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 Risalet-ün Nur, size mükemmel bir me'haz 

olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin herbirisine, 

meselâ Kur'an'ın Kelâmullah olduğuna ve i'cazî 

nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar 

toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar 

cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve 

bir haşiye ve bir şerh olabilir. 

 Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi 

tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka 

yerlerde aramaya lüzum yok.  

Barla Lahikası  
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Neşrettiğimiz bu risalecikteki mektuplar ve yazılar, 

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin İslamiyet ve 

Kur’an namına, vatan, millet maslahatı hesabına kaleme 

aldıkları ve alakadar makamlara, ehl-i siyaset, ehl-i idare 

ve marifete gönderdikleri mühim ve hakikatli bazı 

içtimai ve islami derslerdir. 

Filvaki kendileri dar-ı bekaya gittikten sonra hadisat-ı 

Alem Muhterem Üstadın davasına açıkça teyit etmiş 

bulunuyor. Her şeye rağmen.. vatan, millet ve din 

düşmanlarının binbir çeşit desise iğfalatına rağmen, 

iman ve Kur’an sadası afak-ı alemde feyizli ve 

semeradar neticeler vererek yayılmakta, nice gençler ve 

cemmaatler fevç fevç islamın etrafında 

toplanmaktadırlar. 

Bu mektuplarda ifade edildiği gibi o büyük üstad, 

ehl-i siyasete, her şeyden önce İslamın hakikatına 

sarılmalarını ihtar ediyor. Bu ihtarda; hem anarşiliği ve 

dehşetli tehlikeleri haber vermek, hem çare-i halası 

göstermek, hem gençliğe istikametini temin ve yaradılış 

gayesine muvafık talim ve terbiyede en müessir bir 

hareket tarzı ve ilim ve medeniyetin hakikatını elde 

etmek, hem asayiş ve emniyetin muhafazasıyla millet ve 

memleketi her nevi anarşilikten kurtarmak gibi manalar 

vardır. 

Otuz beş – kırk sene müddetle: 

 diyerek bütün hayatını ve her şeyini Kur’an 

ve imanın hizmetine vakfeden… hiss-i dinin 
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yerleşmesine çalışan muhterem üstadın bu mektup ve 

yazıları mahz-ı hakikattır. Başka şeylere atfedilmesi 

muhaldir. Dünyevi ve şahsi bir his ve temayülün 

zerre miktar kokusu dahi yoktur. Belki o büyük 

mütefekkir, o muazzez üstad seksen senelik hayatının 

bütün çalışma, gayret ve faaliyetinin, emsalsiz işkence 

ve sıkıntılara tahammülünün ve tek bir gaye için 

ulülazmane  yürüyüşünün parlak semeresini ve mutlu 

neticelerini görmek istemesi ve bu noktada da 

hadiseler zuhuruna binaen hakikat ve İslamiyet, 

vatan ve milletmaslahatı hesabına bçylece beyan ve 

ifadede bulunmaktadır. 

Komünizm cereyanı ve her nevi anarşilik bu 

mübarek vatan ve milleti korkunç akıbetlere 

düşürmek emellerine karşı Müslüman cemaatların, 

vatan-perverin elbette o büyük üstadın işaretlerine 

“Buyurun” demeleri zaruridir ki, Lillahilhamd millet-

i İslamiye an’anat-ı islamiyesini devam ettirmek azmi 

ile küfür ve ilhad cereyanlarının aksine, iman ve 

Kur’an sadasına “Buyurun” diyerek fevkalade bir 

anlayış içinde bulunduğunu dost ve düşmana bütün 

dünyaya ilan etmiştir. 

Heryerde Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde 

yekvücud halinde hareket etmekte ve Kur’an nuru 

etrafında bağlı bulunmaktadırlar. 

Asırlarca Kur’ana bayraktarlık yapan ve bütün 

dünyayı diyanetiyle, hak ve hakikatin neşriyle 

ışıklandıran bu necib, cengaver ve kahraman milletin 

yine önde ve ileride islama bayraktar olarak 
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tanınması bütün Müslümanların gönüllerinde nurdan 

bir hale halinde parıldamaktadır. 

Muhterem üstadın ehl-i süyaset ve ehl-i hamiyet 

zatlara  Hitabında; “ Müslümanlarla ittifak ve ittihadın 

lüzumunu gösstermesi, her halde tarif ve izaha hacet 

bırakmayan, tam yerinde, milli ve manevi bir hareket 

olduğu bedihidir.  

Nitekim üstadın defalarca ifade buyurdukları 

gibi: “Biz, Risale-i Nur'la, bu memleketin ve 

istikbalinin en büyük iki tehlikesini def'etmeye 

çalışıyoruz ve bilfiil çok emarelerle, hattâ mahkemede 

de kısmen isbat etmişiz. 

Birinci tehlike: Bu memlekette, hariçten 

kuvvetli bir surette girmeğe çalışan anarşiliğe karşı 

sed çekmek. 

İkincisi: Üç yüz elli milyon müslümanların 

nefretlerini kardeşliğe çevirmekle, bu memleketin en 

büyük nokta-i istinadını temin etmektir.” 

Bu hakikatların ışığı altında.. Risale-i Nur’un 

mütealasıyla intibaha gelen bahtiyar bir gençlik, her 

nevi anarşinin karşısında durup vatan ve milleti kötü 

akibete düşmekten kurtaracak ve bugünkü gençliğe 

islami istikamet ve kurtuluş çaresini gösterecektir. 

Muhterem üstadın hayat-ı içtimaiyeye dair 

yazdıkları bu mektuplar, aynen tazeliğini 

muhafaza etmesi bakımından hadiselere tam ve 

gerçek bir ışık tuttuğu izahtan varestedir. 

 Hakikat bütün berraklığıyla meydandadır ve şimdi 

hadiselerin Hz. Üstadı tam tasdik ve te’yid etmesi ile 
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anlaşıldı ki: bu millet ve memleket ve insanlık için 

en büyük tehlike komünizm tehlikesidir.  

 Hazret-i üstad bu mektup ve yazılarıyla seneler önce, 

bu dehşetli tehlikeyi nazara veriyor. Ve buna karşı çare 

aranmasını ihtar ile bu çarenin ise “hakikat-i 

islamiye’ye sarılmak” olduğunu beyan ediyor. 

-----oo0oo-----  

 Beyanat ve Tenvirler, mevzuuna göre 

parçalar seçilerek, Risale-i Nur’dan derlenmiş 

bir broşürdür. Broşür hazırlanırken, benzeri diğer 

broşürler gibi maksatla en çok münasebettar parçalar 

alınmıştır.                           

 Abdulkadir BADILLI 

-----oo0oo-----  

Bu eser Zübeyir Gündüzalp Ağabey nezaretinde 

iHTİYACA BiNAEN HAZIRLANMIŞ ve o zaman  - 

1971’de - ilk defa neşredilmiştir. Bizler de ihtiyaç 

hissedip bu eseri tekrar aslına sadık kalarak, külliyatta 

münteşir ise mehazini sayfa altında vererek istifadeye 

arz etmek istedik. Risale-i Nur Külliyatını tahkik ederek, 

dikkat, tefekkür ve devamlı olarak okuyan kardeşlerimizi 

tebrik eder dua eder dua beklerim. 

 
Neşre Hazırlayanlar 

-----oo0oo-----  
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Yarım asır evvel tab'edilen bu müdafaayı 

şimdi bu asra daha muvafık gördük. Güya o 

zamandan elli sene sonra bir hiss-i kabl-el 

vuku' ile bir nevi ihbar-ı gaybî olarak hayat-ı 

içtimaiyeyi alâkadar eden çok hakikatlara 

temas ettiğinden neşredildi.  

Said Nursi 

-----oo0oo-----  

 

Ey paşalar, zabitler!  

Bütün kuvvetimle derim ki: 

Gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki 

umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet 

zaman-ı mazi canibinden, asr-ı saadet 

mahkemesinden adaletname-i şeriatla davet 

olunsam; neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim. 

Olsa olsa o zamanın ilcaatının modasına göre bir 

libas giydireceğim. 

Şayet müstakbel tarafından üçyüz sene sonraki 

tenkidat-ı ukalâ mahkemesinden tarih celbnamesiyle 

celb olunsam, yine bu hakikatları tevessü' ve inbisat 

ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze 

olarak orada da göstereceğim. 

Demek, hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır. 

 

* * * 

  Otuz beş senedir ki, siyaseti bırakmıştım ve 

Nurculara da "Bırakınız!" diyordum. Sebebi: 

Siyaset ihlası kırar. Fakat şimdi hissettim ki, bazı 
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münafıklar dindarları perde yapıp dini siyasete alet; 

sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmeye 

çalıştıklarından safdil dindarların hatırı için bir-iki defa 

siyasete baktım, gördüm ki: Bizi bu üç-dört 

mahkemede, "Dini siyasete alet ediyor" diye 

itham edenler kendileri dessasane dini tezyif etmek 

için kendileri, sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmek 

için dinsizlik düsturlarını kanuna bağlamak gibi 

dünyada hiçbir şeddat, hiçbir zalimin yapmadığı bir 

dehşet gördüm.  

Şiddetli bir me'yusiyetim içinde, hürriyet başında 

bizimle, yani İttihad-ı Muhammedi (a.s.m.) Cemiyeti 

ile, İttihadçıların bir kısmındaki gizli farmasonlara 

muarız ve manen bizimle, yani İttihad-ı Muhammedi 

ile müttefik olan Ahrar Fırkası yine otuz beş sene 

sonra dirildi, yine uyandı.  

Birden şeair-i İslamiyenin başında olan ezan-ı 

Muhammediyi farmasonların zincirlerini kırıp ilân 

etmesiyle; siyasetten kat-ı alâka eden, eskide 

"İttihad-ı Muhammedi" şimdi "Nurcular" namını 

alan ve İttihad-ı İslam içinde bulunan kardeşlerimiz 

yanlış basmamak için bazı şeyleri söylemek isterdim. 

Fakat Risale-i Nur benim bedelime konuşuyor 

dedim, yüzümü çevirdim. 

 

Kardeşiniz  

Said Nursi 

* * * 
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Sayın Adnan Menderes! 

Otuz beş seneden beri siyaseti terk eden 

Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'an ve 

İslâmiyet ve vatan hesabına bütün kuvvetiyle ve 

talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda 

kalmasını muhafazaya çalıştığına, biz Demokrat Parti 

mensubları ve Nur Talebeleri kat'î kanaatimiz 

gelmiştir. 

Üstadımızdan, ne için Demokrat Parti'yi 

muhafazaya çalıştığını sorduk, cevaben: 

"Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya 

Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki Halk Partisi, 

İttihadçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem 

cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve 

çok siyasî desiselerin icbarıyla, onbeş senede yaptığı 

icraatının kısm-ı a'zamı tamamıyla eski partiye 

yüklendiği için, bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi 

kat'iyyen iktidara getirmeyecek. Çünki Halk Partisi 

iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı 

partinin altında bu vatana hâkim olacaktır.  

Halbuki bir Müslüman kat'iyyen komünist 

olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir 

zaman ecnebilerle mukayese edilemez.  

İşte bunun için hayat-ı içtimaiye ve 

vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu 

partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat 

Parti'yi, Kur'an ve vatan ve İslâmiyet namına 

muhafazaya çalışıyorum" dedi. 
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"Milletçilere gelince: 

Eğer bu partide sırf İslâmiyet esas olsa, Demokrat 

Parti'ye yardım ettiği gibi, muhalif ve muarız 

olmayarak, iktidara gelmesine çalışmaz.  

Eğer bu partide: Irkçılık ve Türkçülük fikri esas 

ise, birden hakikî Türk olmayan bu vatandaki 

ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan kısmı da 

başka milletlerle karışmıştır. O zaman Hürriyetin 

başında olduğu gibi bu asil ve masum Türk milleti 

aleyhine bir milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek, 

o vakit hakikî Türkler'i ecnebiler boyunduruğu altına 

girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sair 

unsurdan olan ve bu vatanda mevcud ırkçılık ve 

unsurculuk damarıyla bir ecnebiye istinad ile masum 

Türk milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu 

durum ise dehşetli, tehlikeli olduğundan, Kur'an ve 

vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr 

Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını temin etmeleri 

için ders veriyorum." dedi. 

Sayın Adnan Menderes, 

Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti uğruna 

çalışan ve ders veren Üstadımız Bediüzzaman gibi 

mübarek ve muhterem bir zâtın Demokrat Parti'ye 

yaptığı yardımı kıskanan Halk Partisi ve Millet Partisi 

elemanları, iktidar partisi yapıyormuşçasına çeşit çeşit 

bahane ve eziyet yaparak Üstadımızı Demokrat 

Parti'den soğutmak için var kuvvetleriyle çalıştıklarına 

kat'î kanaatımız gelmiş. 
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Sizin gibi "Dinin îcablarını yerine getireceğiz, din 

bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez" diyen bir 

başvekilden; vatan, millet, İslâmiyet adına partimize 

maddî ve manevî büyük yardımları dokunan bu 

mübarek Üstadımızın kitablarının ve kendisinin 

tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız 

edilmemesinin teminini saygı ve hürmetlerimizle rica 

ediyoruz. (Haşiye) 

Demokratlar azalarından Nur talebeleri: 

Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman, 

Hasan, Seyda, Receb, İbrahim,  

Faruk, Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmed  

* * * 

 

Şimdi Kur'an, İslâmiyet ve bu vatan zararına 

üç cereyan var: 

Birincisi: Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu 

cereyan yüzde otuz-kırk adama zarar verebilir. 

İkincisi: Eskiden beri müstemlekâtların, 

Türklerle alâkalarını kesmek için, Türkiye dairesinde 

dinsizliği neşretmek için; ifsad komitesi namında bir 

komite. Bu da yüzde on-yirmi adamı bozabilir. 

Üçüncüsü: Garplılaşmak ve Hristiyanlara 

benzemek ve bir nevi Purutluk mezhebini İslâmlar 

içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan 

                                                             
(Haşiye): İslâmiyet milleti her şeye kâfidir. Din, dil bir ise, 

millet de birdir. Din bir ise, yine millet birdir.  
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bir kısım siyasîler heyetidir. Bu cereyan yüzde belki 

binde birisini, Kur'an ve İslâmiyet aleyhine çevirebilir. 

Biz Kur'an hizmetkârları ve Nurcular, 

evvelki iki cereyana karşı daima Kur'an 

hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün 

olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya 

mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi 

mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki: 

Demokratlar, evvelki iki müdhiş cereyana karşı 

bize (Nurculara) yardımcı hükmünde olabilirler. Hem 

onların dindar kısmı daima o iki dehşetli cereyana 

mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az 

olan bir kısım garblılaşmak ve garblılara tam 

benzemek mesleğini takib edenler ise, üçüncü 

cereyana bir yardım ediyorlar.  

Madem o cereyanın yüzde ancak birisini belki 

binden birisini Purutlar ve Hristiyan gibi yapmaya 

çevirebilirler. Çünki İngiliz ikiyüz sene zarfında 

tahakküm ettiği ikiyüz milyon İslâm'dan ikiyüz adamı 

Purutluğa çevirememiş ve çeviremez.  

Hem hiçbir tarihte bir İslâm, Hristiyan olduğunu 

ve kanaatle başka bir dini İslâmiyete tercih etmiş 

olduğu işitilmediğinden, iktidar partisinde bulunan az 

bir kısım, dinin zararına siyaset namıyla üçüncü 

cereyana yardım etse de; madem o Demokrat Partisi, 

meslek itibariyle öteki iki cereyan-ı azîmenin 

durmasında ve def'etmesinde mecburî vazifeleri 

olmasından, bu vatana ve İslâmiyete büyük bir 

faidesi dokunabilir. 
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Bu cihetten biz, Demokratları iktidar yerinde 

muhafaza etmeye Kur'an menfaatına kendimizi 

mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil; 

belki dehşetli, baştaki iki cereyana siyasetlerince 

muârız oldukları için; onların az bir kısmı dine 

verdikleri zararı, vücudun parçalanmasına bedel, 

yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'î bir zararla 

pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebeb oluyorlar 

bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl-i dini 

yardıma davet ediyoruz.  

Ve dinde lâübali kısmını dahi cidden ikaz edip 

"Aman çabuk hakikat-ı İslâmiyeye yapışınız" ihtar 

ediyoruz ki, vatan ve millet ve onların hayatı ve 

saadeti, hakaik-i Kur'aniyeye dayanmak ve bütün 

âlem-i İslâmı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak ve 

uhuvvet-i İslâmiye ile dörtyüz milyon kardeşi bulmak 

ve Amerika gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam 

bir devleti kendine hakikî dost yapmak, iman ve 

İslâmiyet'le olabilir.Biz bütün Nurcular ve Kur'an 

hizmetkârları, onlara hem haber veriyoruz, hem 

İslâmiyet'e hizmette muvaffakıyetlerine dua ediyoruz.  

Hem de rica ediyoruz ki: Bu memleketin bir 

ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi âlem-i 

İslâmda pek büyük faidesi ve hizmeti bulunan Risale-i 

Nur'u, müsaderelerden kurtarıp neşrine hizmet 

etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar 

etsinler ve selâmeti bulsunlar.               Said Nursî  
* * *  
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Reis-i Cumhur Celal Bayar ve Heyet-i 

Vükelasına                     /          Ankara 

Biz Nur Talebeleri yirmi senedir emsalsiz bir tazib 

ve işkencelere hedef olmuşuz. Sabrettik. Tâ Cenab-ı 

Hak sizi imdadımıza gönderdi. O işkencelerin 

sebebini onbeş senedir üç mahkeme hakikî ve kanunî 

olarak yüzotuz kitab ve bin mektubatta 

bulamadıklarına, Mahkeme-i Temyiz'le Denizli 

Mahkemesini şahid gösteriyoruz. Otuz seneden beri 

ben siyaseti terketmiştim. Bu defa birkaç gün zarfında 

Ahrarların başına geçip milletin mukadderatına sahib 

çıkması sebebiyle Reis-i Cumhuru ve Heyet-i Vekileyi 

tebrik ile beraber, bir hakikatı ifşa ediyorum; şöyle ki: 

Bize hücum eden ve mahkemelerde tazib edenler 

demişler: "Bu Nur talebelerinin dini siyasete âlet 

etmek ihtimalleri var, belki de ediyorlar." Biz de o 

zalimlere karşı müdafaatlarımızdaki binler hüccet ile 

demişiz ve diyoruz ki: 

Biz, dini siyasete âlet değil, belki rıza-yı İlahîden 

başka hiçbir şeye, hattâ dünyaya ve saltanata âlet 

etmemek bizim esas mesleğimiz olduğundan, 

düşmanlarımızca da tahakkuk etmiş ki: Üç senedir üç 

çuvaldan ziyade dosyalarımızı garazkârane tedkik 

ettikleri halde, bizi mahkûm edemiyorlar.  

Verdikleri keyfî ve vicdanî hükümlerine de bir 

bahane bulamıyorlar ki, Temyiz o hükmü bozdu. 

Evet, biz dini siyasete âlet değil, belki vatan ve 

milletin dehşetli zararına siyaseti mutaassıbane 
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dinsizliğe âlet edenlere karşı; bizim siyasete 

bakmamıza mecburiyet-i kat'iyye olduğu zaman, 

vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost yapmaktır ki, 

üçyüz elli milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki 

kardeşlere kazandırmağa sebeb olsun.  

* * * 

Benim son hayatımı Isparta havalisinde geçirmek 

büyük bir arzumdur. Ve Nur Efesinin dediği gibi 

demiştim: "Isparta, taşıyla toprağıyla benim için 

mübarektir. Hattâ yirmibeş seneden beri beni işkence 

ile tazib eden eski hükûmete kalben ne vakit hiddet 

etmişsem, hiçbir zaman Isparta hükûmetine hiddet 

etmeyip o mübarek vatandaki hükûmetin hatırı için 

ötekileri de unutuyordum. Hususan oradaki eski 

tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler olan 

Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani 

hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine 

çok minnetdarım. Onların muvaffakıyetine çok dua 

ediyorum. İnşâallah o Ahrarlar, istibdad-ı mutlakı 

kaldırıp tam bir hürriyet-i şer'iyeye vesile olacaklar.  

Said Nursî  

* * * 

Ehemmiyetli bir hakikat ve Demokratlarla 

Üniversite Nurcularının bir hasbihalidir. 

Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslâmiyenin 

serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem 

mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini 

memnun etmek çare-i yegânesi; ittihad-ı İslâm 

cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski 
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zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve 

menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. 

Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil; 

belki muhtaçtırlar. Çünki komünistlik, masonluk, 

zındıklık, dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği 

intac ediyor.  

Ve bu dehşetli tahrib edicilere karşı, ancak ve 

ancak hakikat-ı Kur'aniye etrafında ittihad-ı İslâm 

dayanabilir.  

Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmağa vesile olduğu 

gibi, bu vatanı istila-yı ecanibden ve bu milleti 

anarşilikten kurtaracak yalnız odur.  

Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün 

kuvvetleriyle bu hakikata istinad edip komünist ve 

masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zarurîdir. 

Bir Ezan-ı Muhammedî'nin (A.S.M.) 

serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden yirmi defa ziyade 

kuvvet kazandılar. Milleti kendilerine ısındırdılar, 

minnetdar ettiler.  

Hem manen eski İttihad-ı Muhammedî'den 

(A.S.M.) olan yüzbinler Nurcularla, eski zaman gibi 

farmason ve İttihadcıların mason kısmına karşı 

ittifakları gibi; şimdi de aynen İttihad-ı İslâm'dan olan 

Nurcular büyük bir yekûn teşkil eder. 

Demokratlara bir nokta-i istinaddır. Fakat 

Demokrat'a karşı eski partinin müfrit ve mason veya 

komünist manasını taşıyan kısmı, iki müdhiş darbeyi 

Demokratlara vurmaya hazırlanıyorlar. Eskiden nasıl 

Ahrarlar iki defa başa geçtiği halde, az bir zamanda 
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onları devirdiler. Onların müttefiki olan İttihad-ı 

Muhammedî (A.S.M.) efradının çoklarını astılar.  

Ve Ahrar denilen Demokratları, kendilerinden 

daha dinsiz göstermeye çalıştılar. Aynen öyle de: 

Şimdi bir kısmı dindarlık perdesine girip Demokratları 

din aleyhine sevketmek veya kendileri gibi tahribata 

sevketmek istedikleri kat'iyyen tebeyyün ediyor.  

Hattâ ülemanın resmî bir kısmını kendilerine alıp, 

Demokratlara karşı sevketmek ve Demokratın 

tarafında, onlara mukabil gelecek Nurcuları ezmek; tâ 

Nurcular vasıtasıyla ülema, Demokrata iltica 

etmesinler. Çünki Nurcular hangi tarafa meyletseler 

ülema dahi taraftar olur. Çünki onlardan daha 

kuvvetli bir cereyan yok ki, ona girsinler. 

İşte madem hakikat budur, yirmibeş seneden beri 

ehl-i ilmi, ehl-i tarîkatı ezen, ya kendilerine 

dalkavukluğa mecbur eden eski partinin müfrit ve 

mason ve komünist kısmı, bu noktadan istifade edip 

Demokratları devirmemek için; Demokratlar 

mecburdurlar ki hem Nurcuları, hem ülemayı, 

hem milleti memnun ve minnettar etmek, hem 

Amerika ve müttefiklerinin yardımlarını 

kaybetmemek için bütün kuvvetleriyle Ezan mes'elesi 

gibi şeair-i İslâmiyeyi ihya için mümkün oldukça 

tamire çalışmaları lâzım ve elzemdir. 

Maatteessüf bazı müfrit ve mason ve komünistler, 

Demokrat aleyhinde olduğu halde kendini Demokrat 

gösteriyorlar ki; Demokratları tahribata sevketsin ve 

din aleyhinde göstersin, onları devirsin. 
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Nur Talebeleri ve Nurcu Üniversite gençliği 

namına 

Sadık, Sungur, Ziya  

* * *  

Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir 

hakikat 

 Bu vatanda şimdilik dört parti var.  

 Biri Halk Partisi,  

 Biri Demokrat,  

 Biri Millet,  

 Diğeri İttihad-ı İslâm'dır. 

İttihad-ı İslâm Partisi: Yüzde altmış-yetmişi 

tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki siyaset başına 

geçebilir. Dini, siyasete âlet etmemeğe, belki siyaseti 

dine âlet etmeğe çalışabilir. Fakat çok zamandan beri 

terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin 

cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeğe mecbur 

olacağından, şimdilik o parti başa geçmemek 

lâzımdır. 

Halk Partisi ise: Hakikaten acib ve zevkli bir 

rüşvet-i umumîyi kanunlar perdesinde bazı 

memurlara verdikleri için, yirmisekiz senelik bütün 

cinayatıyla başkaların cinayatı ve İttihadcıların ve 

mason kısmının seyyiatları da o partiye yükletildiği 

halde, Demokratlara bir cihette galib 

hükmündedirler. Çünki ubudiyetin noksaniyetiyle 

enaniyet kuvvet bulur, nemrudçuluklar çoğalır.  

Bu benlik zamanında, memuriyet hakikatta bir 

hizmetkârlık olduğu halde; bir hâkimiyet, bir ağalık, 



Beyanat ve Tenvirler  |19 

 

 

 

bir nemrudçuluk ile nefse gayet zevkli bir hâkimiyet 

mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği 

için, bütün o acib cinayetlerle ve kendinden olmayan 

ceridelerin neşriyatıyla beraber bana yapılan 

muamelelerinden hissettim ki bir cihette manen 

Demokratlara galib geliyorlar.  

Halbuki İslâmiyet'in bir kanun-u esasîsi olan 

hadîs-i şerifte   yani: Memuriyet, 

emirlik ise reislik değil; millete bir hizmetkârlıktır. 

Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyet'in bu kanun-

u esasîsine dayanabilir. Çünki kuvvet kanunda 

olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur. 
Millet Partisi ise: Eğer İttihad-ı İslâm'daki esas 

olan İslâmiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde 

mezcolmuş bir millet olsa; o Demokrat'ın 

manasındadır.  

Dindar Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. 

Firenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk 

fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için 

içimize bu firenk illetini aşılamış. Fakat bu 

hastalık ve fikir, gayet zevkli ve cazibedar bir halet-i 

ruhiye verdiği için pekçok zararları ve tehlikeleriyle 

beraber, zevk hatırı için her millet cüz'î-küllî bu fikre 

iştiyak gösteriyorlar. 

Şimdiki terbiye-i İslâmiyenin za'fiyetiyle ve terbiye-

i medeniyenin galebesiyle ekseriyet kazanarak başına 

geçerse; ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde 

otuzu hakikî Türk olan ve yüzde yetmişi başka 
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unsurlardan olanlar; hem hakikî Türklerin hem 

hâkimiyet-i İslâmiyenin aleyhine cephe almaya 

mecbur olacaklar. Çünki İslâmiyet'in bir kanun-u 

esasîsi olan bu âyet-i kerime:  

dır. Yani, birisinin günahıyla başkası muahaze ve 

mes'ul olmaz. Halbuki ırkçılık damarıyla, bir adamın 

cinayetiyle masum bir kardeşini, belki de akrabasını, 

belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı 

zanneder. O vakit hakikî adalet yapılmadığı gibi, 

şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünki "Bir masumun 

hakkı, yüz câniye feda edilmez" diye İslâmiyet'in bir 

kanun-u esasîsidir. Bu ise çok ehemmiyetli bir 

mes'ele-i vataniyedir ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük 

bir tehlikedir.

Madem hakikat budur, ey dindar ve dine 

hürmetkâr Demokratlar! Siz bu iki partinin gayet 

kuvvetli ve zevkli ve cazibedar nokta-i 

istinadlarına mukabil, daha ziyade maddî ve 

manevî cazibedar nokta-i istinad olan hakaik-i 

İslâmiyeyi nokta-i istinad yapmaya 

mecbursunuz.  

Yoksa sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri, 

nasıl eski partiye yüklüyorlarsa, size de yükleyip; 

Halkçılar ırkçılığı elde edip, tam sizi mağlub etmeye 

bir ihtimal-i kavî ile hissettim ve İslâmiyet namına 

telaş ediyorum. ( Haşiye 1)    * * * 

                                                             
( Haşiye ) Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve 

sû'-i istimalleri neticesiyle, belki de tahrikleriyle zuhur 
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Nurculara ehemmiyetli bir müjde! 

                                                                                                     
eden Ticanî mes'elesini ve ağır cezalarını dindar 

Demokratlara yüklememek ve âlem-i İslâm nazarında 

Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce 

böyle düşünüyorum: 

 Nasıl Ezan-ı Muhammediye'nin (A.S.M.) neşriyle 

Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi, öyle de 

Ayasofya'yı da beşyüz sene devam eden vaziyet-i 

kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i İslâmda çok hüsn-ü 

tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâmın hüsn-ü 

teveccühünü kazandıran, bu yirmi sene mahkemeler bir 

muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de 

beraetine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen 

serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler.  

Tâ, bu yaraya bir merhem vurmalı. O vakit âlem-i 

İslâmın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının 

zalimane kabahatı da onlara yüklenmez fikrindeyim. 

 Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi 

zâtların hatırları için, otuzbeş seneden beri terkettiğim 

siyasete bir-iki gün baktım ve bunu yazdım. 

Said Nursî 

Ve bu hakikata yakînen şahid olup tasdik eden 

Risale-i Nur Talebeleri: 

Mehmed Çalışkan, Mustafa Acet, Hamza,  

Sadık, Halîm, Raşid, Ahmed Hüsrev, 

 Sungur, Tahirî, Nuri vesaire...
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Evvelâ: Kırk seneden beri takib ettiğim ve Sultan 

Reşad'ın yirmi bin altun ve eski müstebidler 

hükûmetinin Millet Meclisi'nde yüz altmışüç meb'usun 

imzasıyla yüzelli bin banknotu küşadı için tahsisat 

verdikleri; hem âlem-i İslâm'ın, hem şarkın, hem bu 

milletin en mühim bir işi olan Van Vilayetinde Câmi-

ül Ezher gibi bir İslâm Dârülfünun'u ve büyük 

üniversitesi olan Medreset-üz Zehra'nın yapılması 

lüzumunu yeni hükûmetin reisi de anlamış ki; büyük 

memleket işleri içinde sizlere müjde olarak 

gönderdiğim aşağıdaki haberi vermiş. Fiilen 

yapılmasa dahi bu mananın anlaşılması büyük bir fâl-

i hayırdır. 

İşte Meclis'te Reisicumhur büyük işler sırasında 

ehemmiyetli nutkunda bu gelen fıkrayı söylemiş: 

"Van havalisinde Doğu Üniversitesi'nin kurulması için 

Maarif Vekaleti'nin tedkikatına giriştiğini" söyleyen 

Celal Bayar demiştir ki: "Doğu Vilayetlerimizden olan 

Van'da böyle bir irfan müessesesinin kurulması için 

bütün müşkilât iktiham olunmalı ve önümüzdeki 

bütçe yılında işe başlanmalıdır" demiştir. Demek 

Tarihçe-i Hayatı takdim eden genç üniversiteliler bir 

derece Nur Risalelerinin kıymetini reise ihsas etmişler. 

Sâniyen: Reisicumhurun bu çok ehemmiyetli 

fıkrası Risale-i Nur'un bu memlekette ve bu vatanda 

ettiği ve edeceği çok kıymetdar hizmetlerinin 

anlaşıldığına bir emaredir.  
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Ve Nurcuların bütün çektikleri zahmet ve Nur'un 

müsadereleri bu büyük neticeye vesile olması 

cihetiyle şekva değil, şükretmelidir. 

Hasta fakat memnun kardeşiniz 

Said Nursi  

* * * 

Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka 

ve dinsizlik ve anarşilik ve maddiyyunluğa karşı yalnız 

ve yalnız tek bir çare var: O da Kur'anın hakikatlarına 

sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i, az bir zamanda 

komünistliğe çeviren musibet-i beşeriye; siyasî, maddî 

kuvvetler ile susmaz. Yalnız onu susturan hakikat-ı 

Kur'aniyedir. 

Rehber Risalesindeki Leyle-i Kadir mes'elesi; 

şimdi hem Amerika, hem Avrupa'da eseri görülüyor. 

Onun için şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, 

hakaik-i Kur'aniyeye dayanmak ve hizmet etmektir.  

Bununla ihtiyat kuvveti olan üçyüz elli milyon 

uhuvvet-i İslâmiye ile ittihad-ı İslâm dairesinde 

kardeşleri kazanır.  

Eskiden Hristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâma 

tarafdar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve 

anarşistlik çıktığı için; hem Amerika, hem 

Avrupa devletleri Kur'ana ve ittihad-ı İslâma tarafdar 

olmağa mecburdurlar.  

 

Kardeşiniz  

Said Nursi  
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* * * 

 

Yeni ehl-i hükûmet yavaş yavaş anlıyor ki, 

hakikî kuvvet Kur'andadır. Ve İslâmiyet 

uhuvveti ile ve imanın hakaiki ile tahribatçı 

düşmanlara karşı dayanabilirler.  

Evet, bir tahribçi yirmi tamirciyi telaşa düşürür ve 

bazan mağlub edebilir. Koca Çin'i kendine tâbi' 

yapan bir kuvveti, buradaki yirmi milyon Müslüman'a 

karşı âdeta mağlub bir vaziyette tecavüzden 

durduran, maddî kuvvetler, haricî-dâhilî tedbirler, 

ittifaklar değil; belki yalnız Kur'an ve imanın 

hakikatları, onların en büyük kuvveti olan maneviyat-

ı kalbiyeyi tahribatlarına karşı sed çekmesi ve manevî 

yaralarını tedavi etmesidir.  

Ve yeni hükûmetin Maarif Vekili bu hakikatı 

hissetmiş ki, seleflerine muhalif olarak en ziyade iman 

hakikatlarının neşrine, din derslerine ehemmiyet 

veriyor. Hattâ büyük bir ehemmiyetle şimdi de Şark 

Dârülfünunu -tabirlerince Doğu Üniversitesi- için yüz 

bin lira tahsis edildiğini gazeteler yazmış.  

Hem mezkûr hakikatı; hem Ankara, hem İstanbul 

Üniversiteleri o dehşetli, tahribatçı kuvvete karşı hem 

vatanı, hem gençliği kurtaracak hakaik-i Kur'aniye ve 

imaniye olduğunu kat'iyyen bildiler ki, Ankara'daki 

Üniversiteliler bin yediyüz imza ile Maarif Vekili'nin 

din derslerini cebrî mekteblere koyması için tebrik 
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etmişler. Ve İstanbul Üniversitesi'nde yeni hükûmetin 

en mühim bir rüknüne demişler ki: 

–Anadolu'da din lehinde kuvvetli bir cereyan 

var... Onlara da solcular gibi bir derece meydan 

vermeyeceğiz. Demesine mukabil; o üniversitenin 

mümessili, din neşriyatı yapanlar aleyhinde olduğu 

halde, o reise demiş ki: 

–Eğer dediğin o cereyan Risale-i Nur ise, ne siz ve 

ne de Avrupa onu mağlub edemez. 

Bu mes'ele münasebetiyle meslek ve meşrebime 

muhalif olarak Eski Said'in bir-iki dakika kafasını 

başıma alarak diyorum ki: 

Küfür ile iman ortası yoktur. Bu memlekette 

İslâmiyet'e karşı komünist mücadelesi ortası olamaz. 

Sağ ve sol, ortası üç meslek îcab ettirir. Eğer İngiliz, 

Fransız deseler hakları var. Sağ İslâmiyet, sol 

komünistlik, ortası da Nasraniyet diyebilirler. Fakat 

bu vatanda küfr-ü mutlaka karşı iman ve İslâmiyet'ten 

başka bir din, bir mezheb olamaz. Olsa, dini bırakıp 

komünistliğe girmektir. Çünki hakikî bir Müslüman 

hiçbir zaman Yahudi ve Nasrani olamıyor. 

Olsa olsa dinsiz olup tam anarşist olur. 

İnşâallah, Maarif ve Adliye vekilleri gibi sair 

erkânlar da bu ehemmiyetli hakikatı tam 

anlayacaklar. Sağ-sol tabiri yerine, hak ve hakikat ve 

Kur'an ve iman kuvvetine dayanıp bu vatanı küfr-ü 

mutlaktan, anarşilikten, zındıkadan ve onların 

dehşetli tahribatlarından kurtarmağa çalışmalarını 
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rahmet-i İlahiyeden bütün ruh u canımızla niyaz ve 

rica ediyoruz. 

 

Said Nursi  

* * * 

Dindar ve hamiyetkâr ve 

vatanperver milletvekillerine şunu 

arzediyorum: 

 Mekke-i Mükerreme'de Hacer-ül Esved yanında 

hürmet için konulduğunu hacıların gördükleri 

Zülfikar Mu'cizat-ı Kur'aniye mecmuasıyla Medine-i 

Münevvere'de de Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın kabri üzerinde konulduğunu gördükleri 

Asâ-yı Musa mecmuası gibi Risale-i Nur'un bir kısım 

eczaları, âlem-i İslâm'ın bizimle hakikî uhuvvetini 

temine vesile oldukları halde; müsadere edilmek 

suretiyle dört seneden beri evrak-ı muzırra gibi 

dosyalar içinde mahkeme mahzenlerinde çürütülmek 

suretiyle imhasına çalışıldığı ve dört mahkeme 

beraetine ve serbestiyetine karar verdikleri ve biz de 

çok defa makamata istida ile müracaat edip 

serbestiyetini istediğimiz ve hem Başbakan'ın "Din 

propagandası yüzünden şimdiye kadar bu vatana hiç 

bir zarar gelmediğini" söylediği halde, bu dindarların 

serbestiyeti hakkındaki kanunun tasdikinin ta'cili ve 

takdimi lâzım gelirken te'hir edilmesi, dindar 

meb'usların nazar-ı millette "kendilerine düşen en 

ehemmiyetli dinî vazifelerini yapmıyorlar" diye 

dindarların bir telaşları var. Biz de telaş ediyoruz ki 
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dâhilî, gizli dinsizler ve komünizm hesabına çalışan 

hainler bu vaziyetten istifade etmemeleri için, bu 

gelecek hakikatı sizlere beyan etmeye hamiyeten 

mecbur oldum. O hakikat da budur ki: 

  Demokrat dindar milletvekillerine bir 

hakikatı ihtar: 

 Bugünlerde hastalığım itibariyle kışın pek şiddetli 

hiddetine tahammül edemedim. Çok tecrübelerimle, 

umumî bir hatanın neticesinde hava ile zemin zelzele 

ile ve fırtına ile gazab-ı İlahîyi haber vermek nevinden 

hiddet ediyorlar gibi âdete muhalif bir vaziyet 

gösterdiler. Ben de bundan bir manevî fırtınaya 

alâmet hissettim. Kalbime geldi ki: "Acaba yine 

İslâmiyet ve hakaik-i imaniye zararına bir hata-yı 

umumî mi meydana geldi?" Âdetim olmadığı halde 

ve dünya siyasetini terk ettiğim halde bu nokta için 

sordum: "Ne var? Cerideler ne haber veriyorlar?" 

 Bana dediler ki: "Din propagandasını yapan 

dindarların serbestiyet kanunu geri kalmış. Fakat 

solcular hakkındaki kanunu ta'cil edip tasdik 

etmişler." 

 Kalbime geldi ki: Bu vatan ve İslâmiyet'in 

maslahatı, her şeyden evvel dindarların serbestiyeti 

hakkındaki kanunun hem ta'cil, hem tasdik ve hem 

de çabuk mekteblerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünki 

bu tasdik ile Rusya'daki kırk milyona yakın 

Müslüman'ı, hem dörtyüz milyon âlem-i İslâm'ın 

manevî kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatana 

kazandırmakla beraber komünistin manevî 
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tahribatına karşı şimdiye kadar Rus'un Amerika ve 

İngiliz'e karşı tecavüzünden ziyade, bin senelik 

adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi 

adavetinin muktezası iken; o tecavüzü durduran, 

şübhesiz hakaik-i Kur'aniye ve imaniyedir. Öyle ise 

bu vatanda her şeyden evvel o acib kuvvete karşı 

hakaik-i Kur'aniye ve imaniyeyi bilfiil elde tutup 

dinsizliğin önüne kuvvetli bir Sedd-i Zülkarneyn gibi 

bir sedd-i Kur'anî yapılması lâzım ve elzemdir. Çünki 

dinsizlik Rus'u, şimdiye kadar yarı Çin'i ve yarı 

Avrupa'yı istila ettiği halde; bize karşı tecavüz 

ettirmeyip tevkif ettiren, hakaik-i imaniye ve 

Kur'aniyedir. Yoksa Ruslar'ın tahribat nev'inden 

manevî kuvvetlerine karşı, adliyenin binden birine 

maddî ceza vermesiyle; serserilere ve fakirlere, 

zenginlerin malını peşkeş çeken ve hevesli gençlere 

ehl-i namusun kızlarını ve ailelerini mubah kılan ve az 

bir zamanda Avrupa'nın yarısını elde eden bir 

kuvvete karşı, ancak ve ancak manevî bombalar 

lâzım ki, o da hakaik-i Kur'aniye ve imaniye atom 

bombası olup o dehşetli solculuk cereyanını 

durdursun. Yoksa adliye vasıtasıyla yüzden birine 

verilen maddî ceza ile bu küllî kuvvet tevkif edilmez. 

