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"Bir sene bu Risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul
ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi
olabilir.” Risalelerde ilmihal, fıkıh bilgisi mevcut değil,
sadece iman hakikatleri anlatılmış. Nasıl anlamak
lazım?
“Risaleleri bir yıl kabul ederek ve anlayarak okuyan zamanın hakikatli bir
alimi olur.” ifadesi genel olmayıp, iki cihette hususiliği vardır.
• Mevzular açısından,
• Zaman açısından.
1. Risale-i Nur'un mevzuu iman hakikatlerine dair konulardır. Risale-i Nur'u
okuyanlar, Risale-i Nur'un mevzuu ile ilgili konularda hakikatli bir alim olabilir. Bu,
hadis ilminde, muamelat ilminde, tarihte veya bizim bildiğimiz fıkıhta alim olur
manasına gelmez. Demek ki bu gibi konularda başka eserlere müracaat edilebilir.
2. Zamanımızda İslâmiyet'in sarsılan kısmı veya ehli dalaletin tecavüz ettiği
mevzular inanca, itikada, iman esaslarına taalluk ediyor. Eski zamanda ise bu gibi
mevzular sağlam ve muhkem olup kimsenin eli buralara uzanamadığından dolayı, o
zamandaki eserler genellikle muamelat, tasavvuf ve ahlaka dair telifatlar idi.
Zamanımızda ise, dinin esaslarına, iman hakikatlerine zarar verildiğinden, Risale-i
Nur eserleri zamanın gereği olarak imani konularda tahşidat yapıyor. “Zamanın
hakikatli alimi olur” ifadesi bu zamanla tahdit edilmiş olur.
Diğer taraftan, “Bir şey mutlak zikir olunursa kemaline
masruftur.” kaidesine göre, “zamanın hakikatli alimi olur” ifadesinde, alimliğin
kemali nazara verilmiş olur. Çünkü: İlmin kemali Allah'ı tanımaktır. Dolayısıyla alimin
kemali de Allah’ı iyi bilen ve tanıyan demektir. Elbette fıkıh bilmek de İslâmiyet'in
icabındandır.
Zamanın hakikatli alimi olmak, fıkhı bilmemek manasına gelmez. Zaten bir insan
hakikat ilmini öğrendiğinde, onun lazımı olan fıkhi meseleleri de bilecek demektir.
İmam-ı Azamın “El-Fıkhu’l- Ekber” isimli eseri tamamen iman hakikatlerini ihtiva
eder. Bir müminin bunları öğrenmesi mecburidir. Bunlar olmadan sağlam bir
itikattan söz edilemez. Burada kusuru olanın amelinin sağlam olması kendisini
kurtarmayabilir.
Demek ki, "Risale-i Nurları bir yıl anlayarak ve kabul ederek okuyan
zamanın hakikatli bir alimi olur." ifadesinden bunlar anlaşılmalı. Yoksa asla
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diğer ilimleri, kitapları ve konuları beğenmeme, küçümseme ve ilgisiz kalma manası
anlaşılmaz.
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