok kısa bir zaman 

diliminde açan ve hemen solan çiçeklerden, beraberliğe 

doyamadan ayrılıkla uzaklara giden sevdiklerimizden, elde 

tutamadığımız mal ve mülkümüzden, ulaşamadığımız ama 

bizden uzaklaşan hayallerimizden hemen çoğunlukla etkilenir 

ve üzülürüz. Hasbünânın bu üzüntümüzü giderici bir yönü 

vardır ki şükürler olsun.  

 Sıralanabilecek ve fakat üzüldüğümüz şeylerin kısa 

zamanlı gerçekleşmesini bir manada kâfi görerek- ki dünya 

doyum dünyası değil- o anlık vücud bulmasını, diğer tahakkuk 

edenler grubuna dâhil ederek, Rabbimizi bu arzumuzun 

ebedler ebedinde gerçekleştirmesini niyazla vekil tayin 

edebiliriz. 

 Hasbünâ, bitmek bilmeyen manaları ile bizi sohbete, 

marifete, müşahedeye, muhabbete ve huzura davet ediyor. 
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Beşinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 Yukarıdan aşağıya hızla yuvarlanan tekerlek gibi 

hayat gidiyor. Ömür de bu hıza paralel olarak sona yaklaşıyor. 

Hayatımızdaki mühim işlerin pek çoğunu henüz yapamadık 

bile! Evlâdın elini, torunun sıcak bakışlarını ve hele eşimizin 

duygu dolu yaklaşımlarını anladık anlamadık olmadan yolun 

sonuna doğru gelmişiz! Eyvah, geriye kalan vakit gittikçe 

azalmakta, ne yapacağız? 

 

 
 

Hay ve Kayyum penceresinden hasbiye 

 Bu ve emsali ıztıraplarımıza çare olarak Hasbünâ 

şöyle dedi; sana hayat veren Hay ve Kayyum olan Allah’ın 

“bakın” dediği tarzda hayata bak! 

 Zannediyorduk ki hayat, bütünüyle bize bakıyor, 

bizimle ilgili, bizim için yaratılmış. İşte bu yanlış bakış 

açısından dolayı hemen her şeyden etkilenir ve müteessir 

oluyoruz. Evet, bu hayatın bize bakan ciheti bir ise, Hay ve 

Kayyum olan Allah’a bakan ciheti bindir. Dolayısıyla bir 

cihetin yaşanması için uzun zaman istenilmez ve 

istenilmemelidir. Bazen anlık yaşamak kâfidir. 

 Bu hususta dört mesele var: 
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Birinci mesele  

 Hayatımız, Esma-i İlâhiyenin definelerini açan bir 

anahtarın mahzeni, nakışlarının bir küçük haritası ve 

cilvelerinin bir fihristesidir. Hayat; kâinatın büyük 

hakikatlerinin idrakini temin için kıyasların yapılabileceği 

Hayy-ı Kayyumun manidar küçük ölçücükleridir. Bu 

ölçücükler ile isim ve sıfatları bilen ve bildiren, anlayıp 

anlatan hikmetli bir kelimedir, hayatımız. Bakiye ayinedâr 

olanın kısalığı uzaklığı söz konusu olmayacağından 

dolayısıyla bu engin manalarla kısa hayatımız keyfiyet ve 

kıymet kazanıyor. 

 

İkinci mesele 

 Hayat, Rabbanî bir mektuptur, şuur sahibi olanlara 

kendini okutturuyor. Yaratanın anlaşılmasını temin eden bir 

mütalâagâhtır. Hâlık’ın kemalâtını ilân eden teşhir salonudur. 

Hayat ile verilen nimetlerin şükrünü edâ, hikmetini idrak, 

tesbihini ilân için vasıtadır.  

 

Üçüncü mesele 

Bütünüyle kâinattaki hal, konuşma ve ibadet lisanıyla 

Hayy-ı Kayyum’un rububiyetinin güzelliklerini izhar etmektir. 

Bu manalar hayat ile alâkalı, iman bağı ile anlaşılan hukuktur. 

İman neye girse ruh veriyor, canlandırıyor, faniyi bekaya 

namzet kılıyor. 

 İnsanın hayatı üç yönüyle Halık’a ayinedârlık ediyor: 

 

1. Acz, zaaf ve fakrıyla hayatın Yaratıcısının kuvvet, zenginlik 

ve rahmetini yansıtır.  

 

2. Hayattaki cüz’i ilim, irade, işitme, görme gibi duyularla 

Hâlık’ın küllî ve ihatalı sıfatlarının, şuunatının aksederek 

anlaşılmasına ve bilinmesine vesiledir.  
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3. Hayattaki her bir an, bir veya birkaç Esma-i İlâhiyenin 

tecellisine aynadır. 

 

Dördüncü mesele 

 Sıralanan hususlarla hayatın hakikî lezzeti ne 

olmalıdır? Hasbünallahi ve’nimel vekil ayetinin rehberliğinde 

iman olduğu anlaşılmaktadır. İman nimetini veren Allah’a 

hamd ederiz. 

 İşte Hasbünallahi ve’nimel vekil ayetinin Beşinci 

Mertebesinde özetle dile getirmek istediklerimizden bazıları 

bunlardır. Teferruatlı hâli Risale-i Nur Külliyatın bütünüyle 

muhtevasında olmakla beraber özellikle Dördüncü Şua’nın 

Beşinci Mertebesinde olduğuna işaret ederiz. 

 Bahsedilen manalar Hay ismi mucibince tecelli ve 

tezahür ederek hayat bulup kendini izhar eder. Kayyum ismi 

gereğince de o manalar süreklilik kazanarak hayata devam 

sağlar. Sağlanan bu hayatın muhtevasında başta ilim, irade, 

kudret, adalet, hikmet, rezzakiyet gibi Allah’ın sıfatlarının bu 

âlemde yeteri kadar hem tecelli ile tezahürünün görülüp, 

bilinerek anlaşılmasını sağlar. Sağlanan bu keyfiyetlerin, 

bütünüyle yapılan tesbihatını ilân ve takdimine vazifeli olan 

insan; kendisine verilen ayrıcalıklı özelliklerini hasbünâdaki 

“biz”i de basamak yaparak en yüksek makama çıkar.  

 İşte bu makamda insan, hayretle bu manaları, en güzel 

kulluk ifadesi, iman ve teslimiyetin en kâmil muhtevalı ilânı 

olan Hasbünallahi ve’nimel vekil ile Rabbine teslim eder ve 

etmelidir. 

 Böyle bir nimeti günde en az beş yüz adetle zikrimizi 

şuurlandırmalıyız. 
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Altıncı Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye 

 Üç Bürhanlı ve çok hakikatli Hasbiye’nin bu 

mertebesi Üstad’ın bu konuyu taçlandıran mütalâası ile 

dopdoludur ki, Rabbimizin yardımıyla özetlemeye çalışalım. 

 Son dönemine hızla giden ve yaşayan dünyanın 

içerisinde yine ömrünün sonuna doğru hızla yaklaşan, yaşayan 

insanın yaratılışıyla var edilen cemal ve kemale düşkünlük 

yani güzellik ve olgunluk sevgisinin tahriki, pek çok 

duyguların inkişafına vesile olmaktadır. Ama ne yazık ki 

Allah’ın hikmeti gereği çevremizdeki hemen her şeyin ölmesi, 

ayrılması, harap olup yıkılması yani dehşetli bir surette bu 

güzel dünyanın hırpalanmasını akıl ve şuurumuzla idrak 

ederek üzüntüyle yaşıyoruz. Bu hâdiseler eşyaya yönelik 

bizdeki mecazi sevgiye ağır gelmesinin tahriki ile zaman 

zaman isyana da vesile olmak durumunda iken yine o 

mükemmel sığınak ve kalemiz olan Hasbiye ayetine müracaat 

ediyoruz. Nur Suresinin Nur ayetinin gözlem odasından iman 

dürbünü ile bakıyoruz. En uzaktaki tabakaların ince sırlarını 

okutturmaya başlıyor Hasbiye. 