 Onun için dindar milletvekilleri bu ta'cili lâzım 

gelen hakikatı te'hir etmelerinden, çok defa 

tecrübelerle gördüğümüz gibi bu defa da küre-i hava 

şiddetli soğuğu ile buna itiraz ediyor. 

 İki dehşetli harb-i umumînin neticesinde beşerde 

hasıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması 
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cihetiyle kat'iyyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da 

dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da 

olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak 

ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile 

istinad eden ve aklı ve kalbi ikna' eden Kur'an 

ile bir musalaha veya tâbi' olabilir. O vakit 

dörtyüz milyon ehl-i Kur'ana kılınç çekemez. 

Said Nursî  

* * * 

Kardeşlerim! Sizce münasib ise Başvekil'e ve 

dindar meb'uslara verilmek üzere, ihtara binaen 

yazdırılmış gayet ehemmiyetli bir hakikattır. 

Mukaddeme: Kırk seneye yakın siyaseti 

terkettiğimden ve ekser hayatım bir nevi inzivada 

geçtiğinden, hayat-ı içtimaiye ve siyasiye ile meşgul 

olmadığımdan büyük bir tehlikeyi göremiyordum. 

Bugünlerde o tehlikenin hem millet-i İslâmiyeye ve 

hem de bu memleket ve hükûmet-i İslâmiyeye büyük 

bir zarar vermeye zemin hazırlamakta olduğunu 

hissettim. Mecburiyetle, İslâmiyet milliyeti ve 

hâkimiyeti ve memleketin selâmeti için çalışan ehl-i 

siyaset ve cem'iyet-i beşeriyeye hamiyet ile çalışanlar 

için bana manevî bir ihtar edildiğinden üç noktayı 

beyan edeceğim: 

Birinci Nokta: Gazeteleri dinlemediğim halde 

bir-iki senedir "irtica ile ittiham" kelimesi 

mütemadiyen tekrar edildiğini işitiyordum. Eski Said 

kafasıyla dikkat ettim, kat'iyyen gördüm ki: Siyaseti 

dinsizliğe âlet yapan ve beşerdeki en dehşetli vahşet 
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ve bedeviliğin bir kanun-u esasîsine irticaa çalışan ve 

hamiyet maskesini başına geçiren gizli İslâmiyet 

düşmanları gaddarane bir ittiham ile; ehl-i İslâmiyet 

ve hamiyet-i diniye ve kuvvet-i imaniye cihetiyle değil 

dini siyasete âlet yapmak, belki de siyaseti dine âlet 

ve tâbi' yapmakla; tâ İslâmiyet'in kuvvet-i 

maneviyesinden bu hükûmet-i İslâmiyeyi tam 

kuvvetlendirmek ve dörtyüz milyon hakikî kardeşi 

arkasında ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım 

zalim Avrupa'nın dilenciliğinden kurtulmak için 

çalışanlara pek haksız olarak irtica damgasını vurup 

onları memlekete zararlı tevehhüm etmeleri, yerden 

göğe kadar hadsiz bir haksızlıktır. Nümunelerinden 

birinci nümunesi, bu asrın dehşetli zulmüne karşı bir 

sed olarak İkinci Nokta'da beyan etmek zamanı geldi. 

Menşeleri iki kanun-u esasîye istinad eden iki irtica 

var: 

Biri: Siyasî ve içtimaî ki, hakikî irticadır. Onun 

kanun-u esasîsi çok sû'-i istimale ve zulme medar 

olmuştur. 

İkincisi: İrtica namı verilen hakikî bir terakki ve 

adaletin esasıdır. 

İkinci Nokta: Beşerin vahşet ve bedevilik 

zamanlarındaki bir kanun-u esasîsine medeniyet 

namına dine hücum edenler, irtica ile o vahşete ve 

bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin selâmet, adalet ve 

sulh-u umumîsini mahveden o dehşetli vahşiyane 

kanun-u esasî, şimdi bizim bu bîçare memleketimize 

girmek istiyor. Garazkârane ve anudane 
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particilik gibi bazı cereyanları aşılamağa 

başlaması gibi bir ihtilaf görülüyor. O kanun-u 

esasî de budur: 

Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir 

ferdin hatasıyla o taifenin, o cereyanın, o aşiretin 

bütün ferdleri mahkûm ve düşman ve mes'ul 

tevehhüm ediliyor. Bir hata, binler hata hükmüne 

geçiriliyor. İttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik 

ve vatandaşlık, muhabbet ve uhuvveti zîr ü zeber 

ediyor.  

Evet, birbirine karşı gelen muannid ve muarız 

kuvvetler, kuvvetsiz oluyorlar. Bu kuvvetsizlikle 

zaîflendiği için millete ve memlekete ve vatana 

âdilane hizmete muvaffak olunamadığından maddî 

ve manevî bir nevi rüşvet vermeğe mecbur oluyorlar 

ki, dinsizleri kendilerine taraftar yapmak için...  

O gaddar, engizisyonane ve bedeviyane ve 

vahşiyane bu mezkûr kanun-u esasîye karşı; ayn-ı 

adalet olan bu semavî ve kudsî  

nass-ı kat'îsiyle Kur'anın bir kanun-u esasîsi 

muhabbet ve uhuvvet-i hakikiyeyi temin eden ve bu 

millet-i İslâmiyeyi ve memleketi büyük tehlikeden 

kurtaran bu kanun-u esasî ki: Birisinin hatasıyla 

başkası mes'ul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve 

taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik 

sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlikle 

yalnız manevî günahkâr olup âhirette mes'ul olur; 

dünyada değil.  
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Eğer bu kanun-u esasî çabuk düstur-u esasî 

yapılmazsa, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye, iki 

harb-i umumînin gösterdiği tahribatın 

emsaliyle esfel-i safilîn olan o vahşi irticaa 

düşecek. 

İşte Kur'anın bu gibi kudsî kanun-u esasîsine irtica 

namını veren bedbahtlar, vahşet ve bedeviliğin 

dehşetli bir kanun-u esasîsi olarak kabul ettikleri 

şimdiki öylelerinin siyasetinin bir nokta-i istinadı 

şudur ki:  

"Cemaatin selâmeti için ferd feda edilir.  

Vatanın selâmeti için eşhasın hukuku nazara 

alınmaz.  

Devletin siyasetinin selâmeti için cüz'î zulümler 

nazara alınmaz." Diye, 

 bir tek cani yüzünden bir köyü mahvetmekle bin 

masumun hakkını nazara almaz.  

Bir tek caninin yüzünden bin adamın kılınçtan 

geçmesini caiz görür.  

Bir adamın yaralanması ile binler masumu 

sıkıntıya verdirir.  

Ve ikiyüz adamı kurşuna dizilmesini, o bahane ile 

nazara almaz.  

Birinci Harb-i Umumîde üçbin adamın caniyane 

siyaset hatalarıyla otuz milyon bîçare nev'-i beşer 

aynı harbde mahvedildiği gibi, binler misaller var.  

İşte bu vahşiyane irticaın bu dehşetli zulümlerine 

karşı gelen Kur'an şakirdlerinin Kur'anın yüzer kanun-

u esasîsinden  âyetinin ders 
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verdiği kanun-u esasîsi ile adalet-i hakikiyeyi ve 

ittihadı ve uhuvveti temin etmeğe çalışan ehl-i iman 

fedakârlarına "mürteci" namını verip onları 

müttehem etmek, mel'un Yezid'in zulmünü, adalet-i 

Ömeriyeye tercih etmek misillü en vahşi ve zalimane 

bir engizisyon kanununu, beşerin en yüksek 

terakkiyatına ve adaletine medar olan Kur'anın 

mezkûr kanun-u esasîsine tercih etmek hükmündedir.  

Hükûmet-i İslâmiye ile bu memleketin selâmetine 

çalışan ehl-i siyasetin mezkûr hakikatı nazara alması 

lâzımdır. Yoksa üç veya dört cereyanın muannidane 

muaraza etmeleriyle, o kuvvetler, muaraza sebebiyle 

zayıflar. Memleketin menfaatine ve asayişine 

sarfedilecek o zayıf kuvvetle hâkimiyetini -hattâ 

istibdad ile de olsa- asayiş ve emniyet-i umumiyeyi 

muhafazaya kâfi gelmediğinden, Fransız ihtilâl-i 

kebirinin tohumlarının bu mübarek memleket-i 

İslâmiyeye ekilmesine yol vermektir diye telaş 

edilebilir. 

Madem bu ittifaksızlıktan gelen za'fiyet ve 

kuvvetsizlik sebebiyle ecnebinin politikasına ve 

ehemmiyetsiz muvakkat yardımlarına karşı bu acib 

manevî rüşvetler veriliyor. Dörtyüz milyon kardeşin 

uhuvvetine, milyarlar ecdadın mesleğine ehemmiyet 

verilmiyor gibi bir mana hükmediyor. Ve asayiş ve 

siyasete zarar gelmemek için bu kadar israfat ile bol 

maaşlar suretinde kuvvet teminine kendilerini mecbur 

zannederek rüşvetler veriliyor; milletin fakr-ı hali 

nazara alınmıyor.  
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Elbette ve elbette ve kat'î olarak şimdi bu 

memleketteki ehl-i siyaset garba ve ecnebiye verdiği 

siyasî ve manevî rüşvetin on mislini âlem-i İslâm'ın 

ileride cemahir-i müttefikası hükmünde olacak olan 

dörtyüz milyon müslüman kardeşlere, memleket ve 

milletin ve bu devlet-i İslâmiyenin selâmeti için gayet 

azîm bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lâzım ve 

elzemdir. 

     İşte o makbul, lâzım ve çok menfaatlı caiz ve vâcib 

rüşvet ise: Teavün-ü İslâm'ın esası ve hediye-i 

Kur'anın semavî bir düsturu ve rabıtası ve kudsî 

kanun-u esasîsi olan 

 

 kudsî, esasî kanunlarını düstur-u hareket 

etmektir.

Üçüncü Nokta şimdilik te'hir edildi. 

Said Nursî  

* * * 

Üstadımız diyor ki: 

"Yirmi sekiz sene zarfında hükûmetin resmî 

adamlarından bana rast gelenler, hep sıkıntı verdikleri 

halde, zabıtanın bana hiç sıkıntı vermediği gibi, bazı 

himayetkârane vaziyeti göstermelerinin hikmetini 

şimdi izhar ediyorum ki: Nur Talebeleri ve Risaleleri, 

manevî bir zabıta hükmünde asayiş ve emniyeti 
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muhafazaya -hem kudsî bir şekilde- çalıştıkları ve 

herkesin kalbinde nasihatlarıyla iman cihetinde bir 

yasakçı bıraktıkları tahakkuk etmiş. Zabıta bunu 

manen hissetmiş ki, bize her vakit dost göründü. 

Bunun sırrı budur ki: 

Kur'anın bir kanun-u esasîsiyle, yüzde doksan 

masuma zarar gelmemek için on cani yüzünden 

asayişi bozmaya çalışanları men' ediyorlar. Birisinin 

günahı ile başkası mes'ul olamaz.  

Bu sırra binaen şimdi asayişi bozmaya 

çalışan manevî, dehşetli kuvvetler mevcud 

olduğu halde; Fransa, Mısır, Fas, İran gibi 

yerlerden daha ziyade bu mübarek memlekette 

çalışıldığı halde emniyet ve asayişi 

bozamadıklarının en büyük sebebi, altıyüz bin 

Nur nüshaları ve beşyüz bin Nur Talebeleri zabıtaya 

bir manevî kuvvet olarak o manevî tahribata karşı 

dayandıklarını zabıta manen hissetmişler ki, 

yirmisekiz seneden beri resmî memurlara muhalif 

olarak Nurlara insafkârane ve merhametkârane 

vaziyet gösteriyorlar." 

Hem Üstadımız diyor ki: 

"Ben derim: Bu zamanda hocalardan hattâ 

sofilerden ziyade zabıta efradı ehl-i takva olup 

kebairden kendilerini muhafaza ve feraizi yapmasını 

vazifeleri iktiza ediyor. Ve ona ihtiyac-ı şedid var. Tâ 

ki karşısındaki manevî tahribatçılara karşı, asayiş ve 

emniyet-i umumiyeye ait vazifelerini tam 

yapabilsinler." 
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Hizmetindeki Nur Talebeleri  

* * * 

Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mes'ele-i 

mühimme 

 Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir 

hakikate, pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki: 

 Nev'-i beşer bu son harb-i umumînin eşedd-i 

zulüm ve eşedd-i istibdadı ile ve merhametsiz 

tahribatı ile ve birtek düşmanın yüzünden yüzer 

masumu perişan etmesiyle ve mağlubların dehşetli 

me'yusiyetleriyle ve galiblerin dehşetli telaş ve 

hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını 

tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan 

azablarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fâni ve 

muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin 

aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve 

fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet-i 

insaniyesinin umumî bir surette dehşetli 

yaralanmasıyla ve gaflet ve dalaletin, sert ve sağır 

olan tabiatın, Kur'anın elmas kılıncı altında 

parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, 

aldatıcı en geniş perdesi olan siyaset-i rûy-i zeminin 

pek çirkin, pek gaddarane hakikî sureti görünmesiyle 

elbette ve elbette hiç şübhe yok ki: Şimalde, garbda, 

Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nev'-i 

beşerin maşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye, 

böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin 

hakikî sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün 

kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şübhe yok ki: Bin 
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üçyüzaltmış senede, her asırda üçyüzelli milyon 

şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına 

milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan ve her 

dakikada milyonlar hâfızların kalbinde kudsiyet ile 

bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiç bir 

kitabda emsali bulunmayan bir tarzda, beşer için 

hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren 

ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler 

âyâtıyla, belki sarihan ve işareten onbinler defa dava 

edip haber veren ve sarsılmaz kat'î delillerle, şübhe 

getirmez hadsiz hüccetleriyle hayat-ı bâkiyeyi 

kat'iyyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, 

elbette nev'-i beşer bütün bütün aklını 

kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet 

başlarına kopmazsa; İsveç, Norveç, Finlandiya 

ve İngiltere'nin Kur'anı kabul etmeğe çalışan 

meşhur hatibleri ve Amerika'nın din-i hakkı 

arayan ehemmiyetli cem'iyeti gibi rûy-i zeminin 

geniş kıt'aları ve büyük hükûmetleri Kur'an-ı Mu'ciz-ül 

Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra 

bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünki bu 

hakikat noktasında kat'iyyen Kur'anın misli 

yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mu'cize-i 

ekberin yerini tutamaz. 

  Sâniyen: Madem Risale-i Nur, bu mu'cize-i 

kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini 

göstermiş ve muannid düşmanlarını teslime mecbur 

etmiş.  
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Hem kalbi, hem ruhu, hem hissiyatı tam tenvir 

edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda hazine-i 

Kur'aniyenin dellâllığını yapan ve ondan başka 

me'hazı ve mercii olmayan ve bir mu'cize-i 

maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam 

yapıyor ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve 

gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış ve 

dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı, Tabiat 

Risalesi'yle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve 

boğucu ve geniş daire-i âfâkında ve fennin en geniş 

perdelerinde Asâ-yı Musa'daki Meyve'nin Altıncı 

Mes'elesi ve Birinci, İkinci, Üçüncü, Sekizinci 

Hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp, 

nur-u tevhidi göstermiş.  

* * * 

Eski Dâhiliye Vekili, şimdi Parti Kâtib-i 

Umumîsi Hilmi Bey! 

Bin seneden beri âlem-i İslâmiyeti kahramanlığı ile 

memnun eden ve vahdet-i İslâmiyeyi muhafaza eden 

ve âlem-i beşeriyeti, küfr-ü mutlaktan ve dalaletten 

şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan 

Türk milleti ve Türkleşmiş olanların din kardeşleri; 

eğer şimdi, eski zaman gibi kahramancasına Kur'an'a 

ve hakaik-i imana sahib çıkmazsanız ve sizler gibi ehl-

i hamiyet, eskide yanlış bir surette ve din zararına 

medeniyetin propagandası yerinde doğrudan 

doğruya hakaik-i Kur'aniye ve imaniyeyi tervice 

çalışmazsanız, size kat'iyyen haber veriyorum ve 

kat'î hüccetlerle isbat ederim ki; âlem-i İslâmın 
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muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret ve 

kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine 

bir adavet ve şimdi âlem-i İslâmı mahva çalışan küfr-

ü mutlak altındaki anarşiliğe mağlub olup, âlem-i 

İslâmın kal'ası ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin 

parça parça olmasına ve şark-ı şimalîden çıkan 

dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet verecek. 

Evet, hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu 

kahraman millet, Kur'an kuvvetiyle dayanabilir. 

Yoksa küfr-ü mutlakı, istibdad-ı mutlakı, sefahet-i 

mutlakı ve ehl-i namusun servetini serserilere ibahe 

etmesini âlet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir 

cereyanı durduracak; ancak İslâmiyet hakikatıyla 

mezcolmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini 

İslâmiyette bulmuş bu millet dayanabilir.  

Bu milletin hamiyetperverleri ve 

milliyetperverleri, her şeyden evvel bu 

mümtezic, müttehid milliyetin can damarı 

hükmünde olan hakaik-i Kur'aniyeyi terbiye-i 

medeniye yerine esas tutmak ve düstur-u 

hareket yapmakla o cereyanı durdurur 

inşâallah. 

İkinci cereyan: Âlem-i İslâm'daki 

müstemlekâtlarını kendilerine ısındırmak ve tam 

bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyet-i 

İslâmiyeyi dinsizlikle ittiham etmekle bozmak ve 

âlem-i İslâm'ın irtibatını manen kesmek ve 

uhuvvetlerini bu millete adavete çevirmek gibi bir 

plânla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş. 
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Eğer bu cereyanın aklı başında olsa, bu dehşetli plânı 

değiştirip hariçteki âlem-i İslâm'ı okşadığı gibi; bu 

merkezdeki İslâmiyet dinini okşasa, hem o da çok 

istifade eder, hem azîm fütuhatını bir derece 

muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehşetli 

beladan kurtulur. 

Eğer şimdi siz kâtib-i umumî olduğunuz 

hamiyetperver, milliyetperver adamlar, şimdiye kadar 

cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı 

çiğneyen usûlleri muhafazaya çalışıp, üç-dört şahsın 

inkılab namında yaptıkları icraatı esas tutarak 

mevcud haseneleri ve inkılab iyiliklerini onlara verip 

ve mevcud dehşetli kusurları millete verilse, o vakit 

üç-dört adamın seyyiesi üç-dört milyon seyyie olup 

bu kahraman ve dindar milleti ve İslâm ordusu olan 

Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli 

merhum ordularına ve milyonlarla şehidlerine ve 

milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir manevî 

azab ve şerefsizlik olmakla beraber; o üç-dört 

inkılabçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve 

ordunun kuvvet ve himmetiyle vücud bulan 

haseneleri o üç-dört adama verilse, o üç-dört milyon 

iyilikler, üç-dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe 

iner; daha dehşetli kusurlara keffaret olamaz. 

Sâlisen: Size karşı elbette çok cihetlerde dâhilî 

ve haricî muarızlar var. Ben dünya ve siyasetin haline 

bakmadığım için bilemiyorum. Fakat beni bu senede 

çok sıkıştırdıkları için mecburiyetle sebebine baktım 

ki, size karşı bir muarız çıkmış.  
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Eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakaik-i 

imaniye namına çıksa idi, birden sizi mağlub ederdi. 

Çünki bu milletin yüzde doksanı, bin seneden beri 

an'ane-i İslâmiye ile, ruh ve kalb ile bağlanmış. 

Zahiren muhalif-i fıtratındaki emre, itaat cihetiyle 

serfüru' etse de kalben bağlanmaz. 

Hem bir müslüman, başka milletler gibi değil. 

Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıd altında 

kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan 

başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu 

hakikatın çok hüccetleri, çok misalleri var. Kısa kesip 

sizin zekâvetinize havale ediyorum. 

