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Nur’ dan

Yir�i Dokuzuncu Mekt�b’un Üçüncü Kısmı
ve On Dokuzuncu Mekt�b’un
On Sekizinci İşaretinin Birinci Nüktesi
ve Bazı Mekt�blar

Bedîüzzaman S

Nursî

Aziz, sıddık kardeşlerimiz!
Evvela: Kur’an’ın nakş-ı hurufundaki bir nevi
mu’cizesini gözlere dahi gösterecek bir tarzda yazdırılan ve bu zamanda izhar edilen mu’cizeli ve
yaldızlı Kur’an’ımız evvelce tab için Almanya’ya
gönderilmiş ve İstanbul’da da gayret edilmişse
de üç renk üzerine tabedilmesi fazla bir masrafa
ihtiyaç göstermesi gibi manilerden geri kalmıştı.

Bu defa matbaa işlerinde fazla ilerlemiş olan
İtalya’ya numune için bir cüzü gönderildi. İstanbul’da mümkün olursa tabı için tekrar teşebbüse
geçildi. Ve şimdilik bir renk mürekkeple aynı tevafuku muhafaza ile tabedilmesine başka yerde
başlanacak. Ondan sonra inşâallah tam yaldızlı
olarak ve üç renk ile Mısır ve Almanya veya İtalya gibi bir yerde tabedilecek.
Ceylan, Zübeyr

* * *

Yirmi Dokuzuncu Mektub’un
Üçüncü Kısmı
Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın iki yüz aksam-ı i’caziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’an-ı Azîmüşşan’ı, Hâfız Osman hattıyla taayyün eden ve Âyet-i
Müdâyene mikyas tutulan sahifeleri ve Sure-i İhlas vâhid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza etmekle beraber,
o nakş-ı i’cazı göstermek tarzında bir Kur’an yazmaya
dair mühim bir niyetimi; hizmet-i Kur’an’daki arkadaşlarımın nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların
fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım, onlara müracaat ediyorum. Şu üçüncü kısım
dokuz meseledir.

BİRİNCİ MESELE
Kur’an-ı Azîmüşşan’ın enva-ı i’cazı kırka bâliğ olduğu, İ’caz-ı
Kur’an namındaki Yirmi Beşinci Söz’de bürhanlarıyla ispat
edilmiş. Bazı envaı tafsilen, bir kısmı icmalen muannidlere
karşı dahi gösterilmiştir.
Hem Kur’an’ın i’cazı, tabakat-ı insaniyede kırk tabakaya
karşı ayrı ayrı i’cazını gösterdiği, On Dokuzuncu Mektup’un
On Sekizinci İşaret’inde beyan edilmiş ve o tabakatın on kısmının ayrı ayrı hisse-i i’caziyelerini ispat etmiş. Sair otuz tabaka-i âher, ehl-i velayetin muhtelif meşrepler ashabına ve
ulûm-u mütenevvianın ayrı ayrı ashablarına ayrı ayrı i’cazını
gösterdiğini, onların ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn derecesinde Kur’an hak kelâmullah olduğunu, iman-ı tahkikîleri
ile göstermişler. Demek her biri, ayrı ayrı bir tarzda bir vech-i
i’cazını görmüşler.
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Evet, ehl-i marifet bir velinin fehmettiği i’caz ile ehl-i aşk bir
velinin müşahede ettiği cemal-i i’caz bir olmadığı gibi; muhtelif meşaribe göre cemal-i i’cazın cilveleri değişir. Bir ilm-i usûlü’d-din allâmesinin ve bir imamının gördüğü vech-i i’caz ile
füruat-ı şeriattaki bir müçtehidin gördüğü vech-i i’caz bir değil
ve hâkeza…
Bunların tafsilen ayrı ayrı vücuh-u i’cazını göstermek elimden
gelmiyor. Havsalam dardır, ihata edemiyor; nazarım kısadır, göremiyor. Onun için yalnız on tabaka beyan edilmiş, mütebâkisi
icmalen işaret edilmiş. Şimdi o tabakalardan iki tabaka, Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi’nde çok izaha muhtaç iken, o vakit pek
noksan kalmıştı.
Birinci Tabaka: “Kulaklı tabaka” tabir ettiğimiz âmî avam;
yalnız kulak ile Kur’an’ı dinler, kulak vasıtasıyla i’cazını anlar.
Yani der: “Bu işittiğim Kur’an, başka kitaplara benzemez. Ya
bütününün altında olacak veya bütününün fevkinde olacaktır.
Umumun altındaki şık ise kimse diyemez ve dememiş, şeytan
dahi diyemez. Öyle ise umumun fevkindedir.”

İşte bu kadar icmal ile On Sekizinci İşaret’te yazılmıştı.
Sonra onu izah için Yirmi Altıncı Mektup’un “Hüccetü’l-Kur’an
Alâ Hizbi’ş-şeytan” namındaki Birinci Mebhası, o tabakanın
i’cazdaki fehmini tasvir ve ispat ediyor.
İkinci Tabaka: Gözlü tabakasıdır. Yani âmî avamdan veyahut aklı gözüne inmiş maddiyyunlar tabakasına karşı,
Kur’an’ın göz ile görünecek bir işaret-i i’caziyesi bulunduğu,
On Sekizinci İşaret’te dava edilmiş. Ve o davayı tenvir ve ispat
etmek için çok izaha lüzum vardı. Şimdi anladığımız mühim bir
hikmet-i Rabbaniye cihetiyle o izah verilmedi. Pek cüz’î birkaç
cüz’iyatına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı ve
tehiri daha evlâ olduğuna kat’î kanaatimiz geldi.

Şimdi o tabakanın fehmini ve zevkini teshil etmek için,
kırk vücuh-u i’cazdan göz ile görülen bir vechini ve o vechin
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on cüz’ünden bir cüz’ünü Kur’an’ın nakş-ı hattında göstermeyi
niyet ettik. Vakt-i merhûnu geldiğini telakki ediyoruz. O sair
vücuh-u i’caziye ise, bir kısmı Yirmi Beşinci Söz’de kısmen tafsilen, kısmen icmalen beyan edilmiş. Bir kısmı sair Sözlerde
müteferrik parçaları zikredilmiş. Bir kısmı Arabî risalelerimde onlara işaret edilmiş. Ve bilhassa nazm-ı Kur’an’daki i’caz-ı
belâgatı kim görmek isterse, İşaratü’l-İ’caz namındaki Arabiyyü’l-ibare olan tefsire baksın. Baştan aşağıya kadar o i’cazı
tahlil edip, ilmî bir surette göstermiştir.
Hakaik-ı Kur’aniyenin hakkaniyet cihetinden gelen i’caz-ı
manevîyi kim görmek isterse, Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur eczalarına baksın. Onlar o i’caz-ı manevînin ünvanlarıdır, onlarda gayet parlak o i’caz görünür.