 

Sırlardan bazıları 
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 Aynalar, camlar, şeffaf şeyler ve kabarcıklar; güneşin 

ışığını, ısısını ve hatta yedi renginin o eşsiz güzelliklerini 

gösterir. Şeffafların değişik vaziyetleri, güneşin güzelliklerini 

farklı cephelerden yansıtıyorlar. Ezelî ve ebedî güneş olan 

Cemîl-i Zülcemal ve Celâl’in sınırsız isim ve sıfatlarının 

güzelliklerinin gösterilmesinin sürekliliği için mahlûkattaki 

tecellisinin cilvelerinin de değişmesi gerekir. İşte, yani gidip 

gelmeleri, görünüp kaybolmaları, yaşayıp ölmeleri gösterir ki 

hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç 

olduğu Sermedî cemal, celâl ve kemal sahibi Allah’ın, 

vasıfları en kâmil manadadır.  

 Cemalî ve celâlî tecellilere üç bürhanımız var: 

 

Bürhanın birincisi 

 Bu bürhanda tefekkür yolunun basamakları 

sıralanacaktır: 

1. İşlenmiş bir eserin güzelliği, işlemesinin 

güzelliğine işaret eder.  

2. İşleme güzelliği, ustalığın o sanattan gelen 

unvanın güzelliğine 

3. Ustadaki sanatkârlık unvanının güzelliği, o 

güzelliğe ait sıfatının güzelliğine 

4. Sıfatın güzelliği ise istidadının güzelliğine 

5. İstidadının güzelliği ise zatının ve hakikatinin 

güzelliğine çok açık derecede kesin bir şekilde 

işaret eder.  

Sıralanan basamaklar ile âleme bakıldığında şu tesbiti 

yapmak mümkün: 

1. Âlemdeki güzellikler, onları yaratanın fiilinin 

güzelliğine 

2. Fiilindeki güzellik onlara bakan isimlerinin 

güzelliğine 

3. İsimlerdeki güzellik, onların kaynağı olan sıfatının 

güzelliğine 
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4. Sıfatlarının güzelliği ise onun dahi menbaı olan 

şuunatının (işlerinin) güzelliğine 

5. Şuunatın güzelliği ise Zatının cemal ve kemaline 

işaret eder.  

   Evet, eser fiilsiz; fiil failsiz olamaz. İsim müsemmasız 

(isim verilensiz), sıfat   mevsufsuz (vasıfsız) olması mümkün 

değildir. Eşya ve hâdiseye dikkatle bakıldığında bahsedilen 

basamakların tatbikiyle ilmelyakîn derecede bir iman ile 

müşahede edileceği gerçekliği karşısında bütün âleme güç ve 

kudreti yeten Rabbe iman ve itaatin insanı ne derece huzura 

kavuşturacağı izahtan varestedir.   

 

İkinci bürhan 

 Beş nokta ile ifade ederiz: 

Birinci nokta 

  Farklı meslekî özelliklere sahip ehl-i kâmil insanlar, 

mevcudattaki güzellikler, Allah’ın isim ve sıfatlarının birer 

cilvesi olduğunu ifade ederler.  

 

İkinci nokta 

Yerde bulunan cam parçasındaki güneşçiğin 

özellikleri, kendine ait değil, gökyüzündeki Güneşe aittir.  

 

Üçüncü nokta 

Nurun gelmesi elbette nuranîden; vücud vermesi 

herhâlde mevcuddan; ihsan, gınadan; talim, ilimden; güzellik 

ise güzelden yani cemal vermek cemilden gelir. Aynen onun 

gibi kâinattaki bütün güzellikler öyle bir Güzelden geliyor ki 

her güzel şey Onun güzelliğine vesile oluyorlar.  

 

Dördüncü nokta 

Cesedin ruha dayandığı, lafzın manaya işaret ettiği, 

suretin sîrete yol gösterdiği gibi bu maddî âlem, Allah’ın isim 
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ve sıfatlarına işaret eder, güzellik ve manayı oradan alır, 

yansıtır.  

 

Beşinci nokta 

 Maharetli maharetini, ilim sahibi ilmini göstermek 

ister, takdir edilmek arzu eder. Zira her bir cemal ve kemal 

sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. 

İşte bu maharetli zatın eserini gören; “Bu bir aynadır, burada 

yansıyan güzellikler ustadaki güzelleri gösterir.”, der. Aynen 

onun gibi bu âlem aynasında, eşya yüzünde her ne var ise 

Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisi ve tezahürüdür. Onları 

ifade etmek için yazılmış birer kitaptır.  

 

 

Üçüncü bürhan 

 Üç nüktesi var: 

 

Birinci nükte 

 Her bir eşyadaki intizam, bir ilim ve iradenin mahsulü 

ve alâmetidir. Buradan da anlaşılır ki eşyadaki o intizam ile 

kendisini göstermek, eserlerindeki hünere dikkat çekmek, şuur 

sahiplerine bildirmek ve tanıttırmak isteyen bir büyük irade 

var.  

 

 Evet, madem bu saray-ı âlemin başka emsali yok ki 

güzellikleri ondan iktibas edip taklit edilsin.  

 

Elbette ve herhalde bunun ustası kendi zatında ve 

esmasında kendine lâyık güzellikleri var ki, kâinat 

ondan iktibas ediyor ve ona göre yapılmış ve onları 

ifade etmek için bir kitap gibi yazılmış. 
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İkinci nükte 

 Âlemde bütün faaliyetler güzeli daha da 

güzelleştirmek, olgunu daha da olgunlaştırmak üzere devam 

ediyor. Bu faaliyetler esnasında sayısız san’at, şuur sahipleri 

görsün, okusun diye işleniyor. Bunlar, kendini tanıttırarak 

sevdirmeyi ve takdir edilmeyi ortaya koyuyor. Cazibedar 

hakikatlerin cezbesiyle Şems-i Tebrizîleri Mevlevî misal bütün 

mevcudatı, Allah’ın Zat’ına ait isim ve sıfatları etrafında 

dönderir durur.  

 

Üçüncü nükte 

 Vücud, hayrın ta kendisi, adem ve yokluk şerrin 

kendisidir. Küfür, bütün envaıyla ademdir, yokluktur, hiçliktir 

ve sanaldır, dolayısıyla arızîdir. Günah, masiyet, musibet, fena 

ve kötülükleri aynı kefede değerlendirmek gerekir. 

 

Bir sualiniz mi var? 

 Madem bütün güzelliklerin kaynağı vücud ve varlıktır. 

O hâlde varlıkta gurur, kendini beğenmişlik ve küfür 

mümkündür 

 Küfürde nefsin gururu, enaniyeti var mıdır? 

Enaniyetin kendisi, küllî Güneşin cüz’i yansımasıdır. 

Dolayısıyla yüksek hakikatlere ayna olması için verilen 

özellikleri, gurura kullanmak, başkasına ait malı temellük 

etmek gibi büyük hatadır. Dolayısıyla, unutur da bir kusur 

işlersek affımız için dua ederek Hasbiyeyi tekrarlamak gerekir. 

 

Dokuz mertebesi yazılacaktı fakat… 

 Hasbiye Ayeti’nin tefsirinin yapıldığı Dördüncü 

Şua’da Altı Mertebe hâlinde işlenir lâkin “ihtar” kısmında 

dokuz mertebe hâlinde yazılmasının plânlandığı ifade edilir. 

