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İhlas Risalesini okudum, çok faydalı geldi. Peki ihlaslı
olup olmadığımızı nerden anlayabiliriz? Acaba gösteriş
için mi ibadet ediyorum, diye korkuyorum. Risale
okumalarda hangi eserden başlamalıdır?
İbadetleri Allah emrettiği için yapmak ve neticesinde de Allah’ın rızasını kazanmak
düşüncesi, ivazsız ve katışıksız tam bir ihlastır. "Allah için" ifadesi, Allah rızası
anlamında kullanılmıştır. Yoksa Allah’ın ne Zatı ne de isim ve sıfatları bizim hiçbir
şeyimize muhtaç değildir. İbadetler insanın Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu
kazanmasında sadece bir araç ve vasıtadır.
Üstad Hazretleri ihlası şu şekilde tanımlıyor:
"İhtar: İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız
emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda
ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. Faydalar, hikmetler yalnız
müreccih olabilirler, illet olamazlar."(1)

Şayet ibadetimizin derinliğinde, kendi menfaat ve çıkarlarımız esas gaye olursa, o
ibadet ihlasa uygun olamaz. İhlas öyle safi bir şeydir ki, leke götürmez. Yani en
küçük bir menfaat düşüncesi bile ihlası zedeler, safiyetini bozar. İbadetlerin esası ve
temelinde sadede Allah’ın emir ve rızası olmalıdır. Böyle bir ihlasa ulaşmak ancak
tahkiki iman ve marifetle mümkündür. Yani Allah’a öyle bir iman edilip, Allah öyle
bir tanınacak ki, hiçbir küçük hesap ve menfaat bu imanı ve marifeti delip
geçemesin. Bu zamanda hakiki imanı ve marifeti Risale-i Nurlar ders veriyor, ona
bakılmalı, onunla meşgul olunmalıdır.
Hangi risaleden başlamak gerektiği konusuna gelince; okunan her risaleden
mutlaka istifade edilecektir. Ancak daha çok istifade edebilmek için, dikkat edilmesi
gereken bazı prensipler vardır.
Bunlardan bazıları şunlardır;
1. Bulunduğumuz yerde, Risaleleri okuyan insanlarla mutlaka tanışmak ve sohbet
ortamına katılmaktır. Bu ortam, başta Risalelerin anlaşılması olmak üzere, bize çok
şeyi kazandıracaktır. Manevi ve temiz bir atmosferde, farkında olmadan çok faydalı
şeyleri öğrendiğimizi ve yine farkında olmadan bunları yaşadığımızı anlayacağız.
2. Anlayamadığımız yerleri sormak, yanlış ise düzeltmek, doğru ise onaylama

page 1 / 2

imkanı bulmuş olacağız.
3. Sırasıyla; Küçük Sözler, İman ve Küfür Muvazeneleri, Büyük Sözler, Tarihçe-i
Hayat'ın ilk kısmı, Lem'alar, Mektubat, Şualar vs. şeklinde bir sıralama takip
edilebilir. Ancak daha çok ihtiyaç duyduğumuz Risaleleri, daha fazla okuyabiliriz.
Bazı risaleler üzerinde daha fazla yoğunlaşabiliriz. Vaktimiz nispetinde okuma
miktarımızı belirleyerek, sistemli bir şekilde yapılan okumaların daha istifadeli
olduğu tespit edilmiştir.
(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 21 ve 22. Ayet Tefsiri.
İlave bilgi için tıklayınız:
Risale Okuma ve Anlama Teknikleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?
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