İKİNCİ MES’ELE
Sözler namında yazılan risaleler, Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın
bir nevi tefsir-i hakikisi olduğu ve o tefsirin te’lifinde merci’ ve
me’haz ve hakiki üstad ve tam rehber, sırf âyât-ı Kur’aniye
olduğu ve fakir ve âciz bu müellifin hissesi onda sırf bir tercüman olduğu ve doğrudan doğruya o risaleler, Kur’an’ın hakaiki
ve o hakaikin bürhanları olduğu ve Kur’an’ın elinde bir kılınç
hükmünde olarak o kal’a-i kudsiyeye gelen tehacümata karşı
duran ve manen Kur’an’ın manası ve lâyenfek ondan gelmiş
manevî bir cüz’ü olduğunu ve bütün kuvvetleriyle o Kur’an’a
bakar ve işaret eder ve onu hedef ittihaz ederler ve âyâtından
gelen sünuhat ve ilhamat olduğunu ve müellifin iktidar ve ihtiyarının pek fevkinde bir tarzda olduklarını mükerreren isbat
edip beyan ettiğimiz halde; Kur’an namına ve Kur’an hesabına
rekabetkârane bunlara bakmak ve onlardaki i’caz-ı Kur’an’dan
in’ikas eden cilveleri Kur’an’ın hakiki i’cazıyla müvazene etmek
ve rekabetkârane onların sukutunu ve kesadını ve çürüklüğünü arzu etmek, elbette Kur’an’a sadakat değildir.
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Çünkü Kur’an’ın elindeki kılıncı Kur’an’a çevirmek ve
Kur’an’ın sâdık hizmetkârını Kur’an’a karşı mübareze vaziyetini vermek ve Kur’an’dan gelen ve Kur’an’ın nurundan ve
mizan-ı i’cazından bulunan nurlarını, Kur’an’a karşı müvazene
etmek elbette bir hıyanettir ve bir cinayettir. Sakın dikkat ediniz ki, nefs-i emmare bu cihette sizi aldatmasın.
Hem Kur’an-ı Azîmüşşan’ın güneşini, âyinelerdeki küçücük
cilveleriyle müvazene edip, kıymetini tenzil etmek ve cidden
iltizam ve muhabbete lâyık olan o nurlara Kur’an hesabına bir
nevi adavetkârane ve tenkidkârane bakmakla onların feyizlerinden mahrum kalmak gibi bir divaneliktir.
Acaba ehadîs-i şerife Kur’an’ı tefsir ederken Kur’an ile müvazene edilebilir mi? Hakiki bir tefsirdeki âyâtın güzel hakikatları, hakaik-ı Kur’aniye ile müvazene edilebilir mi? Halbuki risaleler ise doğrudan doğruya üstadı, menbaı, manası ve neticesi
hakaik-ı imaniye ve Kur’aniyedir ve o hakaikin bürhanlarıdır.
Madem hakikat budur, o risalelerde tezahür eden tevafukat-ı gaybiye doğrudan doğruya Kur’an-ı Hakîm’in bir nevi
cilve-i i’cazıdır. Çünkü o risaleler, i’caz-ı manevîsinin nümuneleridir ve onlardaki tevafukat-ı gaybiye, o i’caz-ı manevîsinin
tecessüm etmiş bir nakşıdır denilebilir. Çünkü o hakaikin mevzuniyeti ve intizamı ve güzelliğidir ki, öyle muntazam libas-ı
üslubu giyer, çıkar.

ÜÇÜNCÜ MES’ELE
Kaç sene evvel Mu’cizat-ı Ahmediye içindeki i’caz-ı Kur’an’ı
beyanda, aklı gözüne inmiş tabakasına karşı göz ile görünecek bir nakş-ı i’cazı kalb aradı. O zaman berk-i hâtıf gibi, bir
sahife-i Kur’aniyede mükerrer Lafzullah muntazam bir kavis
suretinde göründü. O cihette Lafzullahtaki müteaddid emarat-ı
i’caziyeyi yazmak lâzım iken bana unutturuldu, yüzüm başka
cihetlere çevrildi. Yalnız karşı karşıya ve birbiri arkasındaki
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sahifelerde böyle Lafzullahın tekraratı manidar bir nisbet-i
adediye ile göründü. Hem bazı kelimat-ı Kur’aniye yapraklar
arasında birbirine bakması ve müvazi gelmesi gibi birkaç cüz’iyata işaret edildi. Halbuki o cüz’iyat, o mes’eleye hiçbir cihetle
kâfi gelmiyordu.
Bir zaman sonra lafz-ı Kur’an ile lafz-ı Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm’da tevafukat-ı gaybiye tabir ettiğimiz bir
vaziyet-i hârikulâde gördük. İ’caz-ı Kur’an’a ait Yirmi Beşinci
Söz olan risalede Kur’an lafzı o işareti verdi. Resul-i Ekrem’in
mu’cizatında Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm kelimesi
aynen o işareti veriyordu.
İman-ı Billaha dair olan sair müteaddid risalelerde Lafzullah o işareti vermedi. Çünkü Lafzullah nadir zikrediliyordu.
Onun yerinde Cenab-ı Hak kelimesi, Sâni’-i Hakîm, Hâlık-ı Rahim gibi sair esma-i hüsna ile tabir edilmiş. Lafzullah o erkân-ı
imaniyenin en azamı olan iman-ı billah, risalelerin içinde en
çoğuna, en mühimlerine sahib olduğu halde; i’caz-ı Ahmediye
ile i’caz-ı Kur’aniyenin işaretleri gibi parlak işaret vermemiş.
Şimdi kat’iyen gördük ki, o işaret ise Kur’an-ı Azîmüşşan o
kadar parlak göstermiştir ki hiçbir cihette ihtiyaç kalmamış
ki, başka yerde tezahür için cilvesi görünsün. Evet, Kur’an-ı
Azîmüşşan’da Lafzullah çok nuranî ve kesretle, çok manidar ve
vüs’atle çok nükteleri var. Ve hikmetle tekrar edilmiş ki, akıl
anlasa “Sübhanallah”, kalb derketse “Bârekallah” ve göz görse
“Mâşâallah” diyecektir.
Amma lafz-ı Kur’an ve lafz-ı Resul-i Ekrem aleyhissalâtü
vesselâm ise Kur’an’da pek azdır ve o kısım da tevafuktan ziyade başka sırlara medardırlar. Onun için kanaatımız geldi ki,
Kur’an’dan tereşşuh eden ve Kur’an’dan gelen risalelerde lafz-ı
Kur’an ve lafz-ı Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm o işarete
Kur’an hesabına mazhar edildi ve Lafzullah Kur’an merkezinde
bırakıldı.
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DÖRDÜNCÜ MES’ELE
Bu Hâfız Osman hattıyla yazılan aynı Kur’an’ı tedkik ettik.
Başta Lafzullah olarak gayet manidar tevafukat-ı gaybiyeyi
gördük. Ben kendi Kur’an’ımda o tevafukata birer birer işaret
koydum.
Dikkat ettik ki, satırlarda ve âyetler ortasındaki fasılalar
intizamsız olduğu için tevafukatı kısmen bozmuş. Onunla beraber bize kanaat geldi ki, tevafuk matlubdur. Çünkü tekrar
eden kelimat üstünde tekerrürden gelen kusuru izale edecek
bir ziynet ve bir güzelliktir.
Ve anladık ki, sahife ve satırları değiştirmemekle beraber
tekellüfsüz o tevafukat-ı matlube bir derece gösterilebilir ve onu
göstermekle hatt-ı Kur’anîye bir zevk, bir şevk uyandıracak ve
göz ile görünecek on emarat-ı i’caziyeden bir emare izhar edilecek niyeti ile hizmet-i Kur’aniyedeki arkadaşlarımı meşveret ve
muavenete davet ederek bu mes’eleyi nazarlarına arzediyorum.

