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KİMDİR

  

 

  

            “Acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acib yol ile
bir maksada sevkeden kimdir?” [1]

  

 

  

"Sema ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, buradan
hububatı çıkaran kimdir?” [2]

  

 

  

            "Sizin âzalarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın mâliki kimdir?
Hangi tezgâh ve dükkândan aldınız?”
[3]

  

 

  

"Ölmüş yeri ihya edip yüzbinler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün
kâinatın Hâlıkından başka şu işi kim yapabilir?”
[4]
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“Sarf ve Nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker ve
Nekir'in: "Men Rabbüke"= "Senin Rabbin kimdir?" diye suallerine karşı, kendini
medresede zannedip Nahiv ilmi ile cevab vererek: "(Men) mübtedadır. (Rabbüke) onun
haberidir; müşkil bir mes'eleyi benden sorunuz, bu kolaydır."
[5]

  

 

  

“Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir?
”
[6]

  

 

  

“Hâlıkımızı tarif eden, pek büyük bir şahsiyet-i maneviyeye mâlik, bürhan-ı nâtık
dediğimiz "Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?" [7]

  

 

  

"Hâlık-ı Semavat ve Arz kimdir?" diye sorulduğu zaman çar ü nâçar "Allah'tır"
diyecektir.” [8]

  

 

  

“Eğer güneşe kaçsa, ona der: "O bir soba, bir lâmbadır. Odununu, gazyağını veren kimdir
? Bil, ayıl!" 
B
aşına vurur.”
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[9]

  

 

  

            “Tarihe sorun, kimdir o nur, hem kim imiş menfur…” [10]

  

 

  

"Ey benî-Âdem! Nereden geliyorsunuz ve nereye gideceksiniz? Ve ne yapacaksınız? Ve
her şeye karışıyor ve bazan karıştırıyorsunuz. Sultanınız ve hatibiniz ve reisiniz ve ileri
geleniniz kim
dir
? Tâ bana cevab versin."
[11]

  

 

  

“Risale-i Nur Nedir? Bediüzzaman Kimdir?” [12]

  

 

  

K  İ  M  ?

  

 

  

“Evet en parlak bir mu'cize-i san'at-ı Samedaniye ve bir hârika-i hikmet-i Rabbaniye olan
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hayatı kim vermiş, yapmış ise; rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan
başka olmaz... Delil mi istersin? En zaîf, en aptal hayvan; en iyi beslenir (Meyve kurtları
ve balıklar gibi). En âciz, en nazik mahluk; en iyi rızkı o yer (Çocuklar ve yavrular gibi).”
[13]

  

 

  

“Şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar, madenler
var.Âdeta memleketten çıkan herşey, o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin
mülkü ise, bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla 
kim
in ise, mahsulât da onundur. Deniz 
kim
in ise, içindekiler de onundur. Hem bak, bu dokunan şeyler, bu nescolunan münakkaş
kumaşlar, birtek madd
e
den yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren, elbette bilbedahe birdir.
Çünki o iş, iştirak kabul etmez. Öyle ise bütün nescolunan san'atlı şeyler, ona mahsustur.
Hem de bak, bu dokunan, yapılan şeylerin herbir cinsi, bütün memleketin
her tarafında bulunuyor; bütün ebna-yı cinsleriyle öyle intişar etmiş; beraber olarak
birbiri içinde, bir tarzda, bir anda yapılıyor, nescediliyor. Demek birtek zâtın işidir, birtek
emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, 
b
ir heyette ittifak ve muvafakat, muhaldir. Öyle ise bu san'atlı şeylerin herbirisi, o gizli
zâtın bir ilânnamesi hükmünde, onu gösteriyor. Güya herbir çiçekli kumaş, herbir san'atlı
makine, herbir tatlı lokma, o mu'ciznüma zâtın birer sikkesi, birer hâtem
i
, birer nişanı, birer turrası hükmünde; lisan-ı hal ile herbirisi der: "Ben 
kim
in san'atıyım, bulunduğum sandıklar ve dükkânlar da onun mülküdür." Ve herbir nakış
der: "Beni 
kim
dokudu ise, bulunduğum top da onun dokumasıdır." Herbir tatlı lokma der: "Ben
i
kim
yapıyor, pişiriyorsa bulunduğum kazan dahi onundur." Herbir makine der: "Beni 
kim
yapmış ise, memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor ve bütün memleketin
her tarafında bizi yetiştiren, odur. Demek memleketin mâliki de odur. Öyle ise, bütün bu
memlekete, bu saraya mâlik 
kim
se, o bize mâlik olabilir."
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[14]