Gelişen sebepler yüzünde üç mertebenin ertelendiği notu 

düşülür.  

 

Tembih 
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 Şu not, Risale-i Nur’un genelindeki ama burada ize 

Dördüncü Şua özelindeki tekrarların izahıdır. 

 “Risale-i Nur, Kur’ân’ın ve Kur’ân’dan çıkan 

burhanî bir tefsir olduğundan, Kur’ân’ın nükteli, hikmetli, 

lüzumlu, usandırmayan tekraratı gibi onun da lüzumlu, 

hikmetli, belki zarurî ve maslahatlı tekraratı vardır. Hem 

Risale-i Nur, zevk ve şevkle dillerde usandırmayan, daima 

tekrar edilen kelime-i tevhidin delilleri olmasından, zaruri 

tekraratı kusur değil; usandırmaz ve usandırmamalı.” 

 Biz buraya kadar Dördüncü Şua’nın sıradan mütalâası 

babında bir çalışma ortaya koymak istedik. Şimdi ise 

Dördüncü Şua merkezli Risale-i Nur Külliyatı’nda tarama 

yaparak aynı konunun işlendiği yerleri nazarınıza takdim 

edeceğiz. Bunun için çok mertebeli hasbiye mevzusuna 

geçiyoruz.   

Mertebeleri Çok Hasbiye 

 Bu kısımda bütünüyle Risale-i Nur Külliyatı’nda 

işlenen Hasbiye Ayeti’nin mertebelerine dikkat çekeceğiz.  

 Hasbiye Ayeti’nin işlendiği risaleler kendi içindeki 

bölümlendirilmesi, her risaleye göre değişmektedir. Şimdi 

bunları kısaca nakledelim: 

 Dördüncü Şua’da; 6 mertebe, 4 mesele, 3 vecih, 3 

bürhan, 5 nokta, 3 nükte olmak üzere toplamında 24 mertebe 

vardır.  

 Yirmi Dokuzuncu Lem’a’nın Beşinci Babı’nda; 5 

nükte ve Üçüncü Nükte’de ise 6 Vecih olup toplamında 11 

mertebe vardır. 

 Beşinci Bab’ın ilk haşiyesinde Hasbiye Ayeti’nin 33 

mertebesiyle imdadına yetiştiği, ifade edilir. 

 Yirmi Altıncı Lem’a’nın On Dördüncü Rica’sında 6 

mertebe vardır.  

 Bu Rica, Dokuzuncu Şua’da işlenen mertebelerin giriş 

kısımlarından kısa iktibas yapılarak anlatılır.  

 Beşinci Lem’a’da 15 mertebe ile beyan edileceği 

ifade edilir ve fakat ertelenir. Ertelenen bu mertebelerin Yirmi 
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Dokuzuncu Lem’a’nın Beşinci Bab’ın Birinci Nüktesi’nde 10 

tanesi, Üçüncü Nükte’nin Altıncı Cihet’inde de 23 tanesi 

sıralanır. Böylece toplamında 33 mertebe işlenir.      

 Özetle ifade edelim: 

 Dördüncü Şua’da: 24 mertebe 

 Yirmi Dokuzuncu Lem’a’nın Beşinci Bab’ında 11 

mertebe  

 Bu iki risaledeki mertebe toplamı 33 mertebeye 1 

mertebe farkla 34 yapar. 

 Beşinci Lem’a’ya vekâleten Beşinci Bab’da ise 33 

mertebe vardır. 

 Bu tesbitler ilginç olarak 33 rakamına tevafuk eder. 

 Dördüncü Şua’da makam noktasında tekrar edilen 

“Hem”lerin sayısının 33 olması da ayrı bir tevafuk olarak 

dikkat çeker. 

 Hasbiye Ayeti’ndeki mertebelere işaret ettikten sonra bu 

ayetin işlendiği ve geçtiği risaleler hakkında özet bilgi vermek 

isteriz. Önce adı geçen risaleler hakkında kısa bilgi verelim. 
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Hasbiye konulu Risaleler 

 Telif tarihi esas alınırsa sıralama şöyle olur: 

1.Yirmi Dokuzuncu Lem’a, Beşinci Bab, 1935 

2.Dördüncü Şua, 1938 

3.On Dördüncü Rica, 1944-1948  

 Bu esastan hareketle adı geçen risaleler hakkında kısa 

bilgilendirme yapalım. 

  

1.Yirmi Dokuzuncu Lem’a 

Yirmi Dokuzuncu Lem’a 1935 yılında Eskişehir 

Medrese-i Yusufiyesi’nin bir meyvesi olup, ilimden ziyade 

zikir ve fikir muhtevalı olduğu için Arapça yazılan bir eserdir.3 

Aynı zamanda Sekizinci Şua’da geçen şu ifade, telif tarihi ve 

yeri hakkında sağlam bilgi kaynağıdır. “Eskişehir 

Hapishanesinde idam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif 

edilen Yirmi Dokuzuncu Lem'anın”4 

 
3 Lem’alar, s.565 
4 Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 138; Şualar, s. 769 
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Diğer pek çok risalelere olduğu gibi Dördüncü Şua’ya 

da Hz. Ali’nin (ra) işarî müjdesi olduğunu da ekleyelim5 ve 

buna aynı konulu şu müjdeye de yer verelim: Hz. Ali’nin (ra) 

Celcelûtiye isimli eserinden Bediüzzaman, tesbit ettiği 

istikbalî müjdeleri sıralarken Yirmi Dokuzuncu Lem’a 

hakkında şu bilgilere yer verir: “âlî bir Tefekkürnâme ve 

tevhide dair yüksek bir Marifetname" namında olan Yirmi 

Dokuzuncu Arabî Lem’a’ya dahi işaret eder.”6 Aynı 

zamanda bu risaleye “Ayetü’l-Kübra” namı İmam-ı Ali (ra) 

tarafından verilmiş.7 

Esma-i Hüsna ile dopdolu olan ve tefekkür tarzı ile 

yazılan bu eser ekseriyetle kalbîdir ama akla da hitap 

etmektedir. 

Fihrist Risalesi’nde bu Lem’a’nın takdimi şöyledir: 

“Risaletü’n-Nur’un içinde lisân-ı Cennet ve üslûb-u 

Muhammed (asm) ve tarz-ı Kur’ân bahşayiş-i rahmet ile 

meydan-ı zuhura gelerek Tefekkürnâme ismiyle müsemma 

olan Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i mübareke…”8 

 

Yirmi Dokuzuncu Lem’a’nın tercümesi hakkında 

Kastamonu Lâhikası’nın 6. Sıradaki mektuptan şu 

parça Yirmi Dokuzuncu Lem’a’nın tercümesi hakkında bilgi 

verir: 

“Hem Lütfü hem Abdurrahman hem Hafız Ali 

hükmünde Küçük Ali sizin namınıza da Yirmi Dokuzuncu 

Lem'a-i Arabiyenin tefsir ve tercümesini istemiş. Benim 

şimdi onunla meşgul olmaya ne vaktim var ve ne de halim 

müsaade eder. İnşaallah ileride Risaletü'n-Nur'un başka bir 

şakirdi o vazifeyi yapacak.” 

İfadedeki başka bir şakirdi ibaresi dikkatimizi çeker. 

“bir şakirdi” yerine “başka” diye nitelenmesinin hikmetini 

 
5 Şualar, s. 775 (Haşiye 54) 
6 Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 137; Şualar, s. 768 
7 Emirdağ Lâhikası, s. 91 (33. Mektup) 
8 Fihrist, s. 181 
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bilemedik! Ki, bir manada Bediüzzaman’ın bu tercüme arzusu, 

vasiyetlerinden birisi olarak da kabul edilebilir.  

