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                                                                    EDEB VE EDEBİYAT

  

 

  

            *“İnsan fezailden neye erişirse edeble erişir.”[1]

  

*-Edebden mahrum olan,Rabbin lutfundan da mahrum olur.”

  

            “Gezdim Haleb ile şam’ı

  

             Eyledim ilmi taleb

  

             Meğer ilim bir hiç imiş

  

             İlla edeb illa edeb...”

  

            Hayatını edebden uzak günah kirleriyle,zina içerisinde harama yönelerek geçiren bir
insan,budanmamış bir odun ve kütük gibidir.

  

            Asr-ı saadette Peygamberimiz (A.S.) Ashabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç çıkageldi
ve çok saygısızca:
- Ya Resulallah! Ben falanca kadın ile arkadaş olmak olmak istiyorum, onunla zina yapmak
istiyorum dedi.
Ashab-ı Kiram, bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden gazaba gelerek genci dövmek ve
huzuru Resulullah'dan çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç çok hayasız
konuşmuştu.
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Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) bırakın o genci buyurdu. Resulullah,  genci yanına çağırdı,
dizinin dibine oturttu. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek bir şekilde oturttu ve:
 - Ey genç, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna gider mi?
diye sordu. Genç hiddetle:
 - Hayır Ya Resulallah, diye cevap verdi. Resulallah:
 - Öyle ise o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar. Sonra:
 - Peki, bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler, sever misin? diye sorduklarında genç
:
 - Hayır, asla! diyerek hiddetleniyordu. Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez buyurdu.
Sonra Hz.Peygamber (A.S.) mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etti:
 - Allah'ım! Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da
bağışla, buyurdu.
Genç, Resulallah'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi böyle bir kötü düşünce
aklından bile geçmeden yaşamış!
            Rasulullah;-Kadınlarınızın namuslu olmasını istiyorsanız,başkalarının kadınlarına yan
gözle bakmayınız.”buyuruyor.

  

            Edeb ve terbiye erkekte olursa güzeldir,ancak kadında olursa daha güzeldir.

  

            Edeb bir tâc imiş nur-u hudadan

  

            Sen giy o tâc-ı kurtul her belâdan.

  

            Özellikle edibler edebli olmalıdırlar,hem de edeb-i islâmiye ile edeblenmiş olmalılar.

  

            Edibleri her türlü yazarlardan en bâriz vasıfları,edebleridir.

  

            Fuzuli,Bâki,Nâbi,Yunus,Mevlâna gibilerini diğer insanlardan ayıran en belirgin
özellik,onların edebleridir.

  

            Edeb her şeyden önce;kişinin her konuda haddini,hududunu,kendini bilmesidir.
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            Edebi olmayan edebiyatçı olamaz,edebi konuşamaz,edebiyat yapamaz,yapmaya da
hakkı yoktur.

  

            Edebi olmayan her söz ve uygulama,Rafine edilmemiş,Revizyondan
geçirilmemiş,İşlenmemiş bir madde ve madendir.

  

            Edeb fıtrattır.Fıtrata uygun olmayan bir şey,edebe de aykırıdır.

  

            Sünnet bir edebtir.Allah edebin her çeşidini Efendimizde cemetmiştir.

  

            Edeb;dilde,gönülde,fizikte,metafizikte,âdab-ı muaşerette ölçülü hareket etmektir.

  

            Yasaklar edebi sağlamak ve muhafaza altına almak içindir.

  

            İbadetler edebtir.

  

            Namaz,Fuhşiyat ve münkerattan koruyucu edeb bekçisidir.

  

            Edebli toplumlar,kültürlü toplumlardır.Kültür edebin bir şubesidir.

  

            Kıyametin kopması esnasında insanlardan ilk kaldırılacak en değerli şey,edebdir.

  

            Edebin toplumdan kalkması,kıyametin ilk habercisidir.
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            Edeb kalkmadıkça,kıyamet kopmaz.

