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BEDİÜZZAMAN  YÜZ KAPISI DA AÇIK BİR KAPI

  

 

  

            Bediüzzaman yüz kapısı da açık olan bir şaheser ve şahsiyettir.Herkes o
kapıya girdiği noktadan onda kendini ve kendisi için aradığını bulabilir.

  

            Tıpkı Kur’anı kendisine üstad edindiği,ondan iktibas ettiği hakikatlarda
görüldüğü gibi…

  

“Elfaz-ı Kur'aniye, öyle bir tarzda vaz'edilmiş ki, herbir kelâmın, hattâ herbir kelimenin,
hattâ herbir harfin, hattâ bazan bir sükûtun çok vücuhu bulunuyor. Herbir muhatabına
ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir.” [1]

  

“Her şeyden Cenab-ı Hakk'ın nuruna bir kapı açılır. Bu kapılardan birisinin kapanması,
gayr-ı mütenahî sair kapıların
da kapanmasını istilzam etmez. Fakat, hepsinin bir miftah ile açılması mümkündür.”
[2]

  

“Cenab-ı Hakk'a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri,
mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir. Âdi bir yol kapandığı zaman, bütün
yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyü
k
bir şahididir. Bu adamın meseli, gayet büyük askerî bir karargâhı hâvi büyük bir şehirde,
karargâhın bayrağını görmediğinden, sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkârına
veya teviline başlayan adamın meseli gibidir.”
[3]
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 Onun en geniş kapısı iman ve marifet kapısıdır.

  

            Onun gösterip çalarak açmamızı istediği kapılar ve mahiyetleri ise;

  

 “Rahmet kapısı, Nur kapısı, Hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem.” [4]

  

 “Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla, o saraya girilebilir, öteki ka
pı l
ar da açılır. Eğer bütün 
kapı
lar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez.

  

            İşte hakaik-i imaniye o saraydır. Herbir delil, bir anahtardır, isbat ediyor, kap
ı yı
açıyor. Bir tek 
kapı
nın kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez ve inkâr edilemez. Şeytan ise,
bazı esbaba binaen, ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir 
kapı
yı gösterir; isbat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. "İşte, bu saraya girilmez,
belki saray değildir, içinde birşey yoktur." der kandırır.”
[5]

  

            “Hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı Zât-ı Ahmediye
Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi
"Bismillahirrahmanirrahîm"dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır.”
[6]

  

             "Hâlık ve Rezzak, ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat, onun elindedir. O
hem Hakîm'dir, abes iş yapmaz. Hem Rahîm'dir; ihsanı, merhameti çoktur" diye itikad
ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar.” [7]
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             “Dildeki kuvve-i zaikayı, Fâtır-ı Hakîm'ine satmazsan, belki nefis hesabına,
mide namına çalıştırsan; o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir 
kapı
cı derekesine iner, sukut eder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan; o zaman dildeki kuvve-i
zaika, rahmet-i İlahiye hazinelerinin bir nâzır-ı 
mahiri ve
Kudret-i Samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şâkiri rütbesine çıkar.”
[8]
 

  

            “İşte ey akıl, dikkat et! Meş'um bir âlet nerede? Kâinat anahtarı nerede? Ey
göz, güzel bak! Âdi bir kavvad nerede? Kütübhane-i İlahînin mütefennin bir nâzırı
nerede? Ve ey dil, iyi tad! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i
hassa-i rahmet nâzırı nerede?” [9]

  

             “Hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek
için verilen akıl, kalb, göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi, Cehennem 
kapı
larını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir.”
[10]

  

             “Evet bütün ehl-i ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittif
akıyla; o uzun ve karanlıklı ebed-ül âbâd yolunda zâd ü zahîre, ışık ve burak; ancak
Kur'anın evamirini imtisal ve nevahisinden içtinab ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe,
san'at ve hikmet, o yolda beş para etmez. Onların ışıkları, kabrin 
kapı
sına kadardır.
[11]
 

  

“Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terketmek; ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi
ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu; aklın varsa, bozulmamış
ise anlarsın. Ve fısk ve sefahete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin: Eğer ölümü
öldürüp,zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı, beşerden kaldırıp kabir kapısını
kapamak çaresi varsa, söyle dinleyelim. Yoksa sus. Kâinat mescid-i kebirinde Kur'an
kâinatı okuyor! Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i
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zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup, Hak'tan gelip Hak diyen ve hakikatı
gösteren ve nuranî hikmeti neşreden odur.”
[12]

  

 “Kabir ehl-i dalalet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir
ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde, ehl-i Kur'an ve iman için
zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya ve meydan-ı imtihandan ravza-i Cinâna ve zahmet-i
hayattan rahmet-i Rahman'a açılan bir k
apı
dır…”
[13]

  

             “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; risaletiyle dünyanın kapısını
açtığı gibi, ubudiyetiyle de âhiretin 
kapı
sını açar.”
[14]

  

             “Evet rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şecerenin uçlarında ve
dallarının başlarındaki meyveler, çiçekler, yapraklar ihtiyar olup, vazifelerinin hitama
ermesiyle gitmelidirler. Tâ, arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. Yoksa
rahmetin vüs'atına ve sair ihvanlarının hizmetine sed çekilir.”
[15]

  

             “Hiç mümkün müdür ki: Bütün enbiya mu'cizelerine istinad ederek sözünü
teyid ettikleri ve bütün evliya keşf ü kerametlerine istinad edip davasını tasdik ettikleri ve
bütün asfiya tahkikatına istinad ederek hakkaniyetine şehadet ettikleri Resul-i Ekrem
Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in tahakkuk etmiş bin mu'cizatının kuvvetine istinad edip
bütün ku vvetiyle, hem kırk vecihle mu'cize olan Kur'an-ı Hakîm binler
âyât-ı kat'iyyesine istinad ederek, bütün kat'iyyetle açtıkları âhiret yolunu ve küşad
ettikleri Cennet kapısını, sinek kanadı kadar kuvveti
bulunmayan vâhî vehimler, ne haddi var ki kapatabilsi
n!”
[16]

  

             “O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.
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İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenlere, bir haps-i ebedî ve
bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başına bir hapis 
kapı
sıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele
görecek.