Bu asrın Kur'ana şiddet-i ihtiyacını hissetmekte 

İsveç, Norveç, Finlandiya'dan geri kalmamak size 

elzemdir. Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak 

vazifenizdir. Siz, şimdiye kadar gelen inkılab 

kusurlarını üç-dört adamlara verip şimdiye kadar 

umumî harb ve sair inkılabların icbarıyla yapılan 

tahribatları -hususan an'ane-i diniye hakkında- tamire 

çalışsanız, hem size istikbalde çok büyük bir şeref ve 

âhirette büyük kusuratlarınıza keffaret olup, hem 

vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek 

milliyetperver, hamiyetperver namına müstehak 

olursunuz. 

Râbian: Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir 

kapısı kapanmıyor ve madem siz de herkes gibi kabre 

koşuyorsunuz ve madem o kat'î ölüm ehl-i dalalet 

için i'dam-ı ebedîdir, yüzbin hamiyetçilik ve 

dünyaperestlik ve siyasetçilik onu tebdil edemez ve 
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madem Kur'an, o i'dam-ı ebedîyi ehl-i iman için 

terhis tezkeresine çevirdiğini güneş gibi isbat eden 

Risale-i Nur elinize geçmiş ve yirmi seneden beri 

hiçbir feylesof, hiçbir dinsiz ona karşı çıkamıyor, 

bilakis dikkat eden feylesofları imana getiriyor ve bu 

on iki sene zarfında dört büyük mahkemeniz ve 

feylesof ve ülemadan mürekkeb ehl-i vukufunuz, 

Risale-i Nur'u tahsin ve tasdik ve takdir edip, iman 

hakkındaki hüccetlerine itiraz edememişler ve bu 

millet ve vatana hiçbir zararı olmamakla beraber, 

hücum eden dehşetli cereyanlara karşı sedd-i 

Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'anî olduğuna, 

Türk milletinden hususan mekteb görmüş gençlerden 

yüzbin şahid gösterebilirim; elbette benim size karşı 

bu fikrimi tam nazara almak, ehemmiyetli bir 

vazifenizdir. Siz dünyevî çok diplomatları her zaman 

dinliyorsunuz; bir parça da âhiret hesabına konuşan, 

benim gibi kabir kapısında vatandaşların haline 

ağlayan bir bîçareyi dinlemek lâzımdır.  

* * * 
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[Risale-i Nur'un vatana, millete ve İslâmiyet'e 

büyük hizmetini kabul ve takdir eden 

Başvekil Adnan Menderes'e Üstad'ın yazdığı 

bir mektub] 

 

Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alâkasız 

bulunduğum halde, Adnan Menderes gibi bir İslâm 

kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve 

vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için; o surî 

konuşmak yerine bu mektub benim bedelime 

konuşsun diye yazdım. 

Gayet kısa birkaç esası, İslâmiyet'in bir 

kahramanı olan Adnan Menderes gibi 

dindarlara beyan ediyorum: 

Birincisi: İslâmiyet'in pek çok kanun-u 

esasîsinden birisi:  âyet-i 

kerimesinin hakikatıdır ki; birisinin cinayetiyle 

başkaları, akraba ve dostları mes'ul olamaz. Halbuki 

şimdiki siyaset-i hazırada particilik tarafdarlığı ile, bir 

câninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza 

gösteriliyor.  

Bir câninin cinayeti yüzünden, tarafdarları 

veyahut akrabaları dahi şeni' gıybetler ve tezyifler 

edilip, bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden, 

gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara 

dokundurup, kin ve garaza ve mukabele-i bil'misile 

mecbur ediliyor. Bu ise hayat-ı içtimaiyeyi tamamen 

zîr ü zeber eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların 
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parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. 

İran ve Mısır'daki hissedilen hâdise ve buhranlar, bu 

esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi 

değil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir nisbetindedir. 

Allah etmesin, bu hal bizde olsa, pek dehşetli olur. 

Bu tehlikeye karşı çare-i yegâne: Uhuvvet-i 

İslâmiyeyi ve esas İslâmiyet milliyetini o kuvvetin 

temel taşı yapıp, masumları himaye için, cânilerin 

cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lâzımdır. 

Hem emniyetin ve asayişin temel taşı, yine bu 

kanun-u esasîden geliyor: 

Meselâ: Bir hanede veya bir gemide bir masum 

ile on câni bulunsa, hakikî adaletle ve emniyet ve 

asayiş düstur-u esasîsi ile o masumu kurtarıp 

tehlikeye atmamak için, gemiye ve haneye ilişmemek 

lâzım; ta ki masum çıkıncaya kadar. 

İşte bu kanun-u esasî-i Kur'anî hükmünce, asayiş 

ve emniyet-i dâhiliyeye ilişmek, on câni yüzünden 

doksan masumu tehlikeye atmak, gazab-ı İlahînin 

celbine vesile olur.  

Madem Cenab-ı Hak, bu tehlikeli zamanda bir 

kısım hakikî dindarların başa geçmesine yol açmış. 

Kur'an-ı Hakîm'in bu kanun-u esasîsini kendilerine bir 

nokta-i istinad ve onlara garazkârlık edenlere karşı 

siper yapmak lâzım geldiğini, zaman ihtar ediyor. 

İslâmiyet'in ikinci bir kanun-u esasîsi şu hadîs-i 

şeriftir: 

  hakikatıyla, memuriyet bir 

hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm 



Beyanat ve Tenvirler  |45 

 

 

 

âleti değil. Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin 

noksaniyetiyle ve ubudiyetin za'fiyetiyle benlik, 

enaniyet kuvvet bulmuş.  

Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp, bir hâkimiyet 

ve müstebidane bir mertebe tarzına getirdiğinden; 

abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi, adalet adalet 

olmaz, esasıyla da bozulur ve hukuk-u ibad da zîr ü 

zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne 

geçemiyor ki, hak olabilsin; belki nefsanî haksızlıklara 

vesile olur.

Şimdi Adnan Menderes gibi, "İslâmiyet'in ve dinin 

îcablarını yerine getireceğiz" diye ve mezkûr iki 

kanun-u esasîye karşı muhalefet edip tam zıddına 

olarak iki dehşetli cereyan, gayet büyük rüşvet ile 

halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol 

açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir. 

Birisi: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir 

câni yüzünden kırk masumu kesmiş, bir köyü de 

yakmış. Bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin 

zevkine geçecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde 

rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum 

ediliyor. 

İkinci hücum da: İslâmiyet milliyet-i kudsiyesini 

bırakıp -evvelkisi gibi- bir câni yüzünden yüz 

masumun hakkını çiğneyebilen, zahiren bir 

milliyetçilik ve hakikatta ırkçılık damarıyla hem 

hürriyetperver dindar Demokratlara, hem bütün bu 

vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan 

bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bîçare 
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Türkler aleyhine, hem Demokrat'ın takib ettiği siyaset 

aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere 

gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği 

veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faideden 

bin defa daha ziyade hakikî kardeşleri düşmanlığa 

çevirmek gibi acib tehlikeyi, o sarhoşluğu ile 

hissedemiyor. Meselâ: İslâmiyet milliyeti ile dörtyüz 

milyon hakikî kardeşin her gün  

  dua-yı umumîsiyle manevî yardım görmek 

yerine, ırkçılık dörtyüz milyon mübarek kardeşleri, 

dörtyüz serseriye ve lâübalilere yalnız dünyevî ve pek 

cüz'î bir menfaati için terk ettiriyor.  

Bu tehlike hem bu vatana, hem hükûmete, 

hem de dindar Demokratlara ve Türkler'e 

büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da hakikî 

Türk değillerdir. Necib Türkler böyle hatadan 

çekinirler.  

Bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp, 

dindar Demokratları devirmeye çalıştıkları ve 

çalıştırıldıkları, meydandaki âsâr ile tahakkuk 

ediyor. Bu acib tahribata ve bu iki kuvvetli 

muarızlara karşı; kırk sahabe ile dünyanın kırk 

devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe 

eden ve bin dörtyüz sene zarfında ve her asırda 

üçyüz-dörtyüz milyon şakirdi bulunan hakikat-ı 

Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun 

içindeki dünyevî ve uhrevî saadet-i ebediyenin 

zevklerine o cazibedar hakikatla beraber nokta-i 
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istinad yapmak, o mezkûr muarızlarınıza ve hem 

dâhil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lâzım ve 

elzem ve zarurî bir çare-i yegânedir.  

Yoksa o insafsız dâhilî ve haricî düşmanlarınız 

sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de 

cinayetlerini ilâve ederek başkaların başına 

yükledikleri gibi, size de yükleyecekler.  

Hem size, hem vatana, hem millete telafi 

edilmeyecek bir tehlike olur. 
Cenab-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki 

hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden 

muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz, 

yapacağınız hizmete ve mezkûr hakikatı kabul 

etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. 

Üçüncüsü: İslâmiyet'in hayat-ı içtimaiyeye dair 

bir kanun-u esasîsi dahi bu hadîs-i şerifin 

 

hakikatıdır. Yani, hariçteki düşmanların tecavüzlerine 

karşı dâhildeki adaveti unutmak ve tam tesanüd 

etmektir.  

Hattâ en bedevi taifeler dahi bu kanun-u esasînin 

menfaatini anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı 

vakit, o taife birbirinin babasını, kardeşini 

öldürdükleri halde, o dâhildeki düşmanlığı unutup, 

hariçteki düşman def' oluncaya kadar tesanüd 

ettikleri halde; binler teessüflerle deriz ki, benlikten, 

hodfüruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen 

dâhildeki tarafgirane fikriyle, kendi tarafına şeytan 
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yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek 

yardım etse lanet edecek gibi hâdisatlar görünüyor.  

Hattâ bir sâlih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif bir 

büyük sâlih âlimi tekfir derecesinde gıybet ettiği ve 

İslâmiyet aleyhinde bir zındığı, onun fikrine uygun ve 

tarafdar olduğu için hararetle sena ettiğini gördüm. 

Ve şeytandan kaçar gibi otuzbeş seneden beri siyaseti 

terkettim. 

Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerif'e, hem 

şeair-i İslâmiyeye, hem bu dindar millete büyük bir 

cinayet yaptığı vakit, muhaliflerinin onun o vaziyeti 

hoşlarına gittiği görüldü. Halbuki küfre rıza küfür 

olduğu gibi; dalalete, fıska, zulme rıza da 

fısktır, zulümdür, dalalettir. Bu acib halin sırrını 

gördüm ki; kendilerini millet nazarında ettikleri 

cinayetlerinden mazur göstermek damarıyla 

muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha câni 

görmek ve göstermek istiyorlar.  

İşte bu çeşit dehşetli haksızlıkların neticeleri pek 

tehlikeli olduğu gibi, içtimaî ahlâkı da zîr ü zeber edip 

bu vatan ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük 

bir sû'-i kasd hükmündedir. 

Daha yazacaktım; fakat bu üç nokta-i esasiyeyi 

şimdilik dindar hürriyetperverlere beyan etmekle 

iktifa ediyorum. 

Said Nursî  

* * * 



Beyanat ve Tenvirler  |49 

 

 

 

Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle 

evvelce yazılan içtimaî hayatımıza ait bir 

hakikatın hâşiyesini tekrar takdim ediyoruz. 

Hâşiye : Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve 

su'-i istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur 

eden Ticanî mes'elesini dindar Demokratlara 

yüklememek ve âlem-i İslâm'ın nazarında 

Demokratları düşürmemenin çâre-i yegânesi 

kendimce böyle düşünüyorum: Ezan-ı 

Muhammedî'nin (A.S.M.) neşriyle Demokratlar on 

derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya'yı, beş yüz sene 

devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve hâlen 

İslâm'da çok hüsn-ü te'sir yapan ve bu vatan 

ahalisine âlem-i İslâm'ın hüsn-ü teveccühünü 

kazandıran, yirmisekiz sene mahkemelerin muzır 

cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraetine 

karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestîsini 

dindar Demokratlar ilân etmeli ve bu yaraya bir nevi 

merhem vurmalıdırlar.  

O vakit âlem-i İslâm'ın teveccühünü kazandıkları 

gibi, başkalarının zâlimane kabahatları onlara 

yüklenmez fikrindeyim. Dindar Demokratlar, hususan 

Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuzbeş 

seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki saat baktım 

ve bunu yazdım. 

Said Nursî  

* * * 
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 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

  Evvelâ: Hem geçmiş, hem gelecek, hem maddî, 

hem manevî bayramlarınızı ve mübarek 

gecelerinizi bütün ruh u canımla tebrik ve ettiğiniz 

ibadet ve duaların makbuliyetini rahmet-i İlahiyeden 

bütün ruh u canımızla niyaz edip, isteyip, o mübarek 

dualara âmîn deriz. 

  Sâniyen: Hem çok defa manevî, hem çok 

cihetlerden ehemmiyetli iki suallerine mahrem cevab 

vermeye mecbur oldum. 

  Birinci Sualleri: Ne için eskiden hürriyetin 

başında siyasetle hararetle meşgul oluyordun? Bu 

kırk seneye yakındır ki, bütün bütün terk ettin? 

  Elcevab: Siyaset-i beşeriyenin en esaslı bir 

kanun-u esasîsi olan: "Selâmet-i millet için ferdler 

feda edilir. Cemaatin selâmeti için eşhas kurban 

edilir. Vatan için herşey feda edilir." diye; bütün nev'-i 

beşerdeki şimdiye kadar dehşetli cinayetler bu 

kanunun sû'-i istimalinden neş'et ettiğini kat'iyyen 

bildim.  

Bu kanun-u esasî-yi beşeriye, bir hadd-i 

muayyenesi olmadığı için çok sû'-i istimale yol açmış. 

İki harb-i umumî, bu gaddar kanun-u esasînin sû'-i 

istimalinden çıkıp bin sene beşerin terakkiyatını zîr ü 

zeber ettiği gibi, on câni yüzünden doksan masumun 

mahvına fetva verdi.  

Bir menfaat-i umumî perdesi altında şahsî 

garazlar, bir câni yüzünden bir kasabayı harab etti. 
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Risale-i Nur bu hakikatı bazı mecmua ve müdafaatta 

isbat ettiği için onlara havale ediyorum. 

 İşte beşeriyet siyasetlerinin bu gaddar kanun-u 

esasîsine karşı Arş-ı A'zam'dan gelen Kur'an-ı Mu'ciz-

ül Beyan'daki bu gelen kanun-u esasîyi buldum. O 

kanunu da şu âyet ifade ediyor: 

 

 Yani bu iki âyet, bu esası ders veriyor ki: "Bir 

adamın cinayetiyle başkalar mes'ul olmaz.  

Hem bir masum, rızası olmadan, bütün insana da 

feda edilmez. Kendi ihtiyarıyla, kendi rızasıyla kendini 

feda etse, o fedakârlık bir şehadettir ki, o başka 

mes'eledir." diye hakikî adalet-i beşeriyeyi tesis 

ediyor. Bunun tafsilâtını da Risale-i Nur'a havale 

ediyorum. 

  İkinci Sual: Sen eskiden şarktaki bedevi aşairde 

seyahat ettiğin vakit, onları medeniyet ve terakkiyata 

çok teşvik ediyordun. Neden, kırk seneye yakındır, 

medeniyet-i hazıradan "mimsiz" diyerek hayat-ı 

içtimaiyeden çekildin, inzivaya sokuldun? 

  Elcevab: Medeniyet-i hazıra-i garbiye, semavî 

kanun-u esasîlere muhalif olarak hareket ettiği için 

seyyiatı hasenatına; hataları, zararları, faidelerine 

racih geldi. Medeniyetteki maksud-u hakikî olan 

istirahat-ı umumiye ve saadet-i hayat-ı 

dünyeviye bozuldu. İktisad, kanaat yerine israf 

ve sefahet ve sa'y ve hizmet yerine tenbellik ve 
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istirahat meyli galebe çaldığından, bîçare beşeri 

hem gayet fakir, hem gayet tenbel eyledi. Semavî 

Kur'anın kanun-u esasîsi 

 ferman-ı esasîsiyle: "Beşerin saadet-i 

hayatiyesi, iktisad ve sa'ye gayrette olduğunu ve 

onunla beşerin havas, avam tabakası birbiriyle 

barışabilir." diye Risale-i Nur bu esası izaha binaen 

kısa bir-iki nükte söyleyeceğim: 

  Birincisi: Bedevilikte beşer üç-dört şeye muhtaç 

oluyordu. O üç-dört hacatını tedarik etmeyen on 

adedde ancak ikisi idi. Şimdiki garb medeniyet-i 

zalime-i hazırası sû'-i istimalat ve israfat ve hevesatı 

tehyic ve havaic-i gayr-ı zaruriyeyi, zarurî hacatlar 

hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle şimdiki 

o medenî insanın tam muhtaç olduğu dört hacatı 

yerine, yirmi şeye bu zamanda muhtaç oluyor.  

O yirmi hacatı tam helâl bir tarzda tedarik 

edecek, yirmiden ancak ikisi olabilir. On 

sekizi muhtaç hükmünde kalır.  

Demek bu medeniyet-i hazıra insanı çok fakir 

ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka 

haram kazanmaya sevk etmiş. Bîçare avam ve havas 

tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Kur'an'ın 

kanun-u esasîsi olan "vücub-u zekat, hurmet-i 

riba" vasıtasıyla avamın havassa karşı itaatini ve 

havassın avama karşı şefkatini temin eden o kudsî 

kanunu bırakıp burjuvaları zulme, fukaraları isyana 

sevk etmeye mecbur etmiş. İstirahat-ı beşeriyeyi zîr ü 

zeber etti! 
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  İkinci Nükte: Bu medeniyet-i hazıranın 

hârikaları, beşere birer nimet-i Rabbaniye 

olmasından, hakikî bir şükür ve menfaat-ı beşerde 

istimali iktiza ettiği halde, şimdi görüyoruz ki: 

Ehemmiyetli bir kısım insanı tenbelliğe ve sefahete ve 

sa'yi ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı 

dinlemek meylini verdiği için sa'yin şevkini kırıyor. Ve 

kanaatsizlik ve iktisadsızlık yoluyla sefahete, israfa, 

zulme, harama sevkediyor.  

Meselâ: Risale-i Nur'daki "Nur Anahtarı"nın dediği 

gibi: "Radyo büyük bir nimet iken, maslahat-ı 

beşeriyeye sarf edilmek ile bir manevî şükür iktiza 

ettiği halde, beşte dördü hevesata, lüzumsuz 

malayani şeylere sarf edildiğinden; tenbelliğe, radyo 

dinlemekle heveslenmeye sevk edip, sa'yin şevkini 

kırıyor. Vazife-i hakikiyesini bırakıyor.  

Hattâ çok menfaatli olan bir kısım hârika vesait, 

sa'y ve amel ve hakikî maslahat-ı ihtiyac-ı beşeriyeye 

istimali lâzım gelirken, ben kendim gördüm; ondan 

bir-ikisi zarurî ihtiyacata sarfedilmeye mukabil, ondan 

sekizi keyf, hevesat, tenezzüh, tenbelliğe mecbur 

ediyor. Bu iki cüz'î misale binler misaller var. 

  Elhasıl: Medeniyet-i garbiye-i hazıra, semavî 

dinleri tam dinlemediği için, beşeri hem fakir edip 

ihtiyacatı ziyadeleştirmiş. İktisad ve kanaat esasını 

bozup, israf ve hırs ve tama'ı ziyadeleştirmeye, zulüm 

ve harama yol açmış.  

Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle 

o bîçare muhtaç beşeri tam tenbelliğe atmış. 
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Sa'y ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata, 

sefahete sevk edip ömrünü faidesiz zayi' 

ediyor.  

Hem o muhtaç ve tenbelleşmiş beşeri hasta 

etmiş. Sû'-i istimal ve israfat ile yüz nevi 

hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş. 

 Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü 

her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik 

cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla; 

intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü 

i'dam-ı ebedî suretinde gösterip, her vakit beşeri 

tehdid ediyor. Bir nevi cehennem azabı 

veriyor. 

 İşte bu dehşetli musibet-i beşeriyeye karşı Kur'an-ı 

Hakîm'in dört yüz milyon talebesinin intibahıyla ve 

içinde semavî, kudsî kanun-u esasîleriyle bin üçyüz 

sene evvel gösterdiği gibi, yine bu dört yüz milyonun 

kendi kudsî esasî kanunlarıyla beşerin bu üç dehşetli 

yarasını tedavi etmesini; ve eğer yakında kıyamet 

kopmazsa, beşerin hem saadet-i hayat-ı 

dünyeviyesini, hem saadet-i hayat-ı 

uhreviyesini kazandıracağını ve ölümü, i'dam-ı 

ebedîden çıkarıp âlem-i nura bir terhis 

tezkeresi göstermesini ve ondan çıkan 

medeniyetin mehasini, seyyiatına tam galebe 

edeceğini ve şimdiye kadar olduğu gibi; dinin 

bir kısmını, medeniyetin bir kısmını kazanmak 

için rüşvet vermek değil, belki medeniyeti ona, 

o semavî kanunlara bir hizmetkâr, bir 
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yardımcı edeceğini Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın 

işarat ve rumuzundan anlaşıldığı gibi rahmet-i 

İlahiyeden şimdiki uyanmış beşer bekliyor, 

yalvarıyor, arıyor! 