  

 

  

"Ben kimin sikkesiyim, bu yer dahi onun masnuudur. Ben kimin hâtemiyim, bu mekân
dahi onun mektubudur. Ben 
kim
in turrasıyım, bu vatanım dahi onun mensucudur." Demek en edna bir mahluk
a
rububiyet; bütün anasırı kabza-i tasarrufunda tutana mahsustur ve en basit bir hayvanı
tedbir ve tedvir etmek; bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabza-i rububiyetinde terbiye
edene has olduğunu kör olmayan görür. Evet herbir ferd, sair efrada mümaselet
ve misliyet lisanı ile der: "
Kim
bütün nev'ime mâlik ise, bana mâlik olabilir, yoksa yok." Her nev', sair nevilerle beraber
yeryüzünde intişarı lisanıyla der: "
Kim
bütün sath-ı Arza mâlik ise, bana mâlik olabilir; yoksa yok." Arz, sair seyyarat ile bir Gü
n
eşe irtibatı ve semavat ile tesanüdü lisanıyla der: "
Kim
bütün kâinata mâlik ise, bana mâlik o olabilir; yoksa yok." Evet faraza zîşuur bir elmaya
biri dese: "Sen benim san'atımsın." O elma lisan-ı hal ile ona "Sus!" diyecek. "Eğer bütün
yeryüzünde bütün 
e
lmaların teşkiline muktedir olabilirsen, belki yeryüzünde münteşir bütün hemcinsimiz
olan bütün meyvedarlara, belki sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedaya-yı
Rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen, bana rububiyet dava et." O elma böyle diyecek ve o
ahmağın ağzına bir tokat vuracak.”
[15]

  

 

  

"Kimin merhametiyle böyle hakîmane idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle
müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane
besleniyorum ve idare ediliyorum?"
[16]
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Kimden meded gelir ve kimden rahmet beklenir…” [17]

  

 

  

“İnsan der: "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?" Sen, de: "Kim onları bidayeten inşa edip
hayat vermiş ise, o diriltecek."
[18]

  

 

  

“Evet şu dünyayı antika san'atlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve
san'atperverane ve nimetperverane şu derece san'atının acibeleriyle, şu derece
kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen, sıra-vari tanzim eden ve zeminin yüzünde
seren, güzelce dizen bir Sâ ni', bir Mün'imden başka şu velvele-i
takdir ve istihsanla ve zemzeme-i hamd ü şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir
zikirhane, bir mescid, bir temaşagâh-ı san'at-ı İlahiyeye çeviren Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan 
kim
e yakışır ve 
kim
in kelâmı olabilir? Ondan b
a
şka 
kim
ona sahib çıkabilir? Ondan başka 
kim
in sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya, Güneş'ten başka hangi şeye yakışır? Tılsım-ı
kâinatı keşfedip âlemi ışıklandıran beyan-ı Kur'an, Şems-i Ezelî'den başka 
kim
in nuru olabilir? 
Kim
in haddine düşmüş ki, 
ona nazire
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getirsin, onun taklidini yapsın?” [19]

  

 

  

 

  

“Bu azîm kâinatı bir saray gibi, bir şehir gibi kemal-i intizamla idare edip tedbirini gören,
Allah'tan başka kim olabilir? “ [20]

  

 

  

"Kimin için Allah var, ona herşey var ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, hiçtir." [21]

  

 

  

“Bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise,
elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler, onun mühürleridir, sikkeleridir.”
[22]

  

 

  

“Acaba Hazret-i Davud Aleyhisselâm'dan sonra Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü
Vesselâm'dan başka hangi nebi gelmiş ki; şarktan garba kadar dinini neşretmiş ve
mülûkü cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi bir inkıyad altına almış
ve her gün nev'-i beşerin humsunun salavat ve dualarını kendine kazanmış ve envârı
Medine'den parlamış kim var? Kim gösterilebilir?”
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[23]

  

 

  

            “İncil-i Yuhanna, Onaltıncı Bab ve yedinci âyeti şudur: "Amma ben, size
hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size faidelidir. Zira ben gitmeyince, tesellici size
gelmez." İşte bakınız! Reis-i Âlem ve insanlara hakikî teselli veren, Muhammed-i Arabî
Aleyhissalâtü Vesselâm'dan başka kimdir? Evet Fahr-i Âlem odur ve fâni insanları
i'dam-ı ebedîden kurtarıp teselli veren odur.” [24]

  

 

  

            “Hem İncil-i Yuhanna, Onaltıncı Bab, sekizinci âyeti: "O dahi geldikte;
dünyayı günaha dair, salaha dair ve hükme dair ilzam edecektir." İşte dünyanın fesadını
salaha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hâkimiyet-i dünyayı
tebdil eden Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'dan başka 
kim
gelmiş?”
[25]

  

 

  

            “Hem İncil-i Yuhanna, Onikinci Bab ve onüçüncü âyet: "Amma o Hak ruhu
geldiği zaman, sizi bilcümle hakikata irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor.
Bilcümle işittiğini söyleyerek, gelecek nesnelerden size haber verecek." İşte bu âyet
sarihtir. Acaba umum insanları birden hakikata davet eden ve her haberini vahiyden
veren ve Cebrail'den işittiğini söyleyen ve kıyamet ve âhiretten tafsilen haber veren,
Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'dan başka 
kim
dir ve 
kim
olabilir?”
[26]
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“İncil'in bir yerinde, İsa Aleyhisselâm demiş: "Ben gideceğim; tâ dünyanın reisi gelsin."
Acaba Hazret-i İsa Aleyhisselâm'dan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve bâtılı fark ve
temyiz edip Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın yerinde insanları irşad edecek, Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm'dan başka kim gelmiştir?” [27]

  

 

  

“İşte Tevrat, İncil, Zebur'da ve sair suhuf-u enbiyada çok ehemmiyetle, âhirde gelecek bir
peygamberden bahisler var, çok âyetler var. Nasıl bir kısım nümunelerini gösterdik. Hem
çok namlar ile o kitablarda mezkûrdur. Acaba bütün bu Kütüb-ü Enbiyada bu kadar
ehemmiyetle, mükerrer âyetlerde bahsettikleri, Âhirzaman Peygamberi Hazret-i
Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan başka kim olabilir?” [28]

  

 

  

“Evet Hâlık-ı Vâhid'den başka kim Güneş'i Arzlılara müsahhar bir hizmetkâr eder? Ve o
Vâhid-i Ehad'den başka 
kim
havayı elinde tutar, pek çok vazifelerle tavzif edip, rûy-i zeminde çevik-çalak bir hizmetkâr
eder? Ve o Vâhid-i Ehad'den başka 
kim
in haddine düşmüştür ki, ateşi aşçı yapsın ve kibrit başı kadar bir zerrecik ateşe,
binler batman eşyayı yuttursun ve hakeza... Herbirşey, herbir unsur herbir ecram-ı ulviye,
o haşmet-i rububiyet noktasında Vâhid-i Zülcelal'i gösterir.”
[29]
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“Bir elmayı halkeden kim ise, bütün dünyaya gelen elmaları icad eden yine o olabilir.
Çünki sikke birdir. Hem elmaları icad eden kim ise, bütün
dünyada medar-ı rızk olan hububat ve semeratı halkeden yine odur.”
[30]

  

 

  