  

Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalalet için bir i'dam-ı ebedî kapısı... Yani
hem kendisini, hem bütün sevdiklerini i'dam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için,
cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihîdir, delil istemiyor, göz ile görünür.”
[17]
                        

  

            “Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor ve genç
ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mes'ele
karşısında bîçare insan; o i'dam-ı ebedî, o dipsiz, nihayetsiz haps-i münferidden
kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir âlem-i bâkiye, bir saadet-i ebediyeye ve
âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında
çevirmek hâdisesi; o in
s
anın dünya kadar büyük bir mes'elesidir.
[18]

  

             “Acaba yüzde bir ihtimal-i helâket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek
için, bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden
adamın, endişe-i helâketten gelen elem-i manevî, onun yemek iştihasını kaçırdığı halde;
böyle yüzbinler sadık ve musaddak m uhbirlerin yüzde yüz ihtimal ile,
dalalet ve sefahet göz önündeki kabir darağacına ve ebedî haps-i münferidine kat'î sebeb
olduğunu ve iman, ubudiyet yüzde yüz ihtimal ile o darağacını kaldırıp, o haps-i münferidi
kapatıp, şu göz önündeki kabri, bir hazine
-
i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir 
kapı
ya çeviriyor…”
[19]

  

             “Ve kabristanda ve mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp
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kapanan o âlem-i berzahta -ehl-i keşfelkuburun müşahedatıyla ve bütün ehl-i hakikatın
tasdikıyla ve şehadetiyle- ekser a
z
ablar, gençlik sû'-i istimalâtının neticesi olduğunu bileceksiniz.”
[20]

  

             “Benim gibi kabir kapısında bir bîçareye, gafletle geçebilir bir saatini, on
aded ibadet saatleri yapmak büyük kârdır…” [21]

  

             “Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.” [22]

  

             “Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dâr-ı teklif ve
mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki, hakikatlar perdeli kalıp, tâ müsabaka ve
mücahede ile Ebubekirler a'lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebucehiller esfel-i safilîne girsinler.
Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebucehiller aynen Ebubekirler
gibi teslim olup, mücahede ile man evî terakki kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif
bozulacaktı.” [23]

  

             “Yağmur ise, menşe-i hayat ve mahz-ı rahmet olduğu için elbette o âb-ı
hayat, o mâ-i rahmet, gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek, belki
doğrudan doğruya Cenab-ı Mün'im-i Muhyî ve Rahman ve Rahîm olan Zât-ı Zülcelal
perdesiz, e linde tutacak; tâ her vakit dua ve şükür kapılarını açık
bırakacak.” [24]

  

             “Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil; nuraniyetli âlemlerin kapısıdır.” [
25]

  

             “Kabir kapısı yolumun başında açık görünüp; onun arkasında ebede giden
cadde, uzaktan uzağa nazara çarpıyor.” [26]

  

“Madem Kur'an, bu dâr-ı imtihanda bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında
beşerin tekemmülü için nâzil olmuştur. Elbette şu dünyevî ve herkese görünecek umûr-u
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gaybiye-i istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini isbat edecek derecede akla kapı
açacak.”
[27]

  

            “Evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve mübtela ve nihayetsiz
telezzüza ta ve emellere meftun ve pürsevda bir kalbin kut ve kuvveti;
herşeye kadir bir Rahîm-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla
elde edilebilir.” [28]

  

             “Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır.” [29]

  

“Çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır.” [30]

  

             “İnsan, kâinatın ekser enva'ına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyacatı âlemin
her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış... Bir çiçeği istediği gibi, koca bir
baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi, ebedî Cennet'i de arzu eder. Bir dostunu
görmeğe müştak olduğu gibi, Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır.
Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin 
kapı
sını açmaya muhtaç olduğu gibi; berzaha göçmüş yüzde doksandokuz ahbabını ziyaret
etmek ve firak-ı ebedîden kurtulmak için koca dünyanın 
kapı
sını kap
a
yacak ve bir mahşer-i acaib olan âhiret 
kapı
sını açacak, dünyayı kaldırıp âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak'ın
dergâhına ilticaya muhtaçtır.”
[31]

  

             “Aklın varsa, tövbe kapısı açıktır.” [32]

  

             “Bütün kâinatı arkada bırakmak şartıyla mahlukıyetin kapısından Hâlık
isminin müntehasına yetişirsin, daire-i sıfâta yanaşırsın.”
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[33]

  

            “Bilsen, bilmesen, hazine-i rahmet kapısı olan toprak tarafından senin rızkın
gelecektir.” [34]

  

             “Evet, âyet-i Kur'aniye âlem kapısında durup ribaya yasaktır der. "Kavga k
apı
sını kapamak için banka 
kapı
sını kapayınız" diyerek insanlara ferman eder. Şakirdlerine "Girmeyiniz" emreder.”
[35]