  

            Bu konuda Bediüzzaman;

  

            *“Haysiyet ve namus ise, edebsizlerin te'dibini ister.”[2]

  

*Edebsizlik yeryüzünün birer pisliğidir.[3]

  

*Kur'an-ı Hakîm edeb-i muaşeretdir.[4]

  

*”Âlet-i tenasül-i insan, insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. Fakat şu perde-i hacalet, insana
bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san'ata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki, hikmet
nazarıyla bakılsa ayn-ı edebdir, hacalet ona hiç temas etmez.”[5]

  

*Kur'an-ı Hakîm menba-ı edebdir.[6]

  

*” Şeytan münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder. Kalbe "Eyvah" dedirtir. Ye'se düşürtür.
Vesveseli adam zanneder ki kalbi, Rabbine karşı sû'-i edebde bulunuyor. Müdhiş bir halecan ve
heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister.”[7]

  

            “Dinle ey bîçare! Nasılki, senin namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahirî
taharete, batnının bâtınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz.”[8]

  

*” Bir edebsizin yüzünden, bazan olur ki, bir memleket harab olur."[9]
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*” Esfel-üs safilîne giden o edebsiz zalimler cezalarını buldular"[10]

  

Hem nasıl medeniyet-i hazıra, hikmet-i Kur'anın ilmî ve amelî i'cazına Öyle de: Medeniyetin
edebiyat ve belâgatı da, Kur'anın edeb ve belâgatına karşı  mağlub oluyor. [11]

  

*” Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaîleri olan medeniyet ve
hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur'anın ahkâm ve hikmet ve belâgatına karşı âciz
derekesindedirler.”[12]

  

*“Mü'minlerin de, böyle edebsiz ehl-i isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın çok inayatına
muhtaçtırlar.”[13]

  

*“Edebsiz adam, te'dib suretiyle hapse atılır.”[14]

  

*“Zira küçük bir hâkimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa; bir edebsiz
ona serkeşane dese: "Beni te'dib etmezsin ve edemezsin." Herhalde o yerde hapishane yoksa
da, tek o edebsiz için bir hapishane teşkil edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kâfir,”[15]

  

*“Hem üdeba-yı İslâmiyenin meşhurlarından bedbînlikle maruf Ebu-l Alâ-i Maarri ve yetimane
ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefs-i emmareyi okşayan zevkiyle
zevklenmesi sebebiyle, ehl-i hakikat ve kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip; "Edebsizlik
ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz" diye zecirkârane te'dib
tokatlarını almışlar.”[16]

  

*Her asrın bir edebî rütbesi vardır.[17]

  

            “Avrupa'dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat romanvari nazarla, Kur'anda olan letaif-i
ulviyet, mezaya-yı haşmeti göremez, hem tadamaz.
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Edebiyatta vardır üç meydan-ı cevelan; onlar içinde gezer, haricine çıkamaz:

  

Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasvir-i hakikat. İşte yabani edebse hamaset
noktasında hakperestliği etmez.

  

            Yine ondan gelen, dalaletten neş'et eden ruhun ızdırabatına o edebsizlenmiş edeb
(müsekkin hem münevvim); hakikî fayda vermez.İştihayı kabartır, hevesi tehyic eder, his daha
söz dinlemez. Kur'andaki edebse hevayı karıştırmaz.

  

            Avrupazade edebse fakd-ül ahbabdan, sahibsizlikten neş'et eden gamlı bir hüznü
veriyor, ulvî hüznü veremez.

  

            Kur'anın edebi ise: Öyle bir hüznü verir ki, âşıkane hüzündür, yetimane değildir. Firak-ul
ahbabdan gelir, fakd-ül ahbabdan gelmez.

  

            İkisi birer şevki de verir: O yabani edebin verdiği bir şevk ile nefis düşer heyecana,
heves olur münbasit; ruha ferah veremez.”[18]

  

*”Risale-i Nur'da müstesna bir edebiyat ve belâgat ve îcaz, nazirsiz, cazib ve orijinal bir üslûb
vardır. Evet, Bediüzzaman zâtına mahsus bir üslûba mâliktir. Onun üslûbu, başka üslûblarla
müvazene ve mukayese edilemez. Eserlerin bazı yerlerinde, edebiyat kaidesine veya başka
üslûblara nazaran pek münasib düşmemiş gibi zannedilen bir noktaya rastlanırsa, orada gayet
ince bir nükte, bir îma veya ince bir mana veya hikmet vardır. Ve o beyan tarzı, oraya tam
muvafıktır. Fakat o ince inceliği, âlimler de birden pek anlamadıklarını itiraf etmişlerdir. Bunun
için, Bediüzzaman'ın eserlerindeki hususiyet ve incelikleri, Risale-i Nur'la fazla iştigal etmemiş
olanlar, birden intikal edemezler.”[19]

  

            *”Büyük şâirimiz, edebiyatımızın medar-ı iftiharı merhum Mehmed Âkif, bir üdebâ
meclisinde, "Viktor Hügo'lar, Şekspirler, Dekartlar; edebiyatta ve felsefede, Bediüzzaman'ın bir
talebesi olabilirler." demiştir.”[20]
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*Sünnet,şeriatın bir edebidir.[21]