            “Hayatı veren kim ise, bütün kâinatın Hâlıkı da odur. Hayatı veren elbette
odur, Hayy u Kayyum'dur.” [31]

  

 

  

“Hem o cüz'iyatı icad eden kim ise, cüz'iyatı ihata eden unsurları ve semavat ve arzı dahi
o halketmiştir.” [32]

  

 

  

"Bana bu sîma ve âzayı veren kim ise, bütün esasat-ı âzada bana benzeyen bütün
insanların sânii d ahi O'dur. Ve hem bütün zîhayatın
sânii O'dur." [33]

  

 

  

“Hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar; durmayarak insanın
yüzüne hücum eder, uzun asâsıyla vurur, âb-ı hayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçmakta,
erkân-ı harb gibi meharet gösterir. Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen
mahluka bu san'atı ve bu fenn-i harbi ve su çıkarmak san'atını 
kim
öğretmiş ve nerede öğrenmiş? Ben, yani bu bîçare Said itiraf ediyorum ki: Eğer ben o
hortumlu sineğin yerinde olsaydım; bu san'atı, bu kerr u ferr harbini ve su çıkarmak
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hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddid tecrübelerle ancak öğrenebilirdim.”
[34]

  

 

  

“Önümüzdeki müsbet delilleri ve vücud-u İlahîye bizi sevkeden hakaik-i müberhene ve
ilmiyeyi görmeyerek, sırf Avrupa dinsizliğini en büyük lâzıme-i medeniyet ve şiar-ı irfan
addile dinimizi terketsek, acaba helâk-i ebedîden bizi kim kurtaracak? Bunu
düşünmeyelim mi?” [35]

  

 

  

“Bir insanın hâlıkı, sânii, rabbi kim ise; elbette bedahetle yıldızların ve nevilerin ve küll ve
külliyatların ve ağaçların ve bütün kâinatın hâlıkı, sânii, rabbi aynen odur. Başka olması
muhal ve mümteni'dir.” [36]

  

 

  

"Ey nâs! Kim ki ebedî hayat ister, işte âb-ı hayat; kim ki yolunu şaşırmış işte vesile-i
necat; kim ki küfür ve inadından
dönmez, onu bekliyor.” [
37]

  

 

  

“O divanlar derler ki: "Veli ol, gör, makamata çık, bak; nurları, feyzleri al." Risale-i Nur ise
der:"Her kim olursan ol, bak, gör; yalnız gözünü aç, hakikatı müşahede et, saadet-i
ebediyenin anahtarı olan îmanını kurtar." [38]
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Mehmet   ÖZÇELİK

  

03-08-2005

  
    

    

[1]  Sözler.36.

      

[2]  Age.416.

      

[3]  Age.416.

      

[4]  Age.416.

      

[5]  Şualar.259,329.

      

[6]  İşarat-ül İ’caz.12.

      

[7]  Mesnevi-i Nuriye.21.

      

[8]  Age.36.
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[9]  Kastamonu Lahikası.232.

      

[10]  Emirdağ Lahikası.1/114.

      

[11]  Age.2/93.

      

[12]  Tarihçe-i Hayat.609.

      

[13]  Sözler.23.

      

[14]  Age.285-286.

      

[15]  Age.304.

      

[16]  Age.316.

      

[17]  Age.334-Haşiye.1.

      

[18]  Age.383.

      

[19]  Age.397-398.

      

[20]  Age.416.
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[21]  Age.462.

      

[22]  Age.682.

      

[23]  Mektubat.169.

      

[24]  Age.169.

      

[25]  Age.169.

      

[26]  Age.169.

      

[27]  Age.171.

      

[28]  Age.172.

      

[29]  Age.235.

      

[30]  Age.238.

      

[31]  Age.238.
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[32]  Age.251.

      

[33]  Lem’alar.112.

      

[34]  Age.126.

      

[35]  Şualar.564.

      

[36]  Age.665.

      

[37]  Barla Lahikası.128.

      

[38]  Sikke-i Tasdik-i Gaybi.188.
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