  

“Hem toprak, nebatatıyla açılıp, rızkınız oradan geliyor. Hissiz, şuursuz toprak, sizin
rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan, toprak kendi
kendine açılmıyor, birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerinize veriyor.” [36]

  

             “Bu abdde bütün kâinata taalluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu
kâinatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet-i ebediyenin kapısını
açacak bir anahtar beraber olduğu için, Cenab-ı Hak kendi zâtını bütün eşyayı işitir ve
görür sıfatıyla 
t
avsif eder. Tâ o emanet, o nur, o anahtarın cihan-şümul hikmetlerini göstersin.”
[37]

  

            “Evet hergün, her zaman, herkes için bir âlem gider, taze bir âlemin kapısı
kendine açılmasından, geçici herbir âlemini nurlandırmak için ihtiyaç ve iştiyakla "Lâ
ilahe illallah" cümlesini bin defa tekrar ile o değişen perdelerin herbirisine bir "Lâ ilahe
illallah"ı bir lâmba yaptığı gibi, öyle de o kesretli, geçici perdeleri ve tazelenen seyyar
kâinatları karanlıklandırmamak ve âyine-i hayatında in'ikas eden suretlerini
çirkinleştirmemek ve lehinde şahid olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek
için, o cinayetlerin cezalarını ve Padişah-ı Ezelî'nin şiddetli ve inadları kıran tehdidlerini
Kur'anı okumakla takdir etmek ve nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak hikm
e
tiyle, Kur'an gayet manidar tekrar eder ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrar ile
tehdidat-ı Kur'aniyeyi hakikatsız tevehhüm etmekten, şeytan bile kaçar. Onları
dinlemeyen münkirlere Cehennem azabı ayn-ı adalettir, diye gösterir.”
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[38]

  

             “İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye "altı mani" vardır.

  

Birincisi: Nasılki kışta, fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte, dar delikler dahi seddedilir.
Yeni kapıları açmak, hiçbir cihetle kâr-ı akıl değil. Hem nasılki büyük bir selin
hücumunda, tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmağa vesiledir. Öyle de, şu
münkerat zamanında ve âdat-ı ecanibin istilası anında ve bid'aların kes
r
eti vaktinde ve dalaletin tahribatı hengamında, içtihad namıyla, kasr-ı İslâmiyetten yeni 
kapı
lar açıp, duvarlarından muharriblerin girmesine vesile olacak delikler açmak, İslâmiyet'e
cinayettir.

  

Dördüncüsü: Nasılki bir cisimde, neşv ü nema için tevessü' meyli bulunur. O meyl-i
tevessü' ise, -çünki dâhildendir- vücud ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat eğer hariçte
tevsi' için bir meyl ise, o vücudun cildini yırtmaktır, tahrib etmektir; tevsi' değildir. Öyle
de, İslâmiyetin dairesine selef-i sâlihîn gibi takva-yı kâmile kapısıyla ve zaru
riyat-ı diniyenin imtisali tarîkıyla dâhil olanlarda meyl-üt tevessü' ve irade-i içtihad
bulunsa; o kemaldir ve tekemmüldür. Yoksa zaruriyatı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi
hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i maddiye ile âlûde olanlardan ola
n
o meyl-üt tevsi' ve irade-i içtihad, vücud-u İslâmiyeyi tahrib ve boynundaki şer'î zincirini
çıkarmağa vesiledir.”
[39]

  

              “Eğer insan yalnız camid bir vücud olsaydı veyahut yalnız mideden ibaret
nebatî bir mahluk olsaydı veyahut yalnız mukayyed, ağır ve muvakkat ve basit bir zât-ı
cismaniye ve bir cism-i hayvanîden ibaret olsaydı; öyle çok kasırlara, çok hurilere lâyık
ve mâlik olmazdı. Fakat insan, öyle câmi' bir mu'cize-i kudrettir ki; hattâ şu dünya-yı
fânide, şu kısa bir ömürde, şu inkişaf etmem iş bazı letaifinin ihtiyacı
cihetiyle bütün dünyanın saltanatı, serveti ve lezaizi verilse belki hırsı tok olmayacaktır.
Halbuki ebedî bir dâr-ı saadette, nihayetsiz istidada mâlik, nihayetsiz ihtiyaçlar lisanıyla,
nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir
rahmetin 
kapı
sını çalan bir insan; elbette ehadîste beyan olunan ihsanat-ı İlahiyeye mazhariyeti
makuldür ve haktır ve hakikattır.”
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[40]

  

             “Kur'an âlemi kapıları açıktır. İşte Kur'an cenneti "müfettehat-ül ebvab"dır;
gir bak.” [41]

  

             “Sadık, masduk, musaddak olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü
Vesselâm'ın ihbarıdır. Evet o zâtın (A.S.M.) sözleri, saadet-i ebediyenin ka
pı
larını açmıştır ve onun (A.S.M.) kelâmları saadet-i ebediyeye karşı birer penceredir.”
[42]

  

             “Kâinat kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak,
emanet cihetiyle insana "ene" namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün 
kapı
larını açar ve öyle tılsımlı bir ena
n
iyet vermiş ki; Hallak-ı Kâinat'ın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. Fakat ene,
kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakikî
mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse; kendisi açıldığı gibi kâinat dahi açılır.”
[43]

  