Yeni Asya Neşriyat’tan aldığımız malûmata göre 

(23.01.2021-09.05.2022) Yirmi Dokuzuncu Lem’a’nın 

“Elhamdülillah Babı”nın tercümesi Abdülmecid Nursi 

tarafından yapılmış. Diğer kısımlar ise ehil bir heyet tarafından 

doğrudan Risale-i Nur’daki mukabil metinlerden istifade 

edilerek asıl kaynak ruhuna yakın tercümesi yapılmış. Risale-i 

Nur’da mevcud meallerin aynısı ya da muhtelif risalelerdeki 

cümlelerin tanzimiyle verilen meallere yer verilmiş. 

Beşinci Bab’ın girişindeki iki haşiyede şu notlar var: 

“Ben on üç sene evvel (1922) yüksek bir yer olan 

Yuşa tepesinden dünyaya baktım, birbiri içindeki mevcudat 

tabakatına ve mehasinine herkes gibi meftun idim. Âdeta 

şedit bir muhabbetle alâkadar idim. Hâlbuki, pek zahir bir 

surette fena ve zevalde yuvarlanmalarını aklen müşahede 

ettim. Dehşetli bir elem ve firak; belki hadsiz firaklardan 

gelen bir zulmet hissettim. Birden "Hasbünallahi ve ni'me'l-

vekîl" ayeti otuz üç mertebesi ile imdadıma yetişti. Ben de 

gelecek tarzda remizli okurdum. Mağrip ve yatsı ortasında 

devam ettiğim yedi cümle-i mübarekenin her birisi birer 

lem'a olarak Otuz Birinci Mektub'un Lemaat'ına girecekti. 

Beş cümlesi girdi, bu ikisi kalmıştı. Bunun için Dördüncü, 

Beşinci Lem'alar'ın yerleri açık kalmıştı. Biri, 

"Hasbünallahi ve ni'me'l-vekîl" diğeri, "Lâ havle velâ 

kuvvete illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm"in meratibine dair 

olacaktı. Bu iki mübarek kelamın meratibi ilimden ziyade 

fikir ve zikir olduğundan Beşinci Bab olarak Arabî 

zikredildi.” 

“Bir zaman (1922) bu cümle-i mübarekenin 

çok envarını ve makamatını gördüm. Beni 

çok müthiş zulümattan ve vartalardan kurtardı. Ben 

o ahval ve makamata işaret için gayet muhtasar birer fıkra, 

bazen birer kelimesiyle kendi tahatturum için işaretler 

koymuştum. O baştaki fıkra ise herkes gibi benim de 
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bir mahbubum olan koca dünyanın zevalini ve fenasını ve 

içindeki zihayatın ölmesini düşündüğümden çok elim ve 

derin dertlerime merhem olarak "Hasbünallahi ve ni'me'l-

vekîl" buldum. Baştaki cümleler bu sırra göre gidiyor.”9 

 

 

Beşinci Bab’da neler var? 

 Çok teferruatlı ve bir o kadar da engin tefekkürî 

temalarla işlenen bu Beşinci Bab’ı bir cihetle şöylece 

özetlemek mümkün: 

 Şuur sahiplerinin ekseriyetle meftun ve irtibatlı 

oldukları şu dünyanın fâni, zail, kaybolan sevgililerini; hem 

vefasız, kararsız ve rüya-misal olduğunu muknî delillerle 

yanılanları ikaz eder:  

 Ey insan! Mevcudatın yok olmasında sakınca yok! 

Hem san’atlı yaratılanların kaybolmasından üzülme! 

Sevdiklerinin gayba gitmelerinden hasret çekme! Hem zahiren 

şefkatli ve lâtif olanların zevaline acıyıp yanma! Zira onların 

Sânîi, Fatır’ı, Malik’i, Bâkî’si, Şahid-i Âlim’i bâkîdir. Ve onlar 

O, Şahit ve Nazır-ı Hakikî’nin ilminin dairesindedirler. 

  İnsanın kendisi, bütün eşyadan alâkasını kesmekle, 

karşılığında dayanak olarak gerçek Bâkî olan Allah’ı bularak, 

üzüntü verenlerden vazgeçerek, kendi vücudunun fâniliğine 

yönelir. Kaçışı olmayan ölümden korkarak sürekli ölmek 

yerine bir sefer ölmeye razı olup sonrasındaki hakikati 

kavramaya çalışır. Böylece ölüme razı olup gülerek karşılar.  

 Allah, her şeyimize kâfidir, fânilerden medet aramaya 

lüzum yok, kaldı ki onlar da fânidir. İnsanı yoktan var ederek 

ona iki mühim aza olan lisan ve kalbi vererek bütün organları 

ve duyguları, İlâhi isimlerinin tecelligâhı yapıp; cemil 

rahmetiyle, merhametli korumasıyla, azim kudretiyle, lâtif 

hikmetler ihsan eden O, Hâlık, Kerim ve Rahmanürrahimdir. 

Böylece her şey ile manen alâkayı keserek “Ancak Rabbim 

 
9 Lem’alar, s. 565 
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bana kâfidir.” demeye sevk eden hakikatleri Beşinci Bab’ın 

Dördüncü Nüktesinde anlatır. 

 Şuur sahibi insan, söz ve hareketiyle şükrederek 

hasbünâ demeye mecburdur. Çünkü yokluktan varlığa getirip, 

hayat nimetiyle nimetlendirdiği gibi diğer mevcudatın 

üzerinde insan olarak yarattı. İman vererek Resul-i Ekrem’e 

(asm) ümmet eyledi.  

 İşte Hasbünallahi ve’nimel vekilin çok nurlarının 

anlatıldığı Beşinci Bab’a kısaca işaret etmeye çalıştık. İnsanın 

halledemediği en büyük problemi olan ölüm, Hasbünallahi 

ve’nimel vekil ile problem olmaktan çıkıp, ferah ve sürura 

dönüşüyor. Sırtında ağır yükü ile gemiye bindiği halde yükünü 

yere bırakmama halindeki problemli vaziyeti, hayatın 

sıkıntılarını hikmetsiz taşımaya benzer. 

 1935’li yıllarda telif edilen Yirmi dokuzuncu 

Lem’a’nın Beşinci Bab’ında çok faydalı ve izahlı haşiyeler ve 

sonrasında telif edilen risalelere göndermelerinden anlaşılıyor 

ki rahmetli müellif Üstadın işlediği konularla beraber risaleleri 

birbiriyle ilişkilendirmesi de çok organizeli. 

 Sözün sonuna yaklaşırken merhum Üstadın, Eskişehir 

hapishanesinin o çetin ve sıkıntılı saldırılara karşı ızdırar 

derecesinde bir sığınak aramasına İlahî yardım babından 

Hasbiye ayetinin tefsirinin yazılması düşündürücüdür, 

doğrusu. 

 Dördüncü Şua’da neler var, mütalâamızı Beşinci 

Bab’ın son satırlarını beraber okuyarak, zikrederek 

noktalayalım: 

 Hasbi Rabbi Cellâllah* Nur Muhammed sallaâllah* 

Lâ ilâhe illâllah. 

 Sirru kalbî zikrullah* Zikrü Ahmed sallâllah* Lâ ilâhe 

illâllah 
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2. Dördüncü Şua  

 1938 yılında Kastamonu’da Türkçe10 olarak telif edilir. 

 Akşam ile yatsı arasındaki yedi mübarek cümlelik 

virdinden olan Hasbünâ’nın telifinin sonraya kaldığını11, daha 

sonra Hasbünâ’nın önceleri manen ve rütbeten Beşinci Lem’a 

olarak daha sonra da sureten ve makamen Dördüncü Şua 

olarak tanzim edildiğini ifade eder. 