 

Said Nursî  

* * * 

Reisicumhur'a ve Başvekil'e 

Kabir kapısında ve seksen küsur yaşında, birkaç 

hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendini yakın 

gören bir bîçare garib ihtiyar der ki: Size iki hakikatı 

beyan ediyorum: 

Evvelâ: Sizlerin Pakistan ve Irak'la gayet 

muvaffakıyetkârane ittifakını, bu millete kemal-i 

samimiyetle, sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh 

u canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı, inşâallah 

dörtyüz milyon İslâm'ın sulh-u umumiyesine ve 

selâmet-i ammenin teminine kat'î bir mukaddeme 

olarak ruhumda hissettim.  

Ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu 

size yazmaya mecbur kaldım. Otuz-kırk seneden beri 

dünyayı ve siyaseti terkettiğim halde, şiddetli bir 

alâka ile bu ihtar-ı kalbînin sebebi: Elli seneden beri 

imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve 

Kur'anın bu zamanda bir mu'cize-i maneviyesi olan 

Risale-i Nur'un Arabistan ve Pakistan'da her yerden 

daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hattâ 

aldığımız habere göre, mahkemece tesbit edilen 

mikdarın üç misli Risale-i Nur'un talebelerinin o 



56 | Beyanat ve Tenvirler   

 
havalide bulunmalarıdır. Bu sır için âhir hayatımda 

kabir kapısında bu netice-i azîmeyi görmek ve beyan 

etmeye ruhen mecbur oldum. 

Sâniyen: Irkçılık fikri, Emevîler zamanında 

büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında 

"kulüpler" suretinde büyük zararı görülmesi ve 

birinci harb-i umumîde yine ırkçılığın istimali ile 

mübarek kardeş Arabların mücahid Türklere karşı 

zararı görüldüğü gibi, şimdi de uhuvvet-i İslâmiyeye 

karşı istimal edilebilir ve istirahat-ı umumiye 

düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar 

vermeğe çalıştıklarına emareler görünüyor.  

Halbuki menfî hareketle başkasının zararıyla 

beslenmek, ırkçılığın seciye-i fıtrîsi olduğu halde; 

evvelâ başta Türk milleti dünyanın her tarafında 

müslüman olduğundan onların ırkçılıkları İslâmiyetle 

mezcolmuş, kabil-i tefrik değil. Türk, Müslüman 

demektir. Hattâ Müslüman olmayan kısmı, 

Türklükten de çıkmışlar. Türk gibi Arablarda da 

Arablık ve Arab milliyeti İslâmiyetle mezcolmuş ve 

olmak lâzımdır. Hakikî milliyetleri İslâmiyettir. O 

kâfidir. Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir.  

Sizin bu defaki Irak ve Pakistan'la pek kıymetdar 

ittifakınız, inşâallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını 

def'edecek ve dört-beş milyon ırkçıların yerine, 

dörtyüz milyon kardeş Müslümanları ve sekizyüz 

milyon sulh ve müsalemet-i umumiyeye şiddetle 

muhtaç Hristiyan ve sair dinler sahiblerinin 

dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir 
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vesile olacağına, ruhuma kanaat geldiğinden size 

beyan ediyorum. 

Sâlisen: Altmış beş sene evvel bir vali bana bir 

gazete okudu. Bir dinsiz müstemlekât nâzırı Kur'anı 

elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki: "Bu, 

İslâmların elinde kaldıkça, biz onlara hakikî hâkim 

olamayız, tahakkümümüz altında tutamayız. Ya 

Kur'anı sukut ettirmeliyiz veyahut Müslümanları 

ondan soğutmalıyız." 

İşte bu iki fikirle, dehşetli ifsad komitesi bu bîçare, 

fedakâr, masum, hamiyetkâr millete zarar vermeye 

çalışmışlar. Ben de altmışbeş sene evvel bu cereyana 

karşı, Kur'an-ı Hakîm'den istimdad eyledim. Hakikate 

karşı kısa bir yol ve bir de pek büyük bir Dârülfünun-

u İslâmiye tasavvuru ile, altmışbeş senedir, âhiretimizi 

kurtarmak ve onun bir faidesi olarak hayat-ı 

dünyeviyemizi de istibdad-ı mutlaktan ve dalaletin 

helâketinden kurtarmaya ve akvam-ı İslâmiyenin 

mabeynindeki uhuvvetini inkişaf ettirmeye iki vesileyi 

bulduk: 

Birinci Vesilesi: Risale-i Nur'dur ki; uhuvvet-i 

imaniyenin inkişafına kuvvet-i iman ile hizmet 

ettiğine kat'î delil, emsalsiz bir mazlûmiyet ve âcizlik 

haletinde te'lif edilmesi ve şimdi âlem-i İslâm'ın ekserî 

yerlerinde ve Avrupa ve Amerika'ya da tesirini 

göstermesi ve ihtilâlcilere ve dinsiz felsefeye ve otuz 

seneden beri dehşetli bir surette maddiyyun ve 

tabiiyyun gibi dinsizlik fikrine karşı galebe çalması ve 

hiçbir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi onları 
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cerhedememesidir. İnşâallah bir zaman da, sizin gibi 

uhuvvet-i İslâmiyenin anahtarını bulan zâtlar, bu 

mu'cize-i Kur'aniyenin cilvesini âlem-i İslâm'a 

işittireceksiniz. 

İkinci Vesilesi: Altmış beş sene evvel Câmi-ül 

Ezher'e gitmek istiyordum. Âlem-i İslâm'ın 

medresesidir diye, ben de o mübarek medresede bir 

ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenab-

ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki: Câmi-ül 

Ezher Afrika'da bir medrese-i umumiye olduğu gibi; 

Asya, Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir 

dârülfünun, bir İslâm üniversitesi Asya'da lâzımdır. Tâ 

ki İslâm kavimlerini, meselâ Arabistan, Hindistan, 

İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri, 

menfî ırkçılık ifsad etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî 

ve umumî milliyet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti 

ile  Kur'anın bir kanun-u esasîsinin 

tam inkişafına mazhar olsun.  

Ve felsefe fünunu ile ulûm-u diniye birbiriyle 

barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikıyla 

tam musalaha etsin. Ve Anadolu'daki ehl-i mekteb ve 

ehl-i medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin 

diye vilayat-ı şarkıyenin merkezinde hem Hindistan, 

hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem 

Türkistan'ın ortasında Medreset-üz Zehra manasında, 

Câmi-ül Ezher üslûbunda bir dârülfünun; hem 

mekteb, hem medrese olarak bir üniversite için, tam 

ellibeş senedir Risale-i Nur'un hakaikına çalıştığım 

gibi, ona da çalışmışım. En evvel bunun kıymetini 
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(Allah rahmet etsin) Sultan Reşad takdir edip yalnız 

binasını yapmak için yirmi bin altun lira verdiği gibi, 

sonra ben eski harb-i umumîdeki esaretimden 

döndüğüm vakit, Ankara'da mevcud 200 meb'ustan 

163 meb'usun imzası ile 150 bin lira, o zaman 

paranın kıymetli vaktinde, aynı o üniversite için 

vermeyi kabul ve imza ettiler. Mustafa Kemal de 

içinde idi. Demek, şimdiki para ile beş milyon liraya 

yakın bir tahsisat vermekle, tâ o zamanda böyle 

kıymetdar bir üniversitenin tesisine herşeyden ziyade 

ehemmiyet verdiler. Hattâ dinde çok lâkayd ve 

garblılaşmak ve an'anattan tecerrüd etmek taraftarı 

bulunan bir kısım meb'uslar dahi onu imza ettiler. 

Yalnız onlardan ikisi dediler ki: "Biz şimdi ulûm-u 

an'ane ve ulûm-u diniyeden ziyade garblılaşmaya ve 

medeniyete muhtacız." Ben de cevaben dedim: 

"Siz, farz-ı muhal olarak, hiçbir cihette ihtiyaç 

olmasa da ekser enbiyanın Asya'da, şarkta zuhuru ve 

ekser hükemanın ve feylesofların garbda gelmelerinin 

delaletiyle; Asya'yı hakikî terakki ettirecek, fen ve 

felsefenin tesiratından ziyade hiss-i dinî olduğu halde, 

bu fıtrî kanunu nazara almayarak garblılaşmak 

namıyla an'ane-i İslâmiyeyi bıraksanız ve lâdinî bir 

esas yapsanız dahi, dört-beş büyük milletlerin 

merkezinde olan vilayat-ı şarkıyede millet, vatan 

selâmeti için dine, İslâmiyet'in hakaikına kat'iyyen 

taraftar olmak, size lâzım ve elzemdir. Binler 

misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim: 
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Ben Van'da iken, hamiyetli Kürd bir talebeme 

dedim ki: "Türkler İslâmiyete çok hizmet etmişler. Sen 

onlara ne niyetle bakıyorsun?" dedim. Dedi: "Ben 

Müslüman bir Türk'ü, fâsık bir kardeşime tercih 

ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alâkadarım. 

Çünki tam imana hizmet ediyorlar." Bir zaman geçti 

(Allah rahmet etsin) o talebem, ben esarette iken, 

İstanbul'da mektebe girmiş. Esaretten geldikten sonra 

gördüm.  

Bazı ırkçı muallimlerden aldığı aks-ül amel ile, o 

da Kürdçülük damarı ile başka bir mesleğe girmiş. 

Bana dedi: "Ben şimdi gayet fâsık, hattâ dinsiz de 

olsa bir Kürd'ü, sâlih bir Türk'e tercih ediyorum." 

Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam 

kanaatı geldi ki: Türkler, bu millet-i İslâmiyenin 

kahraman bir ordusudur. 

Ey sual soran meb'uslar! Şarkta beş milyona 

yakın Kürd var. Yüz milyona yakın İranlı ve Hindliler 

var. Yetmiş milyon Arab var. Kırk milyon Kafkas var. 

Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç 

olan bu kardeşlere, bu talebenin Van'daki 

medreseden aldığı ders-i dinî mi daha lâzım?  

Veyahut o milletleri karıştıracak ve ırkdaşlarından 

başka düşünmeyen ve uhuvvet-i İslâmiyeyi 

tanımayan sırf ulûm-u felsefeyi okumak ve İslâmî 

ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin 

ikinci hali mi daha iyidir? Sizden soruyorum! 

İşte bu cevabımdan sonra, an'ane aleyhinde ve 

her cihetle garblılaşmak fikrini taşıyanlar, kalktılar 
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imza ettiler. İsimlerini söylemeyeceğim, Allah 

kusurlarını afvetsin, şimdi vefat etmişler. 

Râbian: Madem Reis-i Cumhur gayet mühim 

mesail-i siyasiye içinde şark üniversitesini en 

ehemmiyetli bir mes'ele yapıp, hattâ hârika bir tarzda 

altmış milyon liranın o üniversiteye sarfı için bir 

kanun çıkarmak derecesinde fevkalâde bir hizmet ile 

medresenin medar-ı iftiharı ve kendisine büyük bir 

şeref verdiren bu medrese-i İslâmiyeye, eski hocalık 

hissiyatıyla başlaması, bütün şark hocalarını 

minnetdar etmiş.  

Ve şimdi orta-şarkta sulh-u umumînin temeltaşı 

ve birinci kal'ası olan bu üniversiteyi yine mesail-i 

azîme-yi siyasiye içinde yeniden nazara alması; 

elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azîm 

faideli hizmeti netice verecek.  

Ulûm-u diniye o üniversitede esas olacak. 

Çünki hariçteki kuvvet tahribatı manevîdir, 

imansızlıkladır. O manevî tahribata karşı atom 

bombası, ancak manevî cihetinde 

maneviyattan kuvvet alıp o tahribatı 

durdurabilir.  

Madem ellibeş sene bu mes'eleye bütün hayatını 

sarfetmiş ve bütün dekaikı ile ve neticeleri ile tedkik 

etmiş bir adamın bu mes'elede re'yini almak ve fikrini 

sormak lâzım gelirken; Amerika'da, Avrupa'da bu 

mes'eleye dair istişareye kendinizi mecbur 

bildiğinizden, elbette benim de bu mes'elede söz 
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söylemeye hakkım var. Hamiyetkâr olan bütün bir 

millet namına sizden bekliyoruz. 

Said Nursî  

* * *  

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 

Ankara’ya teşrifleri sebebini devlet ricaline 

bildirir mektuplarıdır. 

 

 Ankara'ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, 

İslâmiyet'e ciddî tarafdar Dâhiliye Vekili Namık 

Gedik'i görmek ve İslâmiyet'in kahramanı olan 

Adnan Bey'e ve Tevfik İleri gibi mühim zâtlara bir 

hakikatı söylemektir ki: 

 Hem Demokrat'a ezan-ı Muhammedî gibi çok 

kuvvet vermek ve Risale-i Nur'un neşrine müsaadesi 

gibi çok tarafdar olmak ve âlem-i İslâm'ı, hattâ bir 

kısım Hristiyan Devletlerini de memnun etmek için, 

Ayasofya'yı müzahrefattan temizleyip ibadet mahalli 

yapmaktır.  

Ben ise; bu mes'ele için, otuz sene siyaseti 

terkettiğim halde, bu nokta hatırı için Namık Gedik'i 

görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik 

ve Tevfik İleri gibi zâtların hatırı için başka yere 

gitmedim. 

 Hem Risale-i Nur, Kur'anın kanun-u esasîsiyle 

bütün Anadolu ve vilayat-ı şarkıyede asayişi temin 

eden Risale-i Nur'un beşyüzbin nüshası komünistliği 

susturduğu gibi, asayişi temin ettiğine bir delili budur 

ki: On küsur sene evvel Afyon Müddeiumumîsi "Altı 
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yüz bin fedakâr talebesi var. Beşyüz bin nüsha Risale-

i Nur'dan neşretmiş, belki asayişe zarar gelir." dedi. 

Ona karşı Said demiş ki: Madem altıyüz bin fedakâr 

talebesi var.  

Bu on beş senedir bana bu kadar zulüm ediliyor. 

Birtek vukuatı hiçbir zabıta ve mahkeme 

gösteremedi. 

 Hem dedim: Ey müddeiumumî! Eğer bin 

müddeiumumî, bin emniyet müdürü kadar asayişin 

teminine Risale-i Nur hizmet etmemiş ise, Allah beni 

kahretsin. Siz de bana ne ceza verirseniz verin dedim. 

O bu sözüme karşı hiçbir çare bulamadı. 

 Yalnız bir-iki sene sonra Nur'un bir küçük talebesi 

Risale-i Nur'a zarar gelecek zannıyla kendini intihar 

edecekti ki, tab'ettiği bir küçük risaleye zarar 

gelmesin. Sonra Üstadı onu men'etti ve küçücük bir 

hâdise oldu ve ikisi de barıştırıldı. 

 Halbuki bir Üstadın on tane fedakâr talebesi 

bulunsa (hattâ biri selâm etmiş tokat vurulmuş, biri 

elini öpmüş tahkir edilmiş) hiçbir fedakârı, asayişe 

ilişmemek için sükût etmişler.  

Said'den işitmişler ki: Benim yüz ruhum olsa, 

asayişe feda ediyorum.  

Onun için  kanun-u 

esasîsiyle; beş câni yüzünden doksan masuma zarar 

gelmemek, bir câni yüzünden on masum çoluk 

çocuk, peder ve vâlidelerine zulüm etmemek için, 

Risale-i Nur iman hizmetiyle beraber asayişi 



64 | Beyanat ve Tenvirler   

 
tamamıyla temin edip herkesin kalbinde fenalığa 

karşı bir yasakçı bırakıyor.  

Ben de bin ruhum olsa, Kur'anın bu kanun-u 

esasîsine feda ettiğimi tarihçe-i hayat isbat ediyor ve 

meydandadır. Ve mahkemeler de kabul etmişler. 

 Hattâ tezahüre bir riyakârlık, bir hodfüruşluk, bir 

enaniyet manasını verip halklarla görüşmeyi de terk 

ettiği ve rahmet-i İlahiyenin ihsanı ile sesi de kesilmiş 

ki, dostlarla görüşmeye mecbur olmasın ve hatırları 

da kırılmasın.
 2
 

 Hatta konyada bir tek akrabası ve bir tek kardeşi 

ile kırk senede bir defa görüştü ve evine çıkmadı. 

 Bir ikinci mesele şudur ki: Madem Risale-i Nur 

hakiki asayişi temin ediyor. Madem demokratlar 

büyük bir kuvvete muhtaçtır ve komünistlik gibi 

dinsizliğe karşı koyan bir iktidar partisidir.  

 Ve madem Ezan-ı Muhammedinin ilaniyle galebe 

çaldı, efkar-ı ammeyi kendi lehine çevirdi.  

Ve Risale-i Nurun tab’ına müsaade etti.. 

onunla Ezan-ı Muhammedi kadar taraftar 

buldu. 

 Şimdi dinsizliğe karşı avam-ı nasın pek çok 

muhtaç olduğu ve hiçbir feylesof karşısına çıkamadığı 

ve bu zamanın Kur’an-ı Hakimin bir mu’cize-i 

maneviyesi ve on dördüncü asrın mühim bir tefsiri 

olduğuna beş mahkemenin karar verdiği bir eserdir. 

Madem her camide dershaneler açılmış, (bazı müfrit 

                                                             
2
 Emirdağ Lahikası-2 ( 236 ) 
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evhamcıların bahanelerine bakılmasın. ) dersini teşvik 

etmek lazım ve elzemdir.  

 Ben de Ankara’ya geldim. Otuz kırk senedir 

siyaseti terk ettiğim halde Adnan Bey’in ve Namık 

Gedik ve Tevfik ilerinin hatırları için bu hakikati 

yazdım. ( Haşiye ) 

Said Nursî  

* * * 

  

                                                             
( Haşiye ): Konya’da ehemmiyetsiz bir hadise 

münasebetiyle yazıldı. 

 Şimdi tahakkuk etti ki; millet, vatan ve islamiyete en 

dehşetlili zarar veren komünistlik, masonluk, dinsizliktir. 

Kur’an-ı Hakimin bu zamanda bir mu’cizesi olan Risale-i 

Nur’un onları mağlup ettiğini  dindar demokratlar elbette 

hissediyorlar. Bu nokta için Risale-i Nur’un neşrine, 

intişarına teşvik edip, bazı nur talebelerinin hususi hataları 

bahaneleri ile nurculardan, Risale-i Nur’dan evham 

etmesinler. Çünkü insan hatasuz olamaz.  

Bazı nur talebelerinin hususi yanlışlarını umum 

millete, milyonlar iyiliği yapan Risale-i Nur’a mal 

etmemeli, isnad etmemeli. Onunla vehme 

düşmemeli. Çünkü hususi yanlış, Risale-i Nur’un kanun-

u esasiyesi olan istikametle, azami ihlas ile, azami 

fedakarlık ile selamet-i umumiyeye hizmet eden milyonlar 

nur talebelerini lekedar etmez. Ve tesir etmez.   

Said Nursî 
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[Umum Nur Talebelerine Üstad 

Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş 

olduğu en son derstir.] 

 

Aziz kardeşlerim! 

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî 

hareket değildir. Rıza-yı İlahîye göre sırf hizmet-i 

imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye 

karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice 

veren müsbet iman hizmeti içinde herbir 

sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.  

Meselâ, Kendimi misal alarak derim: Ben eskiden 

beri tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim.  

Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım, bir çok 

hâdiselerle sabit olmuş. Meselâ: Rusya'da 

kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i 

Örfî'de i'dam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların 

suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi, dört 

kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun 

eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu otuz senedir müsbet 

hareket etmek, menfî hareket etmemek ve vazife-i 

İlahiyeye karışmamak hakikatı için; bana karşı 

yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. 

Cercis (A.S.) gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde 

çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. 

Evet, meselâ: Seksenbir hatasını mahkemede 

isbat ettiğim bir müddeiumumînin yanlış iddiaları ile 

aleyhimizdeki kararına karşı, beddua dahi etmedim. 

Çünki asıl mes'ele bu zamanın cihad-ı manevîsidir. 

