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Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet
vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için
baktığımızdan... Burayı nasıl anlamalıyız?
"Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet
vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bu
yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte, Denizli'de
mahkemeye verilen cüz'î bir kısım Risale-i Nur, sahiplerine iadesinin
aynı zamanında, burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları
aynı vaktinde, bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat
Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'î olmasından, rahmet dahi cüz'î
kaldı. İnşaallah, yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam
serbest ve intişarı küllîleşecek ve rahmet dahi tam olacak."(1)

Dünyanın üç yüzü vardır.
Birisi mektep yüzü ki; bu mektepte Allah’ın isim ve sıfatları talim edilir. Bu
yüzüne küsmek ve darılmak olmaz. İnsanın en mühim gayesi Allah’ın isim ve
sıfatlarını talim edip hayatına tatbik etmektir. İşte dünyanın bu yüzünde bu mana
hakimdir, küsülmez ve yüz çevrilmez.
Dünyanın ikinci yüzü mezradır; yani ahiret hayatının tarlası hükmündedir.
Bu yüzde insan, ahiret alemi için gerekli olan azık ve mahsulü temin eder. Burada
eker, orada biçer. Dünyanın bu yüzünü de terk edip küsmek olmaz. Zira bu yüzde
dünya, ahiretin vasıtası ve direğidir.
Üçüncü yüzü ise mel’abegahtır; yani dünyanın bu yüzü nefis ve hevanın bir oyun
yeridir. Bu yüz tehlikeli ve küsülmesi gereken bir yüzdür. Zira insanları gaflet ve
dalalete atan hep bu yüzüdür. Allah ve ahireti unutturan yüz; bu yüzdür. İşte insan
bu yüze var gücü ile küsmesi ve terk etmesi gerekir. Şayet insan terk etmez ise,
Allah bazı musibet ve hastalıklarla küstürür ki, bu dünyanın insana küsmesi
demektir. Dünyanın insana küsmesi kaderden atılan ikaz ve ihtar taşlarıdır. Allah
sevdiği kullarına dünyayı zindan ederek küstürür.
Nur talebeleri dünyanın üçüncü yüzüne hiç bakmamalıdır, bakarsa da Risale-i Nurlar
hesabına ve onu ilgilendiren bölümüne bakmalıdır. Yoksa diğer iki yüzünde ne kadar
baksa iyidir. Burada önemli olan nokta; dünyanın lüzumsuz malayani
işlerinin, iman hizmetine set çekmemesidir, Üstad bunu ihtar ediyor. Yoksa
bütün bütün dünyayı terkedin demiyor.
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(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 14. Mektup.
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