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Risalelerde "emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker"
bahsi var mı? Hal dili, tebliğ ve temsil etme gibi
hususlarda bilgi var mı?
Bu ayet "emr-i bi'l-ma'ruf ve'n-nehy-i ani'l-münker"i emrediyor:
"Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği
emreder, kötülükten alıkoyar, ve Allah'a iman edersiniz." (Al-i İmran,
3/110)

Risale-i Nur'un iman, ibadet ve ahlaka dair bütün eczaları "emr-i bi'l-ma'ruf ve'nnehy-i ani'l-münker" kapsamına girmektedir. Risale-i Nur'da bu konu hakkında
doğrudan bir bahis geçmiyor.
"Halbuki edyân-ı saire müntesipleri mutlaka fevc fevc, muhakeme-i
akliye ile ve burhan-ı kat'î ile daire-i İslâmiyete dahil olmuşlar ve
olmaktadırlar. Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık
doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc
dahil olacaklardır."(1)

Üstad Hazretleri bu paragrafta "hâl dili" ile İslam’ı anlatmanın önemine işaret ediyor.
Yani biz Müslümanlar İslam’ı tam yaşayıp halimizle insanlığa güzel bir örnek olsa
idik, onlar dalga dalga İslam’a koşacaklardı.
Tebliğ İslam'da farz bir vazifedir. Tebliğ etmenin en önemli kural ve metodu ise,
doğru zamanda, doğru mekanda ve doğru şahıslara, doğru hakikatleri
bildirmektir. Bunlara dikkat edilmez ise, tebliğ faydadan çok zarar getirir.
Doğru zaman: Bir insan bir iş ile meşgul ise, tebliğin doğru zamanı değil demektir.
Mesela, memurun yoğun iş hengamında varıp dini kitap okumak yanlıştır, zira seni
dinleyecek zamanı yoktur. Öyle ise, hakikatleri tebliğ etmenin doğru zamanını tespit
etmek gerekir.
Doğru Mekan: Mümkün ise uygun ve münasip mekanlarda tebliğ etmek gerekir.
Bir memurun ofisi, bir amelenin inşaatı, bir öğrencinin dersliği hakikatlerin tebliği
için uygun mekanlar sayılmazlar. Yanlış anlaşılmasın, ideal mekanlar değil demektir;
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yoksa zaman ve zemin müsait olduğunda okumakta ve anlatmakta bir sakınca
olmaz.
Doğru Şahıs: Her şahıs hakikatlerin tebliği için doğru kişidir, lakin bunun iyi
ayarlanıp iyi bir halet-i ruhiyede yapılması gerekir. Bir insanın bütün his ve
duyguları kapalı olduğu bir anda tebliğ doğru olmaz; onun müsait olduğu bir anı
gözlemek gerekir. O zaman tebliğ daha tesirli daha mükemmel olur.
Çok genç birisinin yaşlı bir şahsa amirane ve nasihane tavır alması, tebliğ açısından
tesirsiz olabilir. Lakin tevazu ve saygılı bir yaklaşım ile yaşlı kimselere de bir şeyler
anlatılabilir. Yani genç birisin yaşlı birisine bütünü ile tebliğ etmesi yanlış, demek
yanlış bir bakış açısı olur.
Doğru Hakikat: Tebliğ vasıtasının doğru seçilmesi. Bu zamanın ilcaat ve
gereklerine uygun olmayan kitap ve eserler ile tebliğe başlamak yanlış olur. Dine
yabani olan birisine menkıbe ve cehennem ahvalinden bahseden kitaplardan
okumak yanlış olur, hatta belki ters teper. Hatta Risale-i Nur'un parçalarından
okurken bile konu tercihini iyi yapmak gerekir.
Bu şartlar olgunlaşmış ve iyi kalibre edilmiş ise, tebliğ her Müslümana farzdır ve
terki caiz olmaz.
(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.
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