  

*Âdâb-ı Nebevîye muhalefet onların nurundan ve o hakikî edebden istifade etmemektir.[22]

  

*”Sünnet-i Seniye, edebdir. Hiçbir mes'elesi yoktur ki, altında bir nur, bir edeb bulunmasın!
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: :    Yani: "Rabbim bana edebi, güzel bir
surette ihsan etmiş, edeblendirmiş." Evet siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyeyi
bilen, kat'iyyen anlar ki: Edebin enva'ını, Cenab-ı Hak habibinde cem'etmiştir. Onun Sünnet-i
Seniyesini terkeden, edebi terkeder. -Bîedeb mahrum bâşed ez lûtf-i Rab -(Edepsiz kişi Allah'ın
lütfundan mahrum olur.)kaidesine mâsadak olur, hasaretli bir edebsizliğe düşer.”[23]

  

*”Sual: Herşeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allâm-ül Guyub'a karşı edeb
nasıl olur? Sebeb-i hacalet olan haletler, ondan gizlenemez. Edebin bir nev'i tesettürdür, mûcib-i
istikrah hâlâtı setretmektir. Allâm-ül Guyub'a karşı tesettür olamaz?

  

            Elcevab: Evvelâ: Sâni'-i Zülcelal nasılki kemal-i ehemmiyetle san'atını güzel göstermek
istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine, o nimetleri süslendirmek
cihetiyle nazar-ı dikkati celbediyor. Öyle de: Mahlukatını ve ibadını sair zîşuurlara güzel
göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, Cemil ve Müzeyyin ve Latif ve Hakîm gibi
isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edeb oluyor.

  

İşte Sünnet-i Seniyedeki edeb, o Sâni'-i Zülcelal'in esmalarının hududları içinde bir mahz-ı edeb
vaziyetini takınmaktır.”[24]

  

            *”Nasılki bir tabib, doktorluk noktasında bir nâmahremin en nâmahrem uzvuna bakar ve
zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edeb denilmez. Belki edeb-i Tıb öyle iktiza eder,
denilir. Fakat o tabib, recüliyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o nâmahremlere
bakamaz. Ona gösterilmesini edeb fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek,
hayâsızlıktır.”[25]

  

*“Esma-i cemaliye ve kemaliye ise, melaike ve ruhanî ve cinn ve insin nazarında güzelliklerini,
mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-ü edebleriyle göstermek isterler.”[26]
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*”Hayal veya fikir âyinesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin
sözlerin hayalleri, itikadı bozmaz, imanı tağyir etmez, hürmetli edebi kırmaz.”[27]

  

*“Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, ubudiyete münafîdir."[28]

  

*“ Edeb-i Furkanî ile edebleniniz!”[29]

  

*“Hâlık-ı Rahîm'in hazır nâzır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak;
huzurunda başkalarına bakmak, meded aramak o huzurun edebine muhalif “[30]dir.

  

*“Hem edebiyatça en ileri bulunan Arab edibleri, -İslâmiyete girmeyenler- şimdiye kadar
muarazaya pekçok muhtaç oldukları halde Kur'anın i'cazından yedi büyük vechi varken, yalnız
birtek vechi olan belâgatının, (tek bir surenin) mislini getirmekten istinkâfları ve şimdiye kadar
gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur beliglerin ve dâhî âlimlerin onun hiçbir
vech-i i'cazına karşı çıkamamaları ve âcizane sükût etmeleri; Kur'an mu'cize ve tâkat-ı beşerin
fevkinde olduğuna bir imzadır.”[31]

  

*”Mesmuatıma göre: Merkez-i hükûmette, bir kundura boyacısı çarşı içinde bir büyük adamın
yarım çıplak karısına sarkıntılık edip o acib edebsizliği yapması, tesettür aleyhinde olanın
hayâsız yüzüne şamar vuruyor."[32]

  

*”Bilhassa lise ve üniversite tahsil gençliğine bu hârika eserler orijinal ve çekici üslûbu ve
yüksek edebî san'atıyla kendini okutturuyor.”[33]

  

            *”Ahlâk, edeb ve terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahib olabilmek için, kuvvetli bir
imana sahib olmak lâzımdır.”[34]

  

            *”Bu hesab-ı ebcedî, makbul ve umumî bir düstur-u ilmî ve bir kanun-u edebî olduğuna
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deliller pek çoktur.