 Dördüncü Şua girişinde bir de ihtar var: 

 İHTAR: Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, 

başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. Hususan bu 

risalede Birinci Mertebe çok kıymettar bir hakikat olmakla 

beraber çok ince ve derindir. Hem bu Birinci Mertebe, bana 

mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissî ve gayet 

ruhlu bir muamele-i imanî ve gayet gizli bir mükâleme-i 

kalbî suretinde, mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak 

 
10 Fihrist, s. 98 
11 Lem’alar, s. 565 
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tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. 

Yoksa tam zevk edemez... 

 

   
 

 

 

 

 

 

3. On Dördüncü Rica 

 Yirmi Altıncı Lem’a’nın girişinde bulunan ilk haşiye 

bize On Dördüncü Rica’nın telifi hakkında bilgi verir. Haşiye 

şöyledir: 

 “Müellif-i muhtereminin tashihinden geçen yazma 

bir nüshada (Ilgaz’lı İsmail Merhumun defterinde), 

bu Lem'a hakkında, "Mütebaki kalan on dörtten tâ yirmi 

altıya kadar olan Ricalar, malûm musibet Eskişehir Hapsi 

yüzünden yazılmadı; onun mevsimi geçtiği için noksan 

kaldı" denilmektedir.”12 

Abdülkadir Badıllı’nın Mufassal Tarihçe-i 

Hayatı’ndaki bilgiye göre Afyon Hapsi dönemine kadar süre 

içinde bulunduğu Emirdağ’da 1 Ağustos 1944 ile 23 Ocak 

1948 arası telif edilir.13 

 
12 Lem’alar, s. 347 
13 Abdülkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i hayat, c.2, s. 1753 
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  On Dördüncü Rica, Dördüncü Şua’daki metinlerin 

kısaltılmışı ya da her bir mertebenin ilk bir iki paragrafının 

nakli olarak tanzim edilir. 

 

  
 

 

 

 

 

   

Hasbiye Ayeti hangi risalelerde kaç adet geçiyor? 

 Tesbitlerimize göre Hasbiye Ayeti  

Sözler’de 1,  

Şualar’da 38,  

Lem’alar’da 18,  

Mektubat’da 6,  

Mesnevi’de 6,  

Emirdağ Lah.’da 6 

Tarihçe-i Hayat’ta 16, 

Nurun İlk Kapısı’nda 4 adet geçmektedir.14 Diğer risalelerde 

geçenler bu ana risalelerin tekrarıdır. 

 Şualar’da (2005) diğerlerine göre fazlasıyla 

geçmesinin bir hikmeti ve sebebi olmalı. 16 âdeti Hasbiye 

Şua’sı olan Dördüncü Şua’da geçerken 22 âdeti de Şualar’ın 

 
14 Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Ayetler (2012), Mehmet Çetin, s. 
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muhtelif kısımlarında geçer. Şualar’ın müdafaalar kısmını 

incelediğimizde 17 adet geçer.  

 Şualar’ın kendi içindeki kısımlarda müdafaalarda 17 

adet geçmesi şunları hatıra getirebilir. İnsan Hasbiyeyi en fazla 

hangi hâlinde okuma ihtiyacı hisseder? Elbette zor durumda 

kaldığındadır. Âl-i İmran’ın 3/173. “Onlar öyle kimselerdir 

ki, insanlar kendilerine, ‘insanlar size karşı ordu 

hazırladılar, o halde onlardan korkun’ deyince, bu onların 

imanını artırdı ve ‘Allah bize yeter. O, ne güzel bir vekîldir.’ 

dediler.” ayetinden sıkıntılı zamanlarda “Allah bize yeter. O, 

ne güzel bir vekîldir.” denilmesi anlaşılır. 

 Bediüzzaman ve Talebeleri 1943 yılında yüz yirmi altı 

talebesiyle Denizli Hapishanesine sevk edilir. Harman sonu, 

kış öncesi bu mahkeme süreci başında Denizli Savcısının 

iddiaları çok ciddidir: “Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, 

halkı hükûmet aleyhine çeviriyor, inkılâpları kökünden yıkıyor, 

Mustafa Kemal’e deccal, Süfyan, din yıkıcısı diyor, bunu 

hadislerle ispat ediyor.” gibi bahanelerle fevkalâde sıkıntı 

yapılır. Yapılan savunmaların beraatla neticelendirilmesi 

uzatılır durur. Üstad, zehirlenerek ölüm tehlikesi geçirir. 

Zulüm, işkence ve ihanetler yapılır. İşte daha sıralanacak 

sıkıntılara mukabil ayetin emri ile Bediüzzaman ve Talebeleri 

Hasbiye ayetine müracaatla Rabb-i Rahimlerine sığındılar.   

 Hasbiye Ayeti’nin (Âl-i İmran 3/173) manasında 

Tevbe Suresi’nin 9/129. Ayeti de Hasbiye Ayeti manasını 

te’kid ve takviye eder. Şöyle ki: “Resulüm! Eğer -büyük bir 

şefkat ve samimiyetle kendilerine ders vermek istediğin- 

adamlar, yine de aldırmaz, senden yüz çevirirlerse de ki: 

Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na 

dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam 

hükümranlığın sahibidir.” 

 Her iki ayetin ana konusu, kulun her hâlükârda 

Rabbine iltica etmesidir. Esbaba teşebbüsün ardından neticeyi 

Allah’a havaledir ve Allah’tan beklemektir. Sebeplere hakiki 

tesirin Allah’tan olduğunu bilip, O’nu vekil tayin edip, imanın 
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alenen ifadesidir. İlk ayetteki aleyhteki propagandalar ile 

ikinci ayetteki yapılan tebligatı dinlememelerine mukabil 

imanı kâmil kulun yine Allah’ı vekil tayin ederek imanını 

ziyadeleştirme ifadesi olan “Allah bize yeter. O, ne güzel bir 

vekîldir.” i söylemesi gerekir. 

 İmanın artışından maksat nedir? İmanı tasdik 

edilmesinin ardından gelen mühim husus itaattir. İtaat nasıl 

ifade edilir? İmanın ziyadeleşmesi ile Hasbünallahi manası 

kemale yükselir. Hadsiz hacata müptelâ, nihayetsiz düşmanın 

hücumuna hedef olan insan, “vahdehu” (O birdir) ifadesiyle 

başka şeylere müracaat etmeyip yani esasen onların da 

Rabbinin Allah olduğunu anlayıp, onların dizgininin Allah’ın 

elinde olduğunu bilip, bütün şirklerden arınıp, mülkü sahibine 

teslim manasını idrak ifadesi olan “Allah bize yeter. O, ne 

güzel bir vekîldir.” söylenip yaşanması ile marifetullahın 

basamaklarına yükselir. 

 Hayatımızın devamı, rızkımızın temini, düşmanların 

def edilerek korkulardan emîn olunması için hikmet sahibi 

Allah, kulunun önüne sebepleri yaratmıştır. Kul, ihtiyacının 

temininde bu sebeplere müracaat ederken, neticenin 

yaratılmasını sebebe değil Allah’a vermelidir. Âlemin 

sisteminin şifresi, sebebe müracaatta gizlidir. Bilgisayarın 

çalışmasındaki şifre, bilgisayar mühendisinin sistemin 

başlamasında kullandığı ve sadece sembolik görevi olan 

şeydir. Bilgisayardaki bütün cihazların ve programdaki bütün 

düzenin uygulayıcısı, yapıcısı değildir.  