Manevî tahribatına karşı sed çekmektir. 
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Bununla dâhilî asayişe bütün kuvvetimizle 

yardım etmektir. 

Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet, 

asayişi muhafaza etmek içindir. 

   düsturu ile ki: "Bir 

cani yüzünden; onun kardeşi, hanedanı, çoluk-

çocuğu mes'ul olamaz."  

İşte bunun içindir ki, bütün hayatımda bütün 

kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet 

dâhile karşı değil, ancak haricî tecavüze karşı istimal 

edilebilir.  

Mezkûr âyetin düsturu ile vazifemiz, dâhildeki 

asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. 

Onun içindir ki, âlem-i İslâm'da asayişi ihlâl edici 

dâhilî muharebat ancak binde bir olmuştur. O da, 

aradaki bir içtihad farkından ileri gelmiştir.  

Ve cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da; vazife-i 

İlahiyeye karışmamaktır ki, "Bizim vazifemiz 

hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir; biz 

vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz." 
Ben de Celaleddin-i Harzemşah gibi, "Benim 

vazifem hizmet-i imaniyedir; muvaffak etmek 

veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir." 

deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'andan ders 

almışım. 

Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. 

Çünki düşmanın malı, çoluk-çocuğu ganîmet 

hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. 
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Dâhildeki hareket müsbet bir şekilde manevî 

tahribata karşı manevî, ihlas sırrı ile hareket 

etmektir.  

Hariçteki cihad başka, dâhildeki cihad 

başkadır. Şimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-ı 

Hak bana vermiş.  

Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak 

asayişi muhafaza için müsbet hareket 

edeceğiz. Bu zamanda dâhil ve hariçteki 

cihad-ı maneviyedeki fark, pek azîmdir. 

Bir mes'ele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. 

Hükm-ü Kur'ana göre, bu zamanda mimsiz 

medeniyetin îcabatından olarak hacat-ı zaruriye 

dörtten yirmiye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve 

itiyadla hacat-ı gayr-ı zaruriye, hacat-ı zaruriye 

hükmüne geçmiş. Âhirete iman ettiği halde, zaruret 

var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve 

maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor. 

Kırk sene evvel bir başkumandan beni bir parça 

dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları, hattâ 

hocaları benim yanıma gönderdi.  

Onlar dediler: "Biz şimdi mecburuz.  

 kaidesiyle Avrupa'nın 

bazı usûllerini, medeniyetin îcablarını taklide 

mecburuz." dediler.  

Ben de dedim: "Çok aldanmışsınız. Zaruret sû'-i 

ihtiyardan gelse kat'iyyen doğru değildir, haramı helâl 
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etmez. Sû'-i ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram 

yoluyla olmamış ise, zararı yok. Meselâ: Bir adam sû'-

i ihtiyarı ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve 

sarhoşlukla bir cinayet yapsa; hüküm aleyhine cari 

olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Çünki sû'-i ihtiyarı 

ile bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczub 

çocuk cezbe halinde birisini vursa mazurdur, ceza 

görmez. Çünki ihtiyarı dâhilinde değildir."  

İşte, ben o kumandana ve hocalara dedim: 

Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar 

haricinde başka hangi zaruret var?  

Sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve 

haram muamelelerden tevellüd eden hareketler, 

haramı helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, 

tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise, mutlak 

zaruret olmadığı ve sû'-i ihtiyardan geldiği için, 

haramı helâl etmeye sebeb olamaz.  

Kanun-u beşerî de bu noktaları nazara almış ki; 

ihtiyar haricinde zaruret-i kat'iyye ile, sû'-i ihtiyardan 

neş'et eden hükümleri ayırmıştır. Kanun-u İlahîde ise, 

daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik 

edilmiş. 

Bununla beraber zamanın ilcaatı ile zaruretler 

ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara 

tarafdarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. 

Bilmeyerek "zaruret var" zannıyla hareket eden o 

bîçarelere vurmayınız.  

Onun için kuvvetimizi dâhilde 

sarfetmiyoruz. Bîçare, zaruret derecesine 
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girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa 

onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel 

aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, 

zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmet-i imaniyede 

muvaffak olduğum halde; şimdi milyonlar Nur 

Talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle 

onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül 

ediyorum. 

Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız 

vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. 

Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım 

ediyoruz. İşte bu gibi hakikatlar itibariyle, 

bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. 

Risale-i Nur'un neşri her tarafta kanaat-ı tâmme 

verdi ki, Demokratlar dine taraftardırlar. Şimdi bir 

risaleye ilişmek; vatan, millet maslahatına tamamen 

zıddır. 

Bir mahrem risale vardı ki, o mahrem risalenin 

neşrini men'etmiştim. "Öldükten sonra neşrolunsun" 

demiştim. Sonra mahkemeler alıp okudular, tedkik 

ettiler; sonra beraet verdiler. Mahkeme-i Temyiz, o 

beraeti tasdik etti. Ben de bunu dâhilde asayişi temin 

için ve yüzde doksan beş masuma zarar gelmemesi 

için neşredenlere izin verdim. "Said, meşveretle 

neşredebilir." dedim. 

Üçüncü Mes'ele: Şimdi küfr-ü mutlak, öyle 

cehennem-i manevî neşrine çalışıyor ki, kâinatta 

hiçbir kâfir ona yanaşmamak lâzım geliyor. Kur'anın 

"Rahmeten lil-âlemîn" olduğunun bir sırrı budur ki: 
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Nasıl Müslümanlara rahmettir; âhirete iman, Allah'a 

iman ihtimalini vermesiyle de, bütün dinsizlere ve 

bütün âleme ve nev'-i beşere rahmet olmasına bir 

nükte, bir işarettir ki; o manevî cehennemden 

dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki 

şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı; yani Kur'anla 

barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'ana muhalefet eden 

kısmı, küfr-ü mutlakı komünistler tarzında neşre 

başladılar. Komünistlik perdesinde anarşistliği netice 

verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve 

bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile 

aşılanmağa başlandığı için; şimdiki hayat, dinsiz 

olarak kabil değildir, yaşamaz. "Dinsiz bir millet 

yaşamaz" hükmü bu noktaya işarettir. Küfr-ü mutlak 

olduğu zaman, hakikat-ı halde yaşanmaz. Onun için 

Kur'an-ı Hakîm, bu asırda bir mu'cize-i maneviyesi 

olarak Risale-i Nur şakirdlerine bu dersi vermiş ki; 

küfr-ü mutlaka, anarşistliğe karşı sed çeksin.  

Hem çekmiş. Evet Çin'i, hem yarı Avrupa'yı ve 

Balkan'ları istilâ eden bu cereyana karşı bizi 

muhafaza eden Kur'an-ı Hakîm'in bu dersidir ki; o 

hücuma karşı sed çekmiş, bu suretle o tehlikeye karşı 

çare bulmuştur. 

Demek bir müslüman mümkün değil, başka 

bir dine girip, ya Hristiyan ve Yahudi, hususan 

bolşevik gibi olmak... Çünki bir İsevî müslüman 

olsa, İsa Aleyhisselâm'ı daha ziyade sever. Bir Musevî 

müslüman olsa, Musa Aleyhisselâm'ı daha ziyade 

sever. Fakat bir müslüman, Muhammed 
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Aleyhissalâtü Vesselâm'ın zincirinden çıksa, dinini 

bıraksa, daha hiçbir dine girmez, anarşist olur; 

ruhunda kemalâta medar hiçbir halet kalmaz. Vicdanı 

tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir olur. 

Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür Kur'an-ı 

Hakîm'in işarat-ı gaybiyesi ile kahraman Türk ve 

Arab milletleri içinde lisan-ı Türkî ve Arabî ile bu asrı 

kurtaracak bir mu'cize-i Kur'aniyenin Risale-i Nur 

namıyla bir dersi intişara başlamış. Ve on altı sene 

evvel altıyüzbin adamın imanını kurtardığı gibi, şimdi 

milyonlardan geçtiği sabit olmuş.  

Demek Risale-i Nur; beşeri anarşilikten 

kurtarmağa bir derece vesile olduğu gibi, 

İslâm'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve 

Arab'ı birleştirmeye, bu Kur'anın kanun-u 

esasîlerini neşretmeğe vesile olduğunu 

düşmanlar da tasdik ediyorlar. 

Madem bu zamanda küfr-ü mutlak Kur'an'a karşı 

çıkıyor. Küfr-ü mutlakta cehennemden ziyade 

dünyada da daha büyük bir cehennem var. Çünki 

ölüm madem öldürülmüyor.  

Her gün beşerde otuzbin cenaze ölümün 

devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfr-ü mutlaka 

düşenlere, yahut taraftar olanlara; hem şahsın i'dam-ı 

ebedîsi ve bütün geçmiş, gelecek akrabalarının da 

i'dam-ı ebedîsi olarak düşündüğü için, 

Cehennem'den on defa daha fazla dehşetli 

Cehennem azabı çeker.  
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Demek o Cehennem azabını küfr-ü mutlakla 

kalbinde duyuyor. Çünki herbir insan akrabasının 

saadetiyle mes'ud, azabıyla muazzeb olduğu gibi; 

Allah'ı inkâr edenlerin itikadlarınca bütün o saadetleri 

mahvoluyor, yerine azablar geliyor.  

İşte bu zamanda, bu dünyada bu manevî 

cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir 

çaresi var: O da Kur'an-ı Hakîm'dir. Ve bu zamanın 

fehmine göre onun bir mu'cize-i maneviyesi olan 

Risale-i Nur eczalarıdır. 

Şimdi Allah'a şükrediyoruz ki, siyasî partiler 

içinde bir parti, bir parça bunu hissetti ki; o eserlerin 

neşrine mani' olmadı; hakaik-i imaniyenin dünyada 

bir cennet-i maneviyeyi ehl-i imana kazandırdığını 

isbat eden Risale-i Nur'a mümanaat etmedi, neşrine 

müsaadekâr davrandı; naşirlerine de tazyikattan 

vazgeçti. 

Kardeşlerim! Hastalığım pek şiddetli, belki pek 

yakında öleceğim veyahut bütün bütün konuşmaktan 

-bazan men'olduğum gibi- men' edileceğim. Onun 

için benim Nur âhiret kardeşlerim, ehven-üş 

şerr deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına 

hücum etmesinler. Daima müsbet hareket 

etsinler.  

Menfî hareket vazifemiz değil. Çünki dâhilde 

hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir 

kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az 

müsaadekârdır; ehven-üş şerr olarak bakınız. 
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Daha a'zam-üş şerden kurtulmak için; onlara zararınız 

dokunmasın, onlara faideniz dokunsun. 

Hem dâhildeki cihad-ı manevî; manevî tahribata 

karşı çalışmaktır ki; maddî değil, manevî hizmetler 

lâzımdır. Onun için ehl-i siyasete karışmadığımız gibi, 

ehl-i siyaset de bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları 

yok. 

Meselâ: Bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği 

halde, hattâ otuz senede hapisler de tazyikler de 

olduğu halde, hakkımı helâl ettim. Ve azablarına 

mukabil, o bîçarelerin yüzde doksanbeşini tezyif ve 

itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya 

vesile oldum ki,  âyeti 

hükmünce kabahat ancak yüzde beşe verildi. O 

aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle 

aleyhimizde şekvaya hakları yoktur.

Hattâ bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve 

casusların evhamları ile; bizi, yetmiş kişiyi, mahkûm 

etmek için sû'-i fehmiyle, dikkatsizliği ile Risale-i 

Nur'un bazı kısımlarına yanlış mana vererek seksen 

yanlışla beni mahkûm etmeye çalıştığı halde, 

mahkemelerde isbat edildiği gibi, en ziyade hücuma 

maruz bir kardeşiniz, mahpus iken pencereden o 

müddeiumumînin üç yaşındaki çocuğunu gördü, 

sordu, dediler: "Bu müddeiumumînin kızıdır." O 

masumun hatırı için o müddeîye beddua etmedi. 

Belki onun verdiği zahmetler; o Risale-i Nur'un, o 
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mu'cize-i maneviyenin intişarına, ilânına bir vesile 

olduğu için rahmetlere inkılab etti. 

Kardeşlerim! belki ben öleceğim. Bu zamanın 

bir hastalığı daha var; o da benlik, enaniyet, 

hodfüruşluk, hayatını güzelce medeniyet 

fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi 

hastalıklardır.  

Risale-i Nur'un Kur'andan aldığı dersin en 

birinci esası: Benlik, enaniyet, hodfüruşluğu 

terk etmek lüzumudur. Tâ ihlas-ı hakikî ile 

imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı 

Hakk'a şükür, o a'zamî ihlası kazananların pek çok 

efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ü şerefini en 

küçük bir mes'ele-i imaniyeye feda eden çoktur.  

Hattâ Nur'un bîçare bir şakirdinin düşmanları 

dost olduğu vakit onunla sohbet etmek çoğaldığı için, 

rahmet-i İlahiye cihetinde sesi kesilmiş.  

Hem de ona takdirle bakanlar, isabet-i nazar 

hükmüne geçip onu incitiyor.  

Hattâ musafaha etmek de tokat vurmak gibi 

sıkıntı veriyor. "Senin bu vaziyetin nedir?" diye 

soruldu, "Madem milyonlar kadar arkadaşların var, 

neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun?" 

Cevaben dedi: 

–Madem mesleğimiz a'zamî ihlastır; değil benlik, 

enaniyet, dünya saltanatı da verilse, bâki bir mes'ele-i 

imaniyeyi o saltanata tercih etmek a'zamî ihlasın 

iktizasıdır.  
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Meselâ: Harb içinde, avcı hattında, düşmanın top 

gülleleri arasında Kur'an-ı Hakîm'in tek bir âyetinin, 

tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o 

gülleler içinde Habib kâtibine "Defteri çıkar!" diyerek 

at üstünde o nükteyi yazdırmış.  

Demek Kur'anın bir harfinin bir nüktesini, 

düşmanın güllelerine karşı terketmemiş; ruhunun 

kurtulmasına tercih etmiş. 

O kardeşimize sorduk: "Bu acib ihlası nereden 

ders almışsın?" 

Demiş: İki noktadan: 

Birisi: Âlem-i İslâmiyetin en acib harbi olan 

Bedir Harbi'nde namaz vaktinde cemaatten hissesiz 

kalmamak için, düşmanın hücumu ile beraber 

mücahidlerin yarısı silâhını bırakıp cemaat hayrına 

şerik olmak, iki rek'at sonra onlar da hissedar olsun 

diye Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm bir hadîs-i 

şerifiyle emretmiş olmasıdır.  

Madem harbde bu ruhsat var.  

Ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu 

halde, o sünnete riayet etmek en büyük bir hâdise-i 

dünyeviyeye tercih edilmiş. Üstad-ı Mutlak'ın böyle 

bir işaretinden bir nüktecik alarak, biz de ruh u 

canımızla ittiba' ediyoruz. 

İkincisi: Kahraman-ı İslâm İmam-ı Ali 

Radıyallahü Anhü Celcelutiye'nin çok yerlerinde ve 

âhirinde bir himayetçi istemiş ki, namaz içinde 

huzuruna gaflet gelmesin.  
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Düşmanları tarafından ona bir hücum manası 

hatırına gelmemek, sırf namazdaki huzuruna pek çok 

olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuru ile 

namazdaki huzuruna mâni' olunmamak için bir 

muhafız ifriti dergâh-ı İlahîden niyaz etmiş. 

İşte bu bîçare, ömrü bu zamanda hodfüruşluk 

içinde yuvarlanan bîçare kardeşiniz de; hem Sebeb-i 

Hilkat-ı Âlem'den, hem Kahraman-ı İslâm'dan bu iki 

küçük nükteyi ders aldım.  

Ve bu zamanda çok lâzım olan Kur'anın esrarına 

ehemmiyet vermekle, harb içinde ruhunun 

muhafazasını dinlemeyerek, Kur'anın bir harfinin bir 

nüktesini beyan etmiş. 

Said Nursî  

* * * 

İstanbul'da bolşevizm aleyhindeki nümayiş 

hâdisesi, Risale-i Nur'a karşı perde altında hücum 

eden iki kuvvet birbirine vaziyet almağa başladığı 

cihetle, Risale-i Nur fütuhatına büyük bir vesiledir.  

Muvakkat bize karşı bazı ilişmeler olsa da, 

hiç ehemmiyeti yok. Çünki bolşevizmin, 

müslümanlar içinde anarşilik mahiyetinde küfr-ü 

mutlak ve fikr-i tabiatla yerleştirilmesine mukabil, 

ancak ve ancak Risale-i Nur'un fevkalâde 

kuvvetli hakikatları çıkabilmesinden, 

milliyetperver ve vatanperver ve siyasetçiler ve 

dindarlar, Risale-i Nur'un arkasına girmeğe ve 

onunla barışmağa ve onunla siper almağa bir 

yol açılıyor nazarıyla bakıyoruz. 
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Said Nursî  

* * * 

Kahraman Burhan'ın Serbest Fırkası'nın reisine 

verdiği cevab güzeldir. Evet Nurcular, siyasetlerle 

alâkaları olmaz. Yalnız iman hakikatlarıyla bütün 

hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden, 

siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya âlet edenler, istibdad-ı 

mutlakla Nurcuları ezdiler. İnşâallah bir sebeb çıkar ( 

Haşiye ) o istibdadı kıracak, masum ve mazlum 

Nurcuları kurtaracak.  

Fakat çok dikkat ve ihtiyat lâzımdır. Risale-i Nur, 

dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve 

umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tâbi' ve 

dâhil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı 

tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti 

hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur.  

Fakat siyaset hesabına değil; belki Nurların 

intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler; 

Nurlar namına değil, belki kendi şahısları 

namına girebilir. 
3
 

* * * 

 

 

Aziz Kardeşlerimiz! 

 "Lehülhamdü velminne" dün, Nur'un manevî 

bir fütuhatı, bütün azamet ve dehşetiyle İstanbul'da 

                                                             
( Haşiye ):

 Demokrat çıktı, bir derece kırdı. 
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görüldü. Küfr-ü mutlakı dünyaya, hususan âlem-i 

İslâm'a yerleştirmek isteyen bir cem'iyet ve onun 

naşir-i efkârı ve mürevvic-i âmâli olan bir-iki gazete 

matbaası ve kütübhanesi darmadağın edilerek; dinsiz 

yaptık, komünist yaptık zannedilen gençlik ve 

mekteblilerin ağzıyla ve harekâtıyla ve fiilleriyle 

protesto edildi. "Kahrolsun komünistlik" diye 

beddualar edildi. Bu cem'iyetin binler lira 

maddî, milyonlar lira da manevî zararı oldu. 

Ve üzülen bizlere, kalbimiz ve ruhumuzla çok 

alâkadar bir şahs-ı manevî: 

 Ey Nurcular! Şimdi maddî imkân hasıl olmuyor 

diye üzülmeyiniz. Nur'un fütuhatı geniş bir sahada 

devam ediyor. Küllî bir muvaffakıyet hasıl oluyor. 

Vesaire vesaire diye bağırdı.  

* * * 
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Üstadımız Said Nursî diyor ki: 

 "Madem Isparta benim hakikî bir 

memleketimdir. Ben ruh u canımla bu hakikî 

memleketime ve insanlarına hayır kazandırmak 

istiyorum. Şimdi çok mühim olan hayır da şudur: 

 Afyon nasılki bütün Risale-i Nur Külliyatını iade 

etmekle âlem-i İslâm ve hattâ âlem-i insaniyette çok 

büyük bir hayra vesile oldu ve sekiz seneden beri 

olan hatayı hiçe indirip afvettirdi.  

Bu mübarek Isparta dahi âlem-i İslâm nazarında 

Mısır Câmi-ül Ezher'i ve eski Şam-ı Şerif 

mübarekiyetine mazhar olduğundan, elbette Risale-i 

Nur'u sahiblerine iade etmekle hasıl olacak çok 

büyük şeref noktasında Afyon'dan geri kalmayacak. 

Belki yirmi derece ileri gidecek. Isparta'nın âdil 

adliyesi, vatanperver demokratı ve dindar halkı bu 

hayr-ı azîmi memleketlerine kazandırmak ve 

Afyon'un mazhar olduğu şereften yüz derece ziyade 

bir şerefi kendilerine temin etmek için, bu mübarek 

Isparta'nın mahsulü olan Nur Risalelerinin iadesine 

çalışsınlar. Nasılki Isparta'nın bir meb'usu olan Tahsin 

Tola, Ankara ve Afyon'un Risale-i Nur iadesinde yüz 

adam kadar faide verip, bu hayr-ı azîmin yarısını 

Isparta'lılara kazandırdı." 