BEŞİNCİ MES’ELE
Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’da tevafukatın envaı var. (Hâşiye) Tevafukat-ı nakş-ı lafzîden başka tevafukat-ı maneviyesi var.
Hem çok manidar ve çok vardır.
Tevafukat-ı lafziyesi ise üç tarzdadır:
Biri: Tek bir sahifede,
İkincisi: Karşıki sahifede,
Üçüncüsü: Yapraklar arasında bir tevafuktur.
Hâşiye: Tevafukat ise ittifaka işarettir. İttifak ise ittihada emaredir.
İttihad ise vahdete alâmettir. Vahdet ise tevhidi gösterir. Tevhid ise,
Kur’anın dört esasından en büyük esasıdır.
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Tek bir sahifedeki tevafuk

Yapraklar arasındaki tevafuk

Karşılıklı sahifelerdeki tevafuk
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Birinci tarzı, Kur’an’ın i’caz-ı manevîsinin ünvanları olan
risalelerde cilvesi in’ikas etmiş, görünüyor.
İkinci kısım, bir zât-ı mübareğin yazdığı bir Kur’an’ı gördüm ki, karşı karşıya sahifelerin tevafukatı kırmızı hat ile gösterilmiş. Demek o nev’ de bir derece beyan edilmiş.
Üçüncü tarzı ise, Kur’an kelâm-ı ezelî olduğundan ve kelime-i vâhid hükmünde bulunduğundan ve âyâtı birbirine bakmasından ve birbirini tefsir ve tekmil etmesinden anlaşılıyor
ki:

Bir sahifede kelimeler birbirine baktığı ve bir intizam-ı tevafukkârane gösterdiği gibi, Kur’an’ın mecmuunda aynı hal
vardır. Filcümle bazı nümuneleri ve tereşşuhatı gördük ve bize
kanaat-ı kat’iye verdi ki, o tereşşuhatın safi bir menbaı var.
Mesela: İki gün evvel Sure-i Nahl ve Sure-i İsra’yı okudum.
Sure-i İsra’da 285. sahifede üç Kur’an kelimesini gördüm.
İkisi tam müvazi birbirine bakar. Üçüncüsü, terazinin dili gibi
üstünde ve satırın başında durmuş.
Merak ettim, tevafuk matlub iken neden bu dil nizama girmemiş?
Birden hatıra geldi ki “Buradaki Kur’an kelimelerinin vazifeleri yalnız bu sahifede değil, güzellikleri ve nizamları başka
sahifelere de bakabilir.”
Baktım ki başta ve dördüncü satırdaki Kur’an kelimesi,
üç sahife sonra
arkasındaki

kelimesine bakmakla beraber o
kelimesinin zahr ve bat-

nı hükmüne geçip kağıt bıçak ile kesilip çıkarılsa iki gözlü bir
kelime olur.
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Sonra müvazeneden çıkan

kelimesine bak-

tım. Sekiz sahife yukarıda Sure-i Nahl’de aynen

gördüm. Aynı satır, aynı vaziyet pek manidar bir tarzda gördüm. Elhamdülillah anladım, bârekallah ne kadar güzel, mâşâallah ne kadar latif vazifeleri var dedim.
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ALTINCI MES’ELE
Kur’an-ı Hakîm’in i’cazının enva’larının perde altında kalması ve bilhassa göz ile görünecek nev’i herkese görünmesi
lâzım gelirken gizli kalması ve ileri gitmemesi beş sebeb ve
hikmetten ileri geliyor.
Birinci Sebeb: Din ve iman ve teklif bir tecrübe-i İlâhiye ve
bir imtihan-ı Rabbanîdir ki ervah-ı âliyeyi ervah-ı sâfileden,
ulvî fıtratları süflî fıtratlardan ve yüksek istidadları bozuk istidadlardan birbirinden tefrik ve terbiye etmek için bir müsabaka perdeli ve nazarî bir surette kalmak içindir ki o i’cazlar
perdeli kalmışlar. Yoksa herkes gözüyle görse idi, imanı kazanmakta müsabaka ve mücahede-i maneviye zenbereği dururdu, terakkiyat olamazdı. Ebu Cehil de Ebu Bekir-i Sıddık (ra)
gibi tasdik edecekti. Onun için Kur’an-ı Hakîm akla kapı açar,
haydi git bul diyor. Fakat aklın elindeki ihtiyarı almıyor, ister
istemez mecbur etmiyor.
İkinci Sebeb: Umum mu’cizat için değil, yalnız şimdiki
mes’elemize taalluk eden iki yüz eczadan bir cüz olan san’at-ı
bediiyede dâhil olan lafzî tevafukatı ileri sürmemesi ve gizli
kalmasının sebebi şudur ki:

Kur’an-ı Hakîm bir maide-i semaviyedir. Ruhlar gıdalarını kulûb ve ukûlün erzaklarını câmi’dir. O gıdaların kapları
ve zarfları hükmünde olan elfazdaki ziynet ve san’ata nazar-ı
dikkati celbetmek, o hakaika karşı bir gaflet perdesi olur, zarar
olur. Onun içindir ki Kur’an-ı Hakîm lafız ve fenn-i bedî’e ait
mezayayı idame ettirmiyor; kafiyeyi değiştirir, san’atı fıtrî bir
tarzda bırakıyor, kasdı işmam edecek ve nazar-ı dikkati celbedecek bir tarz vermiyor; tâ manadan zihni müşevveş etmesin
ve hayal dahi kalbi aldatmasın.
Evet ulema-i ilm-i belâgatın mâbeyninde en kuvvetli bir
kaideleri ve düstur-u esasîleri biri şudur ki: Fenn-i Maanî ve
Fenn-i Beyan’a ait mezaya ve nükteler kasdî olmalı, irade ile
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emare üstünde bulunmalı, tâ belâgat üstünde bulunsun. Fenn-i
Bedî’e ait olan cinaslar ve san’at-ı lafziye gibi Fenn-i Bedî’ nakışları şart-ı makbuliyeti, adem-i kasıddır. Yani fıtrî bir tarzda
olmalı, yoksa tasannu’, tasalluf ve taassüf, tekellüf olur, belâgatı kırar.
İşte bu düstura binaendir ki, belâgatta derece-i i’caz sahibi
olan Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan, san’at-ı bediiyede fıtrî bir tarzda
gidiyor. Manadan zihni çevirecek bir surette musırrane idame
etmiyor. Şu tevafukat ise o da Fenn-i Bedî’e ait bir san’at-ı lafziye hükmüne geçtiği için, Kur’an-ı Hakîm Lafzullah müstesna
olarak sair tevafukatta çok ileri gitmemiş. Fıtrî ve latif ve manidar bir tarzda bırakmış. Lafzullah ise birkaç cihette ayn-ı belâgat ve mahz-ı hikmet bir surette sırlara câmi’ vaziyetleri var.
Üçüncü Sebeb: Göz ile görünecek lafzî, nakşî mezayalar,
mananın hüsnünden, cemalinden, intizamından ileri gelmezse
kabil-i takliddir; kolayca onun nazîri kasden yapılabilir. Halbuki i’caz, taklid edilmeyecek bir tarzda olacak. Hattâ bu tevafukat-ı gaybiye tabir ettiğimiz san’at-ı bedia, i’cazın ecza-yı
hakikiyesinden değil, belki bir nevi i’cazın vazifesini gördüğü
için i’cazın eczası içinde dâhil olmuştur. Çünkü i’caz gösteriyor
ki, Kur’an kelâmullahtır, beşerin değildir. Şu tevafukat-ı gaybiye dahi madem tesadüf işi olamıyor ve fikr-i beşerin düşünüşü değildir. O da delâlet eder ki, o kelâm gaybdandır, beşerin
değildir.

Eğer tevafukata kasd girse, o delâlet hassası kaybolur; i’cazdan olmadığı gibi, onun işini de göremiyor, soğuk bir şey olur.
İşte bu sırra binaendir ki risalelerde Kur’an’ın fıtrî, ulvî tevafukatından in’ikas eden cilvelerini üç dört sene sonra gördük
ve hiçbir kasd ve şuurumuz taalluk etmediğine kanaatımız geldikten sonra onu Kur’an’ın bir keramet-i i’caziyesi diye ilân ettik ve isbat ettik. Ve kanaatımız geldi ki, Kur’an-ı Hakîm kendi
i’caz-ı manevîsinin tercümanları ve bürhanları ve ünvanları
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olan risaleleri o keramet-i i’caziyeye mazhar etmiş, âdeta tevkil
etmiş.
Bilhassa Kur’an’da az tekerrür eden lafz-ı Kur’an ile lafz-ı
Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm âyineleri olan Sözlerde
tevafukat-ı gaybiyeye mazhar etmiş ve kendi merkezinde Lafzullah birçok esrar-ı i’caziye ile beraber o tevafukatı göstermiş.
Biz de inşâallah Lafzullahın tevafukatını göze görünecek
bir tarzda yazacağız. Sair tevafukatı kısmen işaret edeceğiz.
Dördüncü Sebeb: Kur’an-ı Hakîm madem umum beşerin
umum tabakatının mürşidi ve muallimidir. Küçük bir kutudan
tâ büyük bir sandığa kadar ayrı ayrı şekillerde yazılıyor, elbette
bir kayıd altına alınmayacaktır. Eğer tevafukat bir esas-ı mühim tutulsa idi, o tevafukatı muhafaza ettirmek için bir tarz-ı
hat kayıd altına alınması lâzım gelirdi ve binler cilveleri muhtelif mesahif suretinde kaybolurdu.
Beşinci Sebeb şudur ki: Tevafukat müteşabih olur, iltibasa
sebebdir. Hıfzı işkal eder. Halbuki Kur’an’ın hıfzı ehemmiyetle
matlubdur. Onun için şu nevi tevafukatı çok ileri sürmemiş.

YEDİNCİ MES’ELE
Kur’an-ı Hakîm’i yeni bir tarzda yazmaktaki niyetimin
sebebleri üçtür:
Birincisi: Hutut-u Kur’aniyenin muhafazasına hizmettir.
Çünkü gördüm ki Sözlerde tevafukatın zuhuruyla, fütura düşen müstensihlerin şevkini yeniledi, gayrete geldiler. Yeni bir
heves uyandı, kendine yazan tekrar yazmağa başladı. Hem
yüzler adamlar Sözlere ve dolayısıyla hakaik-ı Kur’aniyeye
karşı imanları kuvvetlendi. Hattâ bir kısım dinsizler dahi o
tevafukatı görüp inkâr edemedikleri için ikrara mecbur oldular. Hattâ bunlardan birisi demiş: “Bunları ikrar etmem fakat
inkâr da edemem. Çünkü gözümle görüyorum.” demiş.
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Madem Kur’an’ın âyineleri olan Sözlerde bu hal iki mühim
faideyi veriyor. O iki faideyi vermesiyle emniyetimiz geldi ki,
bir inayet-i İlâhiyedir ve içinde bir işaret var. O âyinelerdeki
cilveler, Kur’an’ın malı olduğu gibi ve Kur’an’dan geldiğini ve
Kur’an’ın hesabına geçtiğini ve hakaikinin güzelliği namına
bulunduğunu göstermek için o tevafukatın menba-ı nuranîsinin bir kısmını göstermek suretinde mevcud ve matbu’ Hâfız
Osman hattıyla ki Kur’an’ın sahife ve satırlarını muhafaza
etmek şartıyla yeni bir Kur’an’ı yazdırmayı niyet ettik.
Evet Hâfız Osman hattıyla matbu’ Kur’an’da ne gibi mezaya görünse kâtiblerin, müstensihlerin hüneri olamaz, doğrudan doğruya Kur’an’ın mezayasıdır. Çünkü en büyük âyet
olan Âyet-i Müdayene o Mushaf’ın sahifelerinde vâhid-i kıyasî
ittihaz edilip ona göre sahifeler taayyün etmiş ve onlarda çok
mezaya tezahür etmiş.
Ezcümle: Bütün sahaifin âhirinde güzel ve muvafık hâtimelerle âyet tamam oluyor. Hem o Mushaf’ın satırları için vâhid-i
kıyasî en kısa sure olan Sure-i Kevser ile Sure-i İhlas esas tutulmuş. Madem Kur’an’ın âyet ve suresinin mikyasıyla olmuştur, o hatta ne kadar mezaya olsa, doğrudan doğruya Kur’an’a
aittir.
İkinci Sebeb: Kur’an-ı Hakîm’in maanî ve hakaikinde, esrar
ve işaratında olduğu gibi, elfaz ve hurufunda dahi çok esrar ve
mezaya bulunduğuna bir zemin ihzar etmek için Lafzullahın
binde bir sırrına işaret edecek bir tarzı yazmak ve bizden sonra
gelenler inşâallah daha büyük esrarları o anahtar ile açacak
temennisidir. Ve nazar-ı dikkati Kur’an’ın hattına çevirmek ve
hakaikine ehemmiyetle baktırmak niyetidir.
Üçüncü Sebeb: Elhamdülillah Kur’an-ı Hakîm’in dersiyle,
irşadıyla, ilhamıyla, feyziyle ve yalnız onun talimiyle ve imlâsıyla yazılan altmış (*) risaleyi menba-ı aslîsine rabtedip ve
* Şimdi yüz otuza bâliğdir.
13