 Hayat, şifrelerle devam edip giderken; Risale-i 

Nur’dan aldığımız malûmat ile ihtiyacın karşılanması, 

sıkıntıların defedilmesinde sebeplere müracaatın önünde ve 

arkasında Hasbünallahü ve’nimelvekil deriz.  
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Okuma Parçaları 

Hasbiye Ayetindeki nâ’büdü  

 Hasbiye ayetindeki nâ’büdü ifadesi ayetteki duayı 

küllîleştiriyor ve kabule yakın olan umumî dua makamına 

yükseltiyor.    

 Fatiha’nın ‘iyyake nâ’büdü ve iyyake nestain’ 

ifadesindeki na’ (biz) çoğul takısını burada ‘hasbünâ’da dahi 

okuyoruz. “Hasbünâ”15daki “nâ”16 ya dikkat edilmesini ve 

senin ile beraber kimler lisan-ı hâl ve lisan-ı kâlleri ile 

“Hasbünâ” yı söylüyorlar, dinle! der. 

 
15 Bize yeter. 
16 Bize. 
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 Uzaklara gitmeden hemen yanındaki kuşlara, nebatata 

bakar ki hep beraber “Hasbünallahü veni’mel vekîl” yani 

Allah bize yeter; O ne güzel bir vekildir.” ifadesini (Al-i 

İmran,173) hâl ve kâl dilleri ile dediklerini görür. Böylece 

bütün ihtiyaçlarını Rablerinin tekeffül ettiğini, her çeşit yardım 

ve inayeti yaptığını yâd ederler. Her bir mevcut tek başına 

ehadiyetini gösterirken hep beraber de vahdaniyeti de işaret 

ettiğini anlatır. Böylesine tasarrufun kesinlikle şirke izin 

vermeyeceğini ifade eder.  

 “Güneşin ziyası, bütün zemin yüzünü ihata ettiği 

haysiyeti ile vahidiyet misalini gösterir ve her bir şeffaf 

cüz’de ve su katrelerinde, güneşin ziyası ve harareti ve 

ziyasındaki yedi rengi ve bir nev’i gölgesi bulunması 

ehadiyet misalini gösterir.” Şeklindeki ehadiyet ve vahidiyeti 

Mektubat’taki (396) tarifinin ardından devam edelim. 

 “Nâ” ikaz ve irşadı devam eder. Bu defa “na”nın 

nefsinde bulunan “ene”ye bakar. Yani nefsine, kendine bakar. 

Hayvanat içinde, menşeimiz olan bir katre sudan 

yaratıldığımıza dikkat çeker. Vücudumuza hikmetle 

yerleştirilen nimetlere nazarımızı çevirmemizi anlatır. 

Bunlarda tecelli eden Esma-i İlahîye’ye dikkat etmemiz 

istenir. 

 Mükemmel nizamla bu kadar hassas duyguları, içimiz 

ve dışımızda dercetmekle gayet san’atlı ve maharetli, 

mükemmel, lüzumlu, hikmetli yaratan Rabbimiz; nimetlerin 

bütün nev’ine şamil tadacak dili, koklayacak burnu, görecek 

gözü, işitecek kulağı vermiş ve temas edecek eli vermiş. Yani, 

Allah (cc) kendine ait sıfatlardan birer cüz’i numune vermiş 

ki; sıfat-ı İlâhiyeyi idrake vesile olsun. (Şualar/21)   

 Nihayet insaniyet ile inkişaf ederek, insana mahsus 

duygular ile Sultan’ın geniş sofralarından istifade edilsin. 

İslamiyet ile baştaki vücut nimeti âlem-i gayb ve şehadet kadar 

genişlesin. Hakiki imanı vererek vücut nimeti; dünya ve 

ahirete de şamil olsun. Muhabbet ve marifet vererek imkân ve 

vücub dairesinde tecelli eden Esma-i İlâhîyeyi temaşaa ve 
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hamdü sena edebilsin. Kur’ân ilminden verilen ilim ile pek 

çok mahlûkat üzerine çıkarak camiiyyet kesbedip; ehadiyet ve 

samediyete ayine, kudsî rububiyetine küllî ubudiyetle 

mukabele edebilme istidatı vermiş.  

 Enbiyalarla gönderilen bütün kitap ve suhuflarla, 

evliya ve asfiyanın ittifakıyla bizdeki emaneti, hediyesi olan 

vücudumuzu Kur’an’ın nassı ile satın alıyor. Ta ki zayi 

olmayıp, Cennette ebedi saadet, rüyet-i Cemâl olarak ihsanı 

olacağını kat’i olarak ilmelyakîn ve tam iman ile anladım, der.  

 Böylece hayat ne imiş, insaniyet ne imiş, iman-ı 

tahkiki ne imiş, marifetullah ne imiş, muhabbet nasıl 

olacakmış “Hasbünâ” (Bize yeter) deki “nâ” (bize) yi 

hatırlatır. 

 Eğer elimizden gelse idi bilfiil ve gelemediği için 

niyetlenerek, tasavvuren, hayal ederek bütün mahlûkatın 

dilleriyle “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” sonsuza kadar 

tekrar etmek isterdim, der. Böylesine bir Hasbünallah demekle 

bahsedilen manaları tefekkür, tezekkür ibadeti de yapılmış 

olur.   

 Nun kapısı çok sır ve hikmetlerle dolu. Üstad bunları 

keşfederek eserlerinde dikkatli nazarlarımıza arz eder. Mazinin 

bütün tefsirlerinden farklı olarak Hasbiye Ayetindeki nâ’büdü 

mütalâası ise daha dikkat çekici. 
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Hasbiyeden ihlâsa   

 İnsan; eşya ve hadiseden mürekkep sebebler ile sürekli 

imtihan olmaktadır. İmtihan esnasındaki duruşumuz, neticeye 

menfi ya da müsbet tesir yapmaktadır. Kararlılık, azim, 

sadakat, samimiyet ve nihayet ihlâs, o imtihanda başarıya 

götüren âmillerdir. 

 İhlâs mevzusunun en güzel izah ve numuneleri, 

Kur’ân’da mevcuttur ve ayetlerle nakledilir.  

 Hatırlayalım: 

 Tebliğini yapan ama her defasında reddedilen İbrahim 

(as), gazaba gelen Nemrut’un emri ile ateşe atılır. Mancınık ile 

atılmış, tam ateş yığınının ortasına yüksekten düşerken, 

Allah’ın emri üzerine Cebrail (as) yardımcı olmaya geldiğini 

bildirir. Alevleri her tarafı saran ve göklere yükselen ateşe 
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düşen o muhlis Nebi (as), Nemrut’un da ateşin de ve nihayet 

Cebrail’in de birer sebeb olduğunu bilir ve bu sebebleri 

yaratan Rabbine iltica ederek “Hasbünallahü veni’mel vekîl” 

diyerek ihlâsı fiilen yaşar ve numune bir tavır ortaya koyar. 

 Masun ve masum nebi Hz. Yusuf (as), zindana atılmış; 

bir tertibe uğradı ve bilinen sebebler ise aleyhinde cereyan 

eder. Âdeta orada unutuldu, gitti, yıllar oldu. Evet, Yusuf, 

zindanda unutuldu! Zindan, ne kadar karanlık ve derin de olsa, 

ötelerin ötesinde de olsa; o açmazları açan, çaresize çare olan 

bir anahtarı vardı o ay yüzlü nebinin elinde, dilinde ve 

kalbinde; o da Hasbünallahü veni’mel Vekil’dir. 

 Tebliğ vazifesinin ilk aylarıydı, Mekke bütün eşrafıyla 

başlarında amcası Ebu Talip ile gelmişler, musalaha istiyorlar 

ve ikna için ne istiyorsa vereceklerini vadediyorlar, “Yeter ki 

şu davandan vazgeç!” dercesine.  