  

Yüksek edibler bu hesabı, edebî bir kanun-u letafet kabul edip, eski zamandan beri onu istimal
etmişler.”[35]

  

            *Kur’an;“edebiyatın mu'cize-i kübrası “[36]

  

*Kur’an insanların ve ediblerin“edebî malûmatlarına imale etmesi ve benzetmesi, mukteza-yı
belâgat ve irşad”dır.[37]

  

 

  

*”Edebiyat ile alâkadar olanlar için Kur'an, bir kitab-ı edebdir.”[38]

  

*”Edebî dehaların ve yüksek şâirlerin, Kur'an huzurunda eğildikleri bir vakıadır.”[39]

  

*”Kur'anın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kabil-i temyizdir.”Carlyle.[40]

  

*”Evet, bazı ibareler belki edebiyat denilen şeye tam muvafık düşmüyormuş. Bunda da isabet
var. Çünki edebiyat satılmıyor, Kur'an'dan nurlar gösteriliyor.”[41]

  

*”Fedakâr Üstad! Diyanetten meded almayan, ehl-i gafletin gafletini ziyadeleştiren edebiyat
denilen müdhiş sarhoşluk, ancak ve ancak sizin âsâr ve telkinleriniz sayesinde mündefi' oluyor.

  

Sevgili Üstadım! Felsefe mezbelelerinde nâlân, sürünen edebsizler elbette hakikî edebi ve
edebiyatı sizin eserlerinizde bulacaklarına asla şübhe yoktur ki, böyle olacak.”[42]
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            *“Vahdaniyet-i İlahiyeyi güneş gibi isbat eden ve Kur'an'ın otuzüç âyet-i azîmesini tefsir
eden Otuzüç Pencere namındaki Otuzüçüncü Mektub ki, sırr-ı tevafukla beraber kıymet-i
ilmiyesi ve edebiyesi itibariyle ehl-i tevhidce yalnız maddeten bin lira kadar ehemmiyetli olan
risale”dir.”[43]

  

*”Sehil ve muvaffakıyetime hayırlı dualarınızı rica eder, kemal-i edeble ellerinizi öperim,
muhterem üstadım.”[44]

  

            *”Ulaşmaz Dest-i edeb-i garb-ı hevesbar-ı hevâkâr-ı dehâdar

  

            De'b-i edeb, ebed-müddet. Kur'an-ı ziyabar-ı şifakâr-ı hüdâdar.”[45]

  

*”Evet dinden gelmeyen, belki felsefenin hassasiyetinden gelen celb-i ervah da; hem hilaf-ı
hakikat, hem hilaf-ı edeb bir harekettir.

  

Belki ayn-ı hakikat ve edeb ve hürmet ve istifade odur ki; Celaleddin-i Süyutî, Celaleddin-i Rumî
ve İmam-ı Rabbanî gibi zâtların seyr ü sülûk-u ruhanîleri gibi seyr ü sülûk ile yükselerek o kudsî
zâtlara yanaşmak ve istifade etmektir.”[46]

  

*”Kendisinin; ilmî, ahlâkî, edebî, birçok fazilet ve meziyetleri arasında beni en çok meftun eden
şey; onun o, dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve
geniş olan imanıdır.”[47]

  

*“Kitaba girmezden evvel, Üstadı; ilmî, fikrî, tasavvufî ve edebî cepheleri ile de mütalâa etmek
isterdim... Fakat çok derin ve pek Şümullü olan bu mevzuların birkaç sahife ile hulâsa
edilemiyeceğini kat'î bir surette idrak ettikten sonra; artık, adı geçen mevzulara birkaç cümle ile
temas etmeyi münasip gördüm.”[48]
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            *”Üstad; Risale-i Nur Külliyatı'nda; dinî, içtimaî, ahlâkî, edebî, hukukî, felsefî ve tasavvufî
en mühim mevzulara temas etmiş ve hepsinde de hârikulâde bir surette muvaffak olmuştur.”[49]

  

*“Üstad zevk inceliği, gönül hassasiyeti, fikir derinliği ve hayal yüksekliği bakımından harikulâde
denecek derecede edebî bir kudret ve melekeyi hâizdir.”[50]

  

            *“Kendisi, asr-ı hâzırın ihtiyacını karşılayacak, zamanın ilmî ve edebî seviyesinin
fevkinde bütün dünyaya Kur'anın mu'cize olduğunu isbat ve herkesi ikna edebilecek bir
kabiliyet, metanet, emel ve fedakârlık taşıyordu.”[51]