onlar kimin malı olduğunu ve neye hizmet ettiklerini ve neyin
bürhanları olduklarını ve onların mezayaları nereden geldiklerini göstermek için öyle bir Kur’an’ı yazıp, hâşiyelerinde âyetlerin hakaikleri hangi risalelerde beyan edildiğini şifre nev’inde
rakamlarla işaret etmek, âdeta hâşiyesinde dilsiz bir tefsir,
şifreli bir şerh, rakamlı bir hâşiye, sükût ile bir beyanı yazmak
ve o Sözler kataratını o denize dökmek azmidir. Ve Sözler vasıtasıyla harekete gelen enzarı, Kur’an’a çevirmektir.

SEKİZİNCİ MES’ELE
Şu mes’ele-i mühimme benim gibi müşevveş, perişan, hastalıklı, kalemsiz, yarım ümmî bir adamın işi olamaz. Benim kahraman arkadaşlarım ve hizmet-i Kur’an’da azimkâr kardeşlerim bana nuranî kalemleriyle ve münevver kalbleriyle yardım
etmeli ve fikirlerini de bu husus hakkında bildirmeli.
Mes’ele şimdi pek uzun olmamak için, yalnız Mushaf’ı üç
nevi mürekkep ile, Lafzullah kırmızı, sair tevafukat başka
renkli mürekkeple, âyetleri siyah mürekkeple yazdırmak emelindeyim. Lafzullahtaki tevafukatı kendi Kur’an’ımda işaretler yapmışım. Benim nüsha-i Kur’aniyemin matbaası nev’inden
birkaç nüsha daha lâzımdır ki, aynen onlara da o işaret yapılsın. Birisi Isparta’da, birisi Atabey’de, birisi İslâm karyesinde,
ikisi de benim bulunduğum yerde lâzımdır ki, ona göre herbir
müstensihe üçer cüz verilip yazılacaktır.
Lafzullahın tam tevafukatına işaret koymuşum. Müstesna
kalanlar ise, bir kısmının başka vazifeleri olduğu için tevafukata girmiyor. Çünkü başka yere bakıyor. Veyahut o kelimatın
mecmuundan manidar bir kelime çıktığından yeri değiştirilmiyor. Ve bir kısmı ise, matbaanın ve müstensihin satırlarda
ve âyetlerin fâsılalarında intizamsızlığından ve bu tevafukatı
hissedememesinden mevcud tevafuku bozmuşlar. Öyleler ise
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sıraya girmeli, hattâ mümkün ise sahifede iki veya üç sıra ile
muvazene takib edilsin.
Hem Lafzullahın tekrarındaki nisbet-i adediyesi pek hayret
verici bir tarzdadır….

Mühim bir mes’ele-i Kur’aniye
ve esalib-i Kur’aniyenin tenevvüündeki
hikmetli bir nükte:
Bir zaman Kur’an-ı Azîmüşşan’ı okuduğum vakit Mekkî sureler bana çok kuvvetli, îcazlı ve i’cazlı geliyordu. Medine surelerini okuduğum vakit, bana çok izahlı ve vüs’atli ve tafsilli
geliyordu. Hayret ediyordum. Hem bakıyordum ki, Mekkîlerde
ekseriyetle Lafzullah az tekerrür ediyor. Onun yerinde Rab,
Rahman isimleri zikrediliyor.
Kur’an’ın irşadıyla ve dersiyle anladım ki, Mekkî sureler
bidayet-i vahiyde oldukları ve saff-ı evvel muhatabları ve muarızları ümmî müşrikler olduğunu ve en ziyade erkân-ı imaniyenin isbatına dair geldikleri için elbette îcazlı olacaklar. Tâ ki
mebde-i vahiyde, o ağır halet-i kudsiyeye mazhar olan Resul-i
Ekrem aleyhissalâtü vesselâm tahammül edip zabtetsin. Hem
gayet ulvî ve kuvvetli bir tarzda vahdaniyeti isbat edecek bir
tarzda müşriklerin kafalarını dağıtacak bir şiddet bulunacaktır. Hem müşrikler şirk sebebiyle Allah’ı tanımadıkları için,
Allah’ın icraat-ı rububiyesi ve niam-ı Rahmaniyesiyle kendini
onlara bildirmek için ekseriyetle Rab ve Rahman lafzının zikri
daha ziyade mutabık ve mukteza-yı hal olarak belâgat-ı Kur’aniye iktiza etmiştir.
Amma Medine’de nazil olan sureler ise, çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm gittikçe tekemmül etmiş, hitabat-ı
ezeliyeye mazhariyete tahammüle alışmış ve müşriklere bildirmiş ki, sizi terbiye eden Rabbiniz ve sizi nimetleriyle besleyen
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Rahmanu’r-Rahim ise Allah’tır. Hem Medine’de en ziyade muhatab ve muarızı, Allah’ı tanıyan ehl-i Kitab olduklarından,
hem erkân-ı imaniye suver-i Mekkiye ile isbat edildiğinden ve
ihtiyaç ise füruata ve sair hakaike daha ziyade göründüğünden
elbette ekseriyet itibariyle Medine surelerinde daha ziyade Lafzullah cilveger olup tekerrür edecek ve îcazlı icmalin cemalinden vuzuhlu, tafsilli hüsnüne mazhar olacak. Ve usûl-ü dinin
erkânıyla beraber füruat-ı şeriatı ve sair hayat-ı içtimaiyeyi
terbiye eden tafsilli kudsî düsturların beyanı, o Medine surelerinde daha ziyade görünecektir.