            “Silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhîleri olan
Eflatun ve Aristo, İbn-i Sina ve Farabî gibi adamlar; "İnsaniyetin gayet-ül gayatı,
"teşebbüh-ü bil-vâcib"dir.. yani Vâcib-ül Vücud'a benzemektir" deyip firavunane bir
hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest
koşturarak; esbabperest, sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok enva'-ı şirk
taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderiç olan acz ve za'f, fakr ve
ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp,
ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün
geniş kapısını
bulamamışlar.”
[44]

  

             “Mevcudatın en eşrefi olan zîhayat ve zîhayat içinde en eşref olan zîşuur
ve zîşuur içinde en eşref olan hakikî insan ve hakikî insan içinde geçmiş vezaifi en a'zamî
derecede, en ekmel bir surette îfa eden zât; elbette o mi'rac-ı azîm ile Kab-ı Kavseyn'e
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çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaik-i
gaybiyesini görecek, yine o olacaktır.” [45]

  

             “Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmış; velayetiyle gitmiş,
risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya-yı ümmeti, ruh ve kalb
ile o cadde-i nuranide, Mi'rac-ı Nebevî'nin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidadlarına göre
makamat-ı âliyeye çıkıyorlar.” [46]

  

             “Şu küçücük insan, neşir ve haşir gibi muazzam inkılablara medar olmuş.
Kâinatın tahrib ve tebdiline sebeb olur. Onun muhakemesi için dünya ka
pı s
ı kapanıp, âhiret 
kapı
sı açılır.”
[47]

  

             “Kabir kapısını kapamadığınız için, siz kat'î olarak bu yolun yolcususunuz.
Böyle bir yolcu, öyle birisine dayanır ki, bütün bu daire-i azîme ve bu geniş hududlar,
onun taht-ı emrinde ve tasarrufundadır.” [48]

  

             “Amma Kur'anın cadde-i nuraniyesi ise: Bütün ehl-i dalaletin çektiği
yaraları, hakaik-i imaniye ile tedavi eder. Bütün evvelki yoldaki zulümatı dağıtır. Bütün
dalalet ve helâket kapılarını kapatır.” [49]

  

             “Hem kabrin âlem-i rahmete ve dâr-ı saadete ve bağistan-ı cinana ve
nuristan-ı Rahman'a açıl an bir kapı olduğunu isbat etmekle, beşerin en müdhiş
korkusunu izale edip, en elîm ve kasavetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatini, en leziz ve
ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir ile ejderha ağzını kapatır, güzel
bir bahçeye kapı açar. Yani kabir ejderha ağzı
olmadığını, belki bağistan-ı rahmete açılan bir 
kapı
olduğunu gösterir.”
[50]
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             “Yâ Rab! Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit,
o sarayın kapısını, diğer makbul bir
zâtın sarayca me'nus sadâsıyla çalar; tâ ona açılsın. Öyle de: Bîçare ben dahi, senin
dergâh-ı rahmetini, mahbub abdin olan Üveys-el Karanî'nin nidasıyla ve münacatıyla
şöyle çalıyorum. O dergâhını ona açtığın gibi, rahmetinle bana da aç.

  

            İlâhî! Sen benim Rabbimsin, ben Senin kulunum. Sen Hâlıksın, ben
mahlûkum. Sen Rezzaksın, ben merzûkum. Sen Mâliksin, ben memlûküm. Sen Azizsin,
ben zelîlim. Sen Ganîsin, ben fakirim. Sen Hayysın, ben meyyitim. Sen Bâkîsin, ben
fâniyim. Sen Kerîmsin, ben leîmim. Sen Muhsinsin, ben âsiyim. Sen Gafûrsun, ben
günahkârım. Sen Azîmsin, ben hakîrim. Sen Kavîsin, ben zayıfım. Sen Mu'tîsin, ben
dilenciyim. Sen Emînsin, ben korkudayım. Sen Cevâdsın, ben muhtacım. Sen Mücîbsin,
ben duacıyım. Sen Şâfîsin, ben hastayım. Sen benim günahlarımı mağfiret et. Beni
cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver, yâ Allah, yâ Kâfi, yâ Rabbi, yâ Vâfî, yâ Rahîm, yâ
Şâfî, yâ Kerîm, ya Muâfî. Benim bütün günahlarımı bağışla. Benim bütün dertlerime âfiyet
ver. Beni ebediyen rızâna mazhar et. Rahmetinle, ey Erhamürrâhimîn.” [51]

  

             “İlmin elinden eğer cehlin eline düşse mecaz, eder inkılab hakikata, hem
açar hurafata kapılar.” [52]

  

             “İsraf Sefahetin, Sefahet Sefaletin Kapısıdır.” [53]

  

             “Zevkî bir fark bulunur, daim onu aldatır o kuvve-i zaika, bedene, hem
mideye kapıcı, müfettişe.