 Ahirzaman Nebisi, Resul-i Ekrem (asm): “Güneşi sağ 

elime, ayı sol elime verseniz dahi bu davadan vallahi 

vazgeçmem!”, diyerek hepsine karşı Hasbünallahü ve ni’mel 

vekîl makamında en muhteşem duruşu sergiliyordu. 

 Onun (asm), âhirzamandaki vekili Bediüzzaman, 

çıktığı bütün mahkeme safhalarında, deccal ve süfyanların 

suratına çarparcasına; müdafaa kürsüsünde, yapılan her nevi 

desise ve hîlelerine ehemmiyet vermeyerek en muhkem kaleye 

sığınmanın muhteşem örneği olan Hasbünallahü veni’mel 

vekîle, samimî teslimiyeti ile öyle bir kuvvet ve mukavemet 

elde eder ki, bütün sıkıntı ve musibetlerin üstesinden getirdi. 

 Samimi olarak inanan ve bu imanın gereği gibi akıllı 

ve hikmetli hareket edilmesine rağmen karşılaşılan her nevi 

musibet ve sıkıntılardan hâlâs, ancak ve ancak Hasbünallahü 

veni’mel vekîl iledir.  

 Hasbiyedeki ihlâsı ne kadar da anlatsak yine de 

ifadede yetersiz kalırız, yaşanmadan olmayınca. Esbab, bütün 

cefasını almış, karşıda her çeşit teçhizatı ile hazır beklerken, 

işte bütün bunların her birinin nihayetinde birer sebeb olduğu 

ve o vasıtalarla Rabbimizin bizi samimiyet sınavından 
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geçirdiğini idrak edip, yine Ona dayanmamız, güvenmemiz ve 

teslim olmamız icab eder.   

 “Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. 

Eğer O, sizi yardımsız bırakacak olsa, O’ndan başka size 

yardım edecek olan kimdir? Öyleyse mü’minler ancak 

Allah’a tevekkül etsinler.”17, emri, bu işin nihai çözümüdür.  

 Hasbünallahü veni’mel vekîl, tek başına ihlâsın özü 

ve özetidir. O’na dayanmak, Ona güvenmek ve O’nun emri ile 

amel etmek, ihlâs ve samimiyete sadakatin gereğidir. 

 

              
 

 

 

Tefsirlerde Hasbiye Ayeti 

 Uhud’dan dönerken Ebu Süfyan, bir sonraki seneye 

Bedir’de savaşmayı teklif eder. Savaş zamanı Merr-uz-zahran 

denilen mevkie geldiğinde Ebu Süfyan’ın kalbine Allah korku 

verir. Savaştan caydırmak için Nuaym’ı mü’minlerin arasına 

on deve va’dederek gönderir. O da korkulu haberlerle 

endişelendirerek mü’minleri vazgeçirmek ister. Mü’minler 

yalan ve fena haberden etkilendiler. Bunu duyan Resul-i 

Ekrem (asm), “Ben yalnız giderim, vaadimden dönmem.” 

buyurunca, atlandılar ve harb meydanına vardılar, lâkin 

düşmandan eser yoktu. Bu vakıaya müsteniden Âl-i İmran’ın 

173. Ayetinin inzal edildiği rivayet edilir. Nuaym’ın, 

düşmanın kuvveti sizden büyüktür şeklindeki sözlerine 

 
17 Âl-i İmran Suresi: 160 
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takılmayıp, “Hasbünallahü veni’mel vekîl” diyerek hem 

imanını ifade ve hem de artırmaları tavsiye edilir.18 

 Ayetin nüzul hikâyesinde, mü’minlerin öncesinden 

endişeye düşmesinin bize yansımasını şöyle anlayabiliriz. 

Hayatta karşılaşılan sıkıntı ve endişelerin üstesinden gelecek 

bir Rabbimiz vardır. Yeter ki Ona sağlam iman edin, teslim 

olun ve tevekkülü tam yapın!   

 Peygamber Efendimizin (asm) “Bir işte çaresiz 

kaldığınızda, ‘Hasbünallahü veni’mel vekil’ deyin.”19, 

tavsiyesine uyarak her nevi ihtiyaç ve sıkıntının 

karşılanmasında sebeplere teşebbüs ile doğrudan Rabbimize 

müracaat, imanımızın gereğidir. Esasen sebebe müracaatı bir 

İlâhi emir olarak algılayıp, ibadet edasında teşebbüs etmeliyiz. 

 Mü’minlerin, işlerini Allah’a (cc) havale edip, kalben 

O’na güvendikleri için, kendilerine dört mükâfat verildi: 

Nimet, lütuf, şerrin def’i, Allah’ın rızasına talip olmak. 

Bunların ihlâsla yapılmasının ardından en büyük mükâfat ise 

Rablerinin kullarından, kullarının ise Rabbinden razı 

olmasıdır.  

 Mü’min, korkak olmadığı gibi güçlü de olmalıdır. 

Düşman ne kadar güçlü olursa olsun bu durum hikmetle 

hareket eden mü’minin imanının ziyadeleşmesine vesiledir. 

Şehidin mükâfatı Allah’tandır.20 Bu ifadelere bir büyük desteği 

de Hz. İbrahim’in (as) ateşe atıldığında imdadına gönderilen 

dört büyük meleklere “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” olarak 

imanının ifadesi mü’minin kelimesi olarak verdiği cevapta 

aramak gerekir.21  

 Mana ve maksadına ulaşmış kâmil bir iman, karşısına 

çıkan şerrin şiddeti nispetinde artar ve kuvvetlenir. Bu bir 

 
18 Fahreddin Razi, Tefsir-i Kebir (1990), 7/213; Konyalı Mehmed 

Vehbi, Büyük Kur’an Tefsiri, Üçdal Neş. 1/788 
19 Ebu Davud, 3627; Nesei, el-Kübra, 6/160, Hadis no, 3001; İbn 

Kesir (2010), 2/385 
20 Hicazî, Furkan Tefsiri, İlim yay. 1/364 
21 M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yay 2004, s.157 
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bakıma tez-antitez karşılaşmasıdır.22 İmanın artması veya 

eksilmesine farklı tefsir yaparlar. İmanın artması küfrün 

azalmasına, küfrün artması imanın azalmasına işaret eder, bu 

durumda mü’min aynı anda iki hâli taşımasını gerekli kılacak 

yani mü’min aynı anda hem mü’min ve hem de kâfir olmasını 

gerekli kılacak ki bu da imkânsızdır. 0 halde artması veya 

eksilmesi yerine kuvvetlenmesi veya zayıflaması daha doğru 

yorum olmalı. Bir mü’min, iman esaslarını inkâr etmedikçe ne 

kadar büyük günah işlerse işlesin ona kâfir denmez, ancak 

günahkâr denilir. Eğer günah işlemek imanı azaltsaydı 

günahkâra kâfir denilmesi gerekirdi, oysa iman esaslarını inkâr 

etmeyen günahkâra kâfir denilmez, der, İmam-ı Âzam. İman 

kalbi bir tasdikten ibaret olup, nicelik vasfı taşımaz. 

Dolayısıyla artma eksilme gibi nicelik bildiren ifade yerine 

kuvvetlilik ve zayıflık bildiren niteleme ifadesi yerinde olur 

der, Elmalılı. Kur’an’da yükselişe işaret eden ayetlere 

dayanılarak yükselmesini artış görmek mümkün iken derece 

eksikliğine küfür denilmez.23 

  Daha başka tefsirlere de bakılsa benzeri yorumlar 

yapılacağını tahmin edebiliriz. Dördüncü Şua temel merkezli 

olmak üzere Risale-i Nur’un diğer cüzlerinde günlük hayatın 

değişik hallerini yaşayan kulun, ihtiyacının karşılanması, 

düşmanının def’edilmesinde gücünün yettiği yetmediği hemen 

her şey öncesi ve sonrasında “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” 

i içselleştirerek yaşayıp ifade etmesinin izahları yapılır. 