Hizmetinde bulunan 

Nur Talebeleri  

* * * 
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Hüseyin Avni ve Tahsin Tola ile bir 

hasbihaldir 

 Biz Nur şakirdleri Üstadımızın hizmetinde ve 

mesleğinde bulunduğumuzdan, siyasetlerle alâkamız 

yoktur. Fakat Demokratlar Nurların neşrine 

müsaadekâr olmaları ve eskiden beri Nur'un men'ine 

dair zulümleri yapmadıklarından, Demokratın hatırı 

için seçimlerle alâkadar olduk. Evvelki defa gibi bu 

defa da Nurcuların epey faidesi, Demokrat lehine 

oldu. Üstadımıza ve Nurlara en ziyade faidesi 

dokunan eski Adliye Vekili Hüseyin Avni ve 

Senirkent meb'usu Tahsin Tola herkesten ziyade 

kazanmaları lâzım iken kazanmamaları bizi çok 

müteessir etti diye Üstadımıza söyledik. Bize dedi ki: 

 "Müteessir olmayınız. Ben de sizinle beraber 

olarak onları tebrik etmeliyiz. Çünki iki sene zarfında 

elli sene kadar hükûmete, vatana, millete, dine, 

asayişe hizmet ettiklerine delil-i kat'î, kerametkârane 

Üstadımızın ona müracaatı olmadan Rehber'in 

kurtulmasını arzu ettiği aynı dakikada müsadere 

edilen ikiyüz Rehber'in bize iadesine emir vermesiyle 

ikiyüz bin adam Rehber'den istifade etmesiyle ona 

duacı olması; ve Tahsin Tola'nın ehemmiyetli 

çalışmasıyla Sözler mecmuası resmen Ankara'da 

tab'edilmesiyle hem asayişe, hem Demokrata, hem 

bu vatan ve millete yüz sene meb'usluk etmek kadar 

faidesi oldu. Şimdi bu kadar manevî, hakikî, hususan 

bâki ve uhrevî kâr onlara yeter. Bir-iki sene 

memuriyet ve meb'usluğa çalışmakla o bâki elmas 
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gibi hizmetlerini, kırılacak fâni şişeye âlet yapmamak 

gerektir. Onun için ben onları tebrik ediyorum. Siz de 

onları tebrik ediniz, dua ediniz. Hattâ ben Tahsin 

Tola'nın tekrar meb'us olmasını istedim, tâ Nurlara 

hizmet etsin; fakat onun evvelki hizmeti kâfi geliyor. 

Kapıyı açmış, daha ihtiyaç kalmadı." 

Nur Talebelerinden 

Mehmed Kaya, Hüsrev, Tahirî, Sungur, 

Zübeyr, Ceylan, Bayram  

* * *  

 

Bediüzzaman Said Nursî'nin Gazetelere 

Bir Mektubu 

(Bize ait mes'eleleri yazan gazetelere 

hitaben yazdığım bu yazıyı neşretseler, 

bugünlerde olan aleyhimdeki isnadlarını 

helâl edeceğim. Şiddetli hastalığıma 

binaen bu kısacık mektubumu o gazeteler 

neşretsinler ki; bizi düşünen kardeşlerim 

kederlenmesin.) 

Evvelâ: Bugünlerde olan mes'eleler için merak 

etmeyiniz. Hakkımızda tecelli eden, inayet ve rahmet-

i İlahiye ile bu büyük bir hayırdır.  

Hem hasta olduğumdan konuşmaya ve 

görüşmeye de tahammül edemiyorum. Şimdi Risale-i 

Nur'un dâhil ve hariçteki fevkalâde intişarı ve geniş 

fütuhatı ile düşmanlar da dost olmuşlar. Herkesin 

konuşmak istemesine mukabil, inayet-i İlahiye ile 
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sesim de kısılmış ki; daha Risale-i Nur bana ihtiyaç 

bırakmadığından görüşüp, konuşamıyorum. 

Beni altı vilayetten davet etmeleri üzerine 

giderken önümüze gelen ve Risale-i Nur'un ve 

mesleğimin hakikatını anlayan dost memurlar, 

Emirdağı'nda istirahat etmemi ve şimdilik 

Emirdağı'nda kalmamı hükûmetin rica ettiğini 

bildirdiler.  

Zâten görüşmeye ve konuşmaya tahammül 

edemediğimden hakkımdaki bu dostane teklif ve 

vaziyet bir inayet oldu ki; beni davet eden çok 

vilayetlerdeki hakikî kardeşlerimin hatırları kırılmasın. 

Hem bazı vilayetlere gidip diğer vilayetlere 

gidemediğimden ileri gelen vaziyetimle, yüzbinlerle 

hakikî fedakâr talebelerim gücenmesinler. 

Sâniyen: Benim bu seyahatlerimde kat'iyyen 

siyasetle alâkamın olmadığına bir delil; kırk seneden 

beri siyaseti terkettiğimden, yalnız ve yalnız Kur'anın 

bu zamana tam muvafık bir tefsiri olan Risale-i Nur 

küfr-ü mutlakı kırdığı için anarşistliğe ve tahribatçı 

cereyanlara karşı sed çektiği gibi, Kur'anın Risale-i 

Nur'a verdiği dersinde bir kanun-u esasî olan 

 sırrı ile; "Asayişe ilişmek; beş câni 

yüzünden doksan masuma zulüm etmektir" diye olan 

uhrevî hizmetimiz; vatan, millet ve asayişe de büyük 

bir faidesi olması ciheti ile, beni tecessüs eden 

veyahut da zahmet veren polis ve inzibatlara da helâl 
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ediyorum. Onları asayişin mücahid muhafızları diye 

kardeş gibi mesrurane kabul ettim. 

Hattâ beni Ankara'dan çevirmelerini de kabul 

ettiğim gibi, hakkımda bir inayet-i İlahiyeye vesile 

olmaları cihetiyle Allah'a şükrettim. Ve kemal-i 

ferahla Ankara'dan döndüm. 

Sâlisen: Her yerde Risale-i Nur'un intişarı ve 

okunması ve pek fazla müştakları bulunması 

dolayısıyla benimle görüşmek ve konuşmak ve davet 

etmek arzu ediyorlardı.  

Bu vaziyette, yirmi vilayete gitmemin zarureti 

vardı. Ancak Risale-i Nur'un tab'edildiği yerler olan 

Ankara, İstanbul ve Konya'ya gittim. 

Beni Emirdağı'na çeviren dostlara şunu derim ki: 

Hakkımdaki bu muamele bir inayet ve rahmet-i 

İlahiyeye vesile oldu.  

Sıkılmıyorum. Yalnız benim yirmi sene kaldığım 

Isparta vilayetinde iki senelik kira ettiğim bir evim ve 

orada bazı eşyalarım var. 

 Oranın havası da bir parça hastalığıma yarıyor. 

Hükûmetin müsaadeleriyle bir ay Emirdağı'nda, bir 

ay da kiraladığım Isparta'daki evimde bulunmak arzu 

ediyorum. 

Bediüzzaman Said Nursî 

* * * 

  

  



Beyanat ve Tenvirler  |85 

 

 

 

Partimizi için için Çökertmebilmek için 

hem açıktan açığa hem gizliden gizliye faaliyetleriyle 

ve mahrem siyasi toplantılarıyla muhalefet 

mensupları Hummalı bir tazda çalışmaktadır. Bu 

yıkıcı gayelerinin tahakkuku için  de iktidarımızın 

aleyhinde her türlü metod ve taktiklere başvurmakta  

ve çeşitli entrika ve hilelerle efkar-ı umumiyenin 

partimize olan bağlılık ve prestijini sarsmaya 

çalışmaktadırlar. 

Muhalefet, matbuat vasıtasıyla aşikar tahripçiliği 

icra etmekle beraber diğer cepheden de milletimizin  

can damarı hükmünde olan din hissini, iman 

şuurunu gayet münafıkane istismar etmektedirler. 

Bunu için başlıca iki yol takip ediliyor: 

Birisi: bir kısım din adamlarını “biz bunların içine 

girip islah edeceiz. C.H.P. tüzüğündeki din aleyhinde 

olan hükümleri çıkartacağız” gibi sözlerle kandırıp 

kendilerine celb etmek.. 

Diğeri ise: en mühimmi ve en tesirlisi ki; hükümet 

mekanizmasında kendilerini maskeleyen ve her türlü 

bahane ve fırsat telakki ettikleri en küçük şeylerde 

dahi muhalefet hesabına gayret sarf eden, üst ve alt 

kademedeki memurlar vasıtasıyla dindar ahaliyi D.P. 

aleyhine kışkırtmak veya demokrat elemanlarla 

mabeyinlerini bozmak. 

İşte bunun en birinci ve en bariz nümunesi şudur: 

Uzun müddet kazamızda ikamet etmiş olan ve halen 

de buraya kısa fasılalarla tebdil-i havaya gelip giden, 

büyük mütefekkir ve din alimi ve yüz otuz parçadan 
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mürekkep Risale-i Nur Külliyatı Müellifi Bediüzzaman 

Said Nursi hakkında, çeşitli bahanelerle alelada 

şeyleri büyülterek, hakikat hilafına resmi muameleler 

ihdas edilerek hükümetin büyük makamlarını bu 

zatın aleyhinde muamelelere mecbur etmektedirler.  

Bundan sonrada muhalefete malzeme olarak 

“Demokrat Hükümeti Said Nursi’ye keyfi muamele 

yapıyor, bir emirle hürriyetini tahdid ediyor. C.H.P. 

idaresinin yapmadığı istibdadvari şeyleri yapmak 

yolundadır.” Gibi haberleri dindar muhitinde 

yaydırmaya çalışıyorlar. 

Partimizi zayıflatmakta çok müessir olan bu gibi 

tahripkar propagandaları, hususi adamlar çıkartarak 

köylerimize kadar ulaştırıyorlar.  

İşte muhalefetin gizli mensubu olan resmi 

kimselerin desiseli rapor ve heberleri neticesindedir 

ki: bugünlerde yeni bir kanunsuzluk olarak “Said 

Nursi bulunduğu vileyet veya kaza haricine çıkmması 

için emir var.” Şayiasını ortalığa yaymaya 

çalışmaktadırlar.  

Halbuki böyle bir vaziyet doğrudan doğruya 

partimize dehşetli bir taarruz hükmündedir.  O gizli 

muhaliflerin çevirdiklerin çevirdikleri veya 

çevirecekleri, dindar halk tabakaları üzerinde  böyle 

müessir planlardan habersiz kalıp bugünkü siyasi 

durumumuzun, bilhassa ve bilhassa dini mevzudaki 

siyasi harekatımızın nezaketini ihatalı bir şekilde 

kavramamış gibi,  milyonlarla talebesi D.P. iktidarını 

destekleyen manevi bir şahsiyete ilişmek muhalefete 
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yardımdan başka bir netice vermiyeceği 

kanaatindeyiz. 

 Dünya menfaati için dama taşı gibi parti 

değiştirenlerin çok olduğu zamanlarda, 

bediüzzaman’ın talebeleri, sırf vatan ve millet 

selametini Adnan Menderes Hükümetinin temin 

edeceği kanaatiyle ve Risale-i Nur eserlerinin 

neşrinde serbestiyetin tanınmasiyle D.P. ‘yi müdafaa 

ve muhafaza ettikleri, muhalefetin feryad ettiği bir 

hakikat iken, Said Nursi’nin seyahat serbestisi gibi bir 

hakkına müdahale ettirmeye göz yummamız, partimiz 

için en büyük bir zarardır. Ve siyasi tutumumuz 

mevzuunda derin bir gafletimiz olur kanaat-ı 

kamilesindeyiz. 

Biz yakinen biliyoruz ki: Bediüzzaman Said 

Nursi’nin tebdil-i hava için seyahati muhtelif yerlerde, 

Risale-i Nur eserleri hakkında sık sık ihdas edilen 

kanunsuzlukların nihayet için merkez-i hükümete 

gelmesi, D.P. için büyük bir kuvvettir. 

Şöyle ki: Bediüzzaman Said Nursi 25 sene tek 

başiyle din aleyhindeki eski iktidara baş tutmuş, 

bütün kuvvetiyle onların prensiplerine muhalefet 

ederek mücadele etmiş olan harika ve manevi bir 

mücadelecidir. Bu herkesin malumudur.  

25 sene değil merkez-i hükümete uğramak, 

hududundan dahi geçmeye tenezzül etmemiştir.  

Ve gayr-ı meşru olan olan eski iktidardaki 

şahısların isimlerini bile bilmeyecek ve anmayacak 
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derecede onlara muhalefetini pervasızca ilandan 

çekinmemiştir. 

Bu tutumu da Bediüzzaman Said Nursi’nin gayet 

geniş olan hayranları muhitinde aynı muhalefeti intaç 

etmiştir. 

Mahkemeler, zindanlar, zulüm ve işkenceler bu 

muhalefeti kıramamıştır. Bilakis şiddetlendirmiş ve 

tevessü ettirmiştir. 

Böyle manevi şahsiyetin şimdi merkez-i hükümete 

gelip gitmesi, Risale-i Nur’un intişarı Demokrat 

Partimizin devlet adamları ile manen alakalanması, 

Türkiye ve İslam Dünyası çapında partimize emniyet, 

itimad ve muhabbet telkin etmektedir. İşte Adnan 

Menderes Hükümeti lehinde meydana gelmekte olan 

bu muazzam te’siratı gözleriyle gören muhaliflerimiz, 

hükümet eliyle müsbet neticeye darbe vurmak planını 

takip etmektedirler. 

Evet, muhalefet ileri gelenlerinin muhalefet 

vilayetlerde yaptıkları gayet gizli müşaverelerde “Biz, 

Demokratlardan ziyade Nur Talebeleri ile mücadele 

edip, bunları mağlup etmek yolunu takip etmeliyiz. 

Bunun için de ancak hükümet ve adliye kuvvetinden 

faydalanmak çarelerini vücuda getirmeliyiz.” 

Dedikleri basiretli ve uyanık kimselerce bilinen bir 

hakikattir. 

Bu itibarla kanaatımız şu merkezdedir: 

muhaliflerimizin gizli planlarını tahakkuk safhasına 

getirmeye yarayacak muamelattan, Said Nursi ve 
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Risale-i Nur Talebelerini vikaye etmek, partimizin 

sarsılmaması ve bekası için mutlak bir zarurettir. 

Üstün saygılarımızla… 

Emirdağ D.P. İlçe Başkanı                    üye  

         Hamza                              Mehmet Çalışkan   

* * *  

 

Kırk seneye yakın siyaseti terkettiğimden ve ekser 

hayatım bir nevi inzivada geçtiğinden, hayat-ı 

içtimaiye ve siyasiye ile meşgul olmadığımdan büyük 

bir tehlikeyi göremiyordum. Bugünlerde o tehlikenin 

hem millet-i İslâmiyeye ve hem de bu memleket ve 

hükûmet-i İslâmiyeye büyük bir zarar vermeye zemin 

hazırlamakta olduğunu hissettim.  

Mecburiyetle, İslâmiyet milliyeti ve hâkimiyeti ve 

memleketin selâmeti için çalışan ehl-i siyaset ve 

cem'iyet-i beşeriyeye hamiyet ile çalışanlar için bana 

manevî bir ihtar edildiğinden üç noktayı beyan 

edeceğim: 

Birinci Nokta: Gazeteleri dinlemediğim halde 

bir-iki senedir "irtica ile ittiham" kelimesi 

mütemadiyen tekrar edildiğini işitiyordum. Eski Said 

kafasıyla dikkat ettim, kat'iyyen gördüm ki: Siyaseti 

dinsizliğe âlet yapan ve beşerdeki en dehşetli vahşet 

ve bedeviliğin bir kanun-u esasîsine irticaa çalışan ve 

hamiyet maskesini başına geçiren gizli İslâmiyet 

düşmanları gaddarane bir ittiham ile; ehl-i İslâmiyet 

ve hamiyet-i diniye ve kuvvet-i imaniye cihetiyle değil 
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dini siyasete âlet yapmak, belki de siyaseti dine âlet 

ve tâbi' yapmakla; tâ İslâmiyet'in kuvvet-i 

maneviyesinden bu hükûmet-i İslâmiyeyi tam 

kuvvetlendirmek ve dörtyüz milyon hakikî kardeşi 

arkasında ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım 

zalim Avrupa'nın dilenciliğinden kurtulmak için 

çalışanlara pek haksız olarak irtica damgasını vurup 

onları memlekete zararlı tevehhüm etmeleri, yerden 

göğe kadar hadsiz bir haksızlıktır. Nümunelerinden 

birinci nümunesi, bu asrın dehşetli zulmüne karşı bir 

sed olarak İkinci Nokta'da beyan etmek zamanı geldi. 

Menşeleri iki kanun-u esasîye istinad eden iki irtica 

var: 

Biri: Siyasî ve içtimaî ki, hakikî irticadır. Onun 

kanun-u esasîsi çok sû'-i istimale ve zulme medar 

olmuştur. 

İkincisi: İrtica namı verilen hakikî bir terakki ve 

adaletin esasıdır. 

İkinci Nokta: Beşerin vahşet ve bedevilik 

zamanlarındaki bir kanun-u esasîsine medeniyet 

namına dine hücum edenler, irtica ile o vahşete ve 

bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin selâmet, adalet ve 

sulh-u umumîsini mahveden o dehşetli vahşiyane 

kanun-u esasî, şimdi bizim bu bîçare memleketimize 

girmek istiyor. Garazkârane ve anudane 

particilik gibi bazı cereyanları aşılamağa 

başlaması gibi bir ihtilaf görülüyor. O kanun-u 

esasî de budur: 
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Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir 

ferdin hatasıyla o taifenin, o cereyanın, o aşiretin 

bütün ferdleri mahkûm ve düşman ve mes'ul 

tevehhüm ediliyor. Bir hata, binler hata hükmüne 

geçiriliyor. İttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik 

ve vatandaşlık, muhabbet ve uhuvveti zîr ü zeber 

ediyor.  

Evet, birbirine karşı gelen muannid ve muarız 

kuvvetler, kuvvetsiz oluyorlar. Bu kuvvetsizlikle 

zaîflendiği için millete ve memlekete ve vatana 

âdilane hizmete muvaffak olunamadığından maddî 

ve manevî bir nevi rüşvet vermeğe mecbur oluyorlar 

ki, dinsizleri kendilerine taraftar yapmak için...  

O gaddar, engizisyonane ve bedeviyane ve 

vahşiyane bu mezkûr kanun-u esasîye karşı; ayn-ı 

adalet olan bu semavî ve kudsî  

nass-ı kat'îsiyle Kur'anın bir kanun-u esasîsi 

muhabbet ve uhuvvet-i hakikiyeyi temin eden ve bu 

millet-i İslâmiyeyi ve memleketi büyük tehlikeden 

kurtaran bu kanun-u esasî ki: Birisinin hatasıyla 

başkası mes'ul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve 

taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik 

sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafgirlikle 

yalnız manevî günahkâr olup âhirette mes'ul olur; 

dünyada değil.  

Eğer bu kanun-u esasî çabuk düstur-u esasî 

yapılmazsa, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye, iki 

harb-i umumînin gösterdiği tahribatın 
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emsaliyle esfel-i safilîn olan o vahşi irticaa 

düşecek. 

İşte Kur'anın bu gibi kudsî kanun-u esasîsine irtica 

namını veren bedbahtlar, vahşet ve bedeviliğin 

dehşetli bir kanun-u esasîsi olarak kabul ettikleri 

şimdiki öylelerinin siyasetinin bir nokta-i istinadı 

şudur ki:  

"Cemaatin selâmeti için ferd feda edilir.  

Vatanın selâmeti için eşhasın hukuku nazara 

alınmaz.  

Devletin siyasetinin selâmeti için cüz'î zulümler 

nazara alınmaz." Diye, 

 bir tek cani yüzünden bir köyü mahvetmekle bin 

masumun hakkını nazara almaz.  

Bir tek caninin yüzünden bin adamın kılınçtan 

geçmesini caiz görür.  

Bir adamın yaralanması ile binler masumu 

sıkıntıya verdirir.  

Ve ikiyüz adamı kurşuna dizilmesini, o bahane ile 

nazara almaz.  

Birinci Harb-i Umumîde üçbin adamın caniyane 

siyaset hatalarıyla otuz milyon bîçare nev'-i beşer 

aynı harbde mahvedildiği gibi, binler misaller var.  