  

Onun tesiri menfî, müsbet değil! Vazife yalnız kapıcıyı taltif ve memnun etmek? Nûş
verirsin o bîhûşe” [54]

  

             “Riba atalet verir, şevk-i sa'yi söndürür. Ribanın kapıları hem de onun
kapları olan bu bankaların her dem nef'i ise, beşerin en fena kısmınadır; onlar da
gâvurlardır. Gâvurlardaki nef'i en fena kısmınadır, onlar da zalimler.”
[55]
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            “Her asra, her asırdaki her tabakaya kapısı küşade. Güya her demde, her
yerde taze nâzil oluyor o Kelâm-ı Rahmanî.”
[56]

  

             “Vicdanda firdevslerin kapıları açılır, dünya olur bir cennet. İçinde
ruhlarımız, eder pervaz u perdaz, olur şehbaz u ş
ehnaz, yelpez namaz u niyaz.”
[57]

  

             “Dünya süslü bir menzildir. Herbirimizin hayatı, bir endam âyinesidir. Şu
dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı,
hayatımızdır. Belki o hususî dünyamız ve âlemimiz, bir sahifedir. Hayatımız bir kalem..
onunla sahife-i a'malimize geçecek çok şeyler y
a
zılıyor.”
[58]

  

             "Evet evet.. acz ve tevekkül ile, fakr ve iltica ile nur kapısı açılır, zulmetler
dağılır.” [59]

  

             “Demek beni efrad-ı milletten ve raiyetten saymıyorsunuz.Nasıl kanun-u
medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda
olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız; ben de
âhiret kapısını çaldım;
rahmet-i İlahiye açtı. Âhiret 
kapı
sında bulunan bir adama, dünyanın karmakarışık usûl ve âdâtı ona nasıl teklif edilir? Ne
vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz, o vakit usûlünüzün

tatbikini isteyebilirsiniz.”
[60]

  

             “Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.
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Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin,
hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef
etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin;
selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.” [61]

  

             “Hamd ve şükür ile, yani nimetten in'amı hissetmekle, yani Mün'imi
tanımakla ve in'amını düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin
teveccühünü ve in'amının devamını düşünmekle; nimetten bin derece daha leziz, manevî
bir lezzet kapısını sana açar.” [62]

  

             “Sizlere müjde! Mevt i'dam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil,
sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in'idam değil. Belki
bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i Ebediye
tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksandokuz ahbabın mecma'ı olan
âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.” [63]

  

             “Hem madem hulf-ül va'd ve hilaf ve kizb ve aldatmak, en çirkin bir haslet
ve naks u kusurdur. Elbette ve elbette o Kadîr-i Zülcelal, o Hakîm-i Zülkemal, o Rahîm-i
Zülcemal va'dini yerine getirecek; saadet-i ebediye kapısını açacak, Âdem babanızın
vatan-ı aslîsi olan Cennet'e sizleri ey ehl-i iman idhal edecektir.”
[64]

  

             “Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?
Otuzikinci Söz'ün âhirinde denildiği gibi: Dünyanın bin sene mes'udane hayatı, bir saat
hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir
saat rü'yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve
mertebe-i huzu runa gidiyorsun. Mübtela ve meftun ve müştak olduğunuz
mecazî mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemal, onun cilve-i
cemalinin ve hüsn-ü esmasının bir nevi gölgesi ve bütün Cennet, bütün letaifiyle bir
cilve-i rahmeti ve bütün iştiyakla r ve muhabbetler ve
incizablar ve cazibeler, bir lem'a-i muhabbeti olan bir Mabud-u Lemyezel'in, bir Mahbub-u
Lâyezal'in daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgâh-ı ebedîsi olan Cennet'e
çağrılıyorsunuz. Öyle ise kabir 
kapı
sına ağlayarak değil, gülerek g
iriniz.”
[65]
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            “İşte ey mü'minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne
kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi
yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüd ederek, el-ele verip müdafaa vaziyeti
almaya mecbur iken; onların hücumunu teshil etmek, onların harîm-i İslâma girmeleri için

kapıları açmak
hükmünde olan garazkârane tarafgirlik ve adavetkârane inad; hiçbir cihetle ehl-i imana
yakışır mı?”
[66]
 

  

            “Malûm olsun ki: Bizi ziyaret eden, ya hayat-ı dünyeviye cihetinde gelir; o k
apı
kapalıdır. Veya hayat-ı uhreviye cihetinde gelir. O cihette iki 
kapı
var: Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir. O 
kapı
dahi kapalıdır. Çünki ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum.
Cenab-ı Hakk'a çok şükür, beni kendime b
e
ğendirmemiş. İkinci cihet, sırf Kur'an-ı Hakîm'in dellâlı olduğum cihetledir. Bu 
kapı
dan girenleri, alerre'si vel'ayn kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur: Ya dost olur, ya
kardeş olur, ya talebe olur.”
[67]

  

             “Hayalâtlara karşı kapısı açık olan rü'yaları, tahkikî bir surette mevzubahs
etmek, tahkik mesleğine tam uygun gelmediği…” [6
8]

  

             “Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fâni dünyaya riyakârane
bakması, acınacak bir ha makattır ve dehşetli bir hasarettir.” [6
9]

  

             “Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem cemalî, hem celalî iki kısım esması
bulunduğundan ve o cemalî ve celalî isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek
iktiza ettiklerinden, Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine mezcedip birbirine mukabil
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getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi' bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir nevi
mübareze suretine getirip, ondan zıdları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve
tegayyürat meydana getirmekle kâinatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve düstur-u terakki
ve tekâmüle tâbi' kıldığı için; o şecere-i hi
lkatın câmi' bir semeresi olan insan nev'inde o kanun-u mübarezeyi daha acib bir şekle
getirip bütün terakkiyat-ı insaniyeye medar bir mücahede 
kapı
sını açıp, hizbullaha karşı meydana çıkabilmek için hizb-üş şeytana bazı cihazat vermiş.”
[70]

  