DOKUZUNCU MES’ELE
Ey ihvan! Madem Cenab-ı Hak kemal-i rahmetiyle bizi
Kur’an-ı Hakîm’e hizmetkâr kabul ettiğini gösterir bir tarzda
bizi muvaffak ediyor. Biz de merhametine ve inayet ve tevfikine istinad edip o merkez-i nuranînin etrafında mütesanid bir
daire-i muhita olmağa çalışmalıyız. Ve hatt-ı Kur’an’ın ref’ine
çalışanları susturmalıyız ve Kur’an’ı unutturmağa niyet edenlerin niyetlerini onlara unutturmalıyız.
Evvelen: Herbirimiz evladı varsa lâakal bir veledini, yoksa
müstaid başka bir çocuğa Kur’an’ı öğretmeliyiz. Kendi öğretmese de, öğretmek için himaye ve teşvik vasıtasıyla birisini
yetiştirmeli.
Sâniyen: Kardeşlerimizde Arabî hattı varsa, –çok güzel
olmak şart değil– tayin ettiğimiz tarzda bir iki cüz yazmağa
gayret etmek; Arabî hattı olmayanlar onlara, o yazanlara ciddi
muavenet etmek lâzımgelir.
Sâlisen: Bize fikirleriyle, kalbleriyle yardım etsinler. Buldukları mezaya-yı Kur’aniyeyi bize bildirsinler. Çünkü umum
ihvan namına bu mühim mes’ele ortaya konuluyor. Bir iki şahsın haddi değil, bunu çevirebilsin.
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Hem Selef-i Salihîn Kur’an’ın hâşiyelerinde hiçbir şeyin konulmasına müsaade etmiyordular. Sonra müteahhirîn-i ulema, Kur’an’a ait bazı şeylerin hâşiye yerinde yazılmasına fetva verdiler. Sonra muhtasar tefsir Arapça olsun, Türkçe olsun
Kur’an’ın sahifesinin etrafında yazılmasını kabul ettiler. Ben
seleflerin içtinabından korkuyorum, cesaret edemiyorum. Sizin
reyiniz inzimam ederse, Kur’an’ın i’caz-ı zâhirî ve manevîsine
medar bazı işaretler ile hâşiyesinde herhangi risalede izah ve
isbat edildiğine işaret olunacaktır.
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Yirmi Dokuzuncu Mektub’un
Dördüncü Kısmı

Bu kısım üç nüktedir. Lafzullahta ve lafz-ı Kur’an’da ve
lafz-ı Resul’de yüzer i’cazî nüktelerinden üç nükte beyan
edilecektir.

TENBİH

Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın en ziyade münteşir nüshalarının
sahifeleri en uzun âyet olan Âyet-i Müdayene vâhid-i kıyasî ve
mikyas olmuştur. Ve o ölçüye binaen sahifeler tanzim edilmiş.
Ve satırlar için vâhid-i kıyasî ve mikyas ve ölçü Sure-i İhlas
olmuştur. Onun için bu kısım mushaflarda tezahür eden meziyetler ve mehasin doğrudan doğruya Kur’an’ın i’cazına aittir
ve Kur’an’ın malıdır.
Bu mehasinin enva’ı çoktur. Bir nev’i tevafukattır. Tevafukatın da enva’ı çoktur. Bir sahife içindeki tevafukat ve karşı
karşıya sahifelerdeki tevafukat ve mecmu’-u Kur’an’daki tevafukattır. Bunların da hem manevî, hem lafzî, hem hükmî
aksamları var.
Biz o çok enva’dan ve çok efraddan yalnız bir sahifedeki tevafukatı tafsilen yeni bir Kur’an’ı yazdırmakla göstereceğiz.
Sair enva’a icmalî işaretler edeceğiz. Ve tevafukat-ı gaybiyeye
mazhar mu’cizekâr ve parlak ve şübhesiz olarak iki bin sekiz
yüz altı (2806) Lafz-ı Celal’deki tevafukat hârikadır.
Ve o tevafukatla beraber, âyetlerin münasebet-i adediyesi
bazı surenin âyetleriyle, bazen bir sahife karşıki veya arkadaki
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sahifenin adediyle manidar ve medar-ı dikkat nisbet-i adediyeyi gösteriyor. Lafz-ı Celal’den sonra en mühim lafz-ı Kur’an ve
lafz-ı Resul’deki mu’cizane ve hârika tevafukattır.
Bu tevafukatın bir sahifedeki nev’i ise; hakaik-ı Kur’aniyenin tefsiri olan Risaletü’n Nur’da zahiren görülmüş ve gözlere
de gösterilmiştir. Ve mecmu’-u Kur’an’da tevafukat-ı acibeyi iki
üç nükte ile bir derece beyan edeceğiz. (*)
* * *

Elyazma Risale-i Nurlarda görülen “Kur’an” kelimesi tevafuğundan nümune

* Bundan sonraki nükteler mecmu-u Kur’an’daki lafz-ı Kur’an ve
lafz-ı Resul kelimelerinin tevafukatına dair olup, âyetler silsile halinde yazıldığından burada neşredilmemiştir.
Nâşir
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Risale-i Nur’daki “Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselam” tevafuğu
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Risale-i Nur’da sair kelimatın tevafuğu
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On Dokuzuncu Mektub’un
On Sekizinci İşaretinin
Birinci Nüktesi
Eğer denilse: İ’caz-ı Kur’an belâgattadır. Halbuki umum
tabakatın hakları var ki i’cazında hisseleri bulunsun. Halbuki
belâgattaki i’cazı, binde ancak bir muhakkik âlim anlayabilir?
Elcevap: Kur’an-ı Hakîm’in her tabakaya karşı bir nevi i’cazı vardır. Ve bir tarzda, i’cazının vücudunu ihsas eder.