İşte bu vahşiyane irticaın bu dehşetli zulümlerine 

karşı gelen Kur'an şakirdlerinin Kur'anın yüzer kanun-

u esasîsinden  âyetinin ders 

verdiği kanun-u esasîsi ile adalet-i hakikiyeyi ve 

ittihadı ve uhuvveti temin etmeğe çalışan ehl-i iman 

fedakârlarına "mürteci" namını verip onları 
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müttehem etmek, mel'un Yezid'in zulmünü, adalet-i 

Ömeriyeye tercih etmek misillü en vahşi ve zalimane 

bir engizisyon kanununu, beşerin en yüksek 

terakkiyatına ve adaletine medar olan Kur'anın 

mezkûr kanun-u esasîsine tercih etmek hükmündedir.  

Hükûmet-i İslâmiye ile bu memleketin selâmetine 

çalışan ehl-i siyasetin mezkûr hakikatı nazara alması 

lâzımdır. Yoksa üç veya dört cereyanın muannidane 

muaraza etmeleriyle, o kuvvetler, muaraza sebebiyle 

zayıflar. Memleketin menfaatine ve asayişine 

sarfedilecek o zayıf kuvvetle hâkimiyetini -hattâ 

istibdad ile de olsa- asayiş ve emniyet-i umumiyeyi 

muhafazaya kâfi gelmediğinden, Fransız ihtilâl-i 

kebirinin tohumlarının bu mübarek memleket-i 

İslâmiyeye ekilmesine yol vermektir diye telaş 

edilebilir. 

Madem bu ittifaksızlıktan gelen za'fiyet ve 

kuvvetsizlik sebebiyle ecnebinin politikasına ve 

ehemmiyetsiz muvakkat yardımlarına karşı bu acib 

manevî rüşvetler veriliyor. Dörtyüz milyon kardeşin 

uhuvvetine, milyarlar ecdadın mesleğine ehemmiyet 

verilmiyor gibi bir mana hükmediyor. Ve asayiş ve 

siyasete zarar gelmemek için bu kadar israfat ile bol 

maaşlar suretinde kuvvet teminine kendilerini mecbur 

zannederek rüşvetler veriliyor; milletin fakr-ı hali 

nazara alınmıyor.  

Elbette ve elbette ve kat'î olarak şimdi bu 

memleketteki ehl-i siyaset garba ve ecnebiye verdiği 

siyasî ve manevî rüşvetin on mislini âlem-i İslâm'ın 



94 | Beyanat ve Tenvirler   

 
ileride cemahir-i müttefikası hükmünde olacak olan 

dörtyüz milyon müslüman kardeşlere, memleket ve 

milletin ve bu devlet-i İslâmiyenin selâmeti için gayet 

azîm bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lâzım ve 

elzemdir. 

İşte o makbul, lâzım ve çok menfaatlı caiz ve vâcib 

rüşvet ise: Teavün-ü İslâm'ın esası ve hediye-i 

Kur'anın semavî bir düsturu ve rabıtası ve kudsî 

kanun-u esasîsi olan 

 

 kudsî, esasî kanunlarını düstur-u hareket 

etmektir. 

Said Nursi  

* * * 

Demoktarik iktidar Devresinde 

Başvekile ve Meclis-i Mebusana ve 

Makamata Beray-ı Malumat Verilen Bir 

Tekziptir! 

Bediüzzaman Said Nursi hakkında gazetelerde 

intişar eden yazıların bir takım kasd-ı mahsuslara 

binaen uydurulmuş şayialar olduğu herkesçe 

malumdur. 

O isnadların Said Nursi de katiyen mevcut 

olmadığını kendisinin 30 senelik işkenceli inzivâ 
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hayâtı şehâdet etmektedir. Bununla berâber gizli din 

düşmanlarının sebebiyet verdikleri müteaddit 

mahkemeler beraatler vererek mâsumiyet ve 

mazlumiyeti, kaziye-yi muhkeme hâl’ini almıştır. 

Bunun için hilâf-ı hakikat yapılan öyle neşriyatlar 

başka hesâba çalışanların vatan, millet ve devlet 

aleyhine gizli iğfal ve tahriklerin mahsulü olan 

yaygaralardır.  

İntibaha gelen millet ve gençliğimiz 

anlamıştır ki: Said Nursi'ye yapılan iftiraların 

bugünkü gizli maksatlardan başlıcası ekseriyet-i 

mutlaka olan dindar müslüman halkı iktidar aleyhine 

kışkırtmaktır. Ve bu müstâmel bir taktiktir. Anadolu 

ve âlem-i islâmın Bediüzzaman'ın eserlerinden 

müstefid olduğunu bilen din düşmanları bu müellif 

hakkında uydurma haberler çıkararak Vatan ve 

milletimizin içinde anarşistlik hesabına çalıştıkları 

aşikar olduğundan biz kısa kesiyoruz.  

Ve hamiyetli kadirşinas Isparta ve Anadolu 

gençliği namına iftiraları nefretle protesto ediyoruz. 

Nur Mektebi İrfan'ı talebeleri  

ve müteyakkız Müslümanlar nâmına 

Tâhirî ve Zübeyir 

* * * 
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Başvekalet-i Celileye  /   ANKARA 

Seksen yaşını tecavüz etmiş, bütün hayatını dini 

ve uhrevi yola adamış, büyük ve yüksek eserleriyle 

Türkiyemizden başka İslam aleminde tanınmış bir din 

alimi olan Bediüzzaman Said Nursi, bir müddetten 

beri halktan uzlet etmiş, bütün saatlerini ibadete ve 

bilhassa dahilde ve hariçte afakı dolduran eserlerinin 

intişarına vesile olan Demokrat Hükumetimizin her 

sahada muvaffakiyetine çalışan Nur Talebeleri ile 

İslamiyet’in tealisine hasr-ı vücud ederek dünyadan 

elini çekmiş, ahirete müteveccih yalnız gıdasını 

maneviyattan alarak Isparta’da ikamet etmektedir. 

Bu muhterem zat, hasta ve hava tebdiline muhtaç 

bir vaziyette olduğundan, kazamız bulunan Eğirdir’in 

suyundan ve havasından ve göl manzarasından 

istifade edebilmek için Eğirdir’de mütevazi bir hane 

kira ederek haftada bir gün gelip gitmekte ve hiçbir 

kimse ile ihtilat etmiyerek, hatta kendisine fahri 

hizmette bulunan bir-iki hizmetçileriyle dahi 

görüşmeyecek halde bulunduğu, Isparta ve Eğirdir 

halkınca malum ve müsellem bulunmuştur.  

Bu muhterem zat bermu’tad Eğirdir’de kira 

eylediği hanesinde birgün veyahut birkaç saat kalmak 

ve hava almak için 15.8.1957 günü Eğirdir’e 

geldiğini haber olan ve siyasi maksad takib eden ve 

hükumetimize karşı her fırsattan bil-istifade cephe 

alarak hasis menfaatlar teminine çalışan muhalif 

muarızlardan başka, partimiz mensublarından ve ileri 

gelenlerinden bazı mahdud şahıslar da yine şahsi 
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emellerinin tahakkuku için, bu zatın Isparta’da 

bulunmasını ve Eğirdir’e gelip gitmesini ve eserlerinin 

intişarıyla Alem-i İslam’a ve muhitimize yayılmasını; 

gizli dinsizlere aldanmalarına binaen, emellerinin 

tahakkukuna mani’ telakki edegelmişlerdir.  

Bu sebebden yeni gelen Kazamız Kaymakamlığına 

tayin olunarak on gün evvel işe başlayarak 

kaymakamın ruh ve akidesi ve hükumetimize karşı 

beslediği menfi düşünce ve hareketlerinin 

tahakkukunu müsaid bulmuş olmalıdır ki, bervech-i 

maruz buradaki menfaat-ı şahsiyelerini milletimizin, 

vatanımızın zararlarında arayan muarız parti 

mensublarından başka zahiren Demokrat mensubu 

ve fakat içyüzü muhaliflerden daha ziyade müfrit ve 

her nasılsa Demokrat Partimizin manevi nüfuzunu 

birer suretle ellerine geçiren ve partimizi içinden 

yıkmaya çalışan bazı mahdud şahıslar ile kısa bir 

zamanda kaymakam anlaşarak aralarında mutabakat 

hasıl olmalıdır ki; bu muhterem, Alem-i İslam’ca 

tanınmış hasta ve ihtiyar Said Nursi’nin yukarıda 

yazılı gün, Eğirdir’e gelerek arabasından inmesini, 

Demokrat Hükumetimizi temsil eden sözde idare 

memuru kaymakam bizzat hiddet ve şiddet 

göstererek mani’ olmuş, hizmetçi ve şoförünü tehdid 

etmiştir. 

Bu müessif hal ve hareket ise ancak bu muhterem 

zatın kıymetli eserlerinin neşrine müsaade eden 

Demokrat Parti Hükumetimizin hüdapesendane hal 

ve hareketine karşı bir su’-i kasd ve ihanet tertibatı 
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olduğu kanaatine varılmış ve bu hadise muhitimizde 

çok fena tesir bırakmış ve halk lisan-ı hal ile bu gibi 

fena ruhlu idare memurlarının ve kara kalbli Yahudi 

meşrebli şahısların partimize ve hükumetimize ve 

milletimize karşı besledikleri kötü emellerinde 

muvaffak olmamalarını ve hüsranla mukabele 

görmelerini Cenab-ı Hak’dan niyaz ederek bu 

müessif ve herbir milletin manen bağlı bulundukları 

din alimlerine karşı reva görmedikleri hadisenin 

kasabamızda vuku’ ve hudusundan doğan teellümat, 

yalnız kasabamız halkına ve muhterem zata karşı 

olmaktan ziyade; muvafık ve muhalif muhteris 

particilerden maada bütün halkça ve dünyaca 

müsellem olan hükumetimizin icraatına sed 

çekebilmek ve halk ve efkar-ı umumiden düşürmek 

emel ve maksadları her sahada olduğu gibi bu vesile 

ile de mezbuhane tertib edilmiş su’-i kasd telakki 

eylemekte bulunmuş olduğumuzdan, bu hadise 

dolayısıyla muhterem zatın muhtemel olan kalb-i 

inkisarını tamir ve bütün halkın teessürlerinin izalesi 

nokta-i nazarından hadisenin maddi ve manevi 

derkar olan ehemmiyetine binaen hadisenin yüce 

makamınıza arz ve iblağı vecibeden görülmüştür. 

Eğirdir Merkez Demokrat Parti Mensubları 

Kubbeli Mahallesinden Salih Gündüz 

Poyraz Mahallesinden Ali Savran 

Demokrat Hükumetinde daimi dava vekili 

bulunan Hakkı Tığlı 

* * * 
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Demokrat Parti Genel başkanlığına 

başvekalet dahiliye vekaletine Emirdağ 

demokratların ın gönderdiği istidadır 

  Kasabamızda, hem Eksel vilayetlerde kasaba ve 

köylerde çok talebesi ve yazdığı eserlerinin 

okuyucusu bulunan Bediüzzaman Said Nursi 

hastalığı ve ihtiyarlığı icabı olarak teneffüs için bazen 

Emirdağına geliyor. 9 senelik ikametgahı olan evinde 

kalır bu millete ve ehl-i hükümete malum olduğu 

üzere Bediüzzaman Said Nursi gerek kendisinde 

gerekse 130 parça Risale-i Nur eserlerini okuyan 

yüzbinler talebelerinde yapılan isnadları teyit edecek 

hiçbir hareket kaydedilmediği gibi bilakis Vatan ve 

milletin dünyevi ve uhrevi saadetlerine vesile olan 

iman hakikatlerine hizmetleriyle fevkalâde takdire 

layık oldukları tahakkuk etmiştir. 

İşte bu kadar memleket ve milletin maddi ve 

manevi Saadet ve selametine hayatını vakfetmiştir 

zatın uzun senelerden beri çektiği ızdırap ve 

hastalıktan dolayı teneffüs için Isparta'dan 

Emirdağı'na geldiğinde her zaman olduğu gibi bu 

defa da polisler tarafından tarassut edildiğine bir parti 

idare heyeti üzülerek şahit olduk ve yine haber 

aldığımıza göre 28 Kasım 1957 günü teneffüs için 

Emirdağı'ndan Eskişehir'e giderek Yıldız Oteli'nde bir 

iki saat kalıp geri dönecekti. Said Nursi kendisini 

ziyarete gelenlerin her vakit hatırlarını kırıp "benimle 

görüşmek yerine Risale-i Nur'u okuyun, 

benimle Görüşmekten 10 derece ziyade 
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istifade edersiniz." diyerek halkın hürmetini ve 

nazar-ı dikkatlerini daima eserlerine çevirip kendisi 

kat'iyen kimseyle görüşmek ve sohbet etmek 

istemiyordu. 

İşte hayatı İnziva ile geçen ve bir iki hizmetkârı, iki 

üç Has dostu ile uhrevi konuşmasından başka kimse 

ile temas etmeyen böyle Muhterem bir zata 

Demokrat hükümeti, Nur talebelerine muarız 

göstermek isteyen Müfsit bir zihniyetin bilerek 

veya bilmeyerek Hadimi olanlar insanlık ve 

adalete yakışmayacak hareketlerde bulunarak 

hastalığını işitip merakla sormaya gelen birkaç kişinin 

ifadelerini almak suretiyle bir tedhiş havası estirmeye 

teşebbüs etmişlerdir.  

Bunu da kafi görmeyen Eskişehir emniyetine 

mensup bir komiserle üç polis Said Nursi'nin odasına 

kadar giderek "otel odalarında vaaz etmek yasaktır" 

demek suretiyle hususi ve hiçbir kanunun men 

etmediği konuşmasına vaaz rengi vererek kanun 

hudutlarını bütün bütün açmışlardır.  

Malumatımıza istinat ederek kat'iyen şunu arz 

ediyoruz ki: Bediüzzaman bütün 

mahkemelerden Beraat kazanan eserleriyle 

bütün âlem-i islâma hakikat vaazını 

vermektedir. Otel odalarında birkaç kişiye ders 

vermeye asla ihtiyacı yoktur içtimâi hayatı terk eden 

Bediüzzaman eski siyasi hayatında bir hitabesinde 

otuz bin kişiye bir konuşmasını dinlettirmiş.. Ve 31 
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Mart vakasında isyan eden 8 Tabur askeri bir nutukla 

itaate getirmiştir. 

Netice olarak: Eskişehir'de bir Komiser ve altı 

polisle ihdas edilen bu Hadise Afyon ve Emirdağ'ın 

da Bediüzzamanı tarassut edip, halk içerisinde 

Demokrat iktidar aleyhinde bir Propaganda yapmak 

gibi hareketler doğrudan doğruya Halk Partisi 

emellerine hizmet edenlerin mahsulüdür. 

Biz Parti ilçe idare heyeti olarak bu hadiseden 

şunu anladık: geçen 27 Ekim milletvekilleri seçiminde 

Risale-i Nur talebeleri bütün vilayet, kasaba ve 

köylerde bilhassa vilayet ve kasabamızda partimize 

müzahir olduklarından bunu bilen muhalefet 

mensupları Demokrat iktidarı İslamiyet 

aleyhinde göstermek ve Dindar halkı partimize 

küstürmek suretiyle  kendileri lehine zemin 

hazırlamak gayesini gütmektedirler. Bu ve bu gibi 

keyfi hareketlerin tekerrürü partimizin büyük 

menfaatine zarar vereceği düşüncesiyle hadise'yi 

aynen sizlere arz etmeyi faydalı buluyoruz. Fırsat 

düşkünlerine Meydan verilmemesini partimiz 

hesabına arz ederiz. 

Saygılarımızla.  

D.P. den Ahmet, Bilal 
Mehmet Çalışkan, Hamza 

* * * 
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Acip Bir Hadise 

  Üstadımız Said Nursi’de bilhassa son zamanarda 

bir hal vaki olmuş ki. Katiyen kimse ile konuşmuyor. 

Hatta Biz hizmetçileri ile dahi iki dakikadan fazla 

konuşsa bir hararet başlıyor. Bu acip haletin sukunet 

bulması için, ara sıra bazı günler tebdil-i hava 

niyetiyle kırşara çıkıyor. Hiçbir kalabalık yere 

gidemmmmiyor.  

Hatta camiyede gidemiyor. Odasından çıktığı 

vakit, hemen hususi otomobiline bir veya iki 

hizmetçisiyle biniyor. Bazan da haftada bir veya iki 

defa kira ile tuttuğu Eğridir’deki evine gidiyor. Birkaç 

saat kaldıktan sonra yine Ispattadaki ikametgahına 

dönüyor.  

Bugünde yine Eğridire gitmişti. Tam evinin önünde 

birisi rast geldi ve bize hitaben "Derhal Ispartaya 

dönmenizi emrediyorum" dedi. Biz önce kim 

olduğunu bilemedik. Sonra anladık ki, Eğridir’e 

birkaç gün evvel Van vilayetinin bir kazasından gelen 

yeni kaymakam imiş.  

Biz, "Hangi kanun veya hangi talimat 

nizamnameye istinaden arabamızın önüne geçip 

şehre girmeyi men ediyorsunuz?" diye bu keyfi ve 

kanunsuz harekete mukavemet edeceğimiz anda, 

Üstadımız Said Nursi bizi bundan men etti.  

Hem de Said Nursi’ye sarsılmaz bağlılık vebüyüj 

bir hhürmetleri olan şehirli ve köylü ahalinin hususan 

pazar münasebetiyle bugün kalabalık olmasıyla, 

kanun hilafına hareket ettirilen bir kimsenin 
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yüzünden çıkacak herhangi bir hadiseyi önlemek için 

geriye dönülmüştür.  

    Şöyle kanaatımız geldi ki: Üstadımız Said 

Nursi siyasete katiyen karışmadığı ve insanlarla 

göraşmediği halde, Risale- Nur’un Anadolu ve Şark 

vilayetlerinde ve hatta alem-i İslamda fevkalade 

hüsn-ü kabul görmesi ve Ankara’da hükümetin 

müsaade teyidiyle büyük mecmuaların resmen tab’ 

edilmesi ve bütün mahkemelerinden beraat 

kazanması sebebiyle, Risale-i Nur’la alakadar 

olan çok büyük bir kütle Demokraat lehinde 

olarak hareket ettiklerinden ve bilhassa bu 

vaziyet şark vilayetlerinde pek zahir müşahede 

edildiğinden, Nur Talebeleriyle hükümetin 

maabeynini bozmak için bazı zındıklar ce eski parti 

tarftarlarının planıyla bu yeni kaymakamı, asayiş ve 

din aleyhinde olan, böyle muameleye vesile 

yapmışlar.  

     Üstadımız en cebbar firavunlarra karşı izzet-i 

İslamiyeyi muhafaza edip baş eğmediği ve hatta 

esareti vaktinde Rus’un başkumandanına kıyam 

etmeyerk ve idamı kabul edecek derecede bir izzet-i 

diniyeyi taşıdığı halde, bu mübarek vatanda asayişe 

zarar gelmemek için, en küçük bir jandarmanın dahi 

hürmetsiz ve ismetsiz muamelesine ses çıkarmıyor, 

sabırla karşılıyor. Sebebi de Kur’an ’ın bir kanun-u 

esasisi olan  sırrıyla ,"Bir 

adamın cinayetiyle başkası mesul olamaz-
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kardeşi de olsa." Said Nursi Risale-i Nur 

okuyanlara, hususan bütün vilayat-ı şarkiyedekilere 

Nur derslsriyle demiş ki: "Dahili asayişe ilşmek, 

yüzde on cani yüzünden doksan masuma 

zulüm ve zarar vermektir. Onun için, Risale-i 

Nur okuyanlara ilişmek değil, muhafaza 

etsinler."  

İşte bu sır için siyasete ilişmiyor. Asayişi bütün 

kuvveyiyle muhafazaya çalışıyor. Yine bugün de, bu 

müessif hadiseden dolayı kaymakama hiddet 

etmemiş, bilakis selam göndererek hakkını helal 

ettiğini bildirmiştir.  

Asayiş lehinde izzetini ve miilletin ahireti için 

dünyasını ve hatta lüzum olsa ahiretini feda eden 

böyle bir İslam kahramanı muhterem bir ihtiyar 

misafirin hukukunu müdafaa kadirşinaslığı, herkesten 

evvel misafir bulunduğu Isparta vilayetinin 

hükümetine ve Demokratına düşmektedir. 

 

15.4.1957  

Demokrat Nur Talebeleri namına 

Rüştü Çakın, Mehmet Süzer, Mehmet Babacan,  
Tahiri Mutlu, Ziver Gündüzalp 

 

Düşüncelerinin halisane olduğunu ben de 

bilmekteyim.  

Demokrat Milletvekili 

Kemal Demiralay 

* * * 