             “Ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerimim! Benim sû'-i ihtiyarımla ömrüm
ve gençliğim zayi' olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan, elem
verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve
hastalıklı kalb ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşı yorum. Bilmüşahede göre göre gayet
sür'atle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran
ve akaribim gibi kabir kapısına
yanaşıyorum. O kabir, bu dâr-ı fâniden firak-ı ebedî ile ebed-ül âbâd yolunda kurulmuş,
açılmış ev
v
elki menzil ve birinci 
kapı
dır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dâr-ı dünya da, kat'î bir yakîn ile anladım
ki; hêliktir gider ve fânidir ölür. Ve bilmüşahede içindeki mevcudat dahi, birbiri
arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan b
e
nim gibi nefs-i emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse,
bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur.”
[71]

  

             “Ey Hâlık-ı Kerimim ve ey Rabb-ı Rahîmim! Senin Said ismindeki
mahlukun ve masnuun ve abdin hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem
zelil, hem müsi', hem müsinn, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde,
kırk sene sonra nedamet edip senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica
ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor. Evham v
e
türlü türlü illetlerle mübtela olmuş. Sana tazarru' ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle
onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen; zâten o senin şânındır. Çünki
Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, senin 
kapı
ndan başka hangi 
kapı
ya gideyim? Hangi
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kapı
var? Senden başka Rab yok ki, dergâhına gidilsin. Senden başka hak Mabud yoktur ki,
ona iltica edilsin!.."
[72]

  

             “İktisadsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes
gözünü hükûmet kapısına diker. O vakit hayat-ı içtimaiyenin medarı olan
"san'at, ticaret, ziraat" tenakus eder. O millet de tedenni edip sukut eder, fakir düşer.”
[73]

  

             “İran'ın âdil padişahlarından Nuşirevan-ı Âdil'in veziri, akılca meşhur âlim
olan Büzürcümehr'den (Büzürg-Mihr) sormuşlar: "Neden ülema, ümera kapısında
görünüyor da; ümera ülema 
kapı
sında görünmüyor. Halbuki ilim, emaretin fevkındedir?" Cevaben demiş ki: "Ülemanın
ilminden, ümeranın cehlindendir." Yani; ümera, cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki,
ülemanın 
kapı
sına gidip ilmi arasınlar. Ülema ise; marifetlerinden malları
n
ın kıymetini dahi bildikleri için ümera 
kapı
sında arıyorlar. İşte Büzürcümehr, ülemanın arasında fakr ve zilletlerine sebeb olan
zekâvetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevab
vermiştir.”
[74]

  

             “İsraf, kanaatsızlığı intac eder. Kanaatsızlık ise çalışmanın şevkini kırar,
tenbelliğe atar; hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva
ettirir.Hem ihlası kırar, riya kapısını
açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. İktisad ise, kanaatı intac eder. 

  

…Hem iktisaddan gelen kanaat; şükür kapısını açar, şekva kapısını kapatır. Hayatında
daima şâkir olur. Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istiğna etmek cihetinde
teveccühlerini aramaz. İhlas 
kapı
sı açılır, riya 
kapı
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sı kapanır.”
[75]

  

             “Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta! Şükret,
hayratın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır.” [76]

  

             “Ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa, doğrudan doğruya o Cemil ve
Rahîm-i Mutlak'ın hazine-i rahmetinden ve ihsanat-ı hususiyesinden gelir. Ve musibet ve
şerler ise, saltanat-ı rububiyetin âdetullah namı altında ve küllî iradelerin mümessilleri
olan umumî ve küllî kanunlarının çok neticelerinden tek-tük cüz'î neticeleri olmasından, o
kanunlar cereyanının cüz'î muktezaları olduğundan, elbette küllî maslahatlara medar olan
o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli, cüz'î neticeleri dahi halkeder. Fakat o
cüz'î ve elîm neticelere karşı, imdadat-ı hassa-i Rahmaniye ve ihsanat-ı h
u
susiye-i Rabbaniye ile musibete düşen efradın feryadlarına ve beliyyelere giriftar olan
eşhasın istigaselerine yetişir. Ve fâil-i muhtar olduğunu ve her bir şeyin her bir işi, onun
meşietine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi, daima irade ve ihtiyarına tâbi'
bulunmalarını ve o kanunların tazyikinden feryad eden ferdleri, bir Rabb-ı Rahîm
dinlediğini ve imdadlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle; esma-i hüsnanın kayıdsız ve
hadsiz cilvelerine, hadsiz ve kayıdsız bir meydan açmak için o küllî âdetullah
düsturlarının ve o umumî kanunların şüzuzatıyla ve hem şerli cüz'î neticeleriyle, hususî
ihsanat ve hususî teveddüdat, yani sevdirmekle hususî tecelliyat 
kapı
larını açmıştır.”
[77]

  

             “Sonra, pür-merak ve pür-iştiyak o misafir, âlem-i şehadet ve cismanî ve
maddî cihetinde ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından,
âlem-i gayb ve âlem-i berzahta dahi mütalaa ile bir seyahat ve bir taharri-i hakikat arzu
ederken, her taife-i insaniyede bulunan ve kâinatın meyvesi olan insanın çekirdeği
hükmünde bulunan ve küçüklüğü ile beraber manen kâinat kadar inbisat edebilen
müstakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalblerin kapısı açıldı. Baktı ki; onlar,
âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında insanî berzahlardır ve iki âlemin birbiriyle
temasları ve muameleleri, insana nisbeten o noktalarda oluyor gördüğünden; kendi akıl
ve kalbine dedi ki: Gelin, bu emsalinizin 
kapı
sından hakikate giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden ders aldığımız gibi
değil, belki iman noktasındaki ittisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden mütalaamız ile
istifade etmeliyiz, dedi, mütalaaya başladı.”
[78]
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            “Ve tevhid-i hakikî öyle bir hüküm ve tasdik ve iz'an ve kabuldür ki; her bir
şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Hâlıkına giden bir yolu görür ve hiç bir şey huzuruna
mani olmaz. Yoksa Rabbini bulmak için her vakit kâinat perdesini yırtmak, açmak
lâzımgelir. "Öyle ise haydi ileri!" diyerek, kibriya ve aza met kapısını çaldı.
Ef'al ve âsâr menziline ve icad ve ibda' âlemine girdi, gördü ki: Kâinatı istila etmiş beş
hakikat-ı muhita hükmediyorlar, bedahetle tevhidi isbat ederler.”
[79]