Bediüzzaman yaşadığı hayatından kesitlerle tespitlerde 

bulunup, enfüsî âlemimize emsalî bir davranış sergiler. 

      

 
22 Celâl Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri (1986), 3/1140 
23 Kur’an Yolu, TDV 2006, 1/717 
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İ’tikâf 

 İbadet niyetiyle camide kalmak anlamına gelen 

itikâftan murad tefekkür ağırlıklı bir ibadet olmasıdır. Kur’an 

ve Sünnet kaynaklı i’tikâfın, Bediüzzaman’ın hayatında da 

uyguladığı bilinen bir hadisedir. 

 Üstad hakkında, hemen her akşamdan sonra sabah 

namazına kadar bir manada i’tikâfdadır diyebiliriz. 

Ramazan’ın son on gününde yapılması sünneten âdet olan bu 

tatbikat bir şekli ile Risale-i Nur’un esaslarından olan 

“tefekkür” rüknü ile de paralellik arz etmektedir. 
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 “Acz, fakr, şefkat, tefekkür” şeklindeki tespit ile dört 

esaslı olan Nur Hizmetinin tefekkürü netice veren binlerce 

sahife kaynağı Risale-i Nur’da mevcuttur. Mesela bir Ayet-ül 

Kübra bu konuda muazzam bir eserdir. Kâinattan Halık’ını 

soran bir seyyahın müşahedelerinin derin bir tefekkürle 

anlatıldığı bu eserin ardından Dördüncü Şua olan Ayet-i 

Hasbiye’yi tavsiye ederiz. Bu eser, insanı Hz. İbrahim (as) 

emsali halilullah makamına namzet kılar. 

 İsra/44 ve Bakara/32 ayetinden sonra Külliyatta 113 

adet geçmekle üçüncü sırada yer alır. Ayet-i Hasbiye24 olan 

“Hasbünallahü ve-ni’mel vekil” ayeti, Dördüncü Şua’da 

“Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye” olarak isimlendirilirken, ayetin 

nurlu mertebeleri tefekkür edilir.  

 Ruhun istediği vücud, hayat ve beka arzusuna mukabil 

elimizde acz ve fakrdan başka bir sermayemiz yok ki bu ikisi 

de fenaya mahkûm. İşte bu mana ve makamda bu üç arzuyu 

ilim, irade ve kudreti ile halk edecek Rabbimize, Ayet-i 

hasbiye ile tevekkül gerekir. Bunlar enfüsi dairedeki derin, 

geniş ve yüksek olan üç boyutlu belki de çok boyutlu 

inceliklerdir. 

 Tam bir teslimiyetle kılınan i’tikâfdaki namazların 

tefekkürî manalar ile ikmali, insanda, sonraki hayatı için derin 

izler bırakır. Hayatın faniliğini yeniden keşfeden insan, 

kazandıklarına sevinmediği gibi kaybettiklerine de üzülmez. 

Başına gelen ve içerisindeki hadiselerin nâr da nur da olsa 

Rabbinden gelen bir münasebet olduğunu, kendisi ile bir şekli 

ile ilgilendiğini anlar, şükreder, unutulmadığını ve yalnız 

olmadığını hisseder, rahatlar. 

 Ramazan’ın son on gününde tatbike imkân 

bulamayanların mesela bir öğle ikindi arasında i’tikâfda 

bulunarak, o büyük manaya numune nev’inden olması murad 

edilir. Hem bu şekilde hayat şartlarının içerisinde bunalan 

 
24 Mehmet Çetin, Risale-i Nur Külliyatı’nda Geçen Ayetler, sh. 59  
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insan ruhunun teneffüsü sağlanmış ve hem de sünnetin o 

zengin hazinesinden ahirete transfer yapılmış olunur. 

 Onuncu Rica’da geçen Eyüp Camiin mahfelinde çok 

defa i’tikâfa giren Üstad, üç cihetle misafirliğini tefekkür 

ederken bizlere işaret taşları yerleştirir. Gavs-ı A’zam’dan (ra) 

İmam-ı Rabbanî’den (ra) gelen imdatlar ile Kur’ânî 

hatırlatmalar sayesinde cemiyet hayatının sıkıntı ve 

aldatmacalarından sıyrılmaların, i’tikâflarla tatbik 

edilebilirliğinin numunesini anlatır.   

 Kişiye göre vacip, sünnet ve müstehap olan i’tikâf, 

niyet ile başlar. Camide veya mescidde olmalıdır. Ramazan 

dışında olduğu gibi Ramazan’da olması menduptur. İ’tikâf 

niyeti ile birkaç gün kalınabildiği gibi birkaç saat süre ile de 

kalınabilir. Abdest gibi temel ihtiyaç için dışarı çıkabilir. 

Eşlerden uzak kalmak ayetin hükmü gereği mezheplerin ortak 

görüşüdür. Namaz kılmak, Kur’an okumak, tesbih çekmek, 

dua ve niyazda bulunmak, tefekkürde bulunmak, tevhidi 

mütalâa eden eserler okumak müstehaptır. 

 Günlük meşguliyetten fırsat bulamayanların, iş hayatı 

yükü fazla olanların tatil günlerinin en az birinde i’tikâfda 

bulunması sırat ve ahiret yolculuğunda yol arkadaşı olur 

inşaallah. Bu sayede dünyevi sıkıntılardan kurtulmak niyeti ile 

huzur ve huşu içerisinde yapmak istediği duayı i’tikâf 

zemininde pekâlâ yapabilir. 

 Dua, zayıfın kuvvetliden yardım talebidir. Aciz ve 

fakir olan insan kavi ve gani olan Rabbinden niyazıdır. Dualar, 

na’büdü (biz) ile kuvvetlendirilerek kabule yakın hale 

getirilmeli.  

 Bu duygu ve niyetler içerisinde geçen Ramazanımız, 

hayatımızda geriye bırakılan tatlı hatıralar olduğu gibi 

geleceğe ümid ile bakmamıza vesile ve güç kaynağı olacaktır, 

inşaallah. 
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Hasbiye ile hayata devam 

 Hayat devam ettiği sürece ihtiyaç da devam eder. 

İhtiyaç, zaaf ve fakrımızdan kaynaklanır o da aczimizin ifadesi 

olur ki kudreti nihayetsiz, gınası sonsuz bir Rahman-ı Rahim’e 

sığınmayı şart kılar.  

 Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini 

görmek ve göstermek ister. Her sıfat vasfını beyan etmek ister. 
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Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, kulunun daima kendisine 

sığınarak, nihayetsiz şefkat ve merhameti gereği her nev’î 

ihtiyacını kendisinden görmesini, kendisinden ister ki bu Onun 

vahdet ve tevhidinin olmazsa olmazıdır. O, vermek istiyor ve 

bu sebeble bizde istemek duygusunu vermiş.  

 Sıralanabilecek pek çok temelli esaslar gösterir ki 

nihayetsiz zaafta olan kul, nihayetsiz güç ve kudrette olan 

Rabbinden yardım ister ve istemeli. Üstesinden gelmek 

durumundaki her şeyde bile Onu vekil tayin etmeli ve Ondan 

istemelidir.  

 İşte bu davranış, şuurla sürdürüldüğü sürece kulun iç 

dünyası moral ve kuvvet bulup, arkasında her şeye gücü yeten 

bir Rabbi olduğunu hissetmesi onu her şeye karşı mukavim 

tutar, gayretli kılar, huzura erdirir. 
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