Mesela, ehl-i belâgat ve fesahat tabakasına karşı, hârikulâde belâgattaki i’cazını gösterir.
Ve ehl-i şiir ve hitabet tabakasına karşı; garib, güzel, yüksek
üslub-u bedî’in i’cazını gösterir. O üslup herkesin hoşuna gittiği
halde, kimse taklit edemiyor. Mürur-u zaman o üslubu ihtiyarlatmıyor, daima genç ve tazedir. Öyle muntazam bir nesir ve
mensur bir nazımdır ki hem âlî hem tatlıdır.
Hem kâhinler ve gaibden haber verenler tabakasına karşı,
hârikulâde ihbarat-ı gaybiyedeki i’cazını gösterir.
Ve ehl-i tarih ve hâdisat-ı âlem uleması tabakasına karşı,
Kur’an’daki ihbarat ve hâdisat-ı ümem-i sâlife ve ahval ve vakıat-ı
istikbaliye ve berzahiye ve uhreviyedeki i’cazını gösterir.
Ve içtimaiyat-ı beşeriye uleması ve ehl-i siyaset tabakasına
karşı, Kur’an’ın desatir-i kudsiyesindeki i’cazını gösterir. Evet,
o Kur’an’dan çıkan şeriat-ı kübra, o sırr-ı i’cazı gösterir.
Hem maarif-i İlahiye ve hakaik-i kevniyede tevaggul eden
tabakaya karşı, Kur’an’daki hakaik-i kudsiye-i İlahiyedeki
i’cazı gösterir veya i’cazın vücudunu ihsas eder.
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Ve ehl-i tarîkat ve velayete karşı, Kur’an bir deniz gibi daima temevvücde olan âyâtının esrarındaki i’cazını gösterir ve
hâkeza… Kırk tabakadan her tabakaya karşı bir pencere açar,
i’cazını gösterir.
Hattâ yalnız kulağı bulunan ve bir derece mana fehmeden
avam tabakasına karşı, Kur’an’ın okunmasıyla başka kitaplara
benzemediğini, kulak sahibi tasdik eder. Ve o âmî der ki: “Ya
bu Kur’an bütün dinlediğimiz kitapların aşağısındadır. Bu ise
hiçbir düşman dahi diyemez ve hem yüz derece muhaldir. Öyle
ise bütün işitilen kitapların fevkindedir. Öyle ise mu’cizedir.”
İşte bu kulaklı âmînin fehmettiği i’cazı, ona yardım için bir
derece izah edeceğiz. Şöyle ki:
Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan meydana çıktığı vakit bütün âleme
meydan okudu ve insanlarda iki şiddetli his uyandırdı:
Birisi: Dostlarında hiss-i taklidi, yani sevgili Kur’an’ın üslubuna karşı benzemeklik arzusu ve onun gibi konuşmak hissi…
İkincisi: Düşmanlarda bir hiss-i tenkit ve muaraza, yani
Kur’an üslubuna mukabele etmekle dava-yı i’cazı kırmak
hissi…

İşte bu iki hiss-i şedit ile milyonlar Arabî kitaplar yazılmışlar, meydandadır. Şimdi bütün bu kitapların en beliğleri, en
fasihleri Kur’an’la beraber okunduğu vakit, her kim dinlese
kat’iyen diyecek ki Kur’an bunların hiçbirisine benzemiyor. Demek Kur’an, umum bu kitapların derecesinde değildir. Öyle ise
herhalde, ya Kur’an umumunun altında olacak; o ise yüz derece
muhal olmakla beraber, hiç kimse hattâ şeytan bile olsa diyemez. (Hâşiye) Öyle ise Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan, yazılan umum
kitapların fevkindedir.
Hâşiye: Yirmi Altıncı Mektup’un ehemmiyetli Birinci Mebhası, şu
cümlenin hâşiyesi ve izahıdır.
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Hattâ manayı da fehmetmeyen cahil, âmî tabakaya karşı da
Kur’an-ı Hakîm, usandırmamak suretiyle i’cazını gösterir. Evet
o âmî, cahil adam der ki: “En güzel, en meşhur bir beyti iki üç
defa işitsem bana usanç veriyor. Şu Kur’an ise hiç usandırmıyor, gittikçe daha ziyade dinlemesi hoşuma gidiyor. Öyle ise bu,
insan sözü değildir.”
Hem hıfza çalışan çocukların tabakasına karşı dahi Kur’an-ı
Hakîm o nazik, zayıf, basit ve bir sahife kitabı hıfzında tutamayan o çocukların küçük kafalarında, o büyük Kur’an ve çok
yerlerinde iltibas ve müşevveşiyete sebebiyet veren birbirine
benzeyen âyetlerin ve cümlelerin teşabühüyle beraber; kemal-i
suhuletle, kolaylıkla o çocukların hâfızalarında yerleşmesi suretinde, i’cazını onlara dahi gösterir.
Hattâ az sözden ve gürültüden müteessir olan hastalara ve
sekeratta olanlara karşı Kur’an’ın zemzemesi ve sadâsı; zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle, bir nevi i’cazını
onlara da ihsas eder.
Elhasıl: Kırk muhtelif tabakata ve ayrı ayrı insanlara, kırk
vecihle Kur’an-ı Hakîm i’cazını gösterir veya i’cazının vücudunu ihsas eder. Kimseyi mahrum bırakmaz.
Hattâ yalnız gözü bulunan (Hâşiye) kulaksız, kalpsiz, ilimsiz
tabakasına karşı da Kur’an’ın bir nevi alâmet-i i’cazı vardır.
Şöyle ki:
Hâşiye: Yalnız gözü bulunan; kulaksız, kalpsiz tabakasına karşı
vech-i i’cazı, burada gayet mücmel ve muhtasar ve nâkıs kalmıştır.
Fakat bu vech-i i’cazı Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu Mektuplarda (*)
gayet parlak ve nurani ve zahir ve bâhir gösterilmiştir, hattâ körler
de görebilir. O vech-i i’cazı gösterecek bir Kur’an yazdırdık. İnşâallah
tabedilecek, herkes de o güzel vechi görecektir.

* Otuzuncu Mektup pek parlak tasavvur ve niyet edilmişti; fakat
yerini başkasına, İşaratü’l-İ’caz’a verdi. Kendisi meydana çıkmadı.
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Hâfız Osman hattıyla ve basmasıyla olan Kur’an-ı Mu’cizü’lBeyan’ın yazılan kelimeleri birbirine bakıyor.
kelimesi altında

Mesela, Sure-i Kehf’de

kelimesi, az bir in-

yapraklar delinse Sure-i Fâtır’daki

hirafla görünecek ve o kelbin ismi de anlaşılacak.
Ve Sure-i Yâsin’de iki defa
fat’taki

ve

birbiri üstüne, Ve’s-sâfhem birbirine hem onlara ba-

kıyor, biri delinse ötekiler az bir inhirafla görünecek.
Mesela, Sure-i Sebe’nin âhirinde, Sure-i Fâtır’ın evvelindeki
iki