  

             “Hem arz, senevî hayatı haysiyetiyle bir ağaç olduğu ve o dört isim içinde
hafîziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi, aynen öyle de, dehrî ve dünya
hayatı cihetiyle yine meyveleri âhiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o dört
isme öyle bir mazhar, bir âyine ve âhirete giden bir yol açar ki
,
genişliğini ihataya ve tabire aklımız kâfi gelmiyor.”
[80]

  

             “Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla
kaçırmıyor. Çünki hadsiz rahmet-i Rabbaniye o korkan adama der: Bana gel, tövbe kapı
sıyla gir. Tâ Cehennem'in vücudu değil korkutmak, belki sana Cennet'in lezzetlerini tam
bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi
keyiflendirsin.”
[81]

  

             “Kalb gözü, sanki cevahire bir hazine olmak üzere Cenab-ı Hak tarafından
yapılan bir binadır. Vakta ki sû'-i ihtiyarlarıyla ifsada uğradı ve cevherlere yapılan yerler,
yılanlar ve akreplerle doldu; kapısı hatmedildi ki, o sâri hastalıktan
başkaları mutazarrır olmasın.

  

…Sanki nur-u marifet onların kalblerinin kapılarına geldiği zaman kalblerini açıp kabul
etmediklerinden, Allah da gazaba gelerek kalblerini hatmetti.

  

… hatmedilen kalbin dünyaya bakan kapısı değil, ancak âhirete nâzır olan kapısı
seddedilmiş olduğuna işarettir. 
[82]
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             “Arkadaş! Tabiat ve esbab, bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve
küfür kapısını
açmıştır. Halbuki, şirkin temeli sayısız muhalâttan kurulmuş olduğundan haberleri yok.”
[83]

  

             “Ancak Onun kudretiyle, iradesiyle her müşkil hallolur ve kapalı kapılar
açılır. Ve Onun zikriyle kalbler mutmain olurlar. Binaenaleyh necat ve halas ancak Allah'a
iltica ile olur.”
[84]

  

             “Kabir, âlem-i âhirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti
ise azabdır. Bütün dost ve sevgililer o 
kapı
nın arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara
gidip onları ziyaret etmeğe iştiyakın yok mudur? Evet vakit yaklaştı. Dünya kazuratından
temizlenmek üzere bir gusül lâzımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir.”
[85]

  

 

  

“Kâinatın miftahı, anahtarı insanın elindedir. Âlemin kapıları açık ise de manen kapalıdır.
Cenab-ı Hak bütün o kapıları ve
kenz-i mahfîyi açan "Ene" namında bir miftahı insanın eline vermiştir. Fakat, ene de 
kapı
sı kapalı bir bilmecedir. Bunun 
kapı
sı açılıyorsa kâinatın da 
kapı
ları açılıyor.”
[86]

  

            “O kardeşimiz, hakikaten hâlis ve tam sadık. Kalemi gibi, kalbi, ruhu da
güzel. Fakat birden herşeyi mükemmel ister, onun için biraz sıkıntı çeker. Mümkün
olduğu kadar hem ihtiyat etsin, hem de mübtedi' hocalara mübareze kapısını açmasın.
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İnşâallah Cenab-ı Hak onu muvaffak eder.”
[87]

  

             “Risale-i Nur hizmetinde bir kapı kapansa, daha mühim kapılar açılır…” [8
8]

  

             “Ey kör hissiyatın içine giren nefs-i emmare! Bu âdi şahsiyetimin ve bir
çekirdek kadar ehemmiyeti olmayan istidadımın yüz derece fevkinde ve sırf bir inayet-i
Rabbaniye olarak bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırda Kur'anın eczahane-i kud
s
iyesinden çıkan ve rahmet-i İlahiye ile elimize verilen Risale-i Nur'daki hakikatlara o şahıs
masdar ve menba' ve medar olamaz. Belki yalnız çok bîçare ve muhtaç ve Kur'an 
kapı
sında bir sâil ve muhtaçlara yetiştirmeğe bir vesile olduğum halde, Nur'un muhl
i
s ve hâlis, sıddık ve sadık, safi ve fedakâr şakirdleri, o bîçare şahsiyetim hakkında yüz
derece ziyade hüsn-ü zanlarını kırmamak ve hissiyatlarını incitmemek ve Nurlara karşı
şevklerine ilişmemek ve Üstad namı verdikleri o bîçare şahsı, onların hatırı iç
i
n çok aşağı olduğunu göstermemek ve ağır ve elemli tekellüflere ve tasannu'lara mecbur
olmamak için ve yirmi sene tecridatın verdiği tevahhuş için, hattâ dostlarla dahi -hizmet-i
Nuriye olmazsa- görüşmeyi terkediyorum ve etmeğe ruhen mecbur oluyorum.”
[89]