  

            *”– Ey gazeteciler! Edibler edebli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib
olmalı.”[52]

  

*”Bildiğime göre, edibler edebli olurlar. Edebsiz bazı gazeteleri, nâşir-i ağrâz görüyorum. Eğer
edeb böyle ise ve efkâr-ı umumiye böyle karmakarışık olsa, şahid olunuz ki, böyle edebiyattan
vazgeçdim; bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında, yâni Bâşid başındaki ecram
ve elvâh-ı âlemi, gazetelere bedel mütalâa edeceğim.”[53]

  

*“ İslâmiyetin hakikatında mevcud maddî-manevî en yüksek terakkî ve medeniyet umdeleri
yerine; dinsiz felsefenin bataklığındaki nursuz prensipler, edebsiz edib ve feylesofların fikir ve
ideolojileri, gizli komünistler, farmasonlar, dinsizler tarafından telkin ediliyor ve çok geniş bir
çapta tedris ve talime çalışılıyordu. Bilhassa İngiliz, Fransız gibi İslâm düşmanlarının İslâm
Âlemini maddeten ve mânen yıpratmak, sömürmek emellerinin başında Kahraman Türk
Milletinin dinî bağlardan uzaklaştırılması; örf âdet, an'ane ve ahlâk bakımından tamamen
İslâmiyete zıt bir duruma getirilmek plânları vardı ve bu plânlar maalesef tatbik sahasına
konmuştu!”[54]

  

*”Üstad;”edeb ve iffetin en şâheser nümunelerini nefsinde gösterebilmiş bir nezahet ve hüsn-ü
hulk âbidesidir.”[55]

  

            *”Ey sû-i niyetleriyle ve kendi menfî ruhlarına kıyasla bu ahlâk, edeb, îman, marifet ve
hakikat âbidesine dil uzatan ve şeytanları dahi utandıracak derecede iftiralarla bu fazilet
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timsalini yok etmeğe, tezvire çalışmış bedbahtlar!”[56]

  

*”Bazan yüksek dağ başlarında, büyük kayalıklar arasında gezer, yalnız başına sessiz dolaşır;
bazan bağ ve bahçeleri, nebatat ve hayvanatı temaşa ve tefekkür edip; sonra dönüp, şehre inip,
en büyük siyasî içtimalarda, gayet beliğ ve mâkulâne hitabeler, ahlâkî edebî nutuklar irad
edebilen cevval bir ruh haletini taşırdı.”[57]

  

*”Maksadım, İslâmiyete hizmet, Türk edebiyatını tanıtmak ve Türk düşmanlarına karşı, yazmak
ve çalışmaktır.”[58]

  

*Bu memleket için bir“İslâm Edebiyatı sergisi” [59]ve de  dergisine ihtiyaç vardır.

  

*“Sû'-i fehm ve sû'-i edeb ile İslâmiyetin hakkını ve müstehak olduğu hürmeti îfa edemedik. Tâ o
da bizden nefret ederek evham ve hayalâtın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi.”[60]

  

*“Kürdlerin emsal-i edebiyesi”[61] gibi her milletin bir çok edebi meselleri mevcuttur.

  

            *”Eğer istersen Harîrî gibi bir dâhiye-i edebin Makamat'ına gir, gör! O dâhiye-i edeb nasıl
hubb-u lafza mağlub olarak lafızperestlik hevesi o kıymetdar edebini lekedar ettiği gibi
lafızperestlere de bast-ı özür etmiştir ve nümune-i imtisal olmuştur. Onun için o koca Abdülkahir
bu hastalığı tedavi etmek için Delail-i İ'caz ve Esrar-ül Belâgat'ın bir sülüsünü onun ilâçlarından
doldurmuştur. Evet lafızperestlik bir hastalıktır, fakat bilinmez ki hastalıktır...”[62]

  

*“Bir nükte-i zarafet için veya kafiyenin hatırı için, çok edib edebde edebsizlik etmeye şimdiden
başlamışlardır.” [63]

  

*Tabiatperestlik edebizce bir hatadır. [64]
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*”Sakalımın beyazlanmakla parlaması seni korkutmasın. Zira nur-u mütecessim gibi dimağdan
erimiş sakaldan mecra bulup kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür.”[65]

  

*”Bir kısmı da, selâmet-i millet fedaileridir. Onların ukde-i hayatiyelerini teşkil eden, mason
olmayan ekserî İttihad ve Terakki'dir. Ve sizin şu aşairiniz kadar ülema ve meşayih, Jön Türkler
meyanında mevcuddur. Vakıa onlarda bir takım edebsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin
yüzde ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mu'tekid müslimlerdir. (Velhükmü lil-ekser).”[66]