birbirine bakar. Bütün Kur’an’da yalnız üç

dan

ikisi birbirine bakmaları tesadüfî olamaz.
Ve bunların emsali pek çoktur. Hattâ bir kelime, beş altı yerde yapraklar arkasında, az bir inhirafla birbirine bakıyorlar.
Ve Kur’an’ın birbirine bakan iki sahifesinde, birbirine bakan cümleleri kırmızı kalemle yazılan bir Kur’an’ı ben gördüm.
“Şu vaziyet dahi bir nevi mu’cizenin emaresidir.” o vakit dedim.
Daha sonra baktım ki Kur’an’ın müteaddid yapraklar arkasında birbirine bakar çok cümleleri var ki manidar bir surette
birbirine bakar.
İşte tertib-i Kur’an irşad-ı Nebevî ile, münteşir ve matbu
Kur’anlar da ilham-ı İlahî ile olduğundan Kur’an-ı Hakîm’in
nakşında ve o hattında, bir nevi alâmet-i i’caz işareti var. Çünkü o vaziyet, ne tesadüfün işi ve ne de fikr-i beşerin düşünüşüdür. Fakat bazı inhiraf var ki o da tabın noksanıdır ki tam
muntazam olsaydı kelimeler tam birbiri üzerine düşecekti.
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Hem Kur’an’ın Medine’de nâzil olan mutavassıt ve uzun surelerinin her bir sahifesinde “Lafzullah” pek bedî’ bir tarzda
tekrar edilmiş. Ağleben ya beş ya altı ya yedi ya sekiz ya dokuz
ya on bir adet tekrar ile beraber bir yaprağın iki yüzünde ve
karşı karşıya gelen sahifede güzel ve manidar bir münasebet-i
adediye gösterir. (Hâşiye 1, 2, 3, 4)
Hâşiye 1: Hem ehl-i zikir ve münâcata karşı, Kur’an’ın ziynetli ve
kafiyeli lafzı ve fesahatli, sanatlı üslubu ve nazarı kendine çevirecek
belâgatın mezayası çok olmakla beraber; ulvi ciddiyeti ve İlahî huzuru ve cemiyet-i hatırı veriyor, ihlâl etmiyor. Halbuki o çeşit mezaya-yı
fesahat ve sanat-ı lafziye ve nazım ve kafiye; ciddiyeti ihlâl eder,
zarafeti işmam ediyor, huzuru bozar, nazarı dağıtır.

Hattâ münâcatın en latîfi ve en ciddîsi ve en ulvi nazımlı ve Mısır’ın kaht u galâsının sebeb-i ref’i olan İmam-ı Şafiî’nin meşhur bir
münâcatını çok defa okuyordum, gördüm ki: Nazımlı, kafiyeli olduğu
için münâcatın ulvi ciddiyetini ihlâl eder. Sekiz dokuz senedir virdimdir. Hakiki ciddiyeti, ondaki kafiye ve nazımla birleştiremedim.
Ondan anladım ki Kur’an’ın has, fıtrî, mümtaz olan kafiyelerinde,
nazım ve mezayasında bir nevi i’cazı var ki hakiki ciddiyeti ve tam
huzuru muhafaza eder, ihlâl etmez. İşte ehl-i münâcat ve zikir, bu
nevi i’cazı aklen fehmetmezse de kalben hisseder.
Hâşiye 2: Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın manevî bir sırr-ı i’cazı şudur
ki: Kur’an, ism-i a’zama mazhar olan Resul-i Ekrem aleyhissalâtü
vesselâmın pek büyük ve pek parlak derece-i imanını ifade ediyor.

Hem mukaddes bir harita gibi âlem-i âhiretin ve âlem-i rububiyetin yüksek hakikatlerini beyan eden, gayet büyük ve geniş ve âlî
olan hak dinin mertebe-i ulviyesini fıtrî bir tarzda ifade ediyor, ders
veriyor.
Hem Hâlık-ı kâinat’ın umum mevcudatın Rabb’i cihetinde, hadsiz
izzet ve haşmetiyle hitabını ifade ediyor. Elbette bu suretteki ifade-i
Furkan’a ve bu tarzdaki beyan-ı Kur’an’a karşı
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sırrıyla bütün ukûl-ü beşeriye ittihat etse bir tek akıl olsa dahi karşısına çıkamaz, muaraza edemez.

Çünkü şu üç esas

nokta-i nazarında, kat’iyen kabil-i taklit değildir ve tanzir edilmez!
Hâşiye 3: Kur’an-ı Hakîm’in umum sahifeleri âhirinde âyet tamam oluyor. Güzel bir kafiye ile nihayeti hitam buluyor. Bunun sırrı
şudur ki: En büyük âyet olan Müdâyene Âyeti sahifeler için, Sure-i
İhlas ve Kevser, satırlar için bir vâhid-i kıyasî ittihaz edildiğinden
Kur’an-ı Hakîm’in bu güzel meziyeti ve i’caz alâmeti görülüyor.
Hâşiye 4: Bu makamın bu mebhasında gayet ehemmiyetli ve haşmetli ve büyük ve Risale-i Nur’un muvaffakıyeti noktasında gayet
ziynetli ve sevimli ve müşevvik kerametin pek az ve cüz’î vaziyet
ve kısacık numunelerine ve küçücük emarelerine, acelelik belasıyla
iktifa edilmiş.

Halbuki o büyük hakikat ve o sevimli keramet ise tevafuk namıyla
beş altı nevileri ile Risale-i Nur’un bir silsile-i kerametini ve Kur’an’ın
göze görünen bir nevi i’cazının lemaatını ve rumuzat-ı gaybiyenin
bir menba-ı işaratını teşkil ediyor. Sonradan Kur’an’da “Lafzullah”ın
tevafukundan çıkan bir lem’a-i i’cazı gösteren yaldız ile bir Kur’an
yazdırıldı. Hem Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler, hurufat-ı Kur’aniyenin tevafukatından çıkan münasebet-i latîfe
ve işarat-ı gaybiyelerinin beyanında telif edildi. Hem Risale-i Nur’u
tevafuk sırrıyla tasdik ve takdir ve tahsin eden Keramet-i Gavsiye
ve üç Keramet-i Aleviye ve İşarat-ı Kur’aniye namındaki beş adet
risaleler yazıldı.
Demek, Mu’cizat-ı Ahmediye’nin telifinde o büyük hakikat icmalen hissedilmiş; fakat maatteessüf müellif yalnız bir tırnağını görüp
göstermiş, daha arkasına bakmayarak koşup gitmiş.

Said Nursî
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Kur’an-ı Kerîm’de “Rab” kelimesi tevafuğu
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Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın
en ziyade münteşir nüshalarının sahifeleri
en uzun âyet olan Âyet-i Müdayene
vâhid-i kıyasî ve mikyas olmuştur.
Ve o ölçüye binaen sahifeler tanzim edilmiş.
Ve satırlar için vâhid-i kıyasî ve mikyas ve
ölçü Sure-i İhlas olmuştur.
Onun için bu kısım mushaflarda
tezahür eden meziyetler ve mehasin
doğrudan doğruya Kur’an’ın i’cazına aittir
ve Kur’an’ın malıdır.
Bu mehasinin enva’ı çoktur.
Bir nev’i, tevafukattır.
Tevafukatın da enva’ı çoktur.
Bir sahife içindeki tevafukat
ve karşı karşıya sahifelerdeki tevafukat
ve mecmu’-u Kur’an’daki tevafukattır.
Bunların da
hem manevî, hem lafzî, hem hükmî
aksamları var.
.........
İşte tertib-i Kur’an irşad-ı Nebevî ile,
münteşir ve matbu Kur’anlar da
ilham-ı İlahî ile olduğundan
Kur’an-ı Hakîm’in nakşında ve o hattında,
bir nevi alâmet-i i’caz işareti var.
Çünkü o vaziyet, ne tesadüfün işi
ve ne de fikr-i beşerin düşünüşüdür.