  

             “Hakikî Ehl-i Sünnet Velcemaat,…fitnelerin kapısını açmak, bahsetmek
caiz görmüyorlar.” [90]

  

             “Mütevekkilâne, sabûrane tuttuğumuz otuz sene Ramazan-ı sükûtun
sevabıdır ki, azabsız cennet-i terakki ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. Hâkimiyet-i
milliyenin beraat-i istihlâli olan kanun-u şer'î, hâzin-i cennet gibi bizi duhûle dâvet
ediyor.” [91]

  

             “Acaba, bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe etse, sonra da
zâyiat vuku bulsa, kabahat kimdedir?”
[92]
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             “Ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı
müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz;
tâ ki, hakikat-ı İslâmiyeyi hakkiyle kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek olan nesl-i cedid
gelsin!..” [93]

  

             “İfrat gibi tefrit de muzırdır, belki daha ziyade. Fakat ifrat, tefrite sebeb
olduğundan daha kabahatlidir. Evet ifrat ile müsamahanın kapısı açıldı. Çürük şeyler o
hakaik-i âliyeye karıştığından; ehl-i tefrit ile insafsız olan ehl-i tenkid, gayet haksızlık
olarak şu çürük şeylerin yüzer misline o
l
an hakaik-i âliye içinde gördüklerinden ürktüler, nefret ettiler. Hâşâ.. lekedar ve kıymetsiz
zannettiler. Acaba defineye hariçten girmiş bir silik para bulunsa veyahut bir bostanda
başka yerden düşmüş olan çürük ve acı bir elma görünse, hak ve insaf mıdı
r
ki; umum defineyi kalp ve umum elmaları acı zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin...”
[94]

  

             “Binaenaleyh her eve kendi kapısıyla gitmek lâzımdır. Zira her evin bir kap
ı sı
var. Ve her kilidin bir anahtarı vardır...”
[95]

  

             “Mecaz mecaza kapı açar..” [96]

  

             “Efkâr için kapıları açmak, duhûle davet etmek lâzımdır. Nasılki Şeriat-ı
Garra öyle yapmıştır.” [97]

  

 

  

Mehmet   ÖZÇELİK
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26-10-2004

  
    

    

[1]  Sözler.391.

      

[2]  Mesnevi-i Nuriye.105.

      

[3]  Age.180.

      

[4] Sözler.Age.207.

      

[5]  Lem’alar.89.

      

[6]  Sözler.15.

      

[7]  Age.19.

      

[8]  Age.27-28.

      

[9]  Age.28.

      

[10]  Age.29.
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[11]  Age.32.

      

[12]  Age.32-33.

      

[13]  Age.38-39.

      

[14]  Age.72-73.

      

[15]  Age.76.Haşiye.1.

      

[16]  Age.88.

      

[17]  Age.142.

      

[18]  Age.142.

      

[19]  Age.143.

      

[20]  Age.147.

      

[21]  Age.151.

      

[22]  Age.170.
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[23]  Age.172,341,344,587.

      

[24]  Age.201.

      

[25]  Age.204.

      

[26]  Age.210.

      

[27]  Age.267.

      

[28]  Age.270.

      

[29]  Age.273.

      

[30]  Age.318,Mektubat.300.

      

[31]  Age.319.

      

[32]  Age.325.

      

[33]  Age.333.
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[34]  Age.339.

      

[35]  Age.409.

      

[36]  Age.423.

      

[37]  Age.428.

      

[38]  Age.458-459.

      

[39]  Age.480-482.

      

[40]  Age.501.

      

[41]  Age.514.

      

[42]  Age.522,560.

      

[43]  Age.536.

      

[44]  Age.540,544.

      

[45]  Age.578.
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[46]  Age.579-580.

      

[47]  Age.614.

      

[48]  Age.634.

      

[49]  Age.635.

      

[50]  Age.635.

      

[51]  Age.652.

      

[52]  Age.716,Mektubat.473.

      

[53]  Age.721.

      

[54]  Age.722.

      

[55]  Age.730.

      

[56]  Age.734.
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[57]  Age.745.

      

[58]  Mektubat.11.

      

[59]  Age.26.

      

[60]  Age.70.

      

[61]  Age.71.

      

[62]  Age.225.

      

[63]  Age.226.

      

[64]  Age.228.

      

[65]  Age.228.

      

[66]  Age.269.

      

[67]  Age.344.

      

[68]  Age.346-347.
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[69]  Age.465.

      

[70]  Lem’alar.80.

      

[71]  Age.129.

      

[72]  Age.130.

      

[73]  Age.145.Haşiye.

      

[74]  Age.145.Haşiye.1.

      

[75]  Age.146.

      

[76]  Age.214.

      

[77]  Şualar.32.

      

[78]  Age.121-122.

      

[79]  Age.154.
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[80]  Age.217.

      

[81]  Age.229.

      

[82]  İşarat-ül İ’caz.77.

      

[83]  Mesnevi-i Nuriye.33.

      

[84]  Age.58.

      

[85]  Age.129.

      

[86]  Age.199.

      

[87]  Kastamonu Lahikası.242.

      

[88]  Age.266.

      

[89]  Emirdağ Lahikası.1/200.

      

[90]  Age.1/206-210.

      

[91]  Tarihçe-i Hayat.56.
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[92]  Age.75.

      

[93]  Age.85.

      

[94]  Muhakemat.22.

      

[95]  Age.48.

      

[96]  Age.69.

      

[97]  Age.161.
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