  

*”Madem ki hasene on misline çıkar. Seyyie, nefsinde birde münhasır kalır. Sen de haseneden
neş'et eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyûbundan iğmaz-ı ayn
et. Seyyieden neş'et eden adavet-i müsi'den, müsi'in ekaribine veya sair güzel sıfatlarına
tecavüz ettirme. Bu edeb-i illiye-i âdile-i Kur'aniye ile edeblen! Kur'an'ın edebiyle edeblenmeyen,
zamanın sillesiyle te'dib olunacağı muhakkaktır.”[67]

  

*”Esefa! Heyet-i içtimaiyeyi faaliyet ve harekete götüren çok ukde-i hayatiyelerden, bizde
inkişafa başlayan yalnız fikr-i edebiyat, bahusus şâirane, müfritane, edebşikenane,
hodpesendane olan fikr-i hiciv ve arzu-yu tahkirdir.”[68]

  

            *”Te'dib-i hakikîye karşı edebsizliktir ki, birbirine saldırıyor. Fakat millete ve İslâmiyet'e
karşı olan ta'rizat-ı zımniyelerini o kâselislerin yüzlerine çarpmakla beraber, onlar birbirine karşı
dinsizcesine hiciv ve terzilleri ise, kimbilir belki müstehaktırlar düşünüp, deyip geçmek ile iktifa
ederiz.”[69]

  

 

  

           

  

                                                                                              10-5-2003

  

                                                                                    Mehmet     ÖZÇELİK          
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--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Feyizli Sözler.R.Küllüoğlu.180.

  

[2] Sözler.50,64,66,122.

  

[3] Sözler.182.

  

[4] Sözler.185,Mektubat.311.

  

[5] Sözler.232.

  

[6] Sözler.232.

  

[7] Sözler.274.

  

[8] Sözler.275.

  

[9] Sözler.280.

  

[10] Sözler.376.
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[11] Sözler.411,448,Mektubat.413,Tarihçe-i Hayat.367.

  

[12] Sözler.412.

  

[13] Sözler.465.

  

[14] Sözler.471.

  

[15] Sözler.503.

  

[16] Sözler.543.

  

[17] Sözler.734,Kastamonu.172.

  

[18] Sözler.736-7,Kastamonu.174-6.

  

[19] Sözler.764.

  

[20] Sözler.764.

  

[21] Lem’alar.50.

  

[22] Lem’alar.53.
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[23] Lem’alar.54.

  

[24] Lem’alar.54.

  

[25] Lem’alar.54.

  

[26] Lem’alar.55.

  

[27] Lem’alar.75.

  

[28] Lem’alar.131,Mesnevi-i Nuriye.170.

  

[29] Lem’alar.155.

  

[30] Lem’alar.163.

  

[31] Şualar.137.

  

[32] Şualar.396,231.

  

[33] Şualar.545.
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[34] Şualar.547.

  

[35] Şualar.712-713.

  

[36] Şualar.713.

  

[37] İşarat-ül İ’caz.118.

  

[38] İşarat-ül İ’caz.214.

  

[39] İşarat-ül İ’caz.215.

  

[40] İşarat-ül İ’caz.216.

  

[41] Barla.62.

  

[42] Barla.78.

  

[43] Barla.359.

  

[44] Barla.370.

  

[45] Kastamonu.174.
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[46] Emirdağ.2/156.

  

[47] Tarihçe.8.

  

[48] Tarihçe.16,18.

  

[49] Tarihçe.17.

  

[50] Tarihçe.19-20.

  

[51] Tarihçe.51,Haşiye.1.

  

[52] Tarihçe.65.

  

[53] Tarihçe.77.

  

[54] Tarihçe.154.

  

[55] Tarihçe.455.

  

[56] Tarihçe.456.
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[57] Tarihçe.456-457,497,700.

  

[58] Tarihçe.715.

  

[59] Tarihçe.722.

  

[60] Muhakemat.9.

  

[61] Muhakemat.21.

  

[62] Muhakemat.88.

  

[63] Muhakemat.88.

  

[64] Muhakemat.128.

  

[65] Muhakemat.95.

  

[66] Münazarat.41.

  

[67] Nurun ilk kapısı.47.

  

[68] Sünuhat-Tuluat-İşarat.63.
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[69] Sünuhat-Tuluat-İşarat